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Forord 
Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen Region øst i samarbeid med berørte 
kommuner.  

Statens vegvesen Region øst legger fram forslag til reguleringsplan for utbedring av E16 
Fagernes - Øylo ut til 2.gangs offentlig ettersyn i henhold til pbl. § 1 2.1 0.  

Denne planbeskrivelsen gjennomgår dagens forhold og forutsetninger for planarbeidet. 
Videre inneholder plandokumentet en beskrivelse av tiltaket som foreslås og beskrivelse av 
konsekvenser i forhold til aktuelle temaer. 

Planforslaget består av følgende deler: 
• Plankart og reguleringsbestemmelser
• Planbeskrivelse med konsekvensvurdering (dette dokumentet)
• Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
• Støyberegninger
• Skredfarerapport
• Geoteknisk rapport
• Teknisk planhefte
• Merknadsrapport
• Overvannsrapport

Statens vegvesen Region øst 
September 2020 
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Sammendrag 
Hovedmålsetting for prosjektet er å redusere antall drepte og hardt skadde i forhold til 
dagens situasjon, og øke framkommelighet for person- og godstransporten. 
 
Det har vært løpende dialog med berørte parter gjennom planprosessen. Merknader og 
innspill har ligget til grunn for planarbeidet.  
 
Kort beskrivelse av planforslaget 
Prosjektet omhandler fem reguleringsplaner fordelt på tre kommuner. Dette dokumentet er 
planbeskrivelsen for reguleringsplanen for E16 mellom Hålimoen og Hausåker i Vestre Slidre 
kommune. 
 
Følgende tiltak for forbedring av trafikksikkerheten og framkommeligheten ligger inne i 
reguleringsplanene: 
 

• Breddeutvidelse av vegen med forsterket midtoppmerking. 
• Utbedring av horisontalkurvatur. 
• Avkjørselssaneringer ved at felles adkomster etableres. 
• Generell utvidelse av skulder til 0,75 m. 
• Breddeutvidelse av vegskulder fra 0,75 til 1,5m ved enkelte bussholdeplasser fra 

nærliggende lokalveger, slik at det blir tryggere for gående å komme seg fra og til 
bussholdeplassene. 

• Enkelte bussholdplasser flyttes/slås sammen til steder hvor det er bedre sikt 
• Utbedring av sideterreng innenfor sikkerhetssonen på 6 m 

 
Det er en rekke uheldige avkjøringer og kryss langs dagens E16. Reguleringsplanene har 
derfor hatt fokus på avkjøringer og kryss, da en utbedring/flytting/sanering av disse er 
vesentlig for å nå målet om en mer trafikksikker E16. 
 
Det legges opp til å videreføre de fleste av dagens bussholdeplasser, men at enkelte 
flyttes/slås sammen til steder hvor det er bedre sikt og hvor det er areal til å etablere lehus. 
Holdeplasser som blir berørt av vegprosjektet, vil bli utbedret i tråd med 
utbedringsstandard. 
 
På strekninger hvor det ikke er konflikt med dyrka mark, kulturminner, viktige naturverdier 
eller bebyggelse, legges det opp til slake vegfyllinger på 1:4 slik at det ikke er behov for å 
sette opp rekkverk. 
 
Det er foretatt støyberegninger av boliger langs eksisterende E16 med nåværende 
fartsgrenser og for ny utbedret E16 med nye fartsgrenser. Utbedring av E16 og samtidig 
økning av fartsgrensa fra 60 til 80 km/t, fører til noe økning av støynivået  for flere boliger 
langs strekningen. Andre igjen får redusert støynivå pga. lengre avstand til E16. Det legges 
opp til å utføre støytiltak for boliger med støynivå over 63dBA samt boliger i gul støysone 
som får en økning av støynivået på 3dBA eller mer. Det foreslås lokale støytiltak for 16 
boliger på strekningen Hålimoen - Hausåker.  
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Stram økonomisk ramme har medført at planforslaget har prioritert løsninger og tiltak som 
gir høyest måloppnåelse for trafikksikkerhet og framkommelighet. Ut i fra en analyse av type 
ulykker langs E16 de siste 10 årene (7 drept, 12 alvorlig skadd, 51 lettere skadd), vil vi unngå 
flest framtidige ulykker ved å prioritere breddeutvidelse, forsterket midtoppmerking, 
kurveutbedring, rekkverk og utbedring av sideterreng. 
 
Det legges opp til å nedklassifisere eksisterende veg der denne blir erstattet av ny veg. Deler 
av eksisterende veg som ikke omklassifiseres slik, foreslås tilbakeført til tilstøtende 
eiendommer som LNF-areal. Tilbakeføring til LNF-formål gjelder i hovedsak der det ved ny 
horisontalkurvatur blir liggende igjen vegsvinger av nåværende veg. 
 
Konsekvenser av tiltakene 
Strekningen vil etter utbedring fremstå med enhetlig standard og tilfredsstillende kurvatur 
som gir trafikantene en tryggere trafikksituasjon.  
 
Sideterrenget vil få en utforming som bidrar til redusert skadekonskvens ved utforkjøring. 
Avkjørsler til eiendommer er utformet slik at sikt og mulighet for en kontrollert av og 
påkjøring er ivaretatt.  
 
Det er ikke reguleringsplanene som fastsetter fartsgrensene langs E16, men det er et mål om 
at utbedringene av E16 medfører at hele strekningen Hande-Øylo kan skiltes opp til 80 km/t 
når tiltak er gjennomført. 
 
Planforslaget legger opp til en rekke avbøtende tiltak der det er spesielle utfordringer med 
nærføring til bebyggelse, dyrka mark og kulturminner. 

• Det legges opp til smale anleggsbelter ved boliger for å minimere inngrep i 
eiendommene. 

• Det legges opp til smale anleggsbelter på dyrka mark, og at skjæringer og fyllinger 
blir strammet opp til 1:1,5 for å minimere beslag/berøring av dyrka mark. 

• Der det ikke er bebyggelse og dyrka mark på begge sider av E16, er det bestrebet 
ensidig utvidelse av E16 mot den siden som ikke har bebyggelse og/eller dyrka 
mark. 

• For å redusere omfattende terrenginngrep i området mellom Vangsnes og Tveit, 
er det valgt å gå ned på kurveradier (det er innvilget fravik fra håndbok-krav). 

• For å redusere tiltakets eksponering fjern- og nærvirkning i kulturlandskapet, skal 
det så langt det er mulig tas av, mellomlagres og legges tilbake frøbankjord (de ca 
30-40 cm øverste vekstjorda) i sideterreng med untak av områder med dyrka 
mark. En tilbakeføring av slike masser vil resultere i rask vegetasjonsetablering og 
redusere erosjon.   

• Ved kurveutbedring der det er dyrka mark, vil eksisterende E16 fjernes og 
vegarealet vil tilføres tilstøtende eiendommer som LNF-areal. Det legges opp til å 
fylle opp arealet mellom ny og gammel E16 med tanke på tilrettelegging for at 
dyrka mark kan forlenges ned til E16. 

 
Planforslaget legger ikke opp til helhetlige løsninger for mjuke trafikanter langs E16, men at 
det tilrettelegges for mjuke trafikanter i dagens E16 på delstrekninger hvor E16 får en ny 
veglinje. 
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Dyrka mark, våningshus og uthus ligger tett inntil E16. Stedvis er hellinga i terrenget så stor 
at utvidelse av veien vil føre til store eiendomsinngrep. 
Nøyaktig beslag av dyrka mark og skogsmark som er nødvendig å erverve, vil framgå av w-
tegninger som vil bli utarbeidet i forbindelse med byggeplanen. 
 
Tabellen viser hvilke bygninger som ligger i veglinja, eller så nære, at de foreslås innløst:  

Gnr/bnr Kommentar 
Vestre Slidre  
39/44 Bussgarasje 
37/15  Bolighus, Løktun, uthus 
37/2   Låve, delvis nede 
36/3  Kvamshall forsamlingshus 
35/3 Bolighus, Granlund tomannsbolig 
28/6 Anneks/uthus ved Rødvang 
28/1  Annen landbruksbygning, eldre lite bygg,  
27/9   Lagerbygg, Granheim Garasjebolig anneks til bolig 
40/30 Hytte og anneks 
40/18 Garasje 

Tabell 1: Eiendommer med bygninger som foreslås innløst med bakgrunn i dette planforslaget.  
 
I forbindelse med reguleringsplan har det blitt utført grunnundersøkelser på strekningen. 
Prosjektet tar hensyn til grunnforholdene i prosjektering- og byggefasen og det suppleres 
med grunnundersøkelser ved behov. Det forventes ikke betydelige setnings- eller 
stabilitetsproblemer på strekningen. 
 
Det er gjort skredfarevurdering i forbindelse med reguleringsplan for utbetringsstrekning 
langs E16 Øylo – Hande. Skredfarevurdering er utført opp mot snøskred, steinsprang og jord-
/flomskred. 
 
Samlet sett viser foreløpige masseberegninger at det vil være et overskudd av masser i 
prosjektet. De sørlige parsellene i Røn og Ulnes vil ha masseunderskudd, mens det er 
masseoverskudd for de tre nordlige reguleringsplanene. Kvalitetsmasser vil bli brukt i 
vegkroppen, mens øvrige masser vil bli brukt til fyllinger og terrengtilpasninger.  
 
Utnyttelse av overskuddsmasser langs veglinja er gunstig både for trafikksikkerheten, 
landskapsbildet, muligheten for nydyrking, og ikke minst for å minimere transportbehovet i 
byggeperioden. Det er massetransport som utgjør den klart største faktoren for utslipp av 
klimagasser i anleggsperioden. Bruk av overskuddsmasser i veglinja og massuttak flere 
steder langs veglinja er derfor et avgjørende grep for å minimere klimagassutslippene i 
utbyggingsprosjektet. 
 
Gjennomføring av forslag til plan 
Planlagt byggestart er i 2021, jfr vedtatt handlingsprogram for riksveger og 
oppstartsbevigning i statsbudsjettet for 2020. 
 
Hvor mye av reguleringsplanene som kan bygges innenfor avsatt ramme, vil ikke bli avklart 
før man har kontroll på massebalansen/fjellkvalitet og har avtalt målpris med entreprenør.  
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Vedtatt planprogram har følgende føringer angående prioritering: 
1. Utbedring av kurvene Reiensvingen, Røn og Ulnes nord.  
2. Strekningsvis utbedring av delstrekningene Øylo – Ryfoss og Ryfoss – Hande. Dersom 
midlene ikke strekker til for utbedring av hele strekningen, prioriteres tilstrekkelig standard 
fremfor fullføring av hele strekningen. 
 
Utbygging forutsetter at det foreligger vedtatte reguleringsplaner for parsellene. 
 
Prosjektet gjennomføres i tråd med plan- og byggherrestrategiens målsetninger, som en 
totalentreprise med samspill etter NS 8407. Entreprenøren involveres allerede i 
reguleringsplan, og for å sikre entreprenørens engasjement og vilje til å bidra med gode 
løsninger er det samspill med incitament som er valgt entrepriseform. 
 
Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Det er begrensede omkjøringsmuligheter for anleggsområdet. Det er veg på vestsiden av 
vassdraget, men disse vegene er lite egnet for tungtrafikk. Det legges derfor opp til at E16-
trafikken i hovedsak skal gå igjennom anleggsområdet, men det vil bli behov for kortere 
stengeperioder hvor trafikken ledes over på sideveger. Prosjektområdet er langstrakt (fra 
Ulnes til Øylo), så for å unngå store utfordringer med trafikkavvikling vil entreprenør 
bestrebe seg på å konsentrere anleggsområdene.  
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1 Bakgrunn for planforslaget 
 
E16 mellom Fagernes og Øye har en relativt dårlig standard, mye randbebyggelse og blandet 
trafikk. Vegen er ulykkesbelastet og har dårlig framkommelighet på dager med stor utfart.  
E16 er en av hovedvegene mellom Oslo og Bergen, men også hovedpulsåren gjennom 
Valdres. E16 er den forbindelsen øst-vest med best vinterregularitet. Flere delstrekninger 
mellom Fagernes og Øye inngår i en liste over de 20 % mest ulykkesutsatte strekningene i 
Region øst. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med 
kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang, og med hjemmel i Plan og bygningslovens § 
3-7 er Statens vegvesen ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunene 
for politisk sluttbehandling. 
 

1.1 Overordnede føringer 
Utbedringsstrekninger er omtalt i Nasjonal transportplan 2018-29 (NTP). I følge NTP er 
hensikten med utbedringsstrekninger å oppnå tilfredsstillende standard over lengre 
strekninger. Det skal legges vekt på effektiv ressursbruk med mål om å oppnå gode 
forbedringer til en lav kostnad.  
 
Tiltaket er ytterligere konkretisert i handlingsprogram for riksveger 2018-23. Her er det 
avsatt midler til tiltaket, og det er følgende omtale av hva midlene skal benyttes til: 
 

Tiltak på delstrekningene Øylo – Ryfoss og Ryfoss – Hande prioriteres i perioden. Det 
legges opp til breddeutvidelse, forsterket midtoppmerking, kurveutbedring, 
forsterkning av bæreevne, nye stikkrenner og drenering, tiltak mot utforkjøring 
(rekkverk og sideterreng) og nytt dekke. Dette gir sammenhengende god standard på 
over 30 km av E16 fra Hande i sør til Kvam i nord. Det legges også opp til å utbedre de 
ulykkesutsatte punktene Reiensvingen, Røn og Ulnes nord på delstrekningen Strand -
Hande. 

 
Innenfor strekningen Fagernes – Øye er det i perioden avsatt midler til følgende tiltak: 
 

Tiltak Programområde-kategori 2019 
(mill.
kr) 

2020 
(mill.
kr) 

2021 
(mill.
kr) 

2022 
(mill.
kr) 

2023 
(mill.
kr) 

Total 
(mill.kr
) 

E16 utbedringsstrekning Fagernes 
- Øye 

Utbedrings-strekning   80 120 200 400 

E16 Valdres Vedlikehold   40 40 20 100 
E16 Fagernes- Øye – Tiltak  mot 
utforkjøringsulykker 

Trafikksikkerhet   27   27 

E16 Tveit bru Utbedring 15 18    33 
Figur 1: Handlingsprogram for riksveger 2018-23. Oversikt over tiltak på E16 gjennom Valdres nord for Fagernes (summer 
i mill. 2018-kr). Skredsikringstiltaket E16 Kvamskleiva ligger i perioden 2024-2029. 
 
Dette planforslaget gjelder de to øverste tiltakene i tabellen over, dvs at prosjektet har en 
total ramme på 500 mill.kr. Midlene til tiltak mot utforkjøringsulykker er tenkt benyttet på 
de delstrekninger der det ikke gjøres tiltak som en del av utbedringsstrekningen, og omfattes 
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ikke av denne bestillingen. Tiltaket E16 Tveit bru er et eget prosjekt og omfattes heller ikke 
av dette planforslaget. 
 
 

1.2 Planområdet 
Prosjektet omhandler fem reguleringsplaner fordelt på tre kommuner. Det er lagt opp til en 
felles planbeskrivelse for henholdsvis de to nordlige og de tre sørlige reguleringsplanene, 
mens det er utarbeidet egne plankart og bestemmelser for hver av de fem 
reguleringsplanene. Dette dokumentet utgjør planbeskrivelsen for Øylo-Hålimoen i Vang 
kommune. 

 
Figur 1 Oversiktskart hvor planområdene langs E16 er innringet 
 

Kommune Plan_ID Plannavn 
Vang 2018003 Utbedring E16 Øylo-Hålimoen 
Vestre Slidre 0543R147 

0543R146 
0543R145 

Utbedring E16 Hålimoen – Hausåker 
Utbedring E16 Einang – Reiensvingen 
Utbedring E16 Røn, Rønsvegen – Kongevegen 

Nord-Aurdal 0542DR263 Utbedring E16 Øddeberget - Stavenjord 
 

1.3 Mål for prosjektet  
Hovedmålsetting for prosjektet er å redusere antall drepte og hardt skadde i forhold til 
dagens situasjon, og øke framkommelighet for person- og godstransporten. 

