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Sammendrag av merknader etter offentlig ettersyn av
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Forord
Statens vegvesen Region øst la den 25.11.2019 ut til 1.gang offentlig ettersyn
planforslag for utbedring av E16 mellom Hålimoen og Hausåke i Vestre Slidre
kommune.
Statens vegvesen har laget et sammendrag av merknadene, og kommentert hver
merknad.

Statens vegvesen Region Øst
August 2020
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1 Merknader

1.1 Vestre Slidre kommune
Sammendrag kommunestyresak 13.12.2019
Fra saksframlegg:
Det ligg inne mange gode vurderingar i båe planskildring, analyser samt motteke
plankart. Administrasjonen ser ikkje grunnlag for å gå gjennom alle detaljar i

planframlegget, men vil konsentere seg om einskilde punkt i planutkastet: Ein legg

opp til vurderingar knytt til den einskilde plan, og vurderinga vert difor delt opp i 3
deler – ein for kvar reguleringsplan.
E16 RØN: Rønsvegen - Kongevegen
Det synes noko uavklara kvar grense skal gå mellom privat veg og offentleg veg ved
tilkopling til Kongevegen. Dette er dog noko ein kan ta opp i fremtidig sak om
nedklassifisering.

Administrasjonen har forespurt SVV v/ Westerbø om det kjem endringar gjennom

denne planprosessen på dei 2 etablerte fotgjengar-overgangane som er i Røn. Det
er bekrefta at planprosessen ikkje skal endre på dette.

Gjennom dialog med SVV har administrasjonen og fått bekrefta at høgde profilen på
Fosheimvegen sin tilkopling til E16 ikkje skal verte meir bratt enn det som finst i
dag.

Når det gjeld praktisk gjennomføring av gangveg frå Bensinstasjonen i Røn (BP) frem
til Rønsvegen, er det uheldig at det er regulert inn såpass stor «anna vegareal»

mellom E16 og bustadhuset på G/Bnr 85/24 (Totlandsdal). Administrasjonen har
tidlegare vore i dialog med grunneigarar her, og det er ei viss vilje til å kunne

aksepetere tiltaket med gangveg dersom det ikkje kjem for nære huset. Sidan SVV i

utgangspunktet ikkje skal byggje denne gangvegen, er det viktig å kunne få ein plan
som ein lokalt aksepterar sidan det er vanskeleg for kommunen i ettertid å kunne

komme til einigheit med grunneigarar om det vert regulert inn for stor skulder mot
bilveg/kjem for nære huset.

Med det som utgangspunkt ynskjer administrasjonen å stille krav til SVV om ein

omregulering slik at verknaden vert redusert for G/Bnr 85/24. Dette er det einaste
huset som vert såpass påverka av næringføring, og det burde kunne gjerast ein

5

tilpassing her som gjer at ein får til å byggje denne gang- og sykkelvegen etter
plangodkjenning.

Alternativet her er at kommunen og SVV finn ein samordna løysing som ivaretek at

det faktisk vert bygd ein gangveg frå BP til Rønsvegen, eventuelt med eit kommunalt
tilskott.

E16 Einang – Reiesvingen
Her synes det som om det meste er løyst i forhold til dei problemstillingar som

kommunen er oppteke av. Det kunne kanskje vore sett av fleire moglegheiter for
utvida skulder tilknytta nokre av busslommene, men då busetnaden er såpass

oppdelt og langstrakt langs vegen ser ein kvifor SVV har valgt å ikkej regulera dette
inn.

E16 Hålimoen – Hausåker
Her er det lagt opp til fleire strekningar med utvida skulder. Ein voner dette har ein
samanheng med at terrenget er såpass side-hellande her at det uansett er

vanskeleg å komme i ettertid med ein separat gang- og sykkelveg. Då må ein freiste
å løyse deler av utfordringa med mjuke trafikantar med alternative løysingar. Ein

skjøner SVV sitt syn på at dette ikkje er optimalt i høve til trafikktryggleik, men er
uansett noko betre enn alternativet med inga fremtidig løysing.

Ein registrerer at det er ein del manglar ved definisjon av avkjørsle-piler, som t.d.

berre ein avkjørsle ved rasteplassen ved Kvåle, inga avkjørsle til garden som KjøsEgge har kjøpt osv.

Dette er mindre endringar som betyr lite i høyringsprosessen, og ein ber SVV rydde
opp i dette.

Vidare legges det opp til einsidig busslomme på E16 ved Lomen Stavkyrkje. Her er
det sett av eit større trafikkareal /anna veggrunn som kan nyttas til fleire tiltak –
rasteplass/areal for buss som venter på vidaregåande elevar som skal opp

Ellestadvegen osv. Enn så lenge det ikkje føreligg ei detaljskisse som definerar

nøyaktig korleis dette skal løysast, avventer ein difor denne delen. Dette er noko ein
kan diskutere med SVV i byggefasen.

For Kvålsgrenda sin del hadde det vore ynskjeleg med ein meir gjennomgåande

einsidig skulder – slik det er teikna inn ved Lomen Auto. Her ved Kvålsgrenda er den
strekninga i Vestre Slidre med mest sideskrått terreng, som i praksis gjer det nær

sagt umogleg å komme attende med gangvegtiltak i ettertid. Dette grunna praktiske
og økonomiske omsyn. Det hadde vore ein betre samfunnsmessig løysing å ta dette
grepet her no medan ein held på. Ein tilrår difor ei uttale frå kommunestyret som
presiserar sterke ynskje om meir utvida skulder her.
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Blå strek på vedlagt skisse syner ein naturleg kopling frå Løkje til næraste lokalveg

som kopler seg til gangvenettet mot Slidre. Dei røde strekane er forslaget til utvida

skulder frå SVV. Ein har då utelatt ynskje om utvida skulder ved Løkjesberget grunna
for store økonomiske verknader, sjølv om det hadde gjeve ei god kopling til
Ellestadvegen.

Dette gjev og ein god kopling til busslommer ved Kvåle.

Skisse 1: foreslege utviding av utvida skulder i tråd med tilsvarande ved Lomen Auto.

Frå SVV sin side har dei hevda at alle fordyrande tiltak er med på å redusere den
strekningen som evt kan byggast, då øvre ramme er uansett 500 mill. kr.
Prioritering satt i prosjektet er følgjande:

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.

Det er av SVV lagt inn ca 350 m med utvida skulder på Kvåle. Forslaget frå

administrasjonen i Kvåle inneber ein auke på ca 400-450 m. Ein kan vanskeleg se

for seg at denne auka er særs vesentleg, og om den i så fall er det kan det faktisk

vere betre å utsette deler av strekninga slik at når det faktisk vert gjennomført

vegutbetring vert dette gjennomført på ein sånn måte at dette er framtidsretta.
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Generelt:
Følgjande er henta frå planskildring:
2.4 Tiltak for kollektivreisende
Holdeplasser som er mye brukt vil i byggeplanfasen bli vurdert oppgradert med leskur og
universell utforming etter konkrete vurderinger av nytte opp mot kostnader.

For Vestre Slidre sin del er det nokre få busshaldeplassar som skiljer seg ut med
mange born. Følgjande skisse syner fremskreve tal på born ved busshaldeplass:

Her skiljer Røn samfunnshus og Lomen Auto seg ut som 2 busslommer med

særskildt mange born. Ein bør i byggefasen prøve å få til leskur på desse angitte
stedene.

Oppsummert:
Det er eit godt og gjennomarbeida planutkast frå SVV, men administrasjonen tilrår
at kommunestyret stiller krav til SVV om ein omregulering slik at verknaden av

nærføring vert redusert for G/Bnr 85/24. Ny tilpassing må gjere at ein i praksis får

til å byggje denne gang- og sykkelvegen etter plangodkjenning (ein så liten endring

krev neppe nytt ettersyn så lenge det kjem som ein fordel til eigedommen).

Alternativet her er at kommunen og SVV finn ein samordna løysing som ivaretek at

det faktisk vert bygd ein gangveg frå BP til Rønsvegen, eventuelt med eit kommunalt
tilskott.
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Kommunestyret bør og stille sterkare krav til meir utvida skulder i Kvålsgrenda, jfr
skisse 1.

KS- 100/19 Vedtak:
Kommunestyret i Vestre Slidre kommune gjev følgjande uttale til reguleringsforslag
for E16 for strekningane: Rønsvegen-Kongevegen, Einang – Reiesvingen samt
Hålimoen – Hausåker:

1) Kommunestyret stiller krav til SVV om ein tilpasning av reguleringsforslaget slik

at verknaden av nærføring vert redusert for G/Bnr 85/24. Ny tilpassing må gjere at
ein i praksis får til å byggje denne gang- og sykkelvegen etter plangodkjenning.

Alternativet her er at kommunen og SVV finn ein samordna løysing som ivaretek at

det faktisk vert bygd ein gangveg frå BP til Rønsvegen, eventuelt med eit kommunalt
tilskott.

2) Kommunestyret stiller krav til meir utvida skulder i Kvålsgrenda. Kommunestyret
ber om at det blir ei avslutning av gangveg/ tilførselsveg ved Kvåle E16 på ein god
og trafikksikker måte nede ved E16 og at det ikkje blir færre meter med gangveg

ved Kvåle etter utbygginga. Kommunestyret ber i tillegg om ei løysing med utvida
skulder fram til og med eksisterande gang- og sykkelveg.

3) For å unngå at elevar kryssar veg ved overføring av elevar mellom skulebussar i
kryss E16/ Ellestadvegen må det finnast løysing slik at to bussar kan stå
trafikksikkert på einsidig busshaldeplass ved krysset.

4) Ber SVV planlegge/legge til rette for 3-5 parkeringsplasser for busspassasjerer
ved den nye bussholdeplassen sør for gnr/bnr 74/10.

5) Kommunestyret stiller krav til at det etableres leskur i byggjefasa på
busshaldeplassane ved Røn Samfunnshus og Lomen Auto.

1.1.1 Kommentar SVV:
1) Merknaden gjelder ikke for Slidre nord.
2) Det legges opp til utvidet skulder på ca 1600 m mellom Lomen og Kvåle.
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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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.
Det vises for øvrig til kap. 2.5 hvor bruken av utvidet skulder er omtalt og vurdert.
3) Merknaden er imøtekommet. ved Lomen stavkirke (kryss E16/ Ellestadvegen) legges
det opp til ensidig løsning for skulebusser. Det vil her bli en løsning slik at to busser
kan stå oppstilt samtidig med tanke på overføring av elever mellom skulebusser. Det
vises for øvrig til kap.2.4 i planbeskrivelsen.
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4) Merknaden gjelder ikke for Slidre nord.
5) Merknaden gjelder ikke for Slidre nord.

1.2 Direktoratet for mineralforvaltning
Sammendrag brev datert 20.01.2020
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i

framtida og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker
framtidig utnyttelse.

Felles uttalelse til øvrige reguleringsplaner. E16 Rønsvegen – Kongevegen, E16

Hålimoen – Hausåker, E16 Øddeberget – Stavenjord, E16 Einang – Reiensvingen.
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av

mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget planforslagene.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se

hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning,

som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter
m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.
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1.2.1 Kommentar SVV:
Merknaden medfører ikke behov for endring av planforslaget.

1.3 NVE
Sammendrag brev datert 20.01.2020
Generelt for begge delstrekninger
Endrede avrenningsforhold for overvann fra vegbana er relevant med tanke på NVEs

ansvarsområder, og dette skal være ivaretatt i planbestemmelsenes § 2.9 om sikring
mot flom og skred. Men denne planbestemmelsen er ikke helt dekkende, fordi det

her også kan være snakk om økt ansamling av overvann utenfor vassdrag, som kan
gi fare for skade. NVE anbefaler at man lager en ny bestemmelse som omhandler

overvann, der man gir føringer for at økt og endret avrenning som en følge av tiltak
i planen, ikke skal gi økte utfordringer nedstrøms tiltaket.

Hålimoen-Hausåker
Vassdragskryssinger, vassdragsinngrep og flom
Planområdet omfatter flere vassdrag, og disse skal krysses. Det fremgår ikke av
planen hvilke av vassdragene som er fiskeførende, og det er ikke angitt andre

miljøinteresser i tilknytning til vassdraget som kan bli berørt av tiltak. Vassdragene
er ikke regulert med eget arealformål, og det er lagt både arealformål LNF oppå

vassdragene, samt angitt bestemmelsesområder for anleggs- og riggområde uten at

bestemmelsene for dette arealformålet med bestemmelsesområde, gir føringer for

håndtering av vassdraget. Anleggs- og riggbeltet er lagt ekstra langt ut fra

vegformålene på mange av punktene der vassdrag skal krysses.

