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Forord
Denne formingsveilederen gjelder for E16 gjennom Valdres. Hensikten med
veilederen er å legge føringer for et helhetlig formspråk på et sammenhengende
vegnett gjennom Oppland.
Formingsveilederen omtaler helheten på vegstrekningen, og hensikten med arbeidet
er å øke framkommeligheten for alle trafikanter og å gi mer forutsigbare
kjøreforhold. . Det gis prinsipper for vegens tilpasning til landskapet sett fra vegen
og fra omgivelsene. Anbefalinger i veilederen må ses på som retningsgivende, og
innholdet kan kompletteres og justeres etter behov under arbeidet med
reguleringsplaner og byggeplaner.
Formingsveilederen inngår som del av styringsdokumentene for hele E16 gjennom
Valdres. Veilederen er delt inn i fire deler:
Del 1: Bakgrunn: Formål med overordnede mål og formingsprinsipper.
Del 2: Det ytre vegrom: Prinsipper for vegutforming og landskapstilpasning
Del 3: Det indre vegrom: Prinsipper for formspråk og materialbruk
Del 4: Reiseopplevelse
Formingsveilederens struktur baseres delvis på formingsveileder for E6 Lillehammer
nord- Otta, utarbeidet i 2008 av Statens vegvesen Region Øst. Der annet ikke er oppgitt, er bildene tatt av Statens vegvesen.
Lillehammer, september 2011
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Del 1: Bakgrunn
1

Formål

Formålet med formingsveilederen er å definere prosjektets ambisjonsnivå og
prinsipper for utforming av E16 gjennom hele Valdres. Veilederen skal være et
redskap for å sikre estetisk og miljømessige målsetninger i tillegg til å gi vegen et
helhetlig uttrykk tilpasset landskapet.

2

Overordnede mål og formingsprinsipper

E16 gjennom Valdres skal oppgraderes til stamvegstandard, og både innbyggere,
tilreisende og gjennomreisende skal oppleve vegen som trygg, fremkommelig,
landskapstilpasset og miljøtilpasset.
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3

Delstrekninger

Det foregår planlegging av parseller på E16 helt fra Fønhus i sørøst til Nystuen
i nordvest. En reise gjennom Valdres fra Fønhus til Nystuen fører oss gjennom
mange ulike landskapstyper. Utformingen av “Det ytre vegrom” med vegens
sideareal og tilpasning til landkapet vil derfor variere, mens utformingen av “Det
indre vegrom” med konstruksjoner, elementer og vegutstyr kan derimot ha mange
likhetstrekk.
Prosjekteringen og utbyggingen av de ulike parsellene vil foregå over flere år. Denne
formingsveilederen skal sikre at alle parsellene får en felles referanseramme som
ligger til grunn for prosjektutviklingen.
En beskrivelse av de ulike delstrekningene ligger i eget vedlegg.

Delmål for landskapstilpasning
• Vegens lokalisering, horisontal - og vertikalkurvatur skal ha en harmonisk
linjeføring med god optisk føring og lesbarhet. Veganlegget skal ta hensyn til
landskapets særpreg, et hensyn som skal ivaretas i alle planfaser.
• Inngrep i eksisterende terreng skal begrenses, og det nye terrenget vegen skaper
skal formes så naturlikt som mulig. Alle inngrep skal ha gode bearbeidede
tilslutninger til eksisterende terreng. Rassikring skal gis en utforming tilpasset det
omkringliggende landskapet.
• Detaljeringen i veganlegget skal ha god kvalitet og et lavmælt formspråk som
underordnes landskapet
• Reiseopplevelsen skal sikres gjennom tilstrekkelig variasjon og utsikt fra vegen.
• Vegen skal legges med sikte på rasjonell vinterdrift, uten at dette går på bekosning
av landskapstilpasning.
• Utforming av veg og sideterreng skal ivareta trafikksikkerheten

Fagernes - Hande
Fagernes - Hande
Fagernes - Hande

Figur 3.1: E16 gjennom Valdres. Fire delstrekninger er i ulike planstadier; Fønhus - Bagn,
Bagn - Bjørgo, Fagernes - Hande og Varpebru - Nystuen.
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Del 2: Det ytre vegrom
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E16 i landskapet

E16 gjennom Valdres ligger i et landskap av sammensatt karakter. Mens deler av
Valdres har et åpent og vidt kulturlandskap med godt utsyn, består andre områder av
viltre elveløp og loddrette fjellvegger. Følgende inndelig av vegens ulike landskapstyper blir dermed svært overordnet, da hovedprinsipp for utforming må gjøres med
utgangspunkt i stedets særegenhet.
4.1