 

1.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning  
Det er vurdert at planen er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredninger. 
Statens vegvesen har på bakgrunn av dette, utarbeidet et felles planprogram for 
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planområdene. Planprogrammet ble fastsatt av kommunene vinteren 2019, og redegjør for 
hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, prioritering av tiltak innenfor avsatt 
økonomisk ramme, og hvordan planprosessen skal gjennomføres.  
 
Planforslaget har blitt utarbeidet på bakgrunn av føringene fra planprogrammet. 
Konskekvensvurderingene inngår i denne planbeskrivelsen. 

1.5 Planprosess og medvirkning 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i avisa 
Valdres november 2018.  Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til 
offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte.  
 
Planprogrammet som ble vedtatt av kommunen våren 2019 har ligget til grunn for 
utarbeidelse av planforslaget. Gjennom planprosesssen har det vært holdt åpne møter og 
åpne kontordager hvor grunneiere, naboer og kommunen har hatt muligheten til å komme 
med ytringer. Det har vært løpende dialog med berørte parter gjennom planprosessen.  
 
Offentlig ettersyn og merknadsbehandling 
Statens vegvesen la fram planforslag til offentlig høring 25.11.2019, med merknadsfrist 
20.01.2020. Det kom inn 24 merknader til reguleringsplanen, herunder en rekke innsigelser i 
de tre merknadene fra Fylkesmannen (6 innsigelser), Fylkeskommunen (2 innsigelser) og NVE 
(3 innsigelser).  
 
Det ble våren 2020 avholdt flere møter møter mellom SVV, FM og NVE for å drøfte 
innsigelsene.  Plandokumentene har blitt justert som følge merknader og for å imøtekomme 
innsigelsene. Det er foretatt justeringer av både plankart, bestemmelser, ROS-analysen og 
planbeskrivelsen, og det har også blitt utarbeidet flere fagrapporter for blant annet vassdrag 
og overvannshåndtering. 
 
SVV vurderer at innsigelsene har blitt ivaretatt i revidert planforslag, og at det derfor ikke er 
grunnlag til å opprettholde innsigelsene. 

2 Beskrivelse av forslag til reguleringsplan 
 

2.1 Avbøtende tiltak og kriterier for valg av løsning  
Planforslaget legger opp til en rekke avbøtende tiltak der det er spesielle utfordringer med 
nærføring til bebyggelse, dyrka mark og kulturminner. 
 

• Det legges opp til smale anleggsbelter ved boliger for å minimere inngrep i 
eiendommene. 

• Det legges opp til smale anleggsbelter på dyrka mark, og at skjæringer og fyllinger 
blir strammet opp til 1:1,5 for å minimere beslag/berøring av dyrka mark. 

• Der det ikke er bebyggelse og dyrka mark på begge sider av E16, er det bestrebet 
ensidig utvidelse av E16 mot den siden som ikke har bebyggelse og/eller dyrka 
mark. 
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• For å redusere omfattende terrenginngrep i området mellom Vangsnes og Tveit, 
er det valgt å gå ned på kurveradier (det er innvilget fravik fra håndbok-krav) 

• For å redusere tiltakets eksponering fjern- og nærvirkning i kulturlandskapet, skal 
det så langt det er mulig tas av, mellomlagres og legges tilbake frøbankjord (de ca 
30-40 cm øverste vekstjorda) i sideterreng med untak av områder med dyrka 
mark. En tilbakeføring av slike masser vil resultere i rask vegetasjonsetablering og 
redusere erosjon.   

• Ved kurveutbedring der det er dyrka mark, vil eksisterende E16 fjernes og 
vegarealet vil tilføres tilstøtende eiendommer som LNF-areal. Det legges opp til å 
fylle opp arealet mellom ny og gammel E16 med tanke på tilrettelegging for at 
dyrka mark kan forlenges ned til E16. 

 
Valg av løsninger og avbøtende tiltak er basert på fastsatte mål og rammer for prosjektet, og 
ut i fra følgende kriterier: 

• Trafikksikkerhet: reduserte ulykkeskostnader 
• Kostnad: utbyggingskostnad og driftskostnader 
• Landskap: tiltakets påvirkning på landskapsbildet  
• Nærmiljø: nærføring/beslag av boligtomter, trafikkstøy, nærføring til friluftsområder. 

 
Stram økonomisk ramme har medført at planforslaget har prioritert løsninger og tiltak som 
gir høyest måloppnåelse for trafikksikkerhet og framkommelighet. Ut i fra en analyse av type 
ulykker langs E16 de siste 10 årene (7 drept, 12 alvorlig skadd, 51 lettere skadd), vil vi unngå 
flest framtidige ulykker ved å prioritere breddeutvidelse, forsterket midtoppmerking, 
kurveutbedring, rekkverk og utbedring av sideterreng. 
 

2.2 Planlagt arealbruk og arealregnskap 
Arealene innenfor planområdet er foreslått regulert til følgende formål: 

• Veg 
• Kjøreveg 
• Gang- og sykkelveg 
• Gangareal 
• Annen veggrunn – tekniske anlegg 
• Annen veggrunn – grøntareal 
• Bebyggelse og anlegg 
• Landbruk, naturmiljø og friluft (LNF) 

 
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre 
til at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt 
formålsgrense. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra 
tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdende i terrenget, 
men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.  
 
Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til 
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få 
matrikkelført ny eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik 
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kan foretas uten noen endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre endring 
av reguleringsplanen etter pbl § 12-14 andre ledd. 
 
Hålimoen – Hausåker 
Samlet areal til diverse vegformål er ca. 279 daa, hvorav 74 daa er eksisterende vegformål.  
5 daa av dagens vegareal vil bli tilbakeført til LNF. Det er regulert inn et midlertidige 
anleggsbelte på ca. 100 daa for gjennomføring av prosjektet. Det vil i anleggsfasen bli lagt 
vekt på å redusere omfanget av anleggsbelte (midlertidig arealbeslag). Etter at anlegget er 
ferdig skal disse arealene istandsettes. 
 
Tallene er foreløpig grove, da tilpasning av enkelte eksisterende avkjørsler vil kreve noe mer 
omdisponering av arealbruk, samtidig som beslag til Annen veggrunn vil bli mindre enn det 
reguleringsplanen åpner for. Endelig arealregnskap vil bli utarbeidet etter ferdigstillelse av 
anlegget. 
 

 
Figur 2: Prosjektet vil beslaglegge til vegformål ca 17 daa bebygd areal, ca 41 daa fulldyrka mark og 19 daa beite, men vil 
samtidig tilbakeføre ca 5 daa vegareal til LNF-formål. 
 
 
 

2.3 Standard  
NTP har oppgitt «tilfredsstillende standard over lengre strekninger» som et mål for 
utbedringsstrekningen. Hva som er «tilfredsstillende standard» er vurdert opp mot 
forventningene om å oppnå gode forbedringer til en lav kostnad. I forbindelse med 
handlingsprogramarbeidet er det ikke lagt til grunn at det skal gjennomføres full utbygging 
på strekningen, men at man skal gjennomføre ulike typer tiltak samtidig for å sikre effektiv 
gjennomføring og bedre standard over lengre strekninger. 
 
På bakgrunn av føringene fra NTP og vedtatt planprogram, legger planforslaget opp til 
følgende standard: 

• Strekningene Øylo – Ryfoss og Ryfoss Hande skal som hovedregel utbedres til 8,5 
meter bredde med forsterket midtoppmerking. Avklaringer rundt vegbredde er gjort 
med Vegdirektoratet. Det er avklart at det ikke er behov for formell fraviksbehandling 
for den valgte vegbredden. 

• På delstrekninger der dagens veg har en bredde på over 8,0 meter, og der vegens 
tilstand ellers anses som god, legges det ikke opp til breddeutvidelse til 8,5 meter. 

• Det gjennomføres tiltak mot utforkjøring (kurveutbedring, rekkverk, sideterreng). 
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• Bæreevnen skal forsterkes på delstrekninger der det er behov for dette, og det skal 
skiftes stikkrenner.  

• Det legges opp til tilstrekkelig overvannshåndering og drenering.  
• Omfang av kryss- og avkjørselssanering / - utbedring er vurdert som en del av 

prosjektet. Det er foretatt en konkret vurdering av nytte opp mot kostnader.  
• Ved breddeutvidelse av vegen er det sikret at eksisterende holdeplasser har 

tilstrekkelig bredde til at bussen kommer ut av vegbanen ved stopp. Det er foretatt 
en registrering/gjennomgang av holdeplasser på strekningen.  

• På strekninger med fartsgrense 70 km/t, bør fartsgrensen kunne skiltes opp til 80 
km/t når tiltak er gjennomført. På strekninger med fartsgrense 60 km/t skal det 
vurderes om det er mulig å øke hastigheten som følge av tiltakene som 
gjennomføres. 

• Gang- og sykkelveg er i utgangspunktet ikke en del av tiltaket. Unntaket er fortau 
innenfor det som er spesifisert som modulvogntogtiltak i kap 4. Konkrete innspill må 
imidlertid vurderes opp mot de mål som er satt for prosjektet. 

• Nye holdeplasser skal utformes med universell utforming. 
• Vegbelysning er ikke en del av tiltaket. Belysning kan imidlertid vurderes på korte 

strekninger eller i punkter, etter konkrete vurderinger av nytte opp mot kostnader, 
og innenfor de mål som er satt for prosjektet. Belysning bør vurderes på punkter som 
bussholdeplasser for skolebarn ihht HB V129. Type belysning må sees i sammenheng 
med nærliggende belysning med tanke på fjernvirkning. 
 

Endelig detaljering innenfor de rammer reguleringsplanene gir, vil bli utført når tiltaket 
byggeplanlegges. 
 

 
Figur 3: En vegbredde på 8,5m med forsterket midtoppmerking medfører en kjørebanebredde på 3,25m og en asfaltert 
skulder på 0,75m. 
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Figur 4: Normalprofiler for ulike type terreng. 
 
 

2.4 Tiltak for kollektivreisende 
I samarbeid med Opplandstrafikk og lokalt busselskap (JVB), er det foretatt en gjennomgang 
av dagens bussholdeplasser langs E16. Det er stor variasjon i bruken av holdeplassene langs 
E16. Antall årlige påstigninger til de regionale bussene (ikke skolebusser) varierer fra 2 
påstigninger i året til 125 påstigninger (Stee Lomen). Hovedmønsteret er at det er 
påstigninger på holdeplassene i sørgående retning, mens det er avstigninger på 
holdeplassene i nordgående retning. 
 
Det legges opp til å videreføre de fleste av dagens bussholdeplasser, men at enkelte 
flyttes/slås sammen til steder hvor det er bedre sikt og hvor det er areal til å etablere lehus 
på holdeplasser. Planforslaget har avsatt areal til at utbedringsstandard benyttes for 
bussholdeplassene. 
 
Holdeplasser som blir berørt av vegprosjektet, vil bli utbedret i tråd med 
utbedringsstandard. Planforslaget har avsatt areal til at det kan etableres lehus på 
holdeplasser, men det er ikke avsatt midler i prosjektet til å etablere lehus. Det legges opp til 
bussprofilkantstein, 2,5 m venteareal og taktil oppmerking på holdeplasser i sørgående 
retning.  
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Ensidige vs tosidige løsninger 
Hovedløsningen for holdeplassene langs E16 er å videreføre tosidige holdeplasser, men ved 
Lomen stavkirke (kryss E16/ Ellestadvegen) legges det opp til ensidig løsning for skolebusser.  
Det vil her bli en løsning slik at to busser kan stå oppstilt samtidig med tanke på overføring 
av elever mellom skolebusser. Det er skole-elever som utgjør flertallet av brukerne, og 
ensidig løsning ved Lomen stavkirke vil redusere behovet for å krysse og gå langs E16 for 
skolebarn.  
 
SVV er klar over at ensidig 
bussholdeplasser ikke er ønskelig for 
ekspressbussen. Det er for ensidig 
holdeplass ved Lomen stavkirke 
vurdert oppsett av lyssignal for å 
hindre unødvendig stopp for 
ekspressbussene. Dette innebærer 
montering av knapp og lys som 
kommuniserer til bussjåfør om 
ekspressbussen skal kjøre innom eller 
ei. Etter dialog med JVB er det 
konkludert med at det er mer 
hensiktsmessig å etablere en to-sidig 
holdeplass for ekspressbussene. 

 
Figur 5: Både ensidig og tosidig bussholdeplasser ved Lomen 
stavkirke 

 
 
Etablering av leskur 
Holdeplasser som er mye brukt vil i byggeplanfasen bli vurdert oppgradert med leskur og 
universell utforming etter konkrete vurderinger av nytte opp mot kostnader.  
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Oversikt over påstigninger på holdeplassene langs E16 for ekspressbusser viser at 
holdeplassene mellom Hålimoen og Hausåker har kun 1-3 ukentlige påstigninger for 
ekspressbussene. Det er derfor skole-elever som utgjør hovedbrukerne av holdeplassene – 
se tabell under kapittel 2.5. Et aktuelt sted med leskur er ved Stee Lomen, da det er 14 
skoleelever som er tilknyttet denne holdeplassen. 
 
Reguleringsplanen har avsatt areal til leskur på samtlige holdeplasser, men det er i den 
kommende byggeplanfasen og fastsetting av målpris det vil bli avklart om det er økonomi til 
å etablere leskur på enkelte av holdeplassene. I denne vurderingen vil det ikke kun bli sett på 
dagens bruk, men også potensialet for framtidig bruk. Dette fordi bruken av holdeplassene 
kan endre seg ved god tilrettelegging. 
 

2.5 Behov for gs-veg og tiltak for mjuke trafikanter 

2.5.1 Behov for gs-veg 
Innenfor planområdet er det ikke skoler eller andre viktige målpunkter som utløser krav om 
separat gang- og sykkelveg. Håndbok N100 skriver at «Dersom potensialet for antall gående 
og syklende langs vegen overstiger 50 i et normaldøgn, eller strekningen er skoleveg, bør det 
etableres egen parallelført gang- og/eller sykkelveg. Alternativt bør gang- og sykkeltrafikken 
avvikles på lokalt vegnett.» 

 
Figur 6: Kart over planområdet. 
 
Tabellen nedenfor fra Vestre Slidre kommune viser framskrevne tall på barn ved 
bussholdeplasser ut ifra bosted. Innenfor planområdet Hålimoen – Hausåker er det flest 
barn som er tilknyttet bussholdeplassen ved Stee Lomen. 
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Figur 7: Tall på barn ved bussholdeplasser ut ifra bosted 
 
Det er også innhentet passasjertall for ekspressbussene langs E16. Disse tallene viser at 
bussholdeplassen ved Stee Lomen har 125 påstigninger i året (i snitt under 3 påstigninger i 
uka), og at det er svært få påstigninger på de øvrige bussholdeplassene i planområdet – for 
eksempel så har Kvamshall, Løkje og Hjelle henholdsvis 51, 30 og 24 årlige påstigninger. 
 
Planområdet er kjennetegnet av spredt bebyggelse. Det er ikke skoler innenfor planområdet, 
og svært begrenset bruk av bussholdeplasser, som medfører at potensialet for antall gående 
og syklende langs E16 er betydelig under 50 i et normaldøgn.  
 