Det er imidlertid gitt generelle bestemmelser for dimensjonering og utforming av

vassdragskryssinger som skal hindre oppstuving (§ 2.9). Og det skal ikke etableres
vandringshinder i fiskeførende vassdrag (§ 2.4). § 2.2 omhandler overvann fra

anleggsområdet, og setter krav til at dette ikke skal gå direkte ut i vassdrag, men

fordrøyes. Men det er ikke gitt konkrete mål om å hindre suspensjon. Vi finner ikke
bestemmelser som omhandler i hvilken tidsperiode vassdragstiltak skal kunne
gjennomføres.

I planbeskrivelsen går det tydelig fram at det er stor usikkerhet og manglende
avklaringer knyttet til alle vassdragsinngrep, og det går tydelig fram at det

planlegges mange vassdragsinngrep. Ifølge planbeskrivelsen legges det for

eksempel opp til å fylle opp søkket mellom gammel og ny veg ved Rødvang. I dette
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området kommer det ned flere vassdrag. Betyr det at man får en lengre lukking? Og

hvilke konsekvenser har dette? Vi kan ikke se at dette er belyst, og dette gjelder ikke
kun dette punktet. Dette er areal som på plankartet er vist som LNF med
bestemmelsesområder for anleggs- og riggbelte oppå.
Skredfare
Innenfor denne delstrekningen er det regulert inn flere hensynssoner for skred med

bestemmelser (§ 4.2) som ikke ivaretar sikkerhetskravet i byggteknisk forskrift (som
nå heter TEK17 og ikke TEK10) på en tilfredsstillende måte. Sikkerhetskravet for nye
byggetiltak (jf. byggteknisk forskrift og pbl § 28-1) gjelder alle byggetiltak (jf. pbl §
1-6), uavhengig av søknadsplikt (pbl § 20-1).

Den skredfaglige vurderingen som ligger til grunn i planen er knyttet til

akseptkriterier for vegareal gitt i SVVs Håndbok N200. Dette er ikke, faglig sett, det
samme som de skredfaglige vurderingene som må ligge til grunn for vurdering av

skredfare i forhold til byggetiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6. Det mangler

derfor flere hensynssoner for skred med bestemmelser som svarer ut sikkerhetskrav
gitt i byggteknisk forskrift for aktsomhetsområdene som berører regulert sideareal.
Skredfarerapporten som ligger ved planen, svarer ut kun sikkerhetskrav gjeldende

for vegareal og ikke konkret sikkerhetskrav gitt i forhold til plan- og bygningsloven
§ 28-1 og byggteknisk forskrift. Sikkerhetskrav knyttet til byggteknisk forskrift og
plan- og bygningsloven § 28-1 er relevant for næringsrelatert bebyggelse i LNF
områder på denne strekningen.
Konklusjon
NVE mener planene for utbedringer på strekningen Øylo-Hausåker ikke ivaretar

vesentlige regionale og nasjonale interesser knyttet til NVEs ansvarsområder, og vi
fremmer derfor innsigelse til begge delstrekningene. Innsigelsen er knyttet til

følgende forhold:
•

De mest omfattende vassdragsinngrepene er utfylling i Begna mellom Vangsnes og
Tveit, utfylling i Storåne, ny Tveit bru og kryssing av Ala. Vassdragsinngrep er på

generelt grunnlag ikke tilstrekkelig dokumentert på de to delstrekningene til at NVE

kan vurdere om tiltakene påvirker allmenne interesser i nevneverdig, negativ grad, jf.

vannressursloven § 8. Det er for eksempel ikke gjennomført vannlinjeberegninger for
inngrepene som berører vannstrengen i Begna. Gode vannlinjeberegninger har

betydning for å tilfredsstille samfunnssikkerhet ved inngrep, men de er også viktige
for å vurdere eventuelle negative konsekvenser for naturmiljøet. Endrede

strømningsforhold og massetransport kan medføre endringer i elvebunn både
oppstrøms og nedstrøms tiltaksområdet, og dermed også grunnlaget for

naturmangfold. Det mangler dokumentasjon på hvilke vassdrag som er fiskeførende
og ev. hvilke miljøverdier som finnes i vassdragene. Det er ikke tilstrekkelig avklart

hva som skal kunne gjennomføres av vassdragstiltak innenfor bestemmelsesområdet
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for anlegg- og riggområder, og det er heller ikke angitt tidsperiode for når

vassdragstiltak kan gjennomføres. Beskrivelsen og omfang av hvert enkelt

vassdragstiltak utenfor anleggsbeltet er også mangelfull, slik at det totalt sett ikke er
mulig å vurdere tiltakene som planlegges med utgangspunkt i vannressurslovens

bestemmelser. NVE må vurdere sum-effektene av vassdragstiltakene, og da er ikke
dokumentasjon av selve tiltakene og konsekvensene av disse, tilstrekkelige. Det er
vår generelle oppfatning at detaljnivået på de ulike inngrepene ikke er tilstrekkelig
dokumentert, og at plandokumentene ikke gir grunnlag for å erstatte behandling
etter vannressursloven (vrl § 20).

•

De to delstrekningene mangler tilstrekkelig dokumentasjon av sikkerhet mot

naturfare, jf. byggteknisk forskrift og plan -og bygningsloven § 28-1. Planen må ikke
nødvendigvis utrede reell skred- og flomfare, man kan benytte aktsomhetsområder

som grunnlag for å vise hensynssoner for skred og flom, og gi disse hensynssonene
gode nok bestemmelser, slik at sikkerhetskravet for nye byggetiltak er ivaretatt, jf.
plan- og bygningsloven §§ 1-6 og 28-1 og byggteknisk forskrift. Dette gjelder

uavhengig av søknadsplikt, jf. plan- og bygningsloven § 201.

Faglig råd:
Planbestemmelsenes § 2.9 om sikring mot flom og skred: Denne er ikke helt

dekkende for overvann, fordi det her også kan være snakk om økt ansamling av

overvann utenfor vassdrag som kan gi skade ved uheldig oppsamling og påslipp.

NVE anbefaler at man lager en ny bestemmelse som omhandler overvann, der man

gir føringer for at økt og endret avrenning som en følge av tiltak i planen, ikke skal
gi økte utfordringer knyttet til overvann nedstrøms tiltaket.
1.3.1

Kommentar SVV:

Innsigelsene fra NVE imøtekommes ved følgende endringer i planforslaget:
-

Mellom Hålimoen og Hausåker innebærer utbedringsprosjektet kun kryssing av

mindre bekker (noen uten årssikker vannføring) med utskifting av dagens kulverter
eller etablering av nye ved litt justering av veglinja. Dette er tiltak som

erfaringsmessig ikke er regnet som vassdragstiltak etter vrl. § 3, og dermed ikke har
utløst krav om konsesjon etter § 8. De tiltak som ligger i planen skal ikke medføre

vesentlige endringer fra dagens tilstand. NVE har tidligere opplyst at tiltakshaver skal
vurdere om tiltaket er av et slikt omfang at det kan utløse krav om konsesjon. Dette

kunne ha vært omtalt i planbeskrivelsen og blir tatt inn nå ettersom NVE ikke krever
konsesjonsbehandling etter § 18 i sin høringsuttalelse. Virkninger på fisk og andre
miljøhensyn blir regulert etter annet regelverk, jf, vrl. § 20 og ikke via
vannressursloven slik vi forstår avgrensningen av loven.

-

Det er utarbeidet rapport for vassdrag og overvann som har lagt føringer for
reviderte plankart og bestemmelser.

-

beskrivelser av tiltak i planbeskrivelsen vedrørende vassdrag tas inn i
planbestemmelsene
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-

Fellesbestemmelser for vassdrag omformuleres og knyttes opp mot egne formål og
hensynssoner for bekker og vassdrag.

-

o

Samtlige helårsbekker gis en hensynssone med egne bestemmelser

Alle aktsomhetsområder for flom og ras vises som fareområde der det er

utbyggingsformål (for eksempel LNF) med følgende tilhørende bestemmelse:

Byggetiltak jf PBL § 1-6, §20-1, §20-6 og §28-1 kan bare gjennomføres dersom
tilstrekkelig sikkerhet jf sikkerhetskrav gitt i TEK 17 er dokumentert ivaretatt før
byggetiltaket kan starte.

-

Planbeskrivelsen oppdateres med en beskrivelse av hvilke vassdrag som er

fiskeførende og ev. hvilke miljøverdier som finnes i vassdragene. Det er avklart at det
ikke foreligger fiskeførende bekker innenfor planområdet.

-

o

Bekker vises med eget formål med tilhørende bestemmelser.

Planbeskrivelsen beskriver hvordan vi har tenkt å håndtere overvann og tiltak i

bekker, og hvordan eksisterende bekker skal håndteres der vi legger opp til å fylle

opp mellom ny og gammel veg i kurver. Dette følges opp i plankart og bestemmelser:
o

Det innarbeides egne fellesbestemmelser for sikring mot overvann, flom og
skred: Vassdragskryssinger og stikkrenner må dimensjoneres og utformes

slik at de ikke fører til økt fare for oppstuving, erosjon, suspensjon og skred,
og at de kan ta unna for 200-års flommer/100-års nedbørintensiteter
inkludert en klimafaktor på 1,2 og en sikkerhetsfaktor på 1,1. Anlegget skal
utformes og bygges slik at sikkerheten mot flom og skred ikke forringes for
eksisterende omkringliggende bebyggelse. Kapasitet til nye stikkrenner skal
beregnes med en gjentettingsgrad på 1/3 av innløpets høyde.
Anlegget skal utformes og bygges slik at økt og endret avrenning som en
følge av tiltak i planen, ikke skal gi økte utfordringer nedstrøms tiltaket.
Vannveger skal ikke endres ved at man samler flere eksisterende bekkeløp til
ett. Man skal i minst mulig grad lede vann langs vegen eller på annen måte
samle overvann oppstrøms veg, men i stor grad lede vann direkte igjennom
stikkrenne og videre i eksisterende vannveger nedstrøms.
Eksisterende stikkrenner skal opprettholde sin posisjon og funksjon, men
oppdimensjoneres iht. forutsetninger gitt i prosjektet.
Det skal i tråd med temarapport for overvannshåndtering, legges vekt på
minst mulig lukking av vannsystemer, men at det bygges åpne, robuste og
vedlikeholdsvennlige løsninger.

1.4 Fylkesmannen i Innlandet
Sammendrag brev datert 20.01.2020
Konklusjon:
Fylkesmannen viser til vurderingene over og har innsigelse til reguleringsplan for

utbedring av E16 Øylo - Hålimoen på grunn av manglende ivaretakelse av følgende

hensyn:
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1. Barn og unge: Det må gjennomføres en nærmere utredning av behovet for
gang- og sykkelvei langs E16-traseen med utgangspunkt i blant annet

bosetting, bussholdeplasser og barnetråkk. Eventuelle funn i utredningene

som viser behov for gang- og sykkelvei må innarbeides i reguleringsplanen.

2. Støy: Innsigelsen gjelder planbestemmelser med krav om tiltak på støyfølsom
bebyggelse som er berørt av gul og rød støysone. Ordlyden i

planbestemmelsene pkt. 2.3 varetar ikke hensynet til støy på en
tilfredsstillende måte.

3. Jordvern: Midlertidige anleggsområder på dyrka mark skal primært brukes til

mellomlagring av matjord. Nødvendig areal til annen veggrunn på dyrka mark
langs vegen må utredes nærmere. Når det gjelder veiareal tilbakeført til LNFformål, må planbestemmelsene omfatte krav om opparbeiding til dyrka areal
og tidspunkt for opparbeiding.

4. Samfunnssikkerhet og beredskap: Risiko- og sårbarhetsanalysen er ikke
tilstrekkelig.

5. Vassdrag: Manglende kunnskapsgrunnlag og manglende konkretisering av
avbøtende tiltak.

6. Naturmangfold: Innsigelse til tiltak innenfor Lomendeltaet

fuglefredningsområde. Tiltak utenfor verneområdet som kan påvirke

verneområdet negativt må utredes og ev. nødvendige avbøtende tiltak
innarbeides i planbestemmelsene.

Fylkesmannen ser positivt på målsettingen om økt trafikksikkerhet og kortere

kjøretid for gods- og persontrafikken langs E16. Det kan likevel ikke være slik at

stramme økonomiske rammer og stram framdriftsplan er et argument for lavt

ambisjonsnivå når det gjelder å ivareta hensynet til viktige nasjonale interesser.

Fylkesmannen har innsigelse til planforslaget ut fra hensynet til barn og unge, støy,
jordvern, samfunnssikkerhet, vassdrag og naturmangfold.