Landskapstyper

• Landskapstype A, sidebratt
Denne landskapstypen finnes der dalbunnen er smal og vegen ligger som et belte
mellom fjell og elv. Den kan også forekomme der hvor vegen ligger ved, eller i, sidebratte fjellområder.
Utfordringer: Landskapet vil stille store krav til veglinjas plassering og
terrengtilpasningen. Der hvor vegen medfører større fyllinger og skjæringer, vil den
gjerne eksponeres mot omgivelsene. Her vil bl.a utfordringene være knyttet mot å
begrense eksponeringsgraden, f.eks med utsprenging av nisjer eller ekstra brede belter
for vegetasjonsetablering. Der vegen ligger i rasutsatte områder, er det viktig at rassikringen også ivaretar de landskapsmessige kvalitetene.

Figur 4.1: Illustrasjonen viser fjellskjæring med innsprengte hyller for vegetasjonsetablering til venstre.
Til høyre vises fjellskjæring med et bredere belte mellom veg og skjæring for vegetasjonsetablering.
(hentet fra formingsveileder E6 Torp - Svinesund)

55

E16 Valdres
Prinsipp A1: Skjæring (fjell) i svært sidebratt terreng: I svært sidebratt terreng bør
fjellskjæringer ha en helningsgrad på 10:1, da en slakere helning (5:1) vil medføre
høyere fjellskjæring ved at skjæringssiden “spiser” ekstra fjellflate på toppen.
Prinsipp A2: Skjæring (fjell/ løsmasser): Der sideterrenget er noe slakere, evt der
fjellvegg avløses av flatere terreng i overkant, bør helningsgraden holdes på 5:1.
Øvrige tiltak, som vist i figur 4.1, kan være aktuelt for å bryte opp svært lange fjellskjæringer. Ved bruk av innsprengte hyller bør disse få en bredde som tillater etablering av vegetasjon. Sprengte nisjer med
vegetasjon for å bryte monotonien i fjellskjæringen vil og kunne være et alternativ.
Prinsipp A3: Fylling mot natur/ kulturmark: Der terrenget er tilstrekkelig sidebratt
vil det ikke være tilrådelig med utslaking av fylling. Ved større masseoverskudd kan
dette likevel være aktuelt dersom elvekant og andre sårbare soner ikke berøres.
Prinsipp A4: Fylling ut i elv/vann: Dette bør unngås om mulig. Konsekvenser for
naturmiljø må avklares, spesielt gjelder dette elvemuslingen(rødlista) i Begna som er
sårbar for inngrep. Dersom fylling er eneste alternativ, skal strandsone
istandsettes og grove steinfyllinger revegeteres med et tynt lag jordsmonn for skrinn
vegetasjonsetablering (hensyn til årlig flomvannstand må tas).
Prinsipp A5: Skjæring (fjell/løsmasser): I områder hvor vegen ligger i randsonen
mellom fjell og elv/vann, skal inngrepet fortrinnsvis løses ved å gå innover i fjell/
løsmasser.
Prinsipp A6: Tunnel: Dersom de øvrige prinsippene ikke er forenlige med
toleransene for utforming, eller har store negative konsekvenser for natur,- kultur- og
miljø, må tunnel vurderes som alternativ.

Figur 4.2:
Eksempel på
sidebratt terreng
med fjellskjæring
i overkant og
fylling/ mur i
nedkant.
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• Landskapstype B, kupert
Denne landskapstypen omfatter kupert terreng fra det småkuperte til det bratte. Noen
steder vil løsmasser forme omgivelsene, mens det andre steder vil være fjellknauser og
og berg som gir landskapet karakter
Utfordringer: Stiv linjeføring vil i mindre grad ta hensyn til det småskala, kuperte
landskapet. Dette kan føre til hyppig bruk av skjæringer/ fyllinger og økt bruk av
rekkverk.
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Utfordringer: Vegen bør få ligge lett i terrenget med utsyn over landskapet og med
slake skråninger uten krav til rekkverk.
Prinsipp C1: Fylling: Slake skråninger gir godt utsyn, man unngår rekkverk og jordbruksarealer kan spares.
Prinsipp C2: Hvor vegen kommer tett inn mot bebyggelsen må det tas
særskilte hensyn til støy og kulturmiljø.