Etablering av separat g/s-veg mellom Hålimoen og Hausåker vil medføre betydelige 
konflikter med dyrka mark, bebyggelse, kulturminner, kulturlandskap, vassdrag, naturverdier 
og eksisterende avkjøringer. Dette fordi disse verdiene ligger tett på E16 og siden sidebratt 
terreng derfor vil kreve store terrenginngrep for å få etablert en separat g/s-veg. 
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Figur 8: Sidebratt terreng vil kreve store terrenginngrep for å få etablert en separat g/s-veg 
 

 
Figur 9: Bilde fra Kvåle som viser at breddeutvidelse til 8,5m allerede vil medføre betydelige terrenginngrep og beslag av 
dyrka mark. Etablering av utvidet skulder og/eller en separat g/s-veg vil medføre innløsning av bebyggelse og enda mer 
beslag av dyrka mark. 
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Figur 10: Midtre Løkji er et godt eksempel på dilemmaene mellom motstridende hensyn og ønsker til denne 
reguleringsplanen. Ønsker om separat g/s-veg eller tosidig utvidet skulder for mjuke trafikanter, vil her stå i konflikt med 
hensynet til Midtre Løkji som et viktig element i kulturlandskapet, jfr merknad fra Valdresmusea, og hensynet til 
eksisterende avkjøring og logistikken på gårdstun. 
 
Det vurderes at gevinsten med å etablere g/s-veg ikke vil veie opp for de omfattende 
ulempene en g/s-veg vil medføre for beslag av dyrka mark, innløsning av bebyggelse, konflikt 
med kulturminner og eksisterende avkjøringer.  
 
Bruk av den økonomiske rammen til bygging av gs-veg vil også gå på bekostning av andre 
tiltak, og vil derfor gi mindre måloppnåelse for trafikksikkerhet og framkommelighet. 
Ulykkesstatistikken viser at trafikkulykkene med drepte og hardt skadde skyldes møteulykker 
og utforkjøringsulykker. Forsterket midtoppmerking, sikring av sideterreng og utbedring av 
kurver vil gi størst gevinst for å skåne mennesker mot framtidige alvorlige trafikkulykker. 
 

2.5.2 Tosidig utvidet skulder 
 
To-sidig utvidet skulder innebærer at asfaltert skulder utvides på begge sider fra 0,75 m til 
1,5 m. Vegbredden vil dermed øke fra 8,5 m til 10 m. 
 
 

 
 
To-sidig utvidet skulder har blitt forkastet grunnet følgende forhold: 
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• Begrenset økonomisk ramme gjør at vi må prioritere mellom flere gode 
trafikksikkerhetstiltak og velge de tiltakene som gir størst effekt. 

• Ulykkesstatistikken viser at trafikkulykkene med drepte og hardt skadde skyldes 
møteulykker og utforkjøringsulykker. Forsterket midtoppmerking, sikring av sideterreng 
og utbedring av kurver vil gi størst gevinst for å skåne mennesker mot framtidige 
alvorlige trafikkulykker.  

• Sentrale NTP-føringer bestemmer hvilke tiltak som skal prioriteres på 
utbedringsstrekningene, herunder prosjektet E16 Fagernes – Øylo. 

• Utvidet skulder for gående og syklende er ikke en mulig løsning for 
dimensjoneringsklasse H1 som er den korrekte dimensjoneringsklassen for E16. H1 ligger 
under begrepet Nasjonale hovedveger, det vil si veger som knytter sammen landsdeler 
og regioner, og forbinder Norge med utlandet. 

• Vil kreve mer arealbeslag, spesielt i bratt terreng hvor 1,5 m ekstra skulder vil føre til økt 
arealinngrep.  

• Utvidelse av dagens E 16 til 8,5 m, samt breddeutvidelse i flere av kurvene medfører et 
betydlig inngrep på tilliggende eiendommer. Kravene fra FM og FK om å begrense 
inngrepene i størst mulig grad er ikke forenlig med utvidelse av skulder med 1,5 m for 
gående og syklende. Dimensjoneringsklassen åpner ikke får et slikt tiltak for myke 
trafikkanter. 

• Store deler av dagens E16 har en vegbredde på under 7 meter i dag. Breddeutvidelse til 
8,5 m inkludert 2x75 cm asfaltert skulder vil medføre konflikt med dyrka mark, 
bebyggelse, avkjøringer, kulturminner o.l. Ytterligere breddeutvidelser for å få areal til 
utvidet skulder vil øke disse nærføringskonfliktene. 

 
 

2.6 Tiltak for mjuke trafikanter 
Med bakgrunn i stram økonomisk ramme og ønske om høy måloppnåelse for 
trafikksikkerhet og framkommelighet, legger ikke planforslaget opp til helhetlige og gode 
løsninger for mjuke trafikanter langs E16, men at det tilrettelegges for mjuke trafikanter i 
dagens E16 på delstrekninger hvor E16 får en ny veglinje (Røn og Tveit) og at det etableres 
utvidet skulder i tilknytning til bussholdeplasser. 
 
E16 er i dag ikke egnet for mjuke trafikanter, da vegen mange steder har svært smal skulder 
og dårlig sikt i kurver. Med en breddeutvidelse av E16 til 8,5m inkludert asfaltert skulder på 2 
x 0,75 m og utretting av kurver, vil E16 bli mindre uegnet for mjuke trafikanter. For at E16 
skal bli egnet for mjuke trafikanter må det bygges separat gang- og sykkelveg langs E16. Det 
henvises til kap 2.11 hvor dette er omtalt. 
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Figur 11: Eksempel fra Løkje hvor breddeutvidelse av E16 til 8,5m inkludert asfaltert skulder på 2 x 0,75m og utretting av 
kurver, vil medføre at E16 blir mindre uegnet for mjuke trafikanter. 
 
 

 
Figur 12: Dagens E16 har mange steder svært smal 
skulder og dårlig sikt i kurver. 
 

 
Figur 13: En vegbredde på 8,5m medfører asfaltert skulder 
på 0,75m. 
 

2.6.1 Utvidet skulder ved bussholdeplasser 
Planforslaget legger opp til at det skal etableres utvidet skulder til bussholdeplasser fra 
nærliggende lokalveger, slik at det blir tryggere for gående å komme seg fra og til 
bussholdeplassene. 
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Figur 14: Eksempel fra Lomen hvor det legges opp til ensidig utvidet skulder (markert med rosa strek) fra 
bussholdeplasser til nærliggende lokalveger. 
 

 
Figur 15: Ensidig utvidet skulder i forbindelse med bussholdeplasser vil kreve en vegbredde på 9,25 m. 
 
Det legges opp til utvidet skulder på ca 1600 m mellom Lomen og Kvåle. Kommunen har i sin 
høringsuttalelse fremmet ønsker om mer bruk av utvidet skulder i Kvålsgrenda. Kartutsnittet 
nedenfor viser hvor planforslaget legger opp til utvidet ensidig skulder (markert i rosa) og 
hvor kommunen ønsker mer ensidig utvidet skulder (blått). Kommunen sine ønsker 
medfører ca 970 m ekstra utvidet skulder i Kvålegrenda. 
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Figur 16: Rosa streker markerer hvor planforslaget legger opp til utvidet ensidig skulder, mens blå streker markerer hvor 
kommunen ønsker mer ensidig utvidet skulder. 
 
Ensidig utvidet skulder har blitt brukt i enkelte vegprosjekter der det er ønskelig å 
tilrettelegge for mjuke trafikanter, men hvor det samtidig er prosjektutfordringer med bratt 
sideterreng og nærføringsproblematikk til bebyggelse, kulturminner og/eller dyrka mark. 
Eksempler på dette er prosjektet E39 Bjørset-Skei og prosjektet fv.33 over Tonsåsen (hvor 
det ble etablert ensidig skulder mellom parkeringsområder til hytter for å løse problemet 
med at biler sto parkert langs fv.33).  
 
Ensidig utvidet skulder kan være en god løsning der bebyggelse og målpunkter ligger på 
samme side av vegen (slik som i prosjektet E39 Bjørset-Skei), men er mindre egnet der 
bebyggelsen ligger spredt på begge sider av vegen, siden en slik løsning da vil oppfordre til 
kryssing av hovedvegen for mjuke trafikanter i 80-soner. Bebyggelsen mellom Hande og Øylo 
ligger spredt på begge sider av E16. 
 
Statens vegvesen fraråder at det etableres mer ensidig utvidet skulder enn de 1600 m som 
planforslaget legger opp til i tilknytning til bussholdeplasser. 
 
 

2.6.2 Separat løsning for mjuke trafikanter 
Ved Røn og ved Tveit vil E16 bli lagt i egen trase blant annet for at dagens E16 kan benyttes 
som lokalveg og g/s-veg.  
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Figur 17: E16 er foreslått lagt utenom Tveit, noe som er gunstig for mjuke trafikanter og beboere i området. 
 

 
Figur 18: E16 er foreslått lagt i egen trase sør for Fosheim-krysset, noe åpner opp for å få en separat løsning for mjuke 
trafikanter i Røn fra Kongevegen til Rønsvegen. 
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Figur 19: Ved at E16 legges i egen trase fra Tveit bru og over Svenskemoen, kan dagens E16 i dette området 
nedklassifisers til lokalveg for mjuke trafikanter og lokaltrafikk. 
 
 
 

2.7 Avkjøringer og kryss fra E16 
 
Det er en rekke uheldige avkjøringer og kryss langs 
dagens E16. Reguleringsplanene har derfor hatt 
fokus på avkjøringer og kryss, da en 
utbedring/flytting/sanering av disse er vesentlig for 
å nå målet om en mer trafikksikker E16. 
 
Fagfolk på trafikksikkerhet i SVV og i ÅF 
Engeenering har gjennomgått samtlige avkjøringer 
og kryss i planområdet. På bakgrunn av dette 
arbeidet framgår det av reguleringsplankartene om 
avkjørsler/kryss kan opprettholdes, om de må 
flyttes/bygges eller saneres/slås sammen. 
 
I plankartene er kryss vist som samferdselsformål, 
mens avkjøringer er vist med avkjørselspil. 
Avkjøringer som forutsettes stengt/flyttet er vist 
med stengesymbol. 

 
Figur 20: Utsnitt fra plankart hvor private 
avkjøringer er markert med avkjørselspil. 
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2.8 Byggegrenser og anleggsbelter 
Planen viser med striperegulering det arealet som går med til den nye vegen samt 
nødvendige, midlertidige anleggsbelter for gjennomføringen av vegbyggingen. 
 
Der ikke annet er vist i tilgrensende reguleringsplaner, er byggegrense 50 m som fastsatt i 
vegloven. 
 
Anleggsbeltene kan bli brukt under arbeidet med vegen, som for eksempel til anleggsveger, 
omkjøringsveger, lagerområder, landskapstilpasninger, massehåndtering og til forskjellige 
riggområder. Disse midlertidige områdene vil tilbakeføres til omliggende formål etter at 
vegen er bygget og arealene istandsatt i henhold til framtidig bruk innen en frist angitt i 
reguleringsbestemmelene.  
 

2.9 Fartsgrenser 
Ny veg og støyrapport er dimensjonert etter en fartsgrense på 80 km/t. 
 
Det er ikke reguleringsplanene som fastsetter fartsgrensene langs E16, men det er et mål om 
at utbedringene av E16 skal medføre at hele strekningen Hande-Øylo kan skiltes opp til 80 
km/t når tiltak er gjennomført. 
 

2.10 Beskrivelse av strekningen fra nord til sør  
 

2.10.1 Hålimoen – Hausåker i Vestre Slidre kommune 
Denne strekningen strekker seg mellom Vang grense i nord, til nordre avkjøring til Slidre 
sentrum.  
Reguleringsplanen har hatt flere utfordringer som er verdt å nevne: 

• Konflikt med bebyggelse, som i visse tilfeller krever innløsning 
• Større fjellskjæringer som er utfordrende å ta ut, men nødvendig for å få en god 

løsning. 
• Større inngrep på dyrket mark 
• Sjakting våren 2019 avdekket funn av et større automatisk fredet kulturminne midt i 

planlagt trase nedenfor Lomen stavkirke. 
 

Strekningen får sammenhengende 8,5 meter i bredde (utvidet skulder fra lokalveg til enkelte 
bussholdeplasser) og mimimumskurvatur på 225. Kurver som tidligere har vært utfordrende, 
vil enten fjernes helt, eller få vesentlig bedre kurvatur. Der det har latt seg gjøre (for 
eksempel Lomen sentrum), har en behodt mye av dagens vegbane, da denne har god 
bæreevne.  
 
Ved Moen vil E16 få en bedre kurvatur og legges lengre vekk fra gårdstunet på Moen (gnr 
27/6). 
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Figur 21: Utsnitt fra 3D-modellen og bilde fra dagens situasjon. 
 
Vertikalprofilen for ny E16 har blitt justert i forhold til planforslaget som lå ute til 1.gangs offentlig 
ettersyn. Justert vertikalprofil medfører noe mindre beslag av dyrka mark, men breddeutvidelse av 
E16 vil fremdeles kreve beslag av dyrka mark. 
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Figur 22: Sammenligning av plankartene fra de to høringsforslagene. 
 
 
Nord for Lomen legges det opp til å rette ut 
flere utfordrende kurver. Dette vil kreve 
innløsning av uthus/redskapshus på gnr. 
27/9.  

 
Figur 23: Bebyggelsen på venstre side innløses 
 

 
Figur 24: Utsnitt fra 3D-modellen 

 
På rettstrekningen ved Lomen auto, vil bredding av E16 medføre at 3 uthus/garasjer må 
flyttes/innløses. Det legges opp til utvidet skulder på 1,5m fra bussholdeplassene ved Lomen 
auto til de nærliggende lokalvegene. 



Planbeskrivelse – reguleringsplan for utbedring av E16 Hålimoen - Hausåker 
 
 

29 
 

 
Figur 25: Utvidet skulder. 
 
 

 

 
Figur 26: Utbedring av E16 ved Lomen auto vil medføre at 3 uthus/garasjer må flyttes/innløses. 
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Figur 27: Utsnitt fra 3D-modellen ved Lomen auto. 
 

 

 
Figur 28: Utsnitt fra 3D-modellen og bilde fra dagens situasjon. Det etableres utvidet skulder til avkjøringen til Lomen 
kirke. 
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Ved Høve er breddeutvidelsen lagt inn i terrenget, selv om terrenget her er bratt og 
krevende. En uheldig kurve rett øst for Høve vil rettes ut. Det legges opp til at restarealet av 
E16 i denne kurven kan benyttes som bussholdeplass for begge kjøreretningene. 
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Figur 29: Utsnitt av 3D-modellen og teknisk plan ved Høve 
 
Vest for Lomen stavkirke legges det opp til å samle to avkjøringer på nedsiden av E16. 
Sjakting våren 2019 avdekket funn av et større automatisk fredet kulturminne i midt i 
planlagt trase nedenfor Lomen stavkirke. Kulturminnet må frigis og utgraves før E16 kan 
bygges i dette området. 
 
Planen har også tatt hensyn til parkeringsareal og plass for benker i nedkant av Lomen 
stavkirke, da dette har vært av stor interesse for kommunen og Oppland fylkeskommune. 
Arealet er i reguleringsplanforslaget avsatt til formålet Annen veggrunn. Øst for krysset opp 
til Lomen stavkirke og Eggeåsen (Ellestadvegen), legges det opp til å nedlegge eksisterende 
E16 og tilføre arealet til tilstøtende eiendom som LNF-areal. Det legges opp til å fylle opp 
arealet mellom ny og gammel E16 slik at dyrka mark på oversiden kan forlenges ned til ny 
E16. 
 

 
Figur 30: Utsnitt av 3D-modell og teknisk plan ved Lomen stavkirke 
 
Løkjisberget er et krevende terreng som vil kreve høye skjæringer, innløsning av flere 
bygg/boliger og omlegging av Ringestadvegen. Det har vært meget utfordrende å finne en 
god løsning i dette området. Ved Løkjisberget vil sideforskyvning av E16 medføre enten 
betydelig fyllinger helt ned til fjorden, eller meget høye fjellskjæringer. Vi har valgt en linje 
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med høye skjæringer som vil skape bedre avstand til gårdsbruket 37/2, men også innløsning 
av bolig på motsatt side av E16. Sør for gårdsbruket er det viktige kulturminner ved Midtre 
Løkje som setter klare begrensninger for handlingsrommet for justering av E16-linja, spesielt 
siden det legges opp til ensidig utvidet skulder forbi Midtre Løkje. 
 