Gjennom de nasjonale forventningene har regjeringen pekt på behovet for effektive

transportløsninger og infrastruktur, men også på målsettinger om å tilrettelegge for
sykkel og gange og barns muligheter for å bevege seg trygt i nærmiljøet.
Hensynet til myke trafikanter og barn og unge
Ved varsel om oppstart av planarbeidet presiserte Fylkesmannen at hensynet til

myke trafikanter er et sentralt element i en helhetlig vurdering av trafikksikkerhet.

Vi mente derfor at tiltak for å sikre myke trafikanter, samt bedre tilrettelegging for
gange og sykling, burde utredes og innarbeides i planarbeidet.
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Planområdet er preget av spredt boligbebyggelse, og mange boliger er direkte eller
indirekte berørt av tiltaket. Samtidig har Statens vegvesen definert formålet med
planarbeidet til ikke å omfatte vurdering av trafikksikre løsninger for myke

trafikanter langs E16. Fylkesmannen mener dette er en betydelig mangel ved
planarbeidet.

I planforslaget blir det vist til at stram økonomisk ramme og ønske om å nå mål for

høy trafikksikkerhet og framkommelighet ved tiltak som forsterka midtoppmerking,
sikring av sideterreng og utbedring av kurver, gjør at det ikke blir lagt opp til

helhetlige og gode løsninger for myke trafikanter langs E16. E16 er heller ikke i dag
egnet for myke trafikanter. Planlagt breddeutvidelse og utretting av kurver gjør E16

mindre uegna for myke trafikanter, men kun separat gang- og sykkelvei langs veien
vil kunne gi en helhetlig løsning for de som går og sykler.

Planforslaget legger i utgangspunktet ikke opp til at gang- og sykkelveier er del av

tiltaket. Det blir likevel lagt til rette for myke trafikanter i dagens E16 på

delstrekninger der E16 får ny veilinje (Røn og Tveit innenfor delstrekninger i Vestre

Slidre), og det blir etablert utvidet skulder i tilknytning til bussholdeplasser. Det blir
pekt på at det ikke ligger skoler eller andre viktige målepunkt som utløser krav om
separat gang- og sykkelvei innenfor planområdet.

Planmaterialet omtaler også andre forhold som er argumenter mot å regulere inn

gang- og sykkelveier. Dette omfatter at avsetting av areal til gang- og sykkelvei vil

komme i konflikt med boliger, avkjøringer, gårdsbruk, dyrka mark og kulturminner.
Videre er det lagt opp til stram framdriftsplan og innregulering av gang- og
sykkelveg vil kreve innløsing av flere bolighus.

Fylkesmannen viser til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges

interesser i planleggingen som blant annet har som formål å synliggjøre og styrke
barn og unges interesser i all planlegging etter plan- og bygningsloven. I kap. 4

bokstav a. blir det sagt at: Kommunen skal vurdere konsekvenser for barn og unge i
plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen mener at hensynet til myke trafikanter/barn og unge i større grad
skulle vært utredet som del av planarbeidet knyttet til reguleringsplanene for

utbedring av E16 i Valdres. Det kan ikke være slik at stramme økonomiske rammer

og stram framdriftsplan er argument for lavt ambisjonsnivå når det gjelder å ivareta
barn og unges interesser i større veiprosjekt. Fylkesmannen har med bakgrunn i
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

innsigelse til reguleringsplanen inntil det er gjort en nærmere utredning av behovet
for gang- og sykkelveg langs E16-traseen med utgangspunkt i blant annet

bosetting, bussholdeplasser og barnetråkk. Eventuelle funn i utredningene som
viser behov for gang- og sykkelvei må innarbeides i planen.
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Arealbruk og arealregnskap
Forslag til reguleringsplan for strekningen E16 Øylo – Hålimoen har et samlet areal

til diverse vegformål på ca. 346 daa. Av dette utgjør eksisterende vegformål 70 daa,
fulldyrka jord 15 daa, skog 200 daa og åpen fastmark 46 daa. Samtidig blir ca. 7
daa tilbakeført fra samferdsel til LNF-formål.

Midlertidige anleggsområder
Plankartet viser med arealformål LNF og striperegulering midlertidige anleggs- og

riggområder til gjennomføring av vegbyggingen. Planbestemmelsene kap. 5

Bestemmelsesområde sier at midlertidige anleggsområder kan brukes til riggplass,
lagerplass for materialer, anleggsvei og anleggsområde, mellomlagring av masser,

sortering av masser, støyvoll, landskapstilpasning og masseuttak, samt parkering av
anleggsmaskiner. Det er krav om at anleggsområdene blir tilbakeført til gjeldende
arealbruksformål ved ferdigstilt veianlegg.

Fylkesmannen mener at midlertidige anleggsområder over dyrka mark primært skal
brukes til mellomlagring av matjord, og at det på disse områdene ikke skal graves
under det øverste 20 cm av matjordlaget. Fylkesmannen har med bakgrunn i
Nasjonal jordvernstrategi innsigelse til planen inntil det er utarbeidet
planbestemmelser som sikrer dette.

Vi vil også peke på at det er viktig å kartlegge områdene med dyrka mark før tiltak
igangsettes, og utarbeide plan for hvordan området skal ivaretas både som

midlertidig anleggsområde og ved tilbakeføring. Det er viktig å planlegge for å
avgrense jordpakking og reparere eventuelle jordpakkingsskader, ivareta

dreneringssystem, sikre mot spredning av uønskede arter og planteskadegjørere
m.m. Det er positivt at planbestemmelsene i kap. 2.11 Behandling av

jordbruksareal stiller krav om at Statens vegvesen i forbindelse med anleggsarbeidet
skal utarbeide særskilt plan for avtaking, mellomlagring og transport, og eventuell
tilbakeføring av jord til dyrka mark.
Annen veigrunn på dyrka mark
Planbeskrivelsen sier at det er lagt opp til smale anleggsbelter for å minimere

beslag/berøring av dyrka mark, og nye fyllinger ut mot dyrka mark er i all hovedsak
planlagt med så bratt helling som mulig (1:1,5). Ut fra det Fylkesmannen kan se, er
areal regulert til formålet «Annen veggrunn - grøntareal» langt bredere enn dagens
veikanter langs delstrekningen. Fylkesmannen savner en begrunnelse for det
forholdsvis store beslaget av dyrka areal til annen veggrunn.

I dag er jordbruksarealene langs E16 på denne delstrekningen dyrket inn til en smal
kantsone langs veien. Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort vurderinger av
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alternative løsninger eller avbøtende tiltak for å redusere arealbeslag av dyrka jord.

Blant annet savner vi en vurdering av om det kan legges til rette for slake skråninger
med mulighet for dyrking inntil veien, slik at det permanente beslaget kan

reduseres. Vi savner også en vurdering av om bruk av rekkverk i grensa mot dyrka
areal ville medført mindre beslag av dyrka mark.

Fylkesmannen har med henvisning til Nasjonal jordvernstrategi innsigelse til planen
inntil det er gjort nærmere rede for nødvendig areal til annen veggrunn på dyrka
mark langs vegen.

Tilbakeføring av vei til LNF-formål
Fylkesmannen ser i utgangspunktet positivt på at eksisterende vei som blir erstattet
av ny vei skal tilbakeføres til LNF-formål der den ikke blir nedklassifisert til
kommunal vei eller avsatt til gang- og sykkelvei.

Det går fram av planmaterialet at noen eksisterende atkomstveier er vist med LNF-

formål uten at atkomstveien etter omlegging av veien er tatt inn i planen. Vi vil peke
på at omlegging av atkomstvei/ny atkomstvei også kan ta dyrka jord. Videre må
plankartet vise omlagte/nye atkomstveier med veiformål for hele strekningen

dersom man skal ha lovlig grunnlag for å flytte dem. Flere av disse flyttingene

medfører beslag av dyrka jord, og dette må da tas inn i en oppdatert arealoppgave.
Når det gjelder tilbakeføring av vei til LNF-formål, mener Fylkesmannen at veisløyfer
inntil dyrka mark som blir tilbakeført til LNF-formål må opparbeides til dyrka mark

samtidig som veganlegget ferdigstilles. Dette er viktig ut fra hensynet til jordvern og
god arrondering av jordbruksarealene. I planbestemmelsene kap. 3.2 Landbruks-

natur – og friluftsområder blir det blant annet forutsatt at annen gammel veggrunn

som ikke benyttes til veiformål blir opparbeidet som tilgrensende formål. Slik

ordlyden i planbestemmelsene er utformet, blir hverken opparbeiding til dyrka areal

eller tidspunkt for opparbeiding sikret. Fylkesmannen forutsetter at dette er et tiltak
som inngår i utbyggingsprosjektet, og ber om at det innarbeides

rekkefølgebestemmelser knyttet til tilbakeføring av dette arealet. En slik

bestemmelse skal sikre at arealet tilbakeføres til dyrka mark, og innen en rimelig
frist.

Fylkesmannen har med bakgrunn i Nasjonal jordvernstrategi innsigelse til planen
inntil det er utarbeidet planbestemmelser som sikrer tilbakeføring av tidligere
veiareal til dyrka jord som nevnt ovenfor.
Støy
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I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført støyberegninger for bebyggelse
som ligger langs E16. Grunnlag for beregningene er prognoser for trafikkutvikling

og økt fartsgrense fra 70 til 80 km/t på de deler av strekningen der det er aktuelt.
Støyberegningene viser at et betydelig antall bygninger for støyfølsom bruk (boliger)
ligger i gul og rød støysone, og har støyverdier på fasade som overskrider
grenseverdier i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2016).

Støyutredningen anbefaler at det gjennomføres lokale tiltak på støyfølsom

bebyggelse i rød sone, og i gul sone der økning i støynivå er over 3 dB. Det er ikke
foreslått tiltak på øvrig støyfølsom bebyggelse i gul støysone. Dette er begrunnet
med en henvisning til at støyretningslinjen åpner for avvik fra anbefalte

grenseverdier ved gjennomføring av miljø- og sikkerhetstiltak, eller der kostnader

med støytiltak ikke står i rimelig forhold til de støymessige fordelene som kan
oppnås.

Miljø- og trafikksikkerhetstiltak
I støyutredningene har Statens vegvesen definert de tiltak som skal gjennomføres på
E16 som miljø- og sikkerhetstiltak, og lagt til grunn at prosjektet ikke utløser krav
om støytiltak dersom økning i støynivå er under 3 dB.

Støyretningslinjen sier blant annet at: Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer

støyforholdene ved eksisterende virksomhet bør som hovedregel kunne

gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Det anbefales likevel at

støytiltak utredes og kostnadsvurderes i større saker, og der boliger og institusjoner
ligger i rød sone.

Dette er utdypet i Veileder til støyretningslinjen (M-128/2014), kap. 3.5.2 som sier
at: Som hovedregel skal retningslinjen legges til grunn for gjennomføring av
avbøtende tiltak i alle prosjekter der det kreves ny plan etter pbl, eller der
eksisterende plan må endres.

Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende

virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av
støyforholdene. Dette gjelder blant annet bygging av gang- og sykkelveg. Men i

noen situasjoner kan det likevel være nødvendig å utrede støy og vurdere støytiltak.

Dette gjelder eksempelvis for miljø og trafikksikkerhetstiltak som innebærer flytting
av kjørebanen eller fjerning av eksisterende terrengskjerming.

Veilederen til støyretningslinjen sier videre at når en utbedring gir merkbart økt

støynivå (større økning enn 3 dB) og medfører at anbefalte grenser overskrides, bør
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det alltid gjennomføres avbøtende tiltak. Der utbedringen ikke gir merkbar

støyøkning, men de anbefalte støygrensene fra før er overskredet for eksisterende

støyfølsom bebyggelse, bør det også alltid gjennomføres avbøtende tiltak (M-128,
kap. 7.1.5). For rene miljøtiltak og gang-/sykkelvegtiltak som ikke endrer

støyforholdene, bør det godtas at utbygger slipper avbøtende tiltak. Imidlertid bør

det alltid gjøres støyutredning og avbøtende tiltak når støyfølsom bebyggelse ligger
i rød sone.

Fylkesmannen mener at de fem reguleringsplanene for utbedring av E16 gjennom

Valdres legger til rette for tiltak som er så omfattende at dette prosjektet ikke kan

defineres som et miljø- og sikkerhetstiltak slik dette er definert i støyretningslinjen.
Tiltakene omfatter justering og flytting av veilinjen parallelt med dagens trase, og

omlegging av veien på deler av strekningen. Tilrettelegging for økt fartsgrense vil i
tillegg medføre økt støybelastning på deler av strekningen.