Prinsipp B1: Tosidige skjæringer (fjell): Tosidige skjæringer over lengre
avstander bør unngås om mulig. Disse bør legges med en helning på 5:1 der det er
mulig for å begrense den visuelle effekten av skjæringene sett fra vegen.
Prinsipp B2: Ensidig skjæringer (fjell): Ved å la fjellet beholde noe av sin naturlige
struktur, og å legge fjellskjæringen på 5:1, vil skjæringen gå mer i ett med det naturlige
landskapet.
Prinsipp B3: Fyllinger: Vegen vil gli bedre inn i landskapet ved at fyllingsskråningenes
hellingsgrad kan tilpasses hellingsgraden til tilgrensende kultur/ naturlandskap. Der det
er mulig bør helningsgrad tilpasses for å unngå rekkverk.

Figur 4.3:
Eksempel på
småkupert terreng
med dyrka mark
på nedsiden av vegen og småkuperte
terrengrygg med
fjell i dagen.

• Landskapstype C, flatt
Denne landkapstypen finnes der dalbunnen er bred og vegen er lokalisert i god
avstand fra dalsiden. Landskapstype C består gjerne av dyrka mark eller beiteareal,
gjerne med belter av naturlig randvegetasjon som deler det åpne landskapet inn i ulike
soner.

Figur 4.4:
Eksempel på et vidt og
åpent landskap med
dyrka mark. Ved å slake
ut vegskråningene mot
dyrkamarka ville
rekkverk vært unngått,
og arealet helt opp til
vegen kunne vært utnyttet.

5
Vegutforming
					
5.1
Terrengforming/sideterreng
• Generelt om terrengtilpasning
Bruk handlingsrommet! Terrengtilpasning innebærer å rekonstruere- eller skape
nye, naturlike terrengformer; det er ikke et mål i seg selv at veginngrepets avtrykk skal holdes til et minimum. I områder uten store konflikter med natur- og
kulturverdier bør man derfor aktivt ta i bruk vegens sidearealer, med sikte på å
gjøre vegkroppens kontrast til omgivelsene så liten som mulig - herunder:
- Hellingsgrad på skjæringer/fyllinger må vurderes ut fra lokale forhold og
tilstøtende terreng.
- Start- og endepunkt for skjæringer og fyllinger bør avrundes inn mot
eksisterende terreng for en mest mulig naturlik overgang.

Formingsveileder
• Fjellskjæringer

Fjellskjæringer skal som hovedregel sprenges for å unngå sikring. Skjæringshellingene
bør være 5:1. I svært sidebratte områder, og hvor terreng i overkant av skjæring er svært
bratt, kan det vurderes skjæringer med hellingsgrad 10:1.
Ved sprenging av fjellskjæringer skal det tas hensyn til fjellkvalitet og naturlige slepper.
Det skal legges vekt på en utforming og utførelse som:
- Er stabil
- Gir lite sikringsbehov
- Gir lite fremtidig forvitring
- Gir fjellskjæringen et så naturlikt uttrykk som mulig

Figur 5.1:
Fjellet har i begge
eksemplene fått
beholde sin naturlige
struktur, og glir bedre inn i omgivelsene
enn om skjæringsprofilet hadde vært
mer teknisk.
Fjellskjæringers
helningsgrad kan
med fordel varieres
etter stedets naturlige
slepper.
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Skjæringshøyde (fjellskjæring)
Ideelt sett skal ikke høyden på den synlig fjellskjæringen være høyere enn vegens
bredde. Dette skyldes den visuelle opplevelsen av skjæringen sett fra vegen. Svært
sidebratt terreng vil derimot vanskeliggjøre dette.
Formingstiltak:
- I områder uten arealknapphet/ hvor terrenget har avtakende stigning: Fjellskjæringen kan utformes som en naturlig del av landskapet ved at man sprenger ut et bredere
profil enn det som er normalt, med varierende avstand fra vegen. I rommet mellom
vegen og fjellskjæringen bør det legges opp en jordskråning tilpasset terrenget rundt,
som utenfor sikkerhetssonen kan etableres med vegetasjon. Rekkverk bør unngås.
- I områder med arealknapphet/ ved svært sidebratt terreng: Fjellskjæringens hellingsgrad vurderes. Utsprengte nisjer med vegetasjonsetablering utenfor sikkerhetssonen
bør vurderes som en metode for å bryte opp lengre fjellskjæringer.