 
Figur 31: Svært krevende terreng ved Løkjisberget. 
 

 
Figur 32: Løkjisberget 
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Figur 33: Gnr. 35/3 må innløses som følge av ny E16-
linje 

 
Figur 34: Planforslaget vil kreve innløsning av 
bebyggelsen på gnr. 37/15 
 

 
Figur 35: Forsamlingshuset Kvamshall må innløses 

Bredding og utbedring av E16 vil i tillegg til stripeerverv, kreve innløsning av boligen på 
gnr.37/15 og tilpasning av eksisterende avkjøringer. Dagens busslommer utbedres og flyttes 
noe vestover for å oppfylle siktkrav. 

 

 
Figur 36: Utsnitt fra 3D-modell og teknisk plan 
 



Planbeskrivelse – reguleringsplan for utbedring av E16 Hålimoen - Hausåker 
 
 

35 
 

E16 har siden 1.gangs høring blitt flyttet lengre vekk fra gården Midtre Løkje og fredet 
kulturminne (gravhaug). 

 
Figur 37: Utsnitt fra 3D-modell over Midtre Løkje 
 
Flytting av E16 vekk fra Midtre Løkje medfører at eksisterende E16 kan brukes til å koble avkjøringen 
til gnr 37/14 med atkomstvegen til Midtre Løkje. 
 

 
Figur 38: Utsnitt fra 3D-modell over løsning ved gnr 37/14 
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Ved Kvåle vil utbedring av E16 kreve 
innløsing av fritidseiendommen 40/30 og 
en garasje på eiendommen 40/18. Dagens 
busslommer utbedres og flyttes noe 
vestover for å oppfylle siktkrav. 
Planforslaget legger opp til å stenge den 
ene (vestlige) avkjøringen til eiendommen 
gnr 39/48. 
  

Figur 39: Planforslaget vil kreve innløsning av bebyggelsen 
på gnr. 39/48 

 
 

 

 
Figur 40: Utsnitt fra 3D-modell og teknisk plan. Røde bygg kommer i konflikt med ny E16. 
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Figur 41: 3D-modell over løsninger forbi gnr 40/8 og 39/48 
 
 
Ved Kvåle der dagens gang- og sykkelveg fra Hausåker avlsuttes, vil nærføring til bebyggelse 
og gårdsbruk kreve ombygging og omklassifisering av gs-vegen over en strekning på 150 m, 
og sammenslåing av enkelte avkjøringer. Det er ikke plass til både utvidet E16, gs-veg og 
atkomstveg i profil 18500-18700. Det legges derfor opp til å forlenge atkomstvegen til 39/46 
videre vestover til Kvålsvegen. 
 

 

 
Figur 42: Utsnitt fra 3D-modellen og teknisk plan 
 



Planbeskrivelse – reguleringsplan for utbedring av E16 Hålimoen - Hausåker 
 
 

38 
 

 

 
Figur 43: Nærføring til bebyggelse og gårdsbruk medfører at det er ikke plass til både utvidet E16, gs-veg og atkomstveg i 
profil 18500-18700. 
 
Utbedring av kurve i profil 19050-19300 medfører beslag av dyrka mark og innløsning av 
bussgarasje. Eksisterende E16 vil i denne kurven bli fjernet og arealet vil bli tilført tilstøtende 
eiendom som LNF-areal. Det legges opp til å fylle opp arealet mellom ny og gammel E16. 
 
Videre sørover til Hausåker vil E16 bli utvidet mot eksisterende gs-veg for å spare inngrep i 
dyrka mark og kulturminner. Dette vil ta areal fra dagens rabatt (3 m bred) mellom E16 og 
gs-vegen. Ny rabatt vil bli ca 1,5 m bred, noe som vil utløse krav om rekkverk for å 
opprettholde 80-sona. Redusert rabatt er ikke helt gunstig med tanke på snøopplag. 
 

 
Figur 44: 3D-modell over løsninger forbi gnr 39/16 og 39/37 
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Figur 45: Det legges opp til å slå sammen avkjøringene til gnr 40/24 og 39/31,42. 
 
 

 
Figur 46: Dagens E16 og gs-veg ved Hausåker. 
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2.11 Alternativer som har blitt vurdert 
Statens vegvesen har i planprosessen vurdert flere alternative løsninger grunnet blant annet 
utfordring med nærføring til bebyggelse og dyrka mark, og ønsker om tiltak for mjuke 
trafikanter.  
 
Nedenfor følger en beskrivelse av noen av løsningsalternativene som har blitt vurdert og 
forkastet. 
 

2.11.1 Utbedring av E16 uten fravik fra vegnormalene 
 
Det er i utgangspunktet fornuftig å regulere inn gang- og sykkelveg samtidig for å hindre at 
utbedring av E16 bygger igjen muligheten for en framtidig gang- og sykkelveg. Det er likevel 
valgt å ikke regulere inn omfattende tiltak som ikke er en del av utbedringsprosjektet 
grunnet følgende forhold: 

• Reguleringsplanene vil bli betydelig mer omfattende hvis planene også skal ha 
med separat gang- og sykkelveg. Sidebratt terreng vil stedvis kreve høye 
skjæringer/fyllinger. Det å avsette tilstrekkelig areal til en gang- og sykkelveg vil 
derfor i betydelig grad komme i konflikt med både boliger, avkjøringer, gårdsbruk, 
dyrka mark og kulturminner. 

• Innenfor planområdet er det ikke skoler eller andre viktige målpunkter som 
utløser krav om separat gang- og sykkelveg. 

• Innregulering av gang- og sykkelveg vil kreve at vi i plankartene må krysse ut og 
innløse en rekke bolighus. For eierne av disse husene vil det bli vanskelig å få solgt 
eller få tillatelse til påbygg av boliger som er forutsatt fjernet i reguleringsplan. 

• For boliger som er krysset ut/forutsatt fjernet i reguleringsplan, så kan boligeiere 
innen tre år etter planvedtak kreve disse boligene innløst. SVV må etterfølge slike 
innløsningskrav selv om det ikke foreligger byggemidler til gang- og sykkelvegen. 
Innløsning av slike boliger vil følgelig gå ut over viktige tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten og framkommeligheten langs E16. 

• En reguleringsplan for gang- og sykkelveg vil gå ut på dato etter ti år med tanke 
på ekspropriasjon av grunn. 

 

2.11.2 Separat gang- og sykkelveg  
Behov for gs-veg  og tosidig utvidet skulder er omtalt og vurdert under kapittel 2.5 hvor det 
konkluderes med at gevinsten med å etablere g/s-veg ikke vil veie opp for de omfattende 
ulempene en g/s-veg vil medføre for beslag av dyrka mark, innløsning av bebyggelse, konflikt 
med kulturminner og eksisterende avkjøringer. 
 

2.11.3 To-sidig utvidet skulder 
Behov for to-sidig utvidet skulder er omtalt og vurdert under kapittel 2.5 hvor det 
konkluderes med at utvidet skulder for gående og syklende ikke er en mulig løsning for 
dimensjoneringsklasse H1 som er den korrekte dimensjoneringsklassen for E16. 
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2.11.4 En-sidig utvidet skulder 
Behov for en-sidig utvidet skulder er omtalt og vurdert under kapittel 2.5 hvor det 
konkluderes med at Statens vegvesen fraråder at det etableres mer ensidig utvidet skulder 
enn de 1600 m som planforslaget legger opp til i tilknytning til bussholdeplasser. 
 
 

2.12 Forslag til omklassifisering 
Det legges opp til å nedklassifisere eksisterende veg der denne blir erstattet av ny veg. Deler 
av eksisterende veg som ikke omklassifiseres slik, foreslås tilbakeført til tilstøtende 
eiendommer som LNF-areal. Tilbakeføring til LNF-formål gjelder i hovedsak der det ved ny 
horisontalkurvatur blir liggende igjen vegsvinger av nåværende veg. 
 
Det er vegdirektoratet som er vedtaksmyndighet for nedklassifisering/nedleggelse av 
eksisterende riksveg. 
 
Detaljert oversikt over klasssifiseringsforslaget er vist i tabellen nedenfor.  
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Veg Beskrivelse Fra 

profilnr 
Ca. 
lengde 
(m) 

Klassifisering Vedtaksmyndighet 

E16 Utretting av 
kurver 

3350-
3550 

200 Ny E16. Eksisterende vegsløyfe 
nedlegges som riksveg. Areal som ikke 
medgår til veggrunn 
(fylling/skjæring/grøfter) legges til 
tilstøtende eiendommer som LNF-areal. 

Vegdirektoratet 

E16 Utretting av 
kurver 

3900-
4100 

200 Ny E16. Eksisterende vegsløyfe 
nedlegges som riksveg. Areal som ikke 
medgår til veggrunn 
(fylling/skjæring/grøfter) legges til 
tilstøtende eiendommer som LNF-areal. 

Vegdirektoratet 

E16 Ny E16- linje  4050-
4400 

350 Ny E16. Eksisterende vegsløyfe 
nedklassifiseres til kommunal veg. 

Vegdirektoratet og 
fylkeskommunen 

E16 Utretting av 
kurver 

4400-
5100 

700 Ny E16. Eksisterende vegsløyfe 
nedlegges som riksveg. Areal som ikke 
medgår til veggrunn 
(fylling/skjæring/grøfter) legges til 
tilstøtende eiendommer som LNF-areal. 

Vegdirektoratet 

E16 Ny E16- linje  6200-
6900 

700 Ny E16. Eksisterende vegsløyfe 
nedklassifiseres til kommunal veg. 

Vegdirektoratet og 
fylkeskommunen 

E16 Ny E16- linje 6900-
7050 

150 Ny E16. Eksisterende vegsløyfe 
nedlegges som riksveg. Areal som ikke 
medgår til veggrunn 
(fylling/skjæring/grøfter) legges til 
tilstøtende eiendommer som LNF-areal. 

Vegdirektoratet 

E16 Utretting av 
kurver 

12900-
13400 

500 Ny E16. Eksisterende vegsløyfe 
nedlegges som riksveg. Areal som ikke 
medgår til veggrunn 
(fylling/skjæring/grøfter) legges til 
tilstøtende eiendommer som LNF-areal. 

Vegdirektoratet 

E16 Utretting av 
kurver 

14950-
15150 

200 Ny E16. Eksisterende vegsløyfe 
nedlegges som riksveg. Areal som ikke 
medgår til veggrunn 
(fylling/skjæring/grøfter) legges til 
tilstøtende eiendommer som LNF-areal. 

Vegdirektoratet 

E16 Utretting av 
kurver 

16100-
16400 

300 Ny E16. Eksisterende vegsløyfe 
nedlegges som riksveg. Areal som ikke 
medgår til veggrunn 
(fylling/skjæring/grøfter) legges til 
tilstøtende eiendommer som LNF-areal. 

Vegdirektoratet 

E16 Utretting av 
kurver 

16500-
16800 

300 Ny E16. Eksisterende vegsløyfe 
nedlegges som riksveg. Areal som ikke 
medgår til veggrunn 
(fylling/skjæring/grøfter) legges til 
tilstøtende eiendommer som LNF-areal. 

Vegdirektoratet 

E16 Utretting av 
kurver 

19050-
19300 

250 Ny E16. Eksisterende vegsløyfe 
nedlegges som riksveg. Areal som ikke 
medgår til veggrunn 
(fylling/skjæring/grøfter) legges til 
tilstøtende eiendommer som LNF-areal. 

Vegdirektoratet 

Figur 47: Forslag til omklassifering av eksisterende vegsløyfer fra Øylo til Hausåker som følge av ny E16.   
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3 Eksisterende forhold og konsekvenser av planforslaget  
 

3.1 Eksisterende planstatus for Hålimoen – Hausåker 
• Planid 0543R090, E16 gang og sykkelveg Hausåker-Kvåle (2013) vil bli overlappet med ny 

plan. Foreslått reguleringsplan vil gjøre flere endringer i forhold til eksisterende plan, 
herunder «spise» av grøfta mellom E16 og GSV for å få bredden en trenger til E16, og at E16 
vil flere steder fjerne seg fra GSV grunnet kurvaturkrav. 

• Planid 0543R065, Lomen kirke (2009) vil ikke bli berørt av ny plan, da den ligger for langt 
unna planområdet. 
 

3.2 Budsjettvirkning for det offentlige 
Prosjektet E16 Fagernes-Øylo har en total ramme på 500 mill.kr (omtalt under kap.1), og 
hovedhensikten med prosjektet er å få mest mulig trafikksikkerhet og framkommelighet for denne 
rammen. Den økonomiske rammen skal dekke både kostnader til byggeplanlegging, 
byggherrekostnader, grunnervev og entreprisekostnad.  
 
Innenfor den økonomiske rammen og rammene fra reguleringsplanene, vil SVV og entreprenør i 
løpet av 2020 utarbeide målpriser prosjektet. Se også kap.4.2 nedenfor og utbygging. 
 

3.3 Landskapsbilde 
Tema landskapsbilde, omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse av 
omgivelsene. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset, eller påvirker landskapet og 
opplevelsen av landskapet, samt hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. 
 

3.3.1 Eksisterende situasjon 
Dagens E16 passerer gjennom et markant dalføre omkranset av låg- og høyfjellsområder. I øst ligger 
sørvendte, slake dalsider ned mot Sildrefjorden, med et rolig bakenforliggende fjell- og viddeterreng. 
Lenger mot vest endrer landskapet karakter og blir mer skogkledd og småkupert, med utsikt mot 
brattere dalsider og høyfjellet. 
 
Karakteristisk for regionen er dalførets elv, og E16 ligger med nærføring til Begnavassdraget langs 
hele planområdet. Lengst øst dominerer Slidrefjorden som et viktig landemerke i dalbunnen. Dette er 
en langstrakt og dyp innsjø som strekker seg fra Lomen i nord til Fosheim i sør. Lenger vest har 
elveløpet fått navnet Storåne, og her renner elva i et hastigere tempo.   
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Figur 48: Storslagent kulturlandskap ved Kvåle. 
Vegetasjonsuttrykket varierer fra det åpne kulturlandskap hvor store deler av dalsidene preges av 
jordbruksdrift, til tettere barskoger lenger vest. Stedvis dominerer tørre grusmoer og næringsfattige 
bergarter med furumoer, med innslag av bjørk i randsonene. 
 
Tettere boligbebyggelse er samlet rundt de mindre tettstedene og kommunesentrene, men det er 
spredt randbebyggelse langs hele planområdet. Spesielt i øst mot Slidrefjorden ved Lomen ligger et 
verdifullt, gammelt kulturlandskap. Lomen stavkirke er antatt bygd i andre halvdel av 1100-tallet, og 
ble erstattet av Lomen kirke tidlig på 1900-tallet.   
 

3.3.2 Konsekvenser av planforslaget 
E16 skal som hovedregel utbedres til en vegbredde på 8,5m, noe som i stor grad vil bety en utvidelse 
av dagens veg fremfor nybygging gjennom jomfruelig terreng. Tiltakene vil likevel medføre til dels 
store terrenginngrep, noe som vil få størst konsekvenser for landskapet i de mest sidebratte og 
eksponerte dalsidene.  
 
Øst i planområdet ligger E16 eksponert til i det vide dalføret, og både utbedring av eksisterende veg 
og en eventuell omlegging må tilpasses dalsidenes helningsgrad og vegetasjonsuttrykk, uten unødig 
nedbygging av dyrka mark. I de roligere partiene lenger vest kan sideterrenget med fordel slakes ut 
for å unngå unødig bruk av rekkverk, og for å tilpasse veganlegget i størst mulig grad til omgivelsene. 
Skjæringer og fyllinger bør avrundes mot eksisterende landskapsformasjoner, og rask 
vegetasjonsetablering bør etterstrebes for å unngå unødig eksponering av veganlegget mot 
omgivelsene samt erosjon.  
 