Fylkesmannen mener med henvisning til de føringer som ligger i veilederen til
støyretningslinjen, at planforslagene med de tiltak disse legger til rette for gir
grunnlag for å kreve gjennomføring av støytiltak for å oppnå anbefalte
grenseverdier for all støyfølsom bebyggelse innenfor gul og rød sone.

Forholdet mellom kostnader og støymessige fordeler
I brev fra Statens vegvesen datert 27.12.2019 er vurderinger knyttet til støytiltak
utdypet, og her er det lagt vekt på at gjennomføring av tiltak for å tilfredsstille

anbefalte grenseverdier for støy på alle eiendommen langs E16 vil medføre for store
praktiske og økonomiske konsekvenser.

Veilederen til støyretningslinjen sier at forslagsstiller må begrunne hvorfor anbefalte
støygrenser ikke kan innfris. Dette kan være en avveining mot andre planhensyn

og/eller at kostnader med å overholde anbefalte grenseverdier ikke står i rimelig
forhold til de støymessige fordeler som kan oppnås.

Innenfor de tre sørlige reguleringsplanene (Einang – Ulnes) er totalt 169 boliger
registrert som støyutsatt (27 i rød og 142 i gul sone). Det er gjort tilsvarende

støyutredning også for de to nordligste reguleringsplanene (Øylo – Hausåker). På

denne strekningen er totalt 126 boliger registrert som støyutsatt (18 i rød og 108 i
gul sone).

Fylkesmannen vil påpeke at antallet boliger som etter utbygging vil være utsatt for
støy over anbefalte grenseverdier er høyt. Vi mener at det er hensiktsmessig å
vurdere hele strekningen under ett også når det gjelder fordeler knyttet til
gjennomføring av støytiltak.
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Fylkesmannen viser til de nasjonale miljømålene som er fastsatt av Stortinget.

Miljømål 4.5 sier at støyplager skal reduseres med 10% innen 2020, sammenlignet
med 1990. Dette er i samsvar med målsettinger om reduksjon av støyplager i

St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.
Bakgrunnen for denne nasjonale målsettingen er at støy er et alvorlig
folkehelseproblem.

Hovedårsaken til at svært mange mennesker er plaget av støy er befolkningsvekst i
støyutsatte områder og trafikkvekst på vei. Utbedringstiltakene som skal

gjennomføres på E16 vil bekrefte denne veistrekningen for svært mange år

framover. Tilsvarende gjelder også for støyforhold og dermed for helsemessige
forhold og bokvalitet for de som er bosatt langs veistrekningen.

Det totale antallet bygninger for støyfølsom bruk (boliger) i gul og rød støysone er
295. I de fem reguleringsplanene er det stilt krav om støytiltak på 59 bygninger.

Fylkesmannen mener at fordelene med gjennomføring av støytiltak på totalt 295

boliger er store, både for de som blir direkte berørt, men også som et bidrag for å
nå nasjonale målsettinger om reduksjon av støyplager.

Konklusjon om støy
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planbestemmelser om gjennomføring av

støytiltak i reguleringsplanen. Innsigelsen gjelder bestemmelser med krav om tiltak
for støyfølsom bebyggelse som er berørt av gul og rød støysone for den
delstrekningen av E16 som omfattes av reguleringsplanen.

Fylkesmannen viser til at de forutsetninger som er lagt til grunn for krav om

gjennomføring av støytiltak, og ordlyden i planbestemmelsene pkt. 2.3, ikke ivaretar
hensynet til støy på en tilfredsstillende måte. Planforslaget er i strid med

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, med

tilhørende veileder M-128/2014. Fylkesmannen finner ikke at begrunnelsen for

avvik fra anbefalinger i støyretningslinjen kan forsvare avvikets omfang.

Vi viser til rundskriv T-2/16, Nasjonale og vesentlige regionale interesser på

miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis, som blant

annet sier at vesentlige avvik fra støyretningslinjen kan gi grunnlag for innsigelse.
Støyretningslinjen gir kommunene en betydelig frihet, og det bør føres en streng

praksis i forhold til å fravike de vilkår som er satt, jf. Veileder til støyretningslinjen,
M128/2014.

Innsigelsen kan imøtekommes gjennom at det innarbeides planbestemmelser med

krav om gjennomføring av støyskjermingstiltak for å sikre at grenseverdier i tabell 3
i støyretningslinjen ivaretas for støyfølsom bebyggelse.
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Samfunnssikkerhet og beredskap
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen. Analysen er

utarbeidet for alle de fem reguleringsplanene som gjelder utbedring av E16 på deler
av strekningen fra Fagernes til Øylo i kommunene Vang, Vestre Slidre og Nord-

Aurdal. Det er i etterkant oversendt supplerende materiale til 3 av disse planene,
men ikke for strekningen Øylo – Hålimoen. Fylkesmannens uttalelse om

samfunnssikkerhet er derfor gitt med utgangspunkt i planmaterialet gitt ved høring
8. november.

Utarbeidelse av likelydende analyse medfører at den blir for generell, og at den i

tilstrekkelig grad ikke sikrer at den ivaretar risiko- og sårbarhetsutfordringer som er

spesielle i den enkelte planen. Tilsvarende kan det også være funn i analysen som
ikke er relevante for den enkelte reguleringsplan. Det må dokumenteres i den

enkelte reguleringsplan at spesifikke risiko- og sårbarhetsforhold er utredet og
analysert.

Risiko- og sårbarhetsanalysen er ikke utarbeidet i henhold til veileder fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging (2017). Vi viser i tillegg til Kommunal- og

moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging
og byggesaksbehandling.

Fylkesmannen kan ikke se at planforslaget inneholder en risiko- og

sårbarhetsanalyse som dekker krav satt i plan- og bygningslovens § 4-3. Dette
begrunnes med manglende systematisk gjennomgang av risiko- og

sårbarhetsforhold for reguleringsplanen. Metode, kilder og grunnlag for

vurderingskriterier kommer ikke frem av analysen. Risiko- og sårbarhetsanalysen
omfatter ikke vurderinger av tiltakets påvirkning utenfor planområdet, det vil for
eksempel være betydning for flomforhold nedenfor veien.

Fylkesmannen kan ikke se at planforslaget sendt på høring legger klimatilpasning til
grunn for foreslått arealbruk. Klimatilpasning er viktig i arealplanlegging for å

begrense risikoer og sårbarheter i samfunnet, og for å sikre at areal blir brukt på en
hensiktsmessig måte. Det må framgå av analysen og planen for øvrig hvordan det
er tatt hensyn til relevante utredninger om skredfare og flomfare. Fylkesmannen

legger til grunn at det innhentes uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat

(NVE) slik at faglige vurderinger som gjelder flom- og skredfare blir ivaretatt i

planen.

Av planbeskrivelsen går det fram at planforslaget ikke legger 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)
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og at det etableres utvidet skulder i tilknytning til bussholdeplasser. Fylkesmannen
ber om at trafikksikkerhet for myke trafikanter blir nærmere utredet i risiko- og

sårbarhetsanalysen og at det framlegges beslutningsgrunnlag som er bedre egnet til

å ivareta myke trafikanter i planen.

I planbestemmelsene er det under 4.2 vist til at byggetiltak bare kan gjennomføres
dersom tilstrekkelig sikkerhet gitt i TEK10 er dokumentert ivaretatt. Dette må
endres til TEK17 som er gjeldende forskrift.

Fylkesmannen fremmer med henvisning til ovennevnte innsigelse på grunn av

utilstrekkelig gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget som
sendt på høring, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. Vi viser i tillegg til DSBs

retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse for å ivareta samfunnssikkerhet
i arealplanleggingen, pkt. 4.1 og pkt. 4.3.a, b, c og d.
Vassdrag
Hovedvassdrag/sidevassdrag
Reguleringsplanen for strekningen Øylo – Hålimoen skiller seg ut fra de andre

strekningen i utbedringsprosjektet for E16 ved at utbedringsforslagene medfører
større og mindre inngrep i hovedvassdraget og større sideelver. De mest
omfattende er:
-

-

-

-

Utfylling i Begna mellom Vangsnes og Tveit, ca profil 4770 – 4850

Utfylling i Storåne. Strekning på ca. 300 meter ved Ryfoss

Ny Tveit bru

Kryssing av Ala

Der planarbeidet direkte berører vannstrenger, er areaformålet «bruk og vern av sjø
og vassdrag» brukt, med egne bestemmelser (§ 4). Dette gjelder Tveit bru, Ala bru,
tre strekker mellom Vangsnes og Tveit, sør for Kvismoen og vest for Ryfoss. Det er
gitt planbestemmelser om sikrer at nålendannende sprengstein ikke blir brukt i

vannforekomsten, samt avbøtende tiltak for å forhindre spredning av suspendert
materiale i vassdraget. Det er også gitt føringer om at det skal gjennomføres
vannlinjeberegninger og at det skal utarbeides overvåkningsplan.

Utfyllende merknader omkring vassdragslovgivning og saksbehandling:
NVE er forvaltningsmyndighet for vannressursloven, og skal vurdere hvorvidt
inngrep i vassdrag berører allmenne interesser i så stor grad at det utløser
konsesjonsplikt etter denne loven. Detaljreguleringsplan etter plan- og

bygningsloven kan erstatte behandling etter vannressursloven, forutsatt at

reguleringsplanarbeidet innarbeider faglige vurderinger, avveininger og avbøtende
tiltak som er forutsatt for behandling etter vannressursloven.
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Inngrep i vassdrag krever også avklaring etter «Forskrift om fysiske tiltak i

vassdrag». Det er Fylkeskommunen som er forvaltningsmyndighet for denne. NVE
kan etter en behandling etter "Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag" velge å unnta
tiltaket fra konsesjonsbehandling etter vannressursloven dersom de finner saken

tilstrekkelig opplyst og avveid gjennom behandlingen etter den nevnte forskriften.
Det er vår generelle oppfatning at detaljnivået på de ulike inngrepene ikke er
tilstrekkelig belyst, og at plandokumentene ikke gir grunnlag for å erstatte

behandling etter vannressursloven og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Med

utgangspunkt i vårt ansvar for å ivareta naturkvalitetene og allmenne interesser,

mener vi at kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold i vassdraget er mangelfullt og
at konsekvensene av tiltakene, hverken for de enkelte tiltakene eller samlet
konsekvens av alle, ikke er godt nok utredet.

Tveit bru over Begna inngår i strekningen det reguleres for. Det henvises i

planbeskrivelsen til at dette arbeidet skal gjennomføres som egen entreprise. Vang
kommune har i vedtak 8. mai 2018 gitt egen dispensasjon fra kommuneplanen til
etablering av Tveit bru, med en rekke vilkår. Fylkeskommunen ga i brev datert 4

mars. 2019 tillatelse til samme tiltak etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, med
egne vilkår. Fylkesmannen mener det er en svakhet ved planarbeidet at

bakgrunnsmaterialet for dette prosjektet ikke er beskrevet og innarbeidet i planen,
og at de de avbøtende tiltakene som er gitt som vilkår ikke er innarbeidet i

bestemmelsene. I Fylkeskommunens vedtak angående Tveit bru er det spesifikt gitt

tillatelse til at tiltaket kan strekke seg ut over tidsperioden 15. juni – 15. september,
og kan gjennomføres innenfor en sesong, dvs. fra 15. september til 15. juni.

Tillatelsen er basert på en vurdering av at tilslamming gir negative konsekvenser for
rogn og yngel, men at det gjennom tillatelsen aksepteres at en årsklasse blir

negativt påvirket. For å unngå eventuelle negative konsekvenser på flere årsklasser,
må tidsrammene for eventuelle inngrep andre steder i vassdraget sees i

sammenheng. På denne måten kan de samlede negative konsekvensene avgrenses
tidsmessig. Fastsetting av tidsramme for inngrep er også viktig i forhold til

næringsvirksomhet i form av fiskeoppdrett. Dette er nevnt i planbeskrivelsen, men
ikke fulgt opp i bestemmelsene.

Det er ikke gjennomført vannlinjeberegninger for inngrepene som berører

vannstrengen. Gode vannlinjeberegninger har betydning for å tilfredsstille

samfunnssikkerhet ved inngrep, men er også viktige for å vurdere eventuelle
negative konsekvenser for naturmiljøet. Endrede strømningsforhold og

massetransport kan medføre endringer i elvebunn både oppstrøms og nedstrøms
tiltaksområde, og dermed også grunnlaget for naturmangfold.