Figur 5.2:
Tosidig skjæring
kan med fordel
utvides for etablering
av vegetasjon utenfor
sikkerhetssonen (s)
s

f

s

Figur 5.3:
Fanggrøfter (f) i
tilknytning til høye
fjellskjæringer bør
vegeteres med stedegen
krattbeplantning.
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• Jordskjæringer
Helling på jordskjæringer tilpasses hellingen på omkringliggende terreng hvor mulig.
Bruk av rekkverk bør unngås. Fjellpartier som stikker ut fra jordskjæringen kan gi en
ønsket variasjon og skal i utgangspunktet beholdes.
Formingstiltak
Overganger til naturlig terreng skal formes så naturlikt som mulig, mens gjenstående
“skalker” i utgangspunktet skal slakes ut og tilpasses skråningen om de ikke har
funksjon som støyskjermer. Jordskjæringer bør revegeteres med stedlige masser så snart som mulig for bl.a å hindre erosjon. Innenfor sikkerhetssonen skal det stilles krav til
øvre fraksjonsstørrelse i toppmassene for å forenkle framtidig kantslått. For drenering
og overvannshåndtering, se pkt. 5.3.
IKKE slik!

R5

R5

MEN slik!

Bearbeidet profil
Teoretisk profil
Teoretisk profil

Bearbeidet profil

Figur 5.4
Fylling og skjæring
skal være svakt
avrundet i topp og fot.
Slik vil det bli en myk
overgang mellom veg og
terreng.
Figur 5.5
Alle overganger til omkringliggende terreng skal formes
så naturlikt som mulig.
Traumasser skal brukes
til å slake ut skråninger og
fylle igjen groper. Helning på
skjæringer tilpasses terrenget
omkring.

Figur 5.6 (over og til høyre)
Propellbladprinsippet innebærer konstant skjæringsutslag
kombinert med varierende skjæringsvinkel.

Det såkalte propellblad-prinsippet bør brukes
der det økte arealbeslaget ikke får unødige konsekvenser for vegens tilstøtende terreng. Metoden
innebærer at bredden
på skjæringsutslaget er konstant, mens helningsvinkelen avtar ved inn- og utgangen
av skjæringen. På denne måten blir skjæringene
mykere og lettere å lese. Metoden bør ikke benyttes ved skjæringshøyde over 4 meter.
• Fyllinger
Der det er mulig skal fyllinger ha slake skråninger
(1:4 eller slakere) med god overgang til tilstøtende
terreng, slik at bruk av rekkverk kan unngås. I arealkritiske eller sårbare områder,
f.eks mot bebyggelse, kan lave støttemurer gi stor reduksjon i arealbeslaget. Fyllinger forutsettes revegetert raskt etter etablering, men påkjørselsfarlig vegetasjon
eller planting av trær som hindrer verdifull utsikt må unngås. Som for jordskjæringer skal det stilles krav til fraksjonsstørrelse i toppmassene.
Ved tilstøtende jordbruksareal skal bakkeplanering vurderes i pløybar helning (1:7
eller slakere). En eventuell bakkeplanering skal imidlertid veies opp mot driftsmessige ulemper ut fra en jordbruksfaglig vurdering.

Formingsveileder
5.2

Jordvoller

Etablering av jordvoller bør unngås der terrenget er svært sidebratt eller kupert. Hvor
terrenget tillater etablering av jordvoller som f.eks støytiltak mot bebyggelse, skal
jordvollene utformes som en del av det naturlige landskapet uten et teknisk tverrprofil. Dette innebærer som et minimum en tydelig avrundet topp. Der voller blir lagt i
områder med god arealtilgang bør spillerommet brukes aktivt med sikte på å unngå
uutnyttede restarealer. Vollens linjeføring kan også med fordel være forankret i tilstøtende terreng framfor å følge vegens geometri. Der topografien tillater det bør vollen
plasseres slik at eksisterende vegetasjon kan bevares mellom veg og voll.
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5.3

Drenering og overvannshåndtering

I områder hvor vanntilsiget er stort, kan terrenggrøfter (avskjærende grøfter)
kontrollere vann som krysser vegområdet både under sommer- og vinterforhold.
Vannet bør ledes til nedføringsrenner eller sideområder hvor vannet ikke kan gjøre
skade. Terrenggrøften skal tilpasses terrenget, og grøften skal anlegges langs
skjæringstopp. Der det er behov for pukkstrenger i skråningsflaten skal disse kamufleres
med duk og vekstmasser og revegeteres.