Ved etablering av tosidig bergskjæring kan bergskalk på utsiden av veglinja bevares for å begrense 
eksponeringen av veginngrepet mot omgivelsene, i tillegg til å redusere støy mot eventuelle boliger. 
Berskjæringer bør om mulig etableres med en helningsgrad på 5:1 for å gi et mer åpent og 
landskapstilpasset tverrprofil. 
 
Vegtiltaket skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse så langt som mulig.  
 
Avbøtende tiltak: 

- Tilpasning av inngrepet mot eksisterende terreng 
- Kjapp vegetasjonsetablering av sideterreng for å begrense eksponering samt for å redusere 

erosjon 
- Utslaking av sideterreng fremfor unødvendig bruk av rekkverk 
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- Begrenset inngrep i dyrka mark 
- Bevaring av eksisterende vegetasjon  

 

3.4 Nærmiljø og friluftsliv 
Nærmiljø omfatter helheten i menneskers daglige livsmiljø. Tradisjonelt omfatter temaet både 
sosiale og fysiske forhold, men er i denne sammenheng avgrenset til de mer fysiske forhold som har 
betydning for nærmiljøet. Friluftsliv omfatter opphold og fysisk aktivitet i friluft, med sikte på 
miljøforandring, mosjon, rekreasjon, naturopplevelser, jakt og fiske.  
 

3.4.1 Eksisterende situasjon 
 
Dagens E16 er stedvis svært smal og uoversiktlig, og derfor generelt lite egnet til bruk for myke 
trafikanter. Mye randbebyggelse medfører likevel noe bruk, spesielt mot bussholdeplasser og 
sentrumsområder.   
 
Det er tilrettelagt med gang- og sykkelveg mellom Husåker og Kvam, men prosjektet vil ikke medføre 
ytterligere tilrettelegging for myke trafikanter. På Tveit ligger en idrettsbane, men atkomst hit vil ikke 
påvirkes av prosjektet.  
 
Innenfor planområdet ligger det flere bussholdeplasser som er tilrettelagt i ulik grad. Noen av 
holdeplassene har plattform og kantstein, men de aller fleste av holdeplassene er ikke tilrettelagt 
med annet enn en stopplomme. 
 
Kongevegen ligger med nærføring til E16 flere steder innenfor planområdet. Tiltaket vil i liten grad 
påvirke denne. 
 

3.4.2 Konsekvenser av planforslaget 
 
En utbedring av vegen vil også komme myke trafikanter til gode, da økt skulderbredde og bedre sikt 
vil øke tilgjengeligheten og framkommeligheten for mjuke trafikanter. 
 
Bussholdeplasser som ikke benyttes legges ned, og de mest brukte opparbeides universelt med 
plattform og evt et leskur.  
 
 

3.5 Naturmangfold 
Temaet omfatter biologisk mangfold knyttet til både land og ferskvann og evt. inngrep i områder som 
representerer viktig geologisk arv. I planbeskrivelsen blir det lagt størst vekt på å synliggjøre 
påvirkning på større, sammenhengende funksjonsområder, verneområder som kan bli berørt, viktige 
naturtyper og leveområder for enkeltarter. I tillegg kommer evt. spesielle geosteder. Temaet 
omfatter også en vurdering av fremmede arter og forurensning.  
 

3.5.1 Eksisterende situasjon 
Dagens E16 gjennom Vestre Slidre kommune, er en godt etablert vegtrase. Sideterrenget til vegen 
inneholder noen truete og sårbare arter, inkl. dragehode som en prioritert art (egen forskrift etter 
naturmangfoldloven), som krever spesielle tiltak for å vernes. Strekningen har en forholdsvis lav 
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trafikkmengde. Kombinert med få hindre for kryssing for vilt, så regnes ikke dagens veg som noen 
barriere for viltet. Viltpåkjørsler skjer langs hele strekningen. Det er hovedsakelig elg og rådyr med 
innslag av hjort som er involvert i påkjørsler. Hoveddelen av ulykkene skjer sen høst og på vinteren.   
 
På vinterstid så er det en svært begrenset bruk av salt på strekningen, dermed er det ikke påvist noen 
virkning på nærliggende resipienter av salting. Overvannet fra vegen infiltreres stort sett i 
sideterrenget og blir renset i jordmassene. Det føres ikke konsentrert ut mot mindre bekker eller 
vassdrag. Påvirkning på vassdragene regnes også derfor som minimal fra eksisterende veg. Sjøene 
som kunne blitt påvirket, er store og robuste resipienter.  
 
Det er ikke kjent andre områder med forurenset grunn nær vegen innenfor de parsellene som er 
aktuelle for utbedring (databasen Grunnforurensning). Dette vil bli fulgt opp mer detaljert i 
byggeplan. Dermed er det kun masser i sideterrenget nært inntil vegen som kan være lettere 
forurenset og må handteres deretter i byggefasen.  
  
Av fremmede arter er det hagelupin som dominerer. Forekomst av fremmede arter blir ikke mer 
omtalt her ettersom det ikke er relevant for valg og konsekvens av linje for ny veg. Det vil bli fulgt 
opp med vurdering av tiltak i byggeplanen.  

 
På strekningen Hålimoen – Hausåker er det spesielt forekomst av dragehode som prioritert art (egen 
forskrift etter naturmangfoldloven) og noen andre ansvarsarter sør for Lomen kirke, som er av 
betydning i nærheten av dagens veg.  Lokaliteten ligger langs toppen av ei fjellskæring ved Høve 
(figur 40). 
 
Tilførselsbekker og sidevassdrag til Begna er omtalt i en egen overvannsrapport til denne planen.  

Figur 49. Deler av forekomst med dragehode ved Høve. 
 

3.5.2 Konsekvenser av planforslaget 
Planforslaget vil komme i konflikt med leveområder for den prioriterte arten dragehode ved Høve 
(gnr. 29, bnr. 2), sør for Lomen kirke. Lokaliteten er i dag ikke berørt av kantslått av vegen 
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(fjellskjæring) og inngår dermed ikke i driftskontrakten for E16.  En breddeutvidelse av vegen med 
tilhørende rigg- og anleggsområde, vil mest sannsynlig berøre kartlagt forekomst av dragehode. 
Avbøtende tiltak vil bli vurdert, og søkt dispensasjon for, i byggefasen. 
 
I tillegg vil det bli aktuelt med utbedring av flere bekkekrysssinger som er sidevassdrag til Begna. 
Dette vil hovedsakelig gjelde utskifting av stikkrenner. Ingen av de bekkene er kjent som fiskeførende 
vassdrag, se egen overvannsrapport som har omtale av alle kryssende vassdrag. Arbeid med nye 
stikkrenner kan gi tidsbegrenset påvirkning på den aktuelle bekken og i hovedvassdraget nedstrøms 
anleggsstedet. Det samme vil gjelde generell anleggsvirksomhet som går vassdragsnært. Ved arbeid i 
og nær kryssende vassdrag må derfor tidspunkt og metoder tilpasses slik at det gir liten tilførsel av 
suspendert stoff til vassdraget. 
 
Tiltak for å redusere miljøbelastningen vil bli innarbeidet som en del av plan for ytre miljø som skal 
følge prosjektet. For inngrep som ikke kan unngås, vil følgende avbøtende tiltak være aktuelle:  

• Flytte dragehodeplanter til andre lokaliteter etter at det er innvilget dispensasjon fra forskrift 
om dragehode.  

• Samle opp overvann til sedimentasjon eller bortledning fra anleggsområdet på enkelte 
utvalgte steder for å unngå påvirkning på sårbare resipienter.   

• Redusere utfylling mot sårbare områder med brattere fyllinger på enkelte strekninger.  
 
 
Naturmangfoldlovens § 8; Kunnskapsgrunnlaget 
Som kilder er det brukt nasjonale databaser som Naturbase, Artsdatabanken, 
Grunnforurensningsdatabasen, Hjorteviltregisteret mm. I tillegg er det brukt data fra Statens 
vegvesen sine egne registreringer av artsrike vegkanter. For kunnskap om fiskeførende sidevassdrag, 
er det brukt lokalkjente ressurser med detaljert kjennskap til mindre vassdrag. Det vil være 
begrensninger i hva som er registrert på de strekninger planen dekker, men de viktigste potensielle 
elementene antas å være kjent og med godt nok kunnskapsgrunnlag. Verdifulle naturtyper som blir 
berørt, er kartlagt og beskrevet.  
 
Naturmangfoldlovens § 9; Føre-var-prinsippet  
Prinsippet kommer ikke til anvendelse i denne planen, da kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt og 
mulige negative påvirkninger er godt kjent.  
 
Naturmangfoldlovens § 10; Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Ikke relevant i dette prosjektet. Det blir satt krav og restriksjoner på tidsperioder på inngrep i 
vassdrag som blir omfattet av søknad etter særregelverket.  
 
Naturmangfoldlovens § 11; Kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver 
Statens vegvesen bekoster avbøtende tiltak i forbindelse med behandling av eventuelle fremmede 
arter innenfor planområdet, samt andre miljøtiltak som er nødvendig ved gjennomføring av 
prosjektet.  
 
Naturmangfoldlovens § 12; miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Gjennom avbøtende tiltak (miljøforsvarlig driftsmetoder) i forbindelse med behandling av fremmede 
arter og inngrep i og påvirkning på vassdrag, vil skade på naturmangfold begrenses. Der det er eller 
blir registrert fremmede skadelig plantearter må dette tas hensyn 
til jamfør Statens vegvesen sin rapport nr 387 «Fremmede skadelige arter. Oppfølging av lovverk» 
(2016). Dette gjelder også for andre miljøtiltak som blir nødvendig ved gjennomføring av prosjektet.  
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3.6 Kulturmiljø og kulturminner 
Temaet omfatter automatisk fredete kulturminner, det vil si kulturminner fra før 1537, nyere 
tidskulturminner, samiske kulturminner, samt kulturmiljøer i planområdet. Kulturminner er knyttet 
både til bebyggelse og til automatisk fredete arealer og / eller objekter.  
 

3.6.1 Eksisterende situasjon 
Sør for Ryfoss går E16 gjennom de åpne jordbruksbygdene mellom Lomen og Ulnes. Her ligger 
verneverdig bebyggelse knyttet til gårdstunene samt automatisk fredete gravminner tett på E16. Ved 
Lomen er det en automatisk fredet stavkirke, mens i Slidre og Ulnes er automatisk fredete 
steinkirker.  
 
Kongevegen mellom Oslo og Bergen (Bergenske hovedveg) fra slutten av 1700-tallet snor seg 
gjennom Valdres. Stedvis ligger Kongevegen bevart nært E16, andre steder er den borte som følge av 
dyrking eller vegbygging, mens den andre steder følger andre traseer i landskapet.  
Det er svært dårlig tilbud til myke trafikanter på strekningen. Kongevegen er en mulighet for å 
benyttes som gang- og sykkelveg, vandringsrute 
 
Det er gjennomført arkeologiske registreringer i henhold til kulturminnelovens § 9 høsten 2018 og 
sommeren 2019 ved Oppland fylkeskommune. Det ble også foretatt kartlegging av større deler av 
undersøkelsesområdene i dyrka mark med georadar våren 2019. Undersøkelsen ble utført av NIKU. 
Hensikten var å teste ut metodikken i Valdres med henblikk på å spare tid og kostnader knyttet til 
tradisjonell arkeologisk sjakting.  
 
Moen 
Miljø med kullgroper på begge sider av E16. Id246686 og 221758 ligger sør E16, mens id221762 ligger på 
nordsiden. Ved Moen tangerer Kongevegen (id262459) E16 før den fortsetter mot Lomen gjennom Røvang og 
Stee.  
 
Røvang 
Ved Røvang er det påvist tre lokaliteter med fossile dyrkinggspor i dyrka marka. Dette er rester åkerbruk som er 
eldre enn 1537 og dermed automatisk fredet. Alle tre lokalitetene (id246695 og 246693) ligger på sørsiden av 
E16. 
 
Kitilhaugen  
Gravfeltet ved Kitilhaugen (id80918) består av tre gravhauger. Kulturminnene er automatisk fredete.  
 
Øvre Stee 
Gravhaugen id87855 ligger inntil nordsiden av E16 av avkjørselen til Øvre Stee. Haugen ble første gang påvist i 
1938. Haugen skal imidlertid ha blitt fjernet i forbindelse med utvidelse av dagens veg midt på 1960-tallet. 
Lenger øst er det påvist en automatisk fredet kokegrop (id260794).  
En eldre bygning registrert i SEFRAK-registeret (0543-0302-045) ligger mellom E16 og vegen Lina.  
 
Hove 
Ved tunet på Hove er det to bygninger registrert i det landsomfattende SEFRAK-registeret, henholdsvis et eldre 
stabbur og et våningshus. Tunet ligger på en høyde på nordsiden av E16. Ved tunet er det gjort funn av 
gjenstander og mynter fra middelalderen. Området omtales som «Torget», og det skal ha vært både en 
tingstue og en handelsplass her.   
 
Lomen 
Ved Lomen er det påvist bosetningsspor (stolpehull, ildsted, kokegrop, kulturlag). Kulturminnene er påvist på 
sørsiden av E16. Id260627 ligger inntil og på sørsiden av E16 ved krysset mellom E16 og Ellestadvegen. Noe 
lenger vest ligger også en lokalitet med dyrkingsspor id260823. Lomen stavkyrkje (id84323) er automatisk 
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fredet. Nord for stavkirken ligger automatisk fredete kulturminner i form av gravfelt (id87859) og dyrkingsspor 
(id87860).  
 
Våningshusene fra Lomen øvre nordre (id86404) og Lomen øvre (id86405) er vedtaksfredet. Våningshuset ved 
Lomen øvre nordre ble bygget mellom 1800 og 1825, og består av stue og kleve i to etasjer. Lomen øvre har en 
bygningsdel som kan være fra 1650, mens ovrige del er noe nyere.  
 
Kvamshall 
Forsamlingslokale Kvamshall fra tidlig 1900-tall ligger inntil og på oversiden av E16.  og parsell av Kongevegen. 
Sørøst for Kvamshall ligger en bevart sløyfe av kongevegen, som krysser E16 øst for Kvamshall og fortsetter mot 
Løken. Vegen er lagt om her for å unngå den tøffe stigningen fra Løken mot Kvamshall.   
 
Søre Løkje 
Like øst for avkjørselen til Sør Løkje ligger en gravrøys (id87863). Røysa ligger i tilknytning til dagens 
vegskråning. Røysa har en diameter på 14 meter og en høyde på 2 meter. Dagens E16 tangerer sikringssonen 
rundt røysa. På andre siden av E16 for røysa ligger det en kokegrop (id260799), som ble registrert i fornbindelse 
med de arkelogiske registreringene i 2019.  
 
170 meter sørøst for id87863 har det tidligere ligget en gravrøys inntil E16 på sørsiden. Funn nummer C27465, 
blant annet en spydspiss av jern.  

 
Figur 50. Søre Løkje. 
 
 
Forohaugen 
Ved Forohaugen er det registrert en lokalitet med automatisk fredete dyrkingsspor i dyrka marka (id260795). 
Lokaliteten er registrert på vestsiden av E16.  
 
Nørdre Hausåker 
Gravfelt fra jernalderen (id87896) med to gravhauger. Den største gravhaugen har en diameter på 19 meter. 5 
meter i sørøst ligger en mulig gravhaug som måler 5 meter i diameter.  
 