Fylkesmannen mener at tidsrammene for gjennomføring av alle tiltak i vassdrag på
strekningen må sees i sammenheng.
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Bekker og bekkedrag I tillegg til inngrep i hovedvassdraget, er det er det innenfor
planområdet flere kryssinger av mindre bekker, med kulvertløsninger. Det er satt

krav i bestemmelsene om at tiltak i fiskeførende vassdrag skal skje på en slik måte
at det ikke etableres vandringshindre for fisk. Dette er positivt. Men Fylkesmannen
mener kunnskapsgrunnlaget om miljøkvalitetene i bekkene er mangelfulle. Det

foreligger ingen beskrivelse av de enkelte bekkene, med vurderinger hvorvidt de er
fiskeførende eller på annen måte inneholder lokale miljøkvaliteter. Vi har ingen

indikasjoner på at det er knyttet nasjonale eller vesentlige regionale interesser til

noen av bekkene i planområdet, men det er en mangel ved planarbeidet at dette
ikke er belyst.

I planbeskrivelsen vises det til at arbeid med kulverter og nye bruer over

sidevassdrag skal skje i periode med lav vannføring, som gir mulighet for å redusere
tilslamming av vassdraget. Erfaringsvis er det lavest vannføring om vinteren. For å
sikre at det ikke gjøres inngrep i vassdrag som får uheldige konsekvenser for
gytende fisk eller gir sedimentasjon/tilslamming av rogn, mener vi at det må

innarbeides i planbestemmelsen at fysiske inngrep gjennomføres i perioden 15. juni
– 15. september

I planbestemmelsene er det innarbeidet krav om at der overvann fra anleggsområdet
går direkte til vassdrag, skal vannet fordrøyes slik at suspendert stoff sedimenterer
før utløp i vassdrag (§ 2.2). Vi savner en beskrivelse av hvor dette i tilfelle anses
som nødvendig, og det er ikke regulert inn eget areal til fordrøyings- eller
sedimenteringsbasseng i plankartet.

Fylkesmannen vil også påpeke det plantekniske grepet med at betydelige

strekninger av enkelte bekker oppstrøms og nedstrøms vegtraseen i plankartet er

vist som kombinert formål LNF og midlertidige rigg- og anleggsområder. Det er vår
vurdering at en slik generell åpning for omfattende tiltak i og langs bekkene ikke

ivaretar hensynet til allmenne interesser knyttet til bekkene på en tilfredsstillende
måte.

Samlet vurdering og konklusjon
Fylkesmannen mener at planen, slik den fremstår, ikke ivaretar hensynet til

allmenne verdier knyttet til vassdrag på en tilfredsstillende måte. Vi fremmer derfor
innsigelse til planforslaget. Innsigelsen er begrunnet i naturmangfoldloven §§ 8

(kunnskapsgrunnlaget), 9 (føre-var-prinsippet) og 12 (miljøforsvarlige teknikker og

driftsmetoder).

Vi oppfordrer til en snarlig dialog mellom tiltakshaver og relevante regionale

myndigheter for å klargjøre videre fremdrift i planarbeidet. Dette gjelder avklaring

av hvilke særlover og forskrifter de ulike tiltakene berører, hvilken dokumentasjon
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som kreves for å avklare tiltakene etter ulike lovverk og hvorvidt det er mulig å
erstatte saksbehandling etter særlov gjennom en behandling etter plan- og
bygningsloven.

Naturmangfold
Planavgrensningen strekker seg inn i Lomendeltaet fuglefredningsområde, med
planbestemmelser for kombinert formål som åpner for midlertidig anlegg – og

riggområder. Lomendeltaet fuglefredningsområde ble etablert 12. oktober 1990, og
det er Fylkesmannen som er forvaltningsmyndighet for området. Formålet med
vernet er å bevare rikt fugleliv og fuglenes lovsmiljø.

Den delen av planområdet som går inn i verneområdet er gitt arealbruk LNF i

kombinasjon med midlertidig rigg – og anleggsområde. Fylkesmannen vil ikke

akseptere en planløsning som åpner for så omfattende tiltak innenfor verneområdet.
Dersom det anses nødvendig med tiltak i verneområdet, må dette spesielt omsøkes
som dispensasjon fra verneforskriften.

I og med at planområdet strekker seg inn i Lomendeltaet fuglefredningsområde,

berører planen nasjonale og vesentlige regionale interesser vi er satt til å ivareta. Vi
fremmer derfor innsigelse til planforslaget. Innsigelsen er begrunnet i

naturmangfoldloven §§ 33 og 34 (mål for områdevern og forskrift om områdevern).
Vi vil også presisere at tiltak utenfor vernegrensen som kan påvirke forholdene

innenfor verneområdet må vurderes spesielt. I dette tilfellet kan det avrenning fra
anleggsarbeid knyttet til bekkekryssingen på E16 være en aktuell problemstilling.

Dersom det anses som aktuelt med tiltak i dette området, forutsetter Fylkesmannen
at det fastsettes planbestemmelse om avbøtende tiltak som sikrer at det ikke
tilføres suspendert materiale inn i vannforekomsten. Vi viser for øvrig til vår

innsigelse ang. vassdrag, og manglende detaljering ang. mulige bekkekryssinger.

1.4.1 Kommentar SVV:
1.
Innsigelse, Barn og unge
Det er i planbeskrivelsen foretatt supplerende utredning av behovet for gang- og
sykkelvei langs E16-traseen med utgangspunkt blant annet i bosetting, bussholdeplasser
og konkrete innspill fra Vestre Slidre kommune.
Utredningene viser ikke nye funn som medfører at det aktuelt å regulere inn mer g/sveg, da vi allerede har regulert inn g/s-veg i Røn og har lagt E16 i egen trase forbi Tveit
(steder hvor det er bosetting og målpunkter med et visst potensial for mjuke trafikanter).
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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.»
For strekningen Hålimoen-Hausåker er det konkludert med at her vil ikke nytten av gstiltak overstige ulempene (kostbart, beslag av dyrka mark, innløsning av bebyggelse,
konflikter med kulturminner og naturverdier).
2.
Innsigelse, Støy
Det er ikke aktuelt å utføre støytiltak for samtlige bygg i gul støysone, da dette vil
medføre for liten måloppnåelse opp mot trafikksikkerhet og framkommelighet, jfr
føringer fra Stortinget.
En uheldig konsekvens av å stille krav om støytiltak for samtlige bygg i gul støysone (142
boliger) er at vi da må kutte ut utbedring av enkelte parseller, og at boliger i rød
støysone i disse parsellene dermed ikke får støytiltak (det utføres kun støytiltak der E16
utbedres).
T-1442 åpner for at grenseverdiene kan fravikes dersom det medfører for store
praktiske og økonomiske konsekvenser å overholde dem.
Det er et nasjonalt mål om at innvendig støynivå i boliger skal være under Lden=38dBA.
Ved at prosjektet vil gjøre støytiltak på alle boliger i rød støysone (utendørs støynivå på
over 65 dBA) vil dette målet bli oppfylt. Dette fordi en normal fasade demper 27-30 dBA.
Ved å gjøre tiltak på alle boliger som har utendørs støy over 65dBA, vil man i teorien ha
støyisolert samtlige boliger som har innendørs støynivå over 38 dBA.
Innsigelsen fra fylkesmannen imøtekommes ved at klasse D i NS8175 legges til grunn for
prosjektet. Klasse D opererer med innendørs støykrav på 35 dBA. Tiltaksgrensen bør
imidlertid settes for utendørs støy i tråd med anbefalinger i T-1442. Siden en normal
fasade demper 27-30 dBA, antas det at dagens fasader gir en støydemping på ca 28
dBA. 35+28=63 dBA.
SVV har sett på hvor mange boliger som omfattes hvis vi setter støygrensen til
Lden=63dBA (rød støysone er 65dBA). Da havner vi på 43 boliger - en økning på 14
boliger.
Forslag til nye bestemmelser som imøtekommer innsigelsen fra fylkesmannen:
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) gjelder for planområdet.
Ut i fra at T-1442 åpner for at grenseverdiene kan fravikes dersom det medfører for store
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praktiske og økonomiske konsekvenser å overholde dem, gjelder følgende støygrenser for
utbedring av E16:
•

Støygrensen er Lden = 63 dBA ved uteplass til bolig og fritidsbolig, samt utenfor rom

med støyfølsom bruk til bolig.
•

Boliger i støysone 55-63 dBA som får en økning i støy på mer enn 3dBA ved uteplass

til bolig, samt utenfor rom med støyfølsom bruk.
For eiendommer som får et støynivå som overskrider grensene over, skal det gis tilbud om
lokal skjerm og/eller fasadetiltak dersom dette er nødvendig for å tilfredsstille kravene til
støynivå på uteplass eller for å oppnå et innendørs støynivå i tråd med klasse D i NS8175 for
rom med støyfølsom bruk. Klasse D innebærer innendørs støygrense på 35 dBA. En oversikt
over hvilke eiendommer dette gjelder, framgår av planbeskrivelsen.
Alle støyskjermingstiltak skal ferdigstilles sammen med resten av anlegget.

Innsigelsen har også blitt imøtekommet ved at vi nå i større grad har synliggjort de
økonomiske konsekvensene av å følge anbefalingene i T-1442.
Tabellene nedenfor viser konsekvenser for omfang og kostnader ved ulike ambisjonsnivåer
for støytiltak.
Forklaring til tabellene:
•
•

•
•

•
•

•

Tabellene gjelder for samtlige fem reguleringsplaner mellom Ulnes og Øylo, da det blir feil å ha
forskjellige støybestemmelser/ulikt ambisjonsnivå for de fem reguleringsplanene.
Alt 0 viser dagens situasjon. Hvis ikke reguleringsplanene vedtas og det ikke blir utbedring av
E16, vil det være 24 boliger i rød støysone og 124 boliger i gul støysone som må leve med
dagens støynivå fra E16.
Alt 1 viser framtidig situasjon med framskrevet trafikktall og fartsgrense på 80 km/t uten
støytiltak.
Siden bebyggelsen ligger spredt langs E16 og siden langsgående støyskjerming er uheldig for
siktforhold og støylekkasje i avkjøringer (kostbart å flytte avkjøringer da dette ofte medfører
ombygging av tun og garasjer), tar enhetsprisene utgangspunkt i fasadetiltak av boliger og
lokal skjerming av uteplass. Enhetsprisene reflekterer at det er betydelig mer kostbart å
prosjektere og iverksette fasadetiltak for boliger som har utendørs støynivå over 65 dBA i
forhold til boliger som har støynivå ned mot 55 dBA. Siden det er mye eldre bebyggelse langs
E16 er det også mer kostbart å utføre tiltak i tråd med klasse C i forhold til klasse D.
Alt A viser hvor mange boliger som ville fått tilbud om støytiltak som følge av bestemmelsene i
høringsforslaget (fra november 2019). FM hadde innsigelse til dette planforslaget.
Alt B viser hvor mange boliger som vil få tilbud om støytiltak som følge av bestemmelsene som
ble revidert for å imøtekomme innsigelsen fra Fylkesmannen. Her vil 15 boliger i støysonen
63-65 også få tilbud om fasadetiltak og lokal skjerming av uteplass.
Alt X viser omfanget og kostnadene av å gjennomføre støytiltak i både rød og hele gul
støysone. Da vil kostnadene mer enn dobles (til nesten 50 mill.kr) og utgjøre 15 % prosent av
hele entreprisekostnaden.