Figur 5.8
Åpen/ lukket terrenggrøft. Bør bygges med
tett bunn og tette sider (vanngjennomtrengelig
fiberduk). Behov for erosjonssikring bestemmes av
vannhastigehet.

opprinnelig terreng
Figur 5.7
Fangvoll hvor eksisterende vegetasjon er beholdt og hvor vollen ligger uavhengig av vegens
linjeføring. Fra E10 Lofast. Snittet under viser alternativ med fangvoll som dyp grøft bak
et belte med eksisterende vegetasjon.

vegbane

veggrøft

terrenggrøft

Figur 5.9
Plassering av terenggrøft i overkant av skjæringstopp

Figur 5.10
Pukkstreng av sprengt stein bør
unngås hvor det ikke er mulig
å revegetere i overkant. En slik
pukkstreng vil ligge som et sår i
landskapet i mange tiår.
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5.4

Vegetasjon
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5.5

Vegetasjon langs E16 skal ivareta det biologiske mangfoldet, skjøtselskostnadene skal
holdes lave, og samtidig skal bilistens reiseopplvelse ivaretas. Vegetasjonen skal
forholde seg til omgivelsene.
Revegeteringsmetoder:
- Naturlig gjenvekst fra stedlige toppmasser: Der hvor vegen grenser inn mot skogsområder, skal stedegne toppmasser legges ut på vegens sideareal for å fremskynde
naturlig innvandring og revegetering. Toppjorda og undergrunnsjorda lagres hver for
seg, og ved tilbakeføring benyttes metodikk fra “Håndbok i økologisk restaurering”, Forsvarsbygg (2010).
- Revegetering mot dyrka mark/bebyggelse: Der hvor vegen grenser inn mot dyrka
mark eller tettere bebygde områder, skal sideterrenget sås som natureng. Det skal
i hovedsak velges arter og sorter som er typiske for stedet. Det er ønskelig med en
variert sammensatt vegetasjon, framfor homogene plantefelt. Prinsippet om et naturlig
uttrykk kan fravikes der spesielle arkitektoniske kvaliteter ønskes.

Vann

• Nærføring til elv og vann
Berøring av naturlig strandsone skal i utgangspunktet unngås. Der hvor dette anses
som eneste alternativ, er det viktig at utfyllingen blir gjort så skånsomt som mulig med
tanke på å bevare det biologisk mangfold, og spesielt elvemuslingen i Begna. Den nye
strandsonen skal gis en fysisk og visuell utforming som bidrar til at fyllingen naturlig
føyer seg inn i linjene til øvrig strandsone. Valg av masser og utfyllingsprinsipper må
gjøres i samråd med naturfaglig kompetanse.
• Tilgjengelighet til strandsonen
Flere elver og vann som grenser inn mot E16 fungerer som rekreasjonsområder. Det
er viktig å ivareta denne funksjonen ved å tilrettelegge for bruk. Det skal gjøres
stedvise vurderinger av ønsket bredde på strandsonen, behov for tilgjengelighet,
brukerpotensiel og eventuelt behov for støyskjerming.

- Revegetering i strandsone: Strandsonen skal revegeteres med stedegen vegetasjon.
Hvor vegen ligger med fylling i eller i nærføring til verna vassdrag eller fjellvann, er det
spesielt viktig med revegetering for å ivareta biologisk mangfold.
Bevaring av eksisterende vegetasjon:
Reguleringsplan og byggeplan skal vise områder hvor spesielt viktig vegetasjon og
naturbiotoper skal bevares. En rigg- og marksikringsplan i byggeplanprosessen vil
ivareta denne type informasjon. En intensjonsbeskrivelse vil beskrive og illustrere det
ferdige anlegget for å sikre et godt sluttresultat.

Figur 5.11
Naturlig revegetering av sideterreng. Vegens fylling har en myk overgang
til naturlig terreng, og om ett år vil inngrepet være tilnærmet revegetert.

Figur 5.12:
Dagens E16 med vegfylling ut i Begnavassdraget

Figur 5.13:
Dagens E16 med nærføring til Otrøvatnet

Formingsveileder
5.6

Massedeponi/rigg- og anleggsområder

Lokalisering av massedeponi / rigg- og anleggsområder bør avklares tidlig i
planfasen. Det skal søkes å bevare vegetasjonsbuffere mot tilgrensende områder for
å begrense eksponeringen. Forurensing av vann og vassdrag som følge av avrenning
og erosjon fra deponier skal ikke forekomme. Det skal søkes etter bruk av eventuelt
masseoverskudd. Masser som ikke har funksjonell verdi i veglinja skal søkes utnyttet på
best mulig måte ut fra miljøhensyn.
Massedeponi/ rigg- og anleggsområder skal ikke eller i liten grad berøre
naturressurser, kulturminner eller kulturmiljø av stor eller middels verdi, biologisk
viktige områder, områder med stor verdi for friluftsliv og områder med store
landskapskvaliteter. Rigg- og anleggsområder skal i minst mulig grad være i
støykonflikt med lokalmiljøet. Massedeponi skal utformes ved hjelp av koteplaner, og
ved usikkerhet omkring oppfyllingsnivået (volum) skal det tegnes koteplaner for
alternative oppfyllingsvolumer.
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Vegstandard

6.1
Normalprofiler
021-4
UTFORMING
Vegnormalene (Hb 017 og Hb 021) gir føringer
for valg av veg- GEOMETRISK
og tunnelstandard
ut
fra vegens funksjoner. For E16 gjennom Valdres er dimensjoneringsklassen S2 lagt til
grunn. Ved utforming av tunneler skal tunnelklasse T10,5 legges til grunn, eventuelt
T13,5 der vegnormalene tilsier forbikjøringsfelt.