Søre Hausåker 
E16 passerer her gjennom et kulturmiljø med stor tidsdybde. På begge sider av E16 ligger det automatisk 
fredete kulturminner. Kirkestedet ligger sør for tunet. Gravfeltet id87881 består av 5 gravhauger/-røyser. 
Lengst i nord ligger en gravrøys som måler 4 meter i diameter. 2 meter sør for denne ligger ytterligere en 
gravrøys, som også måler rundt 4 meter i diameter. 5 meter sørvest for denne ligger en storhaug  
 

Id-nr Type Vernestatus Kommentar 
87880 Kirkested Automatisk fredet  
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87881 Gravfelt   
70866 (42708) Rydningsrøysfelt   
150924 Dyrkingsspor Automatisk fredet Utgravd?  
151045 Bosetningsspor Fjernet Utgravd 
87882 Gravhaug Automatisk fredet  

 
 
Kongevegen gjennom Valdres 
Kongevegen mellom Oslo og Bergen ble bygd gjennom Valdres på 1700-tallet. Kongevegen er bygd i 
henhold til en egen standard. I 1808 ble det foretatt en større omlegging av vegen mellom Røvang i 
Vestre Slidre og Grindaheim i Vang. Den eldste traseen gikk opp Urdsdalen, gjennom Høresbygda, 
krysset over Vangsmjøsa ved Leirolsundet. I 1808 ble traseen lagt om, slik at Komgevegen i stedet 
fulgte dalbunnen langs Begna mellom Røvang og Grindaheim. Øylo gjestgiveri og Kvamkleiva er altså 
knyttet til omleggingen i 1808.  
 
Kongevegen er i varierende grad bevart gjennom hele utbedringsområdet. Noen steder over lengre 
strekninger, andre steder over kortere. Noen steder er den gjengrodd, noen steder er den i bruk som 
turveg/sti eller landbruksveg. Traseen er godt synlig i lidar-data mange steder. Telegraflinjene følger 
Kongevegen. Lidar har vært det viktigste verktøyet for å kartlegge Kongevegen.  
 
Strekninger med sammenheng utenom E16 

• Øylo-Vangsnes 
• Bergsmyri-Ryfoss-kryss Ryfossvegen/E16 (Kongevegen følger Ryfossvegen gjennom Ryfoss 

sentrum) 
• Moen-Lomen kraftstasjon 
• Lomen kyrkje-Kvamshall 
• Kvamshall-Forohaugen 
• Forohaugen-Olstad 
• Søre Bergo-Hausåkervike 
• Ølken-Einang (følger Vøllavegen gjennom Slidre sentrum) 
• Nørdre Hande-Reieskleive 
• Hagali-Fjordheim (følger Kongsvegen gjennom Røn)  
• Fjordheim-Bergsgård 

 

3.6.2 Konsekvenser av planforslaget 
 
Moen 
Kullgropene id221758 og 221762 blir direkte berørt av tiltaket, mens id 246686 blir liggende i 
anleggsbeltet. Det må søkes om frigiving av de automatisk fredete kulturminnene.  
 
Røvang 
Fossile dyrkingsspor i dyrka marka ved id 246695 og 246693 blir direkte berørt av kurveutretting 
samt anleggsbelte? Det må søkes om frigiving av de automatisk fredete kulturminnene.  
 
Kitilhaugen  
Gravfeltet ved Kitilhaugen (id80918) blir ikke påvirket av tiltaket.   
 
Øvre Stee 
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Etablering av busslomme samt langsgående grøft medfører et større skråningsutslag på nordsiden av 
E16.  Tiltaket berører gravhaugen id87855 samt SEFRAK-bygningen (0543-0302-045). Haugen skal 
imidlertid ha blitt fjernet i forbindelse med utvidelse av dagens veg midt på 1960-tallet. 
 
Hove 
Tiltaket medfører skråningsutslag langs tunet ved Høve (gnr./bnr. 29/2). Vegfyllingen blir lagt helt inn 
mot to et våningshus og et stabbur registrert i SEFRAK-registeret. Tiltaket kan medføre at mer snø 
pakkes mot bygningene vinterstid(?) 
 
Skråningen får også nærføring til Kongevegen, som her ligger på sørsiden av E16.  
 
Planforslaget får ingen konsekvenser for tunet ved Høve (gnr/bnr. 29/1).  
 
 

 
Figur 51. Tunet ved Hove, gnr./bnr. 29/2. SEFRAK-registrerte bygninger i forkant. 
 
Lomen 
Ved Lomen foretas en større omlegging av E16. Vegen legges på fylling på sørsida av dagens veg for å 
få en bedre kurvatur. De automatisk fredete kulturminnene ved id260627 og 260823 blir direkte 
berørt og må søkes frigitt.  
 
Vegen blir bredere og får større terrengutslag gjennom det åpne kulturlandskapet.  
 
Nedenfor følger 3D-bilder fra forskjellige vinkler fra kulturlandskapet rundt Lomen stavkirke med 
utbedret E16. SVV vurderer at utbedring av E16 ikke vil medføre landskapsendringer som vil bli 
utilbørlig skjemmende for stavkirken. Ny linje for E16 vil medføre at E16 vil legges lengre vekk fra 
stavkirka, og at det åpnes for å etablere parkering og benker nede ved E16 – tiltak som er gunstig for 
besøkende til Lomen stavkirke. 
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Figur 52. Nytt kryss på E16 med stavkirka i bakgrunnen. 
 

 
Figur 53. Nytt kryss og ny linje for E16 vil medføre at det åpnes for å etablere parkering og benker nede ved E16. 
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Figur 54. Nytt kryss på E16 sett fra stavkirka. 
 

 
Figur 55. E16 sett nordover fra stavkirka. 
 
 
Kvamshall 
I dette området legges E16 om for å utrette en kurve. Det medfører at forsamlingslokalet Kvamshall 
fra tidlig 1900-tall må innløses. I tillegg blir en parsell av Kongevegen mellom Kvamshall og Søre Løkje 
ødelagt som følge av omleggingen.  
 
Forslag til avbøtende tiltak: 

• Antikvarisk dokumentasjon av nyere tids kulturminner 
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Figur 56. Kvamshall. Kongevegen er markert med blått. 
 
 
Søre Løkje 
For å imøtekomme innsigelsen fra 1.gangs offentlig ettersyn, har planforslaget blitt endret ved at ny 
E16 er flyttet vekk fra gravrøysa og dets sikringssoner. Kokegropa id260799 ligger i anleggsbeltet.  

 
Figur 57. E16 er trekt lengre vekk fra gravrøysa. 
 
 
Forohaugen 
Automatisk fredete kulturminner blir direkte berørt av tiltaket (id260795). Det må søkes om 
dispensasjon etter kulturminnelovens § 8.   
 
Nørdre Hausåker 
Gravhaugene ved id87896 blir ikke påvirket av tiltaket.  
 
Søre Hausåker 
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E16 passerer her gjennom et kulturmiljø med stor tidsdybde. E16 legges imidlertid ikke om, annet 
enn breddeutvidelse ut mot gs-vegen. Tiltaket har nærføring mot gravfeltet id87881, men vegen eller 
sideterreng vil ikke kreve mer areal mot vest enn det gjør i dag. Ved bygging av gang-og sykkelvegen 
ble det foretatt arkeologiske undersøkelser og utgraving av enkelte kulturminner. 
 

 
Figur 58. Kulturminner ved Søre Hausåker. Kulturminner i konflikt med eksisterende gang- og sykkelveg er allerede 
utgravd. 
 
 

3.7 Trafikk og trafikksikkerhet 
Målet er at strekningen som utbedres skal ha tilfredsstillende standard uten standardsprang 
slik at trafikksikkerhet og framkommeligheten blir forbedret i henhold til føringer som 
foreligger for prosjektet. 
 

3.7.1 Eksisterende situasjon 
E 16 fra Fagernes til Øye har dårlig standard, vegbredden er varierende og dette i 
kombinasjon med krappe kurver som har for liten overhøyde gir dette flere ulykkespunkt på 
strekningen. Det har vært 70 ulykker med personskade på strekningen siste 10 år. Flere 
avkjørsler og kryss er utformet slik at sikt er for dårlig til å kunne foreta en trygg av og 
påkjøring av E16. Terrenget ved siden av vegen har mange påkjørselfarlige objekter innefor 
sikkerhetssonen, det kan nevnes store steiner, fjellnabber, trær, dype innløp for stikkrenner 
etc. Gående og syklende har ikke tilfredsstillende løsning på store deler av strekningen. Det 
er tilbud via lokalvegnett og gang og sykkelveg på deler av strekningen. 
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Figur 59. E16 gjennom Valdres er ulykkesbelastet 
 
Ulykkesstatistikken viser at trafikkulykkene med drepte og hardt skadde skyldes møteulykker 
og utforkjøringsulykker. 
 
Behovet for gang/sykkel-veg er utredet under kapittel 2.5. 
 
 

3.7.2 Konsekvenser av planforslaget 
Følgende tiltak for forbedring av trafikksikkerheten ligger inne i reguleringsplanene: 
 

• Breddeutvidelse av vegen med forsterket midtoppmerking. 
• Utbedring av horisontalkurvatur. 
• Avkjørselssaneringer ved at felles adkomster etableres. 
• Generell utvidelse av skulder til 0,75 m. 
• Breddeutvidelse av vegskulder fra 0,75 til 1,5m ved enkelte bussholdeplasser fra 

nærliggende lokalveger, slik at det blir tryggere for gående å komme seg fra og til 
bussholdeplassene. 

• Enkelte bussholdplasser flyttes/slås sammen til steder hvor det er bedre sikt. 
• Utbedring av sideterreng innenfor sikkerhetssonen på 6 m 
• Ved Røn og ved Tveit vil E16 bli lagt i egen trase blant annet for at dagens E16 kan 

benyttes som lokalveg og g/s-veg.  
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Ut i fra foreliggende ulykkesstatistikk for E16 i planområdet, er det forsterket 
midtoppmerking, sikring av sideterreng og utbedring av kurver som vil gi størst gevinst for å 
skåne mennesker mot framtidige alvorlige trafikkulykker. 
 
Strekningen vil etter utbedring fremstå med enhetlig standard og tilfredsstillende kurvatur 
som gir trafikantene en tryggere trafikksituasjon.  
Sideterrenget vil få en utforming som bidrar til redusert skadekonskvens ved utforkjøring. 
Avkjørsler til eiendommer er utformet slik at sikt og mulighet for en kontrollert av og 
påkjøring er ivaretatt.  
Kryss skal bygges slik at sikt og utforming sikrer en trygg og forsvarlig av- og påkjøring.  
Bussholdeplasser skal plasseres og bygges der behovet er størst, utforming sikrer at bussen 
ikke blir stående i kjørefelt.  
Dimensjoneringsklassen som i henhold til N100 skal brukes er H1.  
Denne dimensjoneringsklassen gir føringer for hvordan myke trafikkanter skal ivaretas hvis 
potensialet for antall gående og syklende langs vegen overstiger 50 i et normaldøgn, eller 
strekningen er skoleveg. Da bør det etableres egen parallelført gang- og /eller sykkelveg.  
Planforslaget gir ingen bedring av trafikksikkerheten for gående og syklende utover de 
strekningene som får omlagt trasè.  
Dimensjoneringsklassen åpner ikke for utvidet skulder slik som andre dimensjoneringsklasser 
gjør. Det vil bli bygget utvidet skulder frem til enkelte busslommer slik at adkomsten bedres 
uten at tiltaket i seg selv øker sikkerheten. Tiltak for å gi gående og syklende trygge forhold i 
80-soner er separat gang og sykkelveg med 3 m trafikkskille - alternativt rekkverk mellom 
gangveg og kjøreveg.  
 

3.8 Naturressurser 
Temaet naturressurser omfatter jordbruk, bruk av utmark med beiteinteresser og jakt og 
fiske i næringssammenheng, vann som drikkevann og til næringsmiddelproduksjon og 
grunnvannsreserver og mineralressurser. For skogbruk skal temaet ivareta hensyn til gode 
driftsforhold med avkjøringsmuligheter og velteplasser for tømmer.  
 

3.8.1 Eksisterende situasjon 

Landbruk 
NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utviklet en kartinnsynsløsning for verdisetting av 
jordbruksareal. Den er litt forenklet der det ikke er gjennomført jordsmonnskartlegging. I 
slike områder bør det spesielt suppleres med andre opplysninger. Men verktøyet gir en 
indikasjon på jordkvalitet. Den er tilpasset slik at verdiskalaen brukes i hele sin bredde over 
hele landet, uavhengig av klimasoner. For parsellene i denne planen, er så godt som all 
fulldyrka mark inntil E16 klassifisert med stor verdi. Det kan være litt unntak for de mest 
brattlendte arealene. Overflatedyrka og innmarksbeite er klassifisert med middels verdi, som 
betyr at arealet er jorddekt og ikke spesielt grunnlendt. Det vil kunne være betydelige lokale 
variasjoner mellom ulike arealer. I tillegg vil arrondering av arealene spille inn.  
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Vann 
Drikkevannsforsyning er et sentralt tema under naturressurser. I forbindelse med 
byggeplanleggingen (eller tidligere), skal vannforsyningen til boliger nær vegen bli registrert. 
Det gjelder også energibrønner. Det vil bli tatt vannprøver og evt. kapasitetsmålinger fra 
brønner som kan tenkes å bli påvirket av anlegget.  
 
I Vestre Slidre vil ikke veganlegget ha noen direkte berøring med det kommunale 
vannverket, forutsatt at det ikke skjer ulykker med utslipp til Slidrefjorden. Det er mye privat 
vannforsyning langs E16. Det vil være borebrønner, gravde brønner og kanskje vann fra 
overflatekilder. Dette vil bli kartlagt i forbindelse med byggeplanen. Relevante vannkilder vil 
bli prøvetatt i forkant av anleggsstart.  
 
 
Mineralressurser  
Det er ikke registert mineralressurser av betydning langs strekningen. 
 

3.8.2 Konsekvenser av planforslaget 
 
Jordbruk  
En hovedmål for tiltaket er å redusere antall ulykker og bedre fremkommeligheten for 
person- og særlig godstrafikken. Det betyr utretting av en del kurver og opparbeide lik 
bredde  for å gi vegen en bedre geometri. Vegen følger i dag i stor grad naturlige 
terrengformasjoner. Når dette skal endres, vil det medføre inngrep i jordbruksareal i et 
område som dette. Nye fyllinger og skjæringer krever mer areal. Fyllinger ut mot fulldyrka 
jord er i hovedsak planlagt med så bratt helling som mulig der det er forenlig med 
sikkerhetskrav, med den hensikt å spare beslaglagt areal.   
 
Ettersom vegen i all hovedsak følger eller går nær dagens trase, så vil tiltaket ha begrenset 
innvirkning på arrondering av og tilkomst til jordbruksareal. Eksisterende tilkomster vil bli 
opprettholdt eller bli erstattet med ny adkomst. Ved utretting av noen svinger, vil vegen bli 
lagt om. Det vil kreve beslag av jordbruksareal. Gamle vegsløyfer som ligger inntil dyrka mark 
vil bli tilbakeført jordbruk og innlemmet i tilgrensende dyrka mark. Det vil komme som 
fratrekk i arealbeslaget.  
 
Behov for anleggsbelte langs veglinja vil kreve midlertidig beslag av jordbruksareal. Dette 
arealet vil bli tilbakeført til tilsvarende jordbruksareal etter anleggsperioden. Opplegg for 
handtering av matjord- og rotsonelag i anleggsbeltet skal bidra til å redusere permanent 
skade på disse områdene. Behov for midlertidig anleggsbelte vil mest sannsynlig bli den 
største konsekvensen for jordbruket. Planforslaget legger opp til smale anleggsbelter der det 
er dyrka mark. Det er i planbestemmelsene stilt følgende krav til anleggsbeltene på dyrka 
mark for å minimere negative konsekvenser: «Midlertidige anleggsområder over dyrka mark 
skal primært brukes til mellomlagring av matjord. For disse områdene skal det ikke graves 
under de øverste 30 cm av matjordlaget (plogdybde).» 
 

Kommune  Fulldyrka jord Overflatedyrka 
jord  

Innmarks-
beite  

Skog og åpen 
fastmark 

Veggrunn 
tilbakeført 
jordbruk  
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Vestre Slidre  41 daa 0,7 daa 19 daa 127 daa 5 daa 
Tabell 2: Arealregnskap for permanent beslag av jordbruksareal og areal tilbakeført jordbruk 
 
For skogbruket sin del så vil det bli tatt hensyn til nødvendige avkjørsler og velteplasser for 
tømmer.  
 