Alternativer

Beskrivelse

Omfang

29

# > 65

# 6365

# 61- # 6063
61

# økning
over
3dBA

# 55-60

Alt 0

Dagens situasjon uten støytiltak

24

14

25

9

76

Alt 1

Framtidig situasjon uten
støytiltak

27

15

20

21

83

Alt A:
Høringsforslaget

støygrense 65 dBA og de i gul
sone som får en økning på mer
enn 3dBA. Klasse C
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Alt B:
Imøtekommelse
av innsigelse

støygrense 63 dBA og de i gul
sone som får en økning på mer
enn 3dBA. Klasse D

27

15

Alt X: T-1442

Tiltak for samtlige bygg i både
rød og gul støysone. Klasse C

27

15

Alternativer

28

26

20

Enhetspriser

21

Kostnad

83

% av
entreprisekostnad

over 65

63-65

60-63

andre tiltak

Alt A:
Høringsforslaget

kr 500 000

kr 450 000

kr 400 000

kr 250 000

kr 20 500 000

6%

Alt B:
Imøtekommelse
av innsigelse

kr 450 000

kr 400 000

kr 350 000

kr 150 000

kr 22 050 000

7%

Alt X: T-1442

kr 500 000

kr 450 000

kr 400 000

kr 150 000

kr 49 100 000

15 %

Detaljerte kostnadsberegninger viser at overholdelse av grenseverdiene i T-1442 vil medføre
kostnader som utgjør ca 15% av entreprisekostnaden (Alt.X). Ut i fra at T‐1442 åpner for at
grenseverdiene kan fravikes dersom det medfører for store praktiske og økonomiske
konsekvenser å overholde dem, mener SVV at de reviderte støybestemmelsenehar riktig
ambisjonsnivå for dette prosjektet.
Oppsummering
Mer detaljerte kostnadsberegninger viser at overholdelse av grenseverdiene i T-1442 vil
medføre kostnader som utgjør ca 15% av entreprisekostnaden (Alt.X). Ut i fra at T‐1442
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åpner for at grenseverdiene kan fravikes dersom det medfører for store praktiske og
økonomiske konsekvenser å overholde dem, mener SVV at foreliggende støybestemmelser
(gjengitt ovenfor) har riktig ambisjonsnivå for dette prosjektet.
Hovedmålet med prosjektet er å utbedre dagens E16 for å redusere omfanget av drepte og
hardt skadde langs E16. Dette skal oppnås gjennom kurveutbedringer, utvidelse av
vegbanen for å få på plass forsterket midtoppmerking og sikring av sideterreng.
Vi er enig med Fylkesmannen i at dette prosjektet ikke kan klassifiseres som et rent
TS/miljø-tiltak, jfr T-1442, men dette prosjektet er i større grad et TS-tiltak (hvor T-1442
åpner for ingen støytiltak verken i rød eller gul sone) framfor et nyveg-tiltak (som krever
støytiltak i både rød og gul støysone). Det er derfor naturlig at ambisjonsnivået for støytiltak
tilpasses deretter.
Prosjektet vil i liten grad påføre økt trafikkstøy for beboere og vil løse støyplagene for over
60 av boligene som i dag er plaget av støy fra E16. Prosjektet overoppfyller nasjonalt mål om
at beboere ikke skal ha innvendig støy over 38 dBA.
Ved å ha 63 dB som grenseverdi så oppfyller vi krav om støynivå på uteoppholdsplass fra
utendørs støykilder i Norsk Standard 8175 som sier at klasse D = klasse C +10 dB, og klasse
C er Lden 55 dB for veg. Dermed vil klasse D være akseptert opptil 65 dB på uteplass i
NS8175. Vi regner også med at vi ved å utrede innendørs støy for alle boliger med et
utendørs støynivå over 63 dB på fasaden så fanger vi opp alle boligene med støynivå over
klasse D innendørs også. Dermed tilfredsstiller vi klasse D i NS8175 både utendørs og
innendørs. I tillegg ivaretar vi de som får en merkbar økning (3 dB eller mer) som følge av
prosjektet.
Det er uheldig hvis «det beste blir det godes fiende». Alt.B vs Alt.X innebærer en
kostnadsdifferanse på over 27 mill.kr. Dette medfører at vi får utbedret ca 1200 m mindre av
E16. Innenfor strekningen som må kuttes ut, vil derfor ingen boliger få støytiltak (verken i
rød eller gul støysone), samt at samfunnet må leve med dagens risiko for trafikkulykker for
strekninger som ikke utbedres.

3.
Innsigelse, Jordvern
Innsigelsen er imøtekommet ved at planbeskrivelsen har i større grad utredet hvorfor
bredding av E16 og utbedring av grøfter nødvendigvis vil medføre beslag av dyrka mark. Det
er også lagt inn en utvidet omtale i planbeskrivelsen av valg av hellingsgrad på skjæringer
og fyllinger i tilknytnng til dyrka mark. Det er i reviderte bestemmelser bakt inn følgende
krav:
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Vegsløyfer regulert til LNF som ligger inntil eksisterende dyrka mark, og som ikke inngår
som atkomstveger, skal graves vekk og tilføres egnede løsmasser og et matjordlag på
minimum 20 cm. Dette skal utføres senest 1 år etter ferdig veganlegg.
4.
Innsigelse, Samfunnssikkerhet og beredskap
ROS-analysen er oppdatert i tråd med tiltak, nye bestemmelser og har svart ut momentene
som fylkesmannen tar opp i innsigelsen. Revidert ROS-analyse har i større grad vurdert
risiko for mjuke trafikanter. ROS-analysen har blitt enda tydeligere på at prosjektet med de
krav og føringer som framgår av oppdatert planforslag, ikke vil medføre økt risiko for
uønskede hendelser utenfor planområdet (for eksempel flom og ras)
5.
Innsigelse, Vassdrag
Innsigelsen er imøtekommet ved at revidert planbeskrivelse har svart ut det manglende
kunnskapsgrunnlaget som fylkesmannen etterlyser. Dette har blitt fulgt opp i utfyllende krav
i bestemmelsene. Det vises for øvrig til kommentarene til innsigelsene fra NVE.
Planforslaget må sees i sammenheng med de fire andre reguleringsplanene for utbedring av
E16 mellom Ulnes og Øylo, da dette er et samlet utbedringsprosjekt.
For reguleringsplanen mellom Øylo – Hålimoen i Vang kommune er følgende bestemmelse
innarbeidet: «Fysiske inngrep i fiskeførende vassdrag og bekker kan kun gjennomføres i perioden 15.
juni – 15. september, grunnet hensynet til gytende fisk. Det gis kun adgang til å jobbe i
hovedvassdraget gjennom én vintersesong/gyteperiode i forbindelse med utbedring av E16.»

De tre vedtatte reguleringsplanene i Ulnes, Røn og Reien har følgende bestemmelse: «Ved
arbeid i og nær kryssende vassdrag skal tidspunkt og metoder tilpasses slik at det gir liten tilførsel av
suspendert stoff til vassdraget.»

Fylkesmannen har i merknaden til reguleringsplanen for Øylo – Hålimoen anmodet om at
«tidsbegrensningen 15 juni – 15 september også bør gjelde for vannførende bekker som ikke er
fiskeførende, og som ikke er avsatt til «bruk og vern av sjø og vassdrag». Vi vil også sterkt oppfordre
til at inngrep også i disse bekkene gjennomføres innenfor samme sesong som resterende vassdrag, for
å minimere den samlede belastningen på hovedvassdraget.»

Det er ikke mulig å imøtekomme denne anmodningen. Dette fordi bekkene ligger spredt
langs hele prosjektområdet på over 25 km, og fordi prosjektet har en byggeperiode på 3 år.
Det er viktig med strenge bestemmelser til fiskeførende bekker, men det er svært uheldig for
logistikken, trafikkavviklingen og anleggsgjennomføringen hvis utbedring av stikkrenner for
samtlige bekker innenfor en strekning på over 25 km skal gjennomføres innenfor én
vintersesong/gyteperiode og/eller innenfor perioden 15 juni – 15 september.
Siden det ikke er fiskeførende bekker i planområdet for E16 Hålimoen-Hausåker, er det
naturlig med tilsvarende bestemmelser som i de tre vedtatte sørlige reguleringsplanene
(Ulnes, Røn og Reien). Merknaden til Fylkesmannen er imøtekommet ved at følgende
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bestemmelse er innarbeidet i revidert planforslag: «Ved arbeid i og nær kryssende vassdrag skal
tidspunkt og metoder tilpasses slik at det gir liten tilførsel av suspendert stoff til vassdraget.»

Innsigelsen er ytterligere imøtekommet ved at det etter et arbeidsmøte mellom fagpersoner i
NVE, FM og SVV er foretatt en opprydding i bestemmelsene som sikrer at gjennomføring av
avbøtende tiltak er gjort gjeldende for bekkekryssinger generelt, og ikke kun for
fiskeførende vassdrag.
Innsigelsen har også blitt imøtekommet ved at det er utarbeidet en detaljert fagrapport «E16
Hålimoen-Hausåker; Vassdrag og overvannshåndtering». Denne rapporten beskriver
eksisterende situasjon med nedbørsfelter, vassdrag, flomfare og stikkrenner. Videre
beskriver rapporten dimensjoneringskriterier, prosjektering og beregninger, forebyggende
tiltak og en vurdering av om det er behov for ytterligere utredninger og plangrep for hver
enkelt bekk i planområdene. Rapporten beskriver også tiltak for overvannshåndtering langs
vegen. Anbefalte tiltak i rapporten har blitt fulgt opp i plankart og bestemmelser.

6.

Innsigelse Naturmangfold

Denne innsigelsen omhandler reguleringsplanen i Vang.

1.5 Innlandet fylkeskommune
Sammendrag fylkesutvalgsak 18.02.2019
1. Hovedmålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten og framkommeligheten
for person- og godstrafikken på E16. Antallet drepte og hardt skadde skal

reduseres samtidig som hastigheten skal økes til 80 km/t. Fylkesutvalget mener
planforslaget i hovedsak legger godt til rette for å nå disse målsettingene.

2. Trafikksikkerhet for vegtrafikken er omfattende utredet i planforslaget. Likevel

mener Fylkesutvalget planforslaget i begrenset grad omhandler trafikksikkerhet for
gående og syklende. Konsekvensene for gående og syklende ved økning av

fartsgrensen er ikke godt nok belyst. Utfordringene innbyggere som bor langs vegen
har i dag, og vil få ved ny veg er ikke tilstrekkelig utredet utfra Rikspolitiske

retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Fylkesutvalget

anbefaler at konsekvensene av tiltaket for gående og syklende utredes grundigere i
det videre planarbeidet.

3. Slik fylkesutvalget forstår støyretningslinjen kreves det i denne saken støytiltak

for å oppnå anbefalte grenseverdier for all støyfølsom bebyggelse innenfor både gul
og rød sone.
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Formuleringen i planbestemmelsen (§ 2.3) tar ikke høyde for dette, og er slik sett i

strid med Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 med
tilhørende veileder M-128/2014. Fylkesutvalget finner ikke at begrunnelsen for å

avvike støyretningslinjen kan forsvare omfanget på avviket. Planbestemmelsen bør

omformuleres slik at den entydig sikrer gjennomføring av støyskjermingstiltak for
de som er berettiget dette ut fra grenseverdiene gitt i støyforskriften.

4. Veganlegget vil påvirke landskapsbildet i et verdifullt kulturlandskap.

Fylkesutvalget mener avbøtende tiltak for landskapsbildet må sikres gjennom

juridisk bindende planbestemmelser. Det forventes at det knyttes bestemmelser til
utforming av sideterreng, bevaring av eksisterende vegetasjon samt etablering av
ny, og utforming av bergskjæringer.

5. Fylkesutvalget mener planforslaget ikke ivaretar hensynet til vassdragsmiljøet i
tilstrekkelig grad, og fremmer innsigelse til planen på grunnlag av dette.

Fylkesutvalget oppfordrer tiltakshaver til å ha dialog med relevante myndigheter,

både i forhold til hvilke særlover tiltakene skal behandles etter, hva som kreves av
utredninger og dokumentasjon for å kunne behandle tiltakene etter lakse- og
innlandsfiskeloven, og eventuelt hva som skal til for at reguleringsplanen kan
erstatte særlovsbehandling av vassdragstiltakene.

6. Fylkesutvalget fremmer generell innsigelse til planforslaget oversendt den

08.11.2019 på grunn av manglende avklaring av forholdet til kulturminner og
manglende oppfylling av undersøkelsesplikten jf. Lov om kulturminner § 9.
E16 Strekning Hålimoen – Hausåker
1. Fylkesutvalget fremmer innsigelse på grunn av manglende avklaring av
forholdet til gravrøys ID 87855. Planforslaget er i direkte konflikt med
kulturminnet, som ikke ble undersøkt i forbindelse med
kulturminneregistreringene i 2019.

2. Fylkesutvalget har innsigelse på grunn av manglende utredning av

landskapsendringene rundt Lomen stavkirke og virkning på stavkirka.

1.5.1 Kommentar SVV:
Angående pkt. 2 – 3 så henvises det til kommentarer til merknaden fra Fylkesmannen og
NVE.
Angående pkt. 4 så vil landskapstilpasning vektlegges ved utbedring av E16, da vegen er en
del av et verdifullt kulturlandskap. Det er i bestemmelsene stilt krav om at for alle tiltak i
planområdet skal det legges vekt på å få en god landskapstilpasning, og at
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terrengbehandling skal ferdigstilles samtidig med resten av veganlegget. Merknaden er
imøtekommet ved at tekst fra Formingsveileder E16 har blitt tatt inn som planbestemmelser.
Pkt 5 er delvis overlappende med innsigelsen fra NVE og Fylkesmannen. Det henvises til
kommentarer til merknaden fra Fylkesmannen og NVE. Tiltakene og endringene som er
beskrevet for å imøtekomme innsigelsene fra Fylkesmannen og NVE vil også imøtekomme
innsigelsen fra fylkeskommunen.
Pkt 6 Kulturminner: Det ble foretatt supplerende sjakting våren 2020 av gravrøys ID 87855.
Undersøkelsesplikten jf. Lov om kulturminner § 9 anses derfor som oppfylt. Oppdatert
planbeskrivelse har utredet landskapsendringene rundt Lomen stavkirke og virkning på
stavkirka. Det vises til kommentaren til merknaden fra Riksantikvaren.