						

Figur 6.1: Tverrprofil for S2

Figur 4.14 Tunnelprofil T10,5 (mål i m)
T10,5 skal brukes for tunneler med toveistrafikk i tunnelklasse C og D.
021-4
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Tunnelprofil T13,5 (mål i m).
Figur 6.2: Tverrprofil for tunnel T 10,5 (venstre)Figur
og T
T13,5
skal13,5
brukes(høyre)
der det er behov for havarinisjer i tunnelklasse C og D.

Figur 4.14 Tunnelprofil T10,5 (mål i m)
T10,5 skal brukes for tunneler med toveistrafikk i tunnelklasse C og D.
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Felleselementer

7.1

Generelt om felleselementer

Valg av formspråk og materialbruk i veganlegget skal ha bakgrunn i en stedlig betraktning, og framstå som moderne, enhetlig, rent og rolig med respekt for det eksisterende
natur- og kulturlandskapets kvaliteter og karakter.
Som hovedregel skal konstruksjonene underordne seg omkringliggende landskap og
framtre som rolige, enkle elementer.
7.2

Standard for materialbruk

Stål: Stålelementer i tilknytning til E16 skal gjennomgående leveres i samme utførelse i
galvanisert stål/ evt. være pulverlakkert i stål/ aluminiumsfarge (RAL 9006). Aktuelle
stålelementer er rekkverk, belysning, skilt, broer.
Stein: Stedlige bergarter eller bergarter fra lokalområdet skal så langt som mulig
benyttes i murer, gabion og andre elementer hvor stein skal benyttes.
7.3

Belysning

Vegen skal som hovedregel ikke belyses. Belysning kan imidlertid være aktuelt i kritiske
konfliktpunkter, etter en grundig trafikksikkerhetsvurdering.
Armaturer skal ha avskjerming som mimimerer blending og spredning av strølys til
omgivelsene. Ledelys eller såkalt flat-beam bør benyttes framfor tradisjonell flombelysning, for å minimere unødig lysforurensning. Lyskilden skal være tidsriktig, energibesparende og med god fargegjengivelse. LED-teknologi bør benyttes. For valg av belysningskonsept refereres det til E6 Biri-Otta, som vil basere seg på en videreutvikling av
FOU-prosjektet på E6 Skaberud-Kolomoen.
7.4

Bruer og kulverter

Bruer og kulverter skal i utgangspunktet prosjekteres for å harmonere med tilstøtende
veganlegg og omgivelsene. Det er viktig at vegplanlegger, bruplanlegger, biolog og
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landskapsarkitekt samarbeider tett allerede fra tidlig planfase for å sikre en
konstruksjon som er bygd med gode, bearbeidede tilslutning til eksisterende terreng.
Konstruksjonene skal være funksjonelle og robuste for å minimere vedlikeholdsbehovet og for å redusere byggekostnadene.
Lokalisering: Bruer skal i utgangspunktet lokaliseres der hvor krysningspunktet er
smalest, for at bruene ikke skal bli lenger enn nødvendig. Ved noen tilfeller vil det
være riktig å forlenge bruspennet for å begrense utstrekning og høyde på fylling. Det
er et mål at krysning foregår vinkelrett. Lengden på bruspennet vil avhenge av hvilke
tilleggsfunksjoner brua har i forhold til lokalmiljø,- som barriere og ut fra estetiske
forhold. Bruenes utforming bør ikke overskygge landskapets kvaliteter, og bruene bør
tones ned i både dimensjon, formspråk og fargevalg.
I områder med sårbart naturmiljø eller store landskapsmessige verdier skal alternativer
for bruk av bruer vurderes særskilt.
7.5