Vann  
Det er ikke noe kommunalt vannverk som blir direkte berørt av anlegget. 
Vannforsyningssystemet blir noen steder berørt med omlegging eller kryssing av 
ledningsnettet. Det blir tatt hånd om gjennom VA-planen for prosjektet. Privat 
vannforsyning blir kartlagt i detalj i byggeplanfasen. Det vil bli tatt forholdsregler så ikke 
anleggsfasen eller ferdig veganlegg skal forringe vannkvalitet eller -kvantitet fra eksisterende 
vannkilder.  
 
Opp mot fiskeoppdrettet i Ryfossen/Lofosssen så må anleggsarbeid med utfylling i Begna, 
gjennomføres utenom sårbare perioder for den produksjonen.  
 
Mineralressurser  
Det eneste området med registrerte grus- og pukkforekomst langs linja, ligger ved Tveit bru i 
Vang. Ved omlegging av vegen øst for brua, vil noe av denne ressursen bli båndlagt. En del av 
den er allerede tatt ut. Den er klassifisert som lokalt viktig. De to forholdene gjør at det vil 
ikke være avgjørende for valg av linje.   
 

3.9 Konstruksjoner 
Temaet omfatter konsekvenser knyttet til kulverter, murer og bruer.  
På Strekningen Øylo-Hande er det i dag 8 brukonstruksjoner inkl. 05-266 Tveit bru. Ny Tveit 
bru bygges på egen entreprise i 2019/2020 og er ikke med i prosjektet. Det er heller ikke 
gjort vurdering av bruer utenom strekningen Øylo-Hande. 
 
Konstruksjonene på strekningen består av ei platebru, 4 betongkulverter og 2 stålrør, hvor 
platebrua og 2 av betongkulvertene har føringsbredde mindre enn 8,5m. Bruenes alder og 
tilstand er varierende, men unntatt den eldste konstruksjonen er bruene stort sett i god 
stand.  
 
Brurekkverkene, stivhetsoverganger og tilstøtende vegrekkverk er stort sett av gammel 
standard og det må vurderes hvilke tiltak som må gjøres for at disse skal tilfredsstille 
gjeldende krav. 
 
Vurderingene under bygger på brudata og inspeksjoner registrert i bruforvaltningssystemet 
Brutus. Det vil være nødvendig med ytterligere befaringer og undersøkelser av bruene som 
grunnlag for å vurdere aktuelle tiltak. 
 
For de bruene som fører vegen over vassdrag bør det uansett tiltak gjennomføres 
vannføringsberegninger for å se om gjennomløp er dimensjonert for dagens krav til sikkerhet 
mhp. flom.  
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3.9.1 Eksisterende situasjon 
05-1481 Nesja : E16 Hp6 m14010 

Korrugert rør i fylling med brulengde 3,72m og føringsbredde >8,5m. Brua er bygd i 2010 og 
er i god stand uten skader som krever utbedring. Det er vegrekkverk med fortetting av 
stolper over brua. Det må vurderes om løsningen tilfredsstiller dagens krav til rekkverk. 

 

3.9.2 Konsekvenser av planforslaget 
Nedenfor følger en beskrivelse av aktuelle tiltak som reguleringsplanene åpner for. Hvilke 
tiltak som det blir aktuelt å iverksette vil bli bestemt i byggeplanfasen. 

05-1481 Nesja : E16 Hp6 m14010 

Evt. utbering av rekkverket 

 
 

3.10 Overvannshåndtering  
Som grunnlag for registrering av bekker og kryssende vassdrag har vi brukt Nevina sin 
database og lagt inn nedslagsfelt for registrerte vassdrag digitalt i kart. I tillegg er det gjort 
befaringer og diskutert med driftsansvarlige på strekningen. 
 
NVE sin veileder for råd og tips om kartlegging av flomfarer langs bekker er brukt. 
I tillegg er også NVE sin database for flomfare i de ulike kommunene brukt og InnlandsGis sitt 
kart for aktsomhetsområde flom. 
Det er ikke registret direkte flomfare på strekningen i følge NVE sin database, men i Vang 
kommune ligger E16 til stor del inne i aktsomhetsområdet for elva Storåne 
(hovedvassdraget). Dette er for øvrig et regulert vassdrag. 
Da vegen i all hovedsak skal følge eksisterende linje, vil det ikke bli gjort noen tiltak 
høydemessig på de deler av E16 som utbedres ift. flomhøyder. 
 
Som grunnlag for all prosjektering legges statens vegvesen sin håndbok N200 til grunn. 
Langsgående drenering som legges om vil bli prosjektert etter 100 års gjentaksintervall ift. 
nedbørsintensitet, stikkrenner for kryssende vassdrag blir prosjektert for 200 årsflom. I 
tillegg brukes det en klimafaktor på 1,2 og en sikkerhetsfaktor på 1,1. 
 
Det utarbeides en egen designmanual for prosjektet med prosjekteringsforutsetninger. 

3.10.1 Eksisterende situasjon 
Slidreåsen/Rebnisåsen er en veldig tørr åsrygg. På åsryggen er det kun et par små 
tjern/myrputter. Ingen av disse har avrenning mot vest (E16). Det er også veldig få 
myrområder på Slidreåsen/Rebnisåsen. Som følge av dette er det veldig få bekker som 
kommer fra Slidreåsen/Rebnisåsen som har vannføring hele året. Bekkene har størst 
vannføring i forbindelse med snøsmelting om våren og eventuelt i forbindelse med kraftig 
nedbør om sommeren/høsten. Alle bekker fra Slidreåsen/Rebnisåsen som krysser E16 i 
strekning Hålimoen-Haukåsen renner inn i Slidrefjorden.  
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Det er ingen større bekker/vassdrag som krysser E16 på denne strekningen, det vil si i store 
kulverter eller under bruer på E16. De største er listet opp i overvannsrapporten som legges 
ved planmaterialet. Generelt kan det sies at disse i hovedsak er vannførende ved 
snøsmelting om våren, og nedslagsfeltene har begrenset omfang men er relativt lange i 
utstrekning. Dette medfører at de strekker seg ganske høyt opp i terrenget. 
 
På strekningen er det stikkrenner med varierende dimensjon og kvalitet som håndterer 
bekker og kryssende vannveger i stort sett med direkte gjennomløp. Det er i liten grad 
langsgående drenering/overvannsledninger.  
Det er ellers gjort en tilstandsvurdering på alle stikkrenner, og denne vil danne grunnlag for 
hvilke stikkrenner som prioriteres utbedret. Disse er også listet opp i nevnte 
overvannsrapport. 
Terrenget er til dels bratt på oversiden av E16 og dermed ganske stort fall i nedslagsfeltene. 
Det er imidlertid ikke registrert noen store problemer ift. overvannshåndtering ift. drift de 
siste 20 årene. Men enkelte steder lokalt er det nødvendig å gjøre ekstra tiltak i bekkeløpene 
der gamle stikkrenner erstattes av nye. Alle stikkrenner er dimensjonert iht. 200 årsflom 
med påslag for klimafaktor og sikkerhetsfaktor som nevnt innledningsvis i dette kapittelet.  
 
Veggrøftene er til dels grunne og smale inn mot spesielt fjellskjæringer. Målet er å oppnå et 
gjennomgående tilstrekkelig profil for veggrøftene som sikrer både drenering av 
vegoverbygning og gir plass til eventuell kjøving. 
 
Når det gjelder jordbruksdrenering er ikke denne kartlagt. Man må imidlertid påregne at vi 
enkelte steder vil komme i konflikt med drenering fra dyrket mark.  
Dette må vurderes på stedet under anleggsfasen, men det utarbeides prinsipp for hvordan 
drenering skal håndteres ved konflikt. 
Det er også registrert jordbruksvanning på enkelte steder som krysser dagens E16. Der en 
eventuell omlegging av vegen kommer i konflikt med vanningsanlegg, legges ny ledning om i 
varerør under E16. 
 
Det er avdekket at det ikke er fiskeførende vassdrag innenfor planområdet. 

3.10.2 Konsekvenser av planforslaget 
Det legges opp til at det gjøres nødvendige tiltak som sikrer overvannshåndtering etter 
beregninger gjort i overvannsrapporten både når det gjelder plastring av bekkeløp, 
dimensjonering av inntaksløsninger i stikkrenner, samt erosjonssikring av vegfyllinger.  
 
I overvannsrapporten er ni litt større større bekker som er registrert i Nevina sin database 
omtalt, og tiltak beskrevet. Per i dag er det ikke registret direkte flomfare på strekningen 
ifølge NVE sin database. Da vegen i all hovedsak skal følge eksisterende linje, vil det ikke bli 
gjort noen tiltak høydemessig på de deler av E16 som utbedres ift. flomhøyder. 
 
Stikkrenner generelt vurderes og byttes der det er nødvendig som følge av evt. omlegging 
vegtrase eller stikkrennens tilstand. Ved utbytting blir ny stikkrenne dimensjonert for 200 års 
flom samt et påslag for klimafaktor og sikkerhetsfaktor der det er mulig med hensyn på 
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vannvei nedstrøms, samt at de søkes lagt til frostri dybde. Hvis ikke sørges det for at 
minimumsdimensjon på 600mm brukes, eller minst samme dimensjon som eksisterende. 
 
Det legges til grunn at det ikke skal lages ny vannveger, men opprettholde de eksisterende 
bekkene og stikkrennene som er i dag.  
Det vil ellers tilkomme noen nye stikkrenner der geometrien på vegen blir endret i vesentlig 
grad. Imidlertid endres ikke avrenningsitasjonen ift. dagens, og nye stikkrenner kobles til 
eksisterende vannveger nedstrøms. 
 
Som rapporten beskriver, gjøres det tiltak både opp og nedstrøms vegen med plastring av 
bekkeløp samt etablering av eventuelle inntakskonstruksjoner for å redusere flomfaren. Det 
er allikevel behov for å legge inn fareområder flom ved flere av bekkene i planen. 
 
Ved profil 18240 krysser det en bekk som ikke ligger inne i NVE sin database. Innløpet her er 
bekken kanalisert i et halvrør med stort fall, noe som er uheldig ift. hastigheten på vannet. 
Her legges det opp til en robust plastring av bekkeløpet for å redusere farten på vannet samt 
gi en mere flomsikker løsning. 
 
Overvannshåndtering langs med veg skal i størst mulig grad håndteres i åpne veggøfter, i 
minst mulig grad i rør med sandfang. 
 
Det legges også vekt på at nye stikkrenner får et sikkert og riktig dimensjonert inntak ut i fra 
beregnede vannmengder. Eventuelle flomveger vurderes hvis nødvendig. 
Det kan også være aktuelt å renske opp/justere vannveg nedstrøms stikkrenne, noe som 
også vil innebære noe midlertidig anleggsvirksomhet på tilliggende eiendommer. 
 
Det vil bli gjort nødvendige omlegginger oppstrøms og nedstrøms stkkrenner i bekkeløpene, 
for å ta hånd om kryssende vannveger høydemessig. Mange av stikkrennene som byttes, må 
også senkes for å få de mest mulig tilpasset frostfri dybde. Dette medfører senking av 
bekkeløp, samt nødvendig plastring og erosjonssikring og eventuelt etablering av 
energidrepere hvis nødvendig hvis økt hastighet på vannet.  
 
Vi mener at tiltakene ikke er av en slik art at de vil omfattes av vannressurslovens krav om 
konsesjonssøknad 
 
 

3.11 Grunnforhold og skred 

3.11.1 Eksisterende situasjon 
Grunnforhold 
I følge kvartærgeologisk kart, se Figur 62, består løsmassene på strekningen i stor grad av 
morenemateriale av varierende tykkelse. Dette er typisk hardpakka, dårlig sortert materiale 
som kan inneholde alt fra leir til blokk. Enkelte partier går gjennom bart fjell, og ved Ryfoss 
og vestover er det noe fluviale avsetninger. Disse vil typisk domineres av sand og grus, og 
materialet er sortert og rundet. Det er ikke funnet særlig omfang av tidligere 
grunnundersøkelser på strekningen, annet enn noen prøvegravinger og fjellkontrollboringer. 
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Figur 60: Kvartærgeologisk kart (NGU.no).  
 
Skred 
Flere deler av strekningen ligger innenfor kartlagt aktsomhetsområde for både snøskred, 
steinsprang og jord- og flomskred, men det er ikke registrert skred i planområdene som har 
påvirket E16. 
 

3.11.2 Konsekvenser av planforslaget 
Grunnforhold 
I forbindelse med reguleringsplan har det blitt utført grunnundersøkelser på strekningen. 
Prosjektet tar hensyn til grunnforholdene i prosjektering- og byggefasen og det suppleres 
med grunnundersøkelser ved behov. Det forventes ikke betydelige setnings- eller 
stabilitetsproblemer på strekningen. 
 
Skred 
Det er gjort skredfarevurdering i forbindelse med reguleringsplan for utbetringsstrekning 
langs E16 Øylo – Hande, i tillegg til to kortere strekninger ved Røn og Ulnes. 
Skredfarevurdering er utført opp mot snøskred, steinsprang og jord-/flomskred. 
 
Akseptabel skredrisiko er 1/50 per år per km, jamfør akseptkriterier i handbok N200. Ut ifra 
dette er det funnet noe skredrisiko fra bratt terreng over bergskjæringar, hovudsakleg i form 
av steinsprang. Dette gjeld profil 4150 – 4250 og 16850 – 17050, se C-tegninger i Vedlegg 2 
for kartfesting. Det blir lagt til grunn at mer detaljert sikringsomfang her blir vurdert i 
ingeniørgeologisk rapport for bergskjæringer. 
 
Utover dette er det ikke funnet skredrisiko av vesentleg art fra naturleg terreng. Eventuell 
flom-/jordskredfare ved profil 34300 - 35300 kan likevel øke ved dårlig vedlikehald av fv. 
2484 i overkant, særleg i overkant av profil 34300 - 34500. 
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Hovudfokuset blir ellers å utforme og sikre løsmasseskjæringer, og bergskjæringer slik at 
nedfall/utgliding skjer i minst mulig grad. Dette må vurderes nærmere i ingeniørgeologisk og 
geoteknisk rapport. 
 

3.12 Massebalanse og massehåndtering  
Samlet sett viser foreløpige masseberegninger at det vil være et overskudd av masser i 
prosjektet. Kvalitetsmasser vil bli brukt i vegkroppen, mens øvrige masser vil bli brukt til 
fyllinger og terrengtilpasninger.  
 
På strekninger hvor det ikke er konflikt med dyrka 
mark, kulturminner, viktige naturverdier eller 
bebyggelse, legges det opp til slake vegfyllinger på 
1:4 slik at det ikke er behov for å sette opp 
rekkverk. Reguleringsplankartene har tatt høyde 
for dette i avgrensningen av arealformålet Annen 
veggrunn og i avgrensningen av anleggsbeltene. Et 
eksempel på dette er utbedring av den kurven i 
Rødvang, hvor det legges opp til å fylle opp søkket 
mellom ny og gammel veglinje og tilbakeføre deler 
av dagens E16 til landbruksformål. 
 

 
Figur 61: Utsnitt av plankartet ved Rødvang 
 

Det er lagt opp til å hente ut kvalitetsmasser i fjellskjæringer langs veglinja, framfor å 
regulere inn et eget stort massetak. Reguleringsplanene har også tatt høyde for dette i 
avgrensning av formålet Annen veggrunn og i avgrensning av anleggsbeltene.  
 
Utnyttelse av overskuddsmasser langs veglinja er gunstig både for trafikksikkerheten, 
landskapsbildet, muligheten for nydyrking, og ikke minst for å minimere transportbehovet i 
byggeperioden. Det er massetransport som utgjør den klart største faktoren for utslipp av 
klimagasser i anleggsperioden. Bruk av overskuddsmasser i veglinja og massuttak flere 
steder langs veglinja er derfor et avgjørende grep for å minimere klimagassutslippene i 
utbyggingsprosjektet. 
 