1.6 Valdres Natur- og Kulturpark
Sammendrag brev datert 18.12.2019
Regionstyret vil fokusere på overordnede mål og ser viktigheten av god

sammenhengende vegstandard med 8,5 meter og at mest mulig av strekningen

bygges for min 80 km/t. Dette slik E16 videreutvikles som en forutsigbar, sikker og
effektiv transportåre mellom øst og vest, og der kortere reisetid øker nytteverdiene
av så vel de foretatte som de foreslåtte investeringer på E16. Nærmere

argumentasjon om viktigheten av god standard er gitt i vår uttalelse til

planprogrammet den 5/12-2018, som er inntatt på sidene 66-68 i den utsendte
planbeskrivelsen, og i vår vedlagte «Fullføringsplan for E16 gjennom Valdres».

Regionstyret er forøvrig enige med Statens vegvesen om innen den økonomiske
ramme å prioritere god standard framfor fullføring av hele strekningen.

Regionstyret er i tillegg til å planlegge en effektiv transportåre også opptatt av den

lokale trafikken og tilrettelegging for våre myke trafikanter. Når det gjelder hensyn
til myke trafikanter er planen mangelfull, noe regionalt planforum også sterkt

bemerket på sitt møte den 10-12-2019. Vi registrerer at det er en økonomisk
begrenset ramme og ser utfordringen med å prioritere, men trygghet for våre

fastboende er noe vi setter høyt, og ber om en ny vurdering av trafikksikkerheten
for denne gruppen etter høringsrunden.
1.6.1 Kommentar SVV:
Det vises til kommentarer til merknader fra Fylkesmannen angående tiltak for mjuke
trafikanter.
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1.7 Norges Lastebileier-forbund
Sammendrag brev datert 23.12.2019
NLF er positive til utbedringstiltakene som er foreslått på strekningen.
Vi ønsker å presisere at vedtaket om 8,5 meters vegbredde under noen
omstendigheter ikke kan fravikes.

Det er også et ønske om opparbeidelse av en omlastingsplass for tømmerbiler/plass
for 45 minutters pauser på strekningen Fagernes – Vang. Det kan enkelt lages ved å

benytte areal der vegen blir lagt utenom eksisterende veg.

NLF vil gi honnør til Statens vegvesen for E16-prosjektet med navnet

«Valdresmodellen». Dette er et smart grep i en tid der det er tøff konkurranse om
veg-pengene.

Hovedmålsettingen for prosjektet er å redusere antall drepte og hardt skadde i
forhold til dagens situasjon, og øke framkommelighet for person‐ og

godstransporten. Filefjell er den mest vintersikre fjellovergangen øst-vest. Det er

viktig at E16 i Valdres også kan ta imot økt trafikk under vanskelige værforhold når
andre fjelloverganger er stengt, slik at en unngår kaos og ulykker.

Kommentar SVV:
Planforslaget åpner for at vegsløyfer kan benyttes til omlastingsplass for tømmerbiler, men
dette vil bli private områder.
Det blir døgnhvileplass på Bøaflata i Vang – det er inngått avtale mellom SVV og Mjøsvang
Eiendom AS – oppstart seinest september 2020.

1.8 Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB)
Sammendrag epost av 18.12.2019
AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) kjører alle de 40 ukentlige

kommersielle og fylkeskryssende ekspressbussavgangene som kjører E16 mellom
Fagernes og Tyinkrysset.

I dag har NW162 Øst-Vest Xpressen en rutetid (unntatt matpause) mellom

Lillehammer og Bergen via Gjøvik på opp over åtte timer (470 km, 58,7 km/t) og

NW160 Valdresekspressen har en rutetid Oslo-Årdalstangen på ca. 4,5 timer (315
km, 57,2 km/t).
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Google maps beregner en kjøretid på disse to strekningene på hhv. 6:55 og 4:38
(hhv. 67,9 km/t og 68 km/t i snittfart).

Strekningen vi kjører Lillehammer-Gjøvik-Bergen betjener i dag over 250

bussholdeplasser i hver retning (ca. 500 tur/retur) og Oslo-Årdalstangen inkluderer
ca. 190 stopp i hver retning. En ensidig holdeplass tar svært sjelden mindre enn to

minutter og i «rushtrafikk» med hyttefolk fredag og søndag har vi opplevd å stå opp
mot 7-8 minutter å vente på klar veg for å komme ut igjen fra ensidige
holdeplasser.

Bussene kjører like fort som bilene mellom holdeplassene og vi stopper kun der vi

har på- eller avstigning. Det er tidsbruken til og fra holdeplasser som er det største

tidstyven til ekspressbussene i dag. Vi slipper uansett ikke utenom noen større
tettstedssentrumer.

Skal ekspressbussen ha noen som helst mulighet til å konkurrere med personbilen

er vi helt avhengige av raske og effektive stopp. Ensidige holdeplasser kan aldri bli
et raskt og effektivt stopp for ekspressbusser.

Et annet uheldig aspekt med ensidige holdeplasser er at de krever særdeles god

belysning på holdeplassen. Vi har en ensidig holdeplass Briskebyen ved Langedrag i
Sør-Aurdal som vi stadig opplever frakjøringer på. Det er svært vanskelig for

sjåføren å se passasjerer inne i leskuret når det er mørkt, dugg/is på lehusets

vinduer, tåke og gjerne møtende trafikk, særlig tungtrafikk. Ingen billys lyser opp

leskurene/ventearealet slik som en vanlig holdeplass normalt blir belyst av bussens
eget lys og belysningen på holdeplassen er svak.

Fra tidligere har vi en særdeles ukomfortabel og tidkrevende ensidig holdeplass i
Ryfoss, som vi ønsker ombygd. I tillegg er vi kjent med at det planlegges ensidig
holdeplass på ny E16 Kvamskleiva (i Hugavika/Norsvinsfjorden). I tillegg er vi nå

kjent med at det planlegges ytterligere en ensidig holdeplass «Lome øst E16» (ved

Lomen stavkyrkje/Ellestadvegen). Vi kan ikke akseptere en stadig økning av ensidige

holdeplasser og ber om at ekspressbussene får holdeplass på begge sider av vegen
der det er ønskelig at ekspressbussene skal stoppe for å betjene lokalsamfunnet.

Vi foreslår primært at det bygges holdeplass også for sørgående retning ved Lome

øst (Lomen stavkyrkje),sekundært at holdeplassene flyttes ca. 200 meter lenger sør
til Ringestadvegen. Ser man bort fra alle boligene som naturlig sogner til

holdeplassen «Lome vest» og deretter sammenligner alle boligene som naturlig

sogner best til «Lome øst E16» er det ikke så mange flere enn antallet boliger som
naturlig sogner best til en evt. holdeplass ved kryss Ringestadvegen. Her kan to

holdeplasser anlegges uten konflikt med dyrket mark og det burde la seg gjøre å
anlegge en snuplass for skolebuss her.
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JVB vil alternativt i fremtiden være nødt til å kutte ut ensidige bussholdeplasser for å
klare å tilby et produkt og en kvalitet som passasjerene krever. I så fall vil

ekspressbusspassasjerer måtte gå langs E16 til nærmeste holdeplass som blir Lome
vest (opp mot ca. 900 meter).
1.8.1 Kommentar SVV:
Løsning for kollektivreisende er en avveining mellom ulike hensyn. Ensidig løsning er
gunstig for terrenginngrep og for skoleelever, mens tosidig er gunstig for ekspressbusser.
For strekningen mellom Hålimoen-Hausåker er det lagt opp til tosidige bussholdeplasser for
ekspressbussene.

1.9 Riksantikvaren
Sammendrag brev datert 29.01.2020
Riksantikvaren gir med dette sin uttalelse om det forvaltningsområde som er
Riksantikvaren sitt førstelinjeansvar, som i dette tilfellet er:

Lomen stavkirke fra middelalderen, automatisk fredet i henhold til lov om
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml.), § 4, første ledd, pkt. a.

Ved tiltak i automatisk fredete kulturminners omgivelser skal det iht. kml. § 3

vurderes om tiltaket vil utilbørlig skjemme kulturminnene og om det i så fall kan gis

dispensasjon i henhold til kml. § 8 fjerde ledd for å gjennomføre tiltaket og

eventuelle vilkår for denne. Riksantikvaren er rette myndighet når det gjelder
automatisk fredete kirker.

Planforslaget åpner for landskapsendringer sør for Lomen stavkirke. Det er
imidlertid ikke synliggjort i plansakens dokumenter hvilken virkning disse

endringene vil få i landskapet som stavkirken inngår i. For å kunne vurdere om

landskapsendringene vil bli utilbørlig skjemmende for stavkirken, er det behov for
illustrasjoner som viser landskapsendringene sett fra middelalderkirkestedet. Før
dette foreligger, kan Riksantikvaren ikke ta stilling til eventuell dispensasjon fra
kml. for tiltaket. Vi er kjent med at Innlandet fylkeskommune vurderer å reise

innsigelse til planforslaget med henvisning til manglende undersøkelser etter kml. §
9. Vi ber fylkeskommunen i sin uttalelse innarbeide også direktoratets krav mht.

visualisering av tiltaket og dets innvirkning på Lomen stavkirke som grunnlag for vår
endelige vurdering av tiltaket. Dette må være avklart før planen kan godkjennes i
kommunen.

Skulle fylkeskommunens faglige råd om innsigelse ikke følges, skal saken sendes til
Riksantikvaren som vil vurdere å overta saken som kulturminnemyndighet, jf.
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forskrift om fastsetting av myndighet m.v. etter kulturminneloven av 15.02.2019n r.
127 (ansvarsforskriften), og Miljøverndepartementets rundskriv T - 4/92.
1.9.1 Kommentar SVV:
3D-bilder fra forskjellige vinkler fra kulturlandskapet rundt Lomen stavkirke med utbedret
E16 er innarbeidet i oppdatert planbeskrivelse. 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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1.10 Fortidsminneforeningen Oppland
Sammendrag brev av 20.01.2020
Vegprosjekt er inngrep i landskapet som kan få store konsekvensar for kulturminne,
kulturmiljø og landskap. Både Vang og Vestre Slidre kommunar har

kulturminneplanar, der eit utval kulturminne er beskrive og vurdert, og med forslag

til vidare forvaltning. Sjølv om kulturminneplanane ikkje er omtala i planbeskrivinga,
går vi ut frå at både Statens vegvesen og kommunane aktivt tar i bruk
kulturminneplanane i arbeidet med arealplanar.
Midtre Løken (gnr. 37, bnr. 4), Vestre Slidre
Eit av kulturmiljøa som blir direkte påverka av utbetringa av E16 på strekningen, er
gardstunet Midtre Løken (gnr. 37 bnr. 4), kulturminne nr. 13 i kulturminneplanen
for Vestre Slidre. I kulturminneplanen er bygningane saman med hagen og eldre

veganlegg, vurdert som eit heilskapleg og unikt kulturmiljø. Våningshuset vart bygd
omkring 1875, og har mellom anna vore skysstasjon, postopneri og pensjonat. Med

tydeleg sveitserstilsveranda ut mot E16 er bygningen karakteristisk og ruvande i det
bratte terrenget. Tunet og ein del av gardsvegen er mura opp med store steinar,

ifølgje kulturminneplanen, noko som er vurdert som viktige delar av kulturmiljøet.

Noverande eigar har lagt ned ein stor innsats for å seta i stand og restaurere

våningshuset, og har i tillegg rydda hagen som var nedgrodd av bjørkeskog og

kratt. Bevaringsverdien til hagen er mellom anna knytt til eksisterande vegetasjon,
som no er på tur fram att i dagen.
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For det fyrste er det svært uheldig at kulturmiljøet ikkje blir omtala i lanbeskrivinga,
då det i ein kommunal plan er vurdert som eit av dei viktigaste kulturminna i

kommunen. Forslaget til plan for E16 inneber direkte inngrep i den bevaringsverdige
hagen framfor hovudbygningen i tunet, men det framstår uklart korleis avkjøring til
eigedomen skal løysast. Eigaren har fått forslag frå Statens vegvesen om avkjøring

gjennom hagen, noko som i endå større grad vil svekke bevaringsverdiane, og gjera
det umogleg å bevare og eventuelt tilbakeføre hagen. Av omsyn til bevaring og

vidare bruk og forvaltning av kulturmiljøet Midtre Løken, ber vi om at vegen blir lagt
slik at den ikkje øydelegg hageanlegget på eigedomen. I samarbeid med kommunen
og grunneigar må Statens vegvesen finne gode løysingar som gjer det mogleg å
bevare heilskapen i det bevaringsverdige miljøet.
Den bergenske kongeveg
Kongevegen blir påverka og delvis øydelagt fleire stader, slik planbeskrivinga og

plankartet viser. Vi ser positivt på alle forslag til avbøtande tiltak, og til at punkt 2.8
i planføresegnene legg opp til å minimere skadane på kongevegen. Vi vil likevel
understreke kulturminneverdiane som kongevegen representerer, som den

viktigaste ferdselsåra mellom aust og vest i Norge frå slutten av 1700-talet og
gjennom store delar av 1800-talet. Kongevegane var dei fyrste ingeniørteikna

vegane i landet, som var planlagt ut frå behova til sentrale styresmakter. Det var
også dei fyrste vegane der det var mogleg å ferdast med hjulkjøretøy.