Tunneler

• Forskjæring og tunnelpåhugg: Lokalisering av forskjæringer, tunnelpåhugg,
ventilasjonstårn og andre tekniske installasjoner i tilknytning til tunnel bør ikke føre
til konflikt med kulturminner, kulturmiljø eller naturmiljø. Forskjæringene skal ideelt
sett være minimale. Idealsituajsonen er når påhugget ligger vinkelrett på en loddrett
fjellvegg. Alternativet er en utforming hvor fjellskjæringe og påhugg ikke vises. For å
unngå synlige fjellskjæringer sprenges en bredere profil, portalen trekkes ut og stedlige
masser fylles mot skjæringen. Revegetering av jordfyllingen vil være nøkkelen til å begrense det visuelle omfanget av inngrepet.
• Portaler: Portalutformingen gjøres enkel. Hver tunnelportal må tilpasses stedets
karakter, men fortrinnsvis skal samme portaltype benyttes gjennomgående for å oppnå
en helhetlig strekning. Tunnelportalene videreføres med en mur i naturstein i vinkel
1:10 fra vegen til utenfor sikkerhetssonen, evt. til et punkt hvor muren kan føres inn i
sideterreng.
• Innvendig kledning: Estetisk sett er veggelementer å foretrekke fremfor sprøytebetong. Dersom fjellets kvalitet tilsier sprøytebetong som det beste alternativet, skal
betongfargen være så lys som mulig.

Formingsveileder
• Ventilasjon, ventilasjonstårn og øvrige : Ventilasjonstårn skal plasseres slik at de er
lite eller ikke synlige fra omgivelsene. De skal gis en god form og materialbruk.
Øvrige tekniske installasjoner skal plasseres skjult slik at de ikke medfører visuell
forurensing.
• Miljø: Ved bygging av tunnel skal det sikres at en eventuell endring i vannbalansen
over tunnelen holdes på et minimum. Utslippsvann fra tunnel skal renses etter behov
og gå til resipient som har stor nok kapasitet.
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7.6

Rekkverk

Det skal brukes minst mulig rekkverk. Dette kan oppnå gjennom bevisst lokalisering
av vegen, utforming av sideterreng og plassering av konstruksjoner og vegutstyr.
Utforming: Rekkverket skal ha et mest mulig transparent uttrykk for å gi best mulig
utsikt til reisende. Sicuro Classic med Sicuro brurekkverk eller tilsvarende rørrekkverk
vil tilfredsstille et slikt krav. Valgte rekkverkstype skal være gjennomgående på alle
delstrekningene. Løsning for avslutning av rekkverk må tilpasses den enkelte situasjon.
Støtputer skal i størst mulig grad unngås.

Figur 7.1:
Forskjæringen overstiger 10
meter, og selv om profilet er
sprengt bredt nok, blir fjellet
i overkant av portalen veldig
synlig.

Figur 7.3:
Sicuro rekkverk eller tilsvarende er trafikksikkert. Samtidig bidrar
de til å øke reiseopplevelsen ved å åpne opp for utsyn fra vegen.

7.7

Figur 7.2:
Forskjæringen er formet med
stedlige masser, noe som
reduserer synlig fjell i
forskjæringen. Når området er
revegetert vil terrenget inn mot
tunnelpåhugget fremstå som
naturlikt.

Sideanlegg

Behovet for rasteplasser bør kartlegges på et overordnet nivå. Det vil være en fordel å
etablere rasteplasser ikke bare hvor det er areal tilgjengelig, men også hvor utsikten og
opplevelseskvalitetene er gode. Dette kan f.eks være i områder hvor dagens veg er utbedret pga kurvatur, og hvor det blir liggende igjen vegsløyfer ut mot dalrommet. Det
vil her være viktig å ivareta trafikksikkerheten med tanke på inn- og utkjøring.

Formingsveileder
Hvor det er areal og behov for større rasteplass(er), skal denne/disse utformes ut fra
stedlige forhold. Etablering av oppstillingsplasser til bil/bobil, møblering, avfallsbeholdere, informasjon og WC vil være aktuelt.
Opp mot fjellparti og inn mot bomstasjoner vil det være aktuelt å tilrettelegge for
kjettingplasser og infoskilt om bompenger ol. Dette ses nærmere på i de aktuelle
områdene.
7.8

Støytiltak
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7.9

Støttemurer

Ideelt sett skal vegen lokaliseres slik at mur unngås. Dersom murer likevel må bygges,
skal de normalt plasseres utenfor sikkerhetssonen slik at rekkverk unngås.
Murer bygges i utgangspunktet som tørrsteinsmurer av naturstein. Det vil være en
fordel å benytte lokal naturstein om dette er tilgjengelig. Murer skal gis en utforming
tilpasset terrenget, og de skal ikke bryte med kulturmiljøet eller kulturminner verken i
form eller materialbruk.