Vegkantene langs prosjektet er blomsterrike og vakre. Gjenbruk av stedegne vekstmasser er, 
i tillegg til å være økonomisk lønnsomt, en fordel for å bevare naturmangfoldet med lokale 
arter for området. Vekstmasser fra sidearelene skal forsøkes gjenbruk så langt det lar seg 
gjøre. Dette gjelder imidlertid ikke i områder med matjord eller fremmede arter. Mer 
detaljert plan for revegetering utarbeides i byggeplanfasen. 
 
 

3.13 Støy 
Som mål for vegtrafikkstøy benyttes Lden. Måleenheten for dette er desibel A, forkortet 
dB(A). Lden er et uttrykk for gjennomsnittlig lydnivå for tre forskjellige perioder av døgnet: 
dag, kveld og natt, der kveld og natt gis et tillegg på henholdsvis 5 og 10 dB.  Lden beregnes 
som årsmiddelverdi (gjennomsnittlig støybelastning over et år). 
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Støynivået langs en veg er avhengig av bl.a. trafikkbelastningen oppgitt i antall kjøretøyer 
lette og tunge (over 3,5 tonn) pr døgn, hastighetsnivå, stigningsforhold og hvordan vegen er 
plassert i terrenget i forhold til bygningene. En økning i støynivået på 8 – 10 dB(A) oppfattes 
som en fordobling av nivået, mens endringer på mindre enn 3 dB(A) er vanskelig å oppfatte. 
 
En grov oversikt over hva slags støynivå forskjellige støykilder gir, er vist på figuren nedenfor. 

 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er gitt i T-
1442. 
Det deles inn i 2 støysoner: 

RØD SONE: Støynivå over 65 dB(A) angir et område som ikke er egnet til 
støyfølsomme bruksformål.  Hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. 
GUL SONE: Støynivå mellom 55 dB(A) og 65 dB(A) angir en vurderingsområde hvor 
støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. 

 
Vegvedlikeholdstiltak og vegtiltak som kan føre til en økning av trafikkmengde og hastighet 
utløser krav til vurdering av støytiltak på strekningen tiltakene berører. Reguleringsplanene 
legger opp til breddeutvidelse og kurveutbedringer av E16, så det er ventet at 
reguleringsplanene vil medføre en økning av trafikkmengden eller hastigheten. 
 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
åpner for at grenseverdiene kan fravikes dersom det medfører for store praktiske og 
økonomiske konsekvenser å overholde dem.  
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Det er kostbart å støyisolere boliger slik at støynivået kommer under anbefalte 
grenseverdier for oppholdsrom og uteoppholdsplass. Erfaringspriser tilsier at det i 
gjennomsnitt koster 100.000 kr per fasade og over 4000 kr/m for støyskjerm. Støyskjerm 
langs eiendommene vil ofte også utløse behov for ombygging av avkjørsler, da hull i 
støyskjerm vil gi kraftig reduksjon i effekten av skjermen. 
 
Det er foretatt støyberegninger av boliger langs eksisterende E16 med nåværende 
fartsgrenser og for ny utbedret E16 med nye fartsgrenser. For begge alternativene er det 
beregnet med framskrevet vegtrafikk i 2043 (20 år etter antatt ferdig anlegg).  Dette for å 
kartlegge hvilke boliger som ligger i gul og rød støysone.  Resultatene har blitt vurdert opp 
mot Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442. 
 
Utbedring av E16 og samtidig økning av fartsgrensa fra 60 til 80 km/t, fører til noe økning av 
støynivået  for flere boliger langs strekningen. Andre igjen får redusert støynivå pga. lengre 
avstand til E16.  

Det legges opp til å utføre støytiltak for boliger med støynivå over 63dBA samt boliger i gul 
støysone som får en økning av støynivået på 3dBA eller mer.   

 
Hålimoen – Hausåker i vestre Slidre: 
Utbedring av E16 og samtidig økning av fartsgrensa fra 60 og 70 til 80 km/t på deler av 
strekningen, fører til økning av støynivået for de fleste boliger langs strekningen. 6 boliger 
får redusert støynivå pga. lengre avstand til E16. 

Langs eksisterende E16 ligger 8 boliger i rød sone, og 46 boliger ligger i gul sone. Etter 
utbygging av E16 og økning av fartsgrensa fra 60 og 70 til 80 km/t på deler av strekningen, 
ligger 11 bolig i rød sone og 68 i gul sone. 

1 bolig i rød sone får redusert støynivå og kommer over i gul sone. 4 boliger i gul sone får økt 
støynivå og kommer over i rød sone. De 3 andre boligene i rød støysone får noe økning i 
støynivået.  

5 boliger i gul sone får en økning på over 3 dBA. De fleste andre i gul sone får noe økning i 
støynivået.        1 bolig i gul sone får redusert støynivå og kommer under grensa for gul sone 
(55 dBA).  

25 boliger får noe økt støynivå som fører til at de kommer noe over 55 dBA. Av disse får 19 
boliger en økning på mere enn 3 dBA. 

  

Det foreslås lokale støytiltak for 16 boliger på strekningen Hålimoen - Hausåker.  

 
 
 

3.14 Berørte eiendommer og bebyggelse 
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3.14.1 Eksisterende situasjon 
Dyrka mark, våningshus og uthus ligger tett inntil E16. Stedvis er hellinga i terrenget så stor 
at utvidelse av veien vil føre til store eiendomsinngrep. 
 

3.14.2 Konsekvenser av planforslaget 
 
Nøyaktig beslag av dyrka mark og skogsmark som er nødvendig å erverve, vil framgå av w-
tegninger som vil bli utarbeidet i forbindelse med byggeplanen. 
 
Tabellen viser hvilke bygninger som ligger i veglinja, eller så nære, at de foreslås innløst:  
 

Gnr/bnr Kommentar 
Vestre Slidre  
39/44 Bussgarasje 
37/15  Bolighus, Løktun, uthus 
37/2   Låve, delvis nede 
36/3  Kvamshall forsamlingshus 
35/3 Bolighus, Granlund tomannsbolig 
28/6 Anneks/uthus ved Rødvang 
28/1  Annen landbruksbygning, eldre lite bygg,  
27/9   Lagerbygg, Granheim Garasjebolig anneks til bolig 
40/30 Hytte og anneks 
40/18 Garasje 

Tabell 3: Eiendommer med bygninger som foreslås innløst med bakgrunn i dette planforslaget.  
 
 
 

3.15 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med 
utarbeidelsen av reguleringsplaner for utbedring av E16 mellom Ulnes og Øylo. Det er 
utarbeidet separate ROS-analyser for hver av de fem reguleringsplanene mellom Ulnes og 
Øylo. Risikoanalysene er gjennomført iht. Statens vegvesens Håndbok V721 Risikovurdering i 
vegtrafikken og DSB Veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Det er i 
analysene identifisert ni uønskede hendelser som kan inntreffe som en konsekvens av 
utbedringsprosjektet for E16. 
 
Totalt vurderes ikke risikonivået som kritisk for noen av de uønskede hendelsene, men i og 
med at det er store svingninger i trafikkmengde på strekningen grunnet sesongtrafikk, 
helgetrafikk og stengninger av andre fjelloverganger vinterstid, vurderes det som sentralt at 
det etableres tilstrekkelig sikkerhetstiltak for å kunne håndtere svingningene på en god 
måte.  
Følgende tiltak anbefales implementert for å redusere risikoen og sårbarheten:  
 

• Det er i plankartene innarbeidet faresoner ras- og skredfare med tilhørende 
bestemmelse. 

• Det er i planbestemmelsene bakt inn krav om at vassdragskryssinger og stikkrenner må 
dimensjoneres og utformes slik at de ikke fører til økt fare for oppstuving, erosjon, 
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suspensjon og skred, og at de kan ta unna for 200-års flommer/100-års 
nedbørintensiteter inkludert et klimapåslag. 

• Reguleringsplanen omfatter områder i overkant og nedkant av bekker slik at tiltak kan 
iverksettes for å sikre god vannføring. 

• Det er i planbestemmelsene bakt inn en egen bestemmelse om overvann. 
• Dialog med ledningseiere i forkant av byggestart.  
• Kartlegging av vannkilder. Det vil bli tatt vannprøver og tilsigsmålinger av private brønner 

i forkant og etterkant av anlegget. 
• Opprette fyllingsplass for drivstoff, evt kreve fylling fra tankbil. 
• Påse at entreprenører har nødvendig absorbent eller oppryddingsmateriell til å tørke opp 

spill/ søl. 
• Vektlegge bruk av moderne maskinpark ved nærføring til vassdrag. 
• Det er i planbestemmelsene stilt krav om støytiltak for å sikre reduksjon av støyplager i 

planområdet.  
• Støvdempende tiltak beskrives i YM-plan. 
• Oppmerksomhet rundt plassering av mobile knuseverk. 
• Informasjon til beboere om anleggsarbeid som skal gjennomføres i nærheten av 

bebyggelsen. Informere beboere i tilstøtende områder om forhøyet risiko i forbindelse 
med anleggstrafikk, og om hvordan man ønsker å redusere denne.  

• Påse at anleggsområdet blir sikret godt slik at uvedkommende ikke tar seg inn i 
anleggsområdet og skades. 

• Egen risikovurdering i SHA-plan og SJA. 
• God orden i anleggsområdene. 
• Rette ut kurver for å bedre sikten slik at kjørende lettere oppdager mjuke trafikanter. 
• Etablere asfaltert skulder på 2 x 0,75 m for å skape større avstand mellom kjørende og 

gående. 
• Arbeidssikring i anleggsperioden.  
• Flytting av busslommer for å sikre bedre sikt.  
• Utvidet skulder i forbindelse med enkelte av busslommene.  
• Gammelt sprengstoff: Ikke legge ny veglinje under eksisterende veg. 
• Begrense omfanget av konturspregning. 
• God dialog med ledningseiere i forkant av anlegget. Bestrebe omlegging i forkant av 

anlegget. Påvisning av kabler og ledninger. 
• Ha bredt nok anleggsbelte i plankartene. 

 
De avbøtende tiltakene som er foreslått i ROS-analysen har blitt fulgt opp i planforslaget, og 
vil bli fulgt opp videre i byggeplanen. 
 
ROS-analysen omfatter vurderinger av prosjektet sin virkning utenfor planområdet. Det 
vurderes at de foreslåtte tiltakene, herunder overvannstiltak, vil redusere risikoen for 
uønskede hendelser utenfor planområdet i forhold til dagens situasjon. Breddeutvidelse av 
dagens E16 vil ikke medføre økt risiko for ras eller etablering av nye vannveier. På 
delstrekninger hvor E16 eller atkomstveger får en ny utforming, er det vurdert at dette vil 
være gunstig for å redusere risikoen og sårbarheten – spesielt knyttet opp mot risikoen for 
trafikkulykker.  
 
Trafikksikkerheten for mjuke trafikanter har blitt omtalt og vurdert i ROS-analysen. 
Planforslaget legger opp til større tiltak i områder som har et visst potensial for mjuke 
trafikanter. Planforslagene viser tryggere og bedre plasseringer av bussholdeplasser og det 
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vil bli etablert ensidig utvidet skulder i tilknytning til de mest brukte bussholdeplassene. 
Dette er tiltak som vil redusere dagens risiko og sårbarhet for mjuke trafikanter.  
 
ROS-analysen peker på tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike 
hendelsene. Siden enkelte av hendelsene kan inntreffe uavhengig av planforslaget, blir det 
opp til kommunen å sette videre fokus på forholdene i kommunens helhetlige ROS. Analysen 
viser uansett at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å 
redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse til et akseptabelt 
nivå. 
 

4 Gjennomføring av forslag til plan  

4.1 Framdrift og finansiering 
Planlagt byggestart er i 2021, jfr vedtatt handlingsprogram for riksveger og 
oppstartsbevigning i statsbudsjettet for 2020. 
 
Tabellen nedenfor viser en framdriftsplan for prosjektet. 
 

 
 
 
Uforutsette hendelser, eller nye problemstillinger som dukker opp under planarbeidet, kan 
medføre endringer i fremdriftsplanen. 
 

4.2 Finansiering og utbyggingsrekkefølge 
Total ramme for prosjektet E16 Fagernes-Øylo er i handlingsprogram 2018-23 oppgitt til 500 
mill.kr. Hvor mange tiltak/ delprosjekter som kan gjennomføres må tilpasses denne rammen. 
Rammen på 500 mill.kr er derfor også styringsramme og styringsmål for prosjektet. 
 
Hvor mye av reguleringsplanene som kan bygges innenfor avsatt ramme, vil ikke bli avklart 
før man har kontroll på massebalansen/fjellkvalitet og har avtalt målpris med entreprenør.  
 
Vedtatt planprogram har følgende føringer angående prioritering: 
1. Utbedring av kurvene Reiensvingen, Røn og Ulnes nord.  

Framdriftsplan
Kartlegging og registreringer
Organisere prosjektet
Engasjere Entreprenør
Planoppstart og planprogram
Reguleringsplan og teknisk plan
Fastsette målpris
Byggeplan
Grunnerverv
Bygging
Overlevering Drift

20242018 2019 2020 2021 2022 2023
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2. Strekningsvis utbedring av delstrekningene Øylo – Ryfoss og Ryfoss – Hande. Dersom 
midlene ikke strekker til for utbedring av hele strekningen, prioriteres tilstrekkelig standard 
fremfor fullføring av hele strekningen. 
 
Utbygging forutsetter at det foreligger vedtatte reguleringsplaner for parsellene. 
 

4.3 Entrepriseform 
Prosjektet gjennomføres i tråd med plan- og byggherrestrategiens målsetninger, som en 
totalentreprise med samspill etter NS 8407. Entreprenøren involveres allerede i 
reguleringsplan, og for å sikre entreprenørens engasjement og vilje til å bidra med gode 
løsninger er det samspill med incitament som er valgt entrepriseform. 
 
Entrepriseformen er egnet ut fra prosjektets størrelse, type utfordringer og 
oppstartstidspunkt. Målet med denne entreprisetypen er å utnytte både byggherrens og 
entreprenørens kompetanse for å sammen få til gode, kostnadseffektive løsninger med god 
kvalitet og mer veg for pengene. Når entreprenøren involveres allerede i 
reguleringsplanfasen, med parallell prosjektering, vil entreprenøren kjenne risikoer og 
usikkerheter i prosjektet mye bedre, og ha et bedre grunnlag for å utarbeide en riktig 
målpriskalkyle for utbyggingen. 
 

4.4 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Det er begrensede omkjøringsmuligheter for anleggsområdet. Det er veg på vestsiden av 
vassdraget, men disse vegene er lite egnet for tungtrafikk. Det legges derfor opp til at E16-
trafikken i hovedsak skal gå igjennom anleggsområdet, men det vil bli behov for kortere 
stengeperioder hvor trafikken ledes over på sideveger. Prosjektområdet er langstrakt (fra 
Ulnes til Øylo), så for å unngå store utfordringer med trafikkavvikling vil entreprenør 
bestrebe seg på å konsentrere anleggsområdene. 
 
 

4.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 
byggefasen 

Utarbeidet ROS-analyse vil ligge til grunn for utarbeidelse av SHA-plan og YM-plan i 
byggeplanfasen.  
 
En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 
hvordan disse skal ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta 
miljøtema i forhold til lover og forskrifter. Planen skal være både grunnlag for prosjektering 
og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin 
håndbok R760 ”Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt” setter krav om at det 
skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 
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5 Sammendrag av innspill 
Det har vært løpende dialog med berørte parter (grunneiere, kommune) gjennom arbeidet 
med reguleringsplanen. Det var åpent møte i Slidre og Vang november 2018.  
Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader i forbindelse med varsel om 
planoppstart og til 1.gangs offentlig høring framgår av egne merknadsrapporter. 
 

Vedlegg 
• Plankart og reguleringsbestemmelser  
• Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
• Støyberegninger 
• Skredfarerapport 
• Geoteknisk rapport 
• Teknisk planhefte 
• Merknadsrapport 
• Overvannsrapport 
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