Det er et mål å ha minst mulig støyskjermer langs E16. Fullgode alternative løsninger
som justering av veglinja, innløsning av hus, støyisolerende tiltak, jordvoller og
jordarmert rekkverk skal alltid vurderes først.
• Støyskjermer langs vegen: Bygde
støyskjermer skal så langt som mulig
unngås. Som alternativ kan det vurderes terrengvoller eller løsninger med
natursteinsmur/ gabionmurer.
• Lokal skjerming: For enkelthus
eller grupper av hus skal lokale
skjermingstiltak vurderes. Alternativt
fasade-isolering og skjermet uteplass.

Figur 7.4:
Gabioner brukt som forstøtningsmur.
Foto: www.wikimedia.com

• Fasadeisolering: Fasade-isolering
som endrer
karakteren på gammel
bebyggelse skal unngås.

Figur 7.5:
Natursteinsmurer langs E16 skal være av
klasse 2 eller 3. Mursteinen velges ut i fra
omgivelsene. (foto: Karmøy naturstein)

7.10

Vilt og viltgjerder. Sikringsgjerde på topp skjæring.

• Vilt i planleggingen: Vilt skal med som tema i den overordnede planleggingen, og
viktige vilttrekk og viltsoner skal avdekkes på et tidlig stadium. Nødvendige arealer til
vilttiltak skal tas med i reguleringsplanen.
• Viltgjerder og sikringsgjerder: Viltgjerder skal i utgangspunktet ikke benyttes.
Hvor dette likevel anses som nødvendig, skal gjerdene settes opp i samsvar med
naturlige linjer i landskapet, og i samarbeid med viltmyndighetene. Viltgjerdene skal
være mest mulig visuelt transparente og gjerne farget grønt ut i fra et landskapsmessig ståsted. Gjerdet bør plasseres i overgangen mellom tynnet, oversiktelig sone og
eksisterende tett skog.
Sikringsgjerde på topp skjæring skal plasseres utifra samme prinsipp som med viltgjerde. Også dette gjerdet skal være mest mulig transparent. Gjerder bør plasseres med
sikte på å unngå unødige sprang i vertikal og horisontal

Formingsveileder
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Del 4: Reiseopplevelse

Referanser

Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse sett fra vegen. En veg med
god reiseopplevelse skal by på variasjon, og stimulansen dette gir skaper spenning og
holder konsentrasjonen hos bilføreren oppe.

• Prosjektstyringsplan E16 Fønhus - Bagn. Statens vegvesen, Region øst. 04.02.2008
• Forslag til reguleringsplan for E16 Fønhus bru- Dølvesæter. Statens vegvesen Region øst. 		
juni 2008
• Planprogram Nord- Aurdal og Sør- Aurdal, kommunedelplan og konsekvensutredning.
E16 Bagn - Bjørgo. Statens vegvesen Region øst 06.01.2009
• Skisseprosjekt, E16 Varpebru - Tyin - Nystuen. Multiconsult ved Wibeke Norris for Statens
vegvesen Region øst. 20. mai 2009
• Formingsveileder Lillehammer nord - Otta, E6 Biri - Otta “Vi byr på Gudbrandsdalen.
Statens vegvesen Region øst. 13.12.2008
• Formingsveileder Vestkorridoren, E16 Hamang - Skaret. Statens vegvesen Region øst,
mai 2005
• Naturlig revegetering, vegetasjonsetablering langs rv 23 Oslofjordforbindelsen. Norges
landbrukshøgskole for Statens vegvesen Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet
• Håndbok i Økologisk restaurering, Forebygging og rehabilitering av naturskader på vegetasjon og terreng. Forsvarsbygg april 2010.
• Håndbok 140, konsekvensanalyser. Statens vegvesen juni 2006

God reiseopplevelse langs E16 skal ivaretas ved å ivareta følgende krav (jmf. hb 140):
• Vegens linjeføring skal gi trafikanten en god opplevelse av vegens omgivelser, og
den skal være tilpasset både trafikant og landskap.
• Reisen skal inneholde et tilstrekkelig antall referansepunkter som skal fungere som
orienteringspunkter og høydepunkter, og samtidig skape en forventning.
• Reisen skal ha en rytme
• Den reisende skal kunne oppleve landskapets særpreg eller spesielle karaktertrekk.
Grunnlaget for en god reiseopplevelse skal være lagt gjennom formingsprinsippene
gitt i formingsveilederen, men delstrekningene skal i tillegg vurderes spesielt med
tanke på å maksimere reiseopplevelsen.
I områder hvor det er spesielt viktig å ivareta utsikten fra vegen kan det være aktuelt
å klausulere nødvendig areal i reguleringsplanen. Slik kan skjøtsel av siktsoner hindre
gjengroing.