At strekningar av den gamle hovudvegen gjennom Valdres er bevara, har stor

pedagogisk verdi, då det gjer historia lesbar i omgjevnadane våre. Vi oppmodar på
det sterkaste om at Statens vegvesen og dei som skal utføre arbeidet følgjer opp
vurderingane og forslag til avbøtande tiltak i planbeskrivinga, slik at bevarte

strekningar av kongevegen blir ivaretatt i størst mogleg grad. Vi oppmodar også om
at det blir lagt inn omsynssoner kulturmiljø (omsynssone c, med særleg omsyn til
bevaring av kulturmiljø) for å vise i plankartet kvar det skal takast omsyn til
kongevegen, jmf. § 8-11 i plan- og bygningslova.
Forsamlingshuset Kvamshall
Planen for strekningen Hålimoen – Hausåker legg opp til riving av forsamlingshuset
Kvamshall. Etter vår vurdering går det ikkje fram av planbeskrivinga om andre

løysingar er vurdert, slik at bygningen kunne vore bevart. Ifølgje våre opplysningar
vart huset fyrst oppført omkring 1880, men fekk namnet Kvamshall og funksjonen
som ungdomshus tidleg på 1900-talet. Utvendig har bygningen preg av tida kring

1920, mellom anna vurdert ut frå vindauga og dei karakteristiske vindskia på
gavlveggane.
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Eit forsamlingshus vil ha andre verdiar knytt til seg som kulturminne enn til dømes
eit privat bustadhus. Forsamlingshus og skular i bygdene har særleg gjennom

1900-talet hatt viktige roller som sosiale møteplassar. Verne-Vøla har ikkje full

oversikt over forsamlingshus i Vestre Slidre, og om det finst andre slike hus som er
like viktige eller viktigare kulturminne. Eitt av forsamlingshusa frå kommunen,

Slidrehuset, står på Valdres folkemuseum, men det ligg ein stor verdi i at husa er

bevart i sitt opphavelege miljø, og framleis er i bruk i nærmiljøet. Vi ber derfor om
at Statens vegvesen saman med kommunen og Slidringen ungdomslag vurderer

kulturminneverdiane knytt til huset, og kva for moglegheiter som finst for å bevare

bygningen. Vi er kjent med at flytting har vorte vurdert. Dersom det ikkje er mogleg

å bevare Kvamshall på staden, oppmodar vi om at bygningen blir bevart ved flytting.
Inngrep i landskapet og terrenget
Utbetring av E16, som andre vegprosjekt, inneber betydelege inngrep i landskapet.
Vi oppmodar om at det blir valt løysingar som er best mogleg tilpassa kvar enkelt

stad, og spesielt knytt til særprega landskap, verdifulle kulturmiljø og kulturminne.
Omsynssoner – freda kulturminne
Slik vi forstår det, skal SOSI-koden for automatisk freda kulturminne, område

bandlagt etter kulturminneloven (omsynssone d), vera 730. I plankartet og

føresegnene er desse omsynssonene gjeve SOSI-kode 570, som skal vise

omsynssone c) med omsyn til kulturmiljø. Vi ber om at de undersøker dette, og skil
mellom omsynssone c) og omsynssone d) – grovt sagt kulturminne som ikkje er

freda og kulturminne som er freda. Sjå mellom anna Riksantikvaren si rettleiing om
planlegging etter plan- og bygningslova.

1.10.1 Kommentar SVV:
Vegprosjektet har i valg av standard og nye veglinjer prøvd å ivareta kulturminner så godt
det lar seg gjøre. Enkelte kulturminner ligger svært tett på E16 (sikkerhetssone delvis innpå
dagens asfaltkant). Hensynet til kulturminner og ønsket om å minimere inngrep i
kulturlandskapet, var et viktig moment for valg av vegbredde på 8,5m (ikke 9 m) og at det
ikke legges opp til å bygge g/s-veg langs E16 (som i stor grad ville medført konflikt med
kulturminner/kulturmiljø).
Midtre Løken (gnr. 37, bnr. 4), Vestre Slidre: Her trekkes E16 lengre vekk fra eiendommen
Den bergenske kongevegen blir ivaretatt der det er mulig – egen hensynssone med
tilhørende bestemmelse.
Forsamlingshuset Kvamshall: Det er vurdert andre løsninger, men planforslaget legger opp
til innløsning, da terrenget er så bratt og krevende i dette området. Den eldre delen er en
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lafte. Hvorvidt bygget skal rives eller flyttes vil bli avklart i grunnervevsprosessen opp mot
eierne av huset.

1.11 JORDVERNALLIANSEN I INNLANDET
Sammendrag av e-post datert 22.01.2020
På lange strekninger går dagens veg gjennom jordbruksområder, ofte med dyrka

mark inntil vegen på begge sider. Terrenget har mange steder sidehelling. Det er

forhold som stiller Statens vegvesen på prøve når det gjelder å minimere beslaget av
matjord ved utbedringer.

Det framgår av planene at det største arealbeslaget ikke utgjøres av selve vegen,
men av sideterrenget, såkalt annet vegareal. Jordvernalliansen mener at det må
legges opp til utstrakt bruk av autovern og forstøtningsmur der vegen går over
dyrka mark. En må hele tida se etter muligheter for å redusere skjæringer og

fyllinger som beslaglegger matjord. Jordvernalliansen innser at autovern og mur kan
være fordyrende, men mener at økonomiske argumenter ikke har gyldighet når det
gjelder å spare dyrka mark.

I de tilfeller der det kan være snakk om å avvikle jordbruksavkjørsler eller andre

avkjørsler som erstattes med nye underganger eller bruer, bør en vise godt skjønn i
hvert enkelt tilfelle. Underganger/bruer krever ofte et stort arealbeslag i form av
dype skjæringer og høge fyllinger. Vi vil oppfordre Statens vegvesen til i samråd

med grunneiere å vurdere makeskifte slik at eiendommene får samlet jorda si på én
side av vegen dersom det kan redusere matjordbeslaget.

Vi har funnet det vanskelig å gjenfinne arealstatistikk i plandokumentene. Vi mener
at konsekvensutredningene bør utformes på en slik måte at det settes opp et

arealregnskap for hver enkelt parsell (detaljplan). Det vil lette vårt arbeid med å

vurdere framlagte planer. Vi ber om å få tilsendt link til dokumenter som inneholder
detaljerte arealregnskap. For framtida ber vi om at plandokumenter utformes med
separate arealregnskap for hver detaljplan, og at disse er lett gjenfinnbare i
plandokumentene.

Jordvernalliansen i Innlandet er en partipolitisk uavhengig allianse som arbeider for
et bedre jordvern i Innlandet. I dag inngår 11 organisasjoner som alle har jordvern

som en del av sitt virkefelt, eller som har et engasjement for jordvern. Se bunntekst

og signaturfelt for informasjon om de 11 organisasjonene og om sammensetning av
alliansens arbeidsutvalg.
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Nasjonal jordvernstrategi må gjøres gjeldende ved alle utbyggingsprosjekter og i alt
planarbeid. Jordvernstrategien ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 2015.

Stortinget strammet her inn det nasjonale jordvernmålet fra maksimal årlig

omdisponering på 6000 dekar, til maksimalt 4000 dekar. Dette forplikter Statens
Vegvesen til å finne fram til løsninger som sparer mest mulig matjord i sine
prosjekter.

1.11.1 Kommentar SVV:
Vegprosjektet har i valg av standard og nye veglinjer prøvd å ivareta hensynet til dyrka mark
og gårdsdrift. Hensynet til dyrka mark og ønsket om å minimere inngrep i kulturlandskapet,
var et viktig moment for valg av vegbredde på 8,5m (ikke 9 m) og at det ikke legges opp til å
bygge g/s-veg langs E16.
Det legges opp til bratte fyllinger og bruk av autovern der vegen går over dyrka mark.
Veglinja har blitt justert både vertikalt og horisontalt med tanke på å redusere skjæringer og
fyllinger som beslaglegger matjord.
Bruk av forstøtningsmur er aktuelt inn mot bebyggelse, men ikke ut mot dyrka mark. Dette
fordi forstøtningsmurer er et svært dyrt tiltak. Siden prosjektet har en svært stram
økonomisk ramme, vil utstrakt bruk av murer gå utover måloppnåelsen om trafikksikkerhet
og framkommelighet.
SVV initierer ikke til omfattende makeskiftesaker knyttet til utbedring av eksisterende veg,
utenom å bidra til frivillige løsninger som kommer på bordet.
Det vises for øvrig til kommentarer til merknaden fra Fylkesmannen.

1.12Profil 12750; Torbjørn Moen (27/6 Vestre Slidre, Lomen)
Sammendrag brev datert 20.01.2020
Eg syner til forslag til reguleringsplan for utbetring av E16 mellom Hålimoen og

Husaker i V. Slidre. Min eigedom, g.nr 27, b.nr 6, er omfatta av nemnte utbetring.
Skisser og framlagt materiale gjev desverre eit manglande bilete av korleis

prosjektet er tenkt forbi min eigedom anna enn at eg har fått antyda at det kan vera
tale om betydeleg inngrep i den dyrka marka på øversida av dagens E16.

Dette vil forringe gardsbruket, eg har ingen dyrka mark å misse, og eg set difor som
eit vilkår at det blir dyrka opp att tilsvarande areal som går med, andre stader på

eigedomen. Det ligg, som meddelt tidlegare, svært godt til rette for det ved at det

blir fylt ut ved fjorden slik som delvis er gjort. Her vil det vera mogleg på ein enkel
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måte å sikre fleire mål fint og drivverdigt jordbruksareal. Området er dessutan lett

tilgjengeleg med bil og maskiner. Grensa mot fjorden fylgjer ein steinmolo som vart

opparbeida for mange år sidan, og det er arealet innanfor som er aktuelt å fylle opp.
Det er dessutan tilgang på matjord her.

Eit alternativ til erstatningsjord kan ev. vera å kjøpe til grunn og dyrke opp på
øversida av eigedomen.
Eg vil dessutan anføre:
Det må sikrast god/forsvarleg tilgang til arealet som ev. blir att på øversida av

vegtraseen. Eg aksepterer ev. ei avkjøring mot dagens to. Gjerde må setjast opp att
mot E16.

Eg er oppteken av at dagens mur/fylling som E16 går på, blir behalden og framleis

vil vera avgrensing mot vegen. Denne er svært solid og stabil og har vel ikkje rørt på
seg dei 60 åra sidan den vart bygd.

Arealet på nedsida, hovudarealet på eigedomen, må sikrast som i dag og at ev.
inngrep på gjerast på arealet på øversida av dagens E16. Slik kan ein spare
jordbruksareal.

Det er fleire drensgrøfter på øversida som også går vidare til nedsida. Desse må
sikrast eller erstattast.

Det går som kjent ein straumkabel frå Lomen kraftstasjon over eigedomen min til
trafo på øversida rett ut for min eigedom. Denne vart peila i 2019, og eg antek at

det blir kostbart og arbeidskrevjande å flytte den. Eg ser helst at denne blir fjerna
frå min eigedom, ev. lagt inn i vegen. Det går dessutan telekablar i luftline over

eigedomen, som også sikrar meg tilgang til nettverk. Vi håpar og trur at dette kan
bli lagt i bakken.

Vi er like eins oppteken av at tilkomsten til gardstunet blir minst like god som i dag,
og at busslomma og innkjøringsplanet vårt blir oppretthalde som no.

Utbygginga bidreg diverre ikkje til betre livskvalitet for oss som bur langs E16.

Heller tvert imot. Det er beklageleg at prosjektet ikkje har trafikksikringstiltak. Betre
veg vil opplagt gje meir trafikk, ikkje minst tungtrafikk. Vi er difor oppteke av at
dagens fartsgrense blir oppretthalden.
1.12.1 Kommentar SVV:
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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Som det framgår av kartutsnittene nedenfor, legges det opp til at utbedret E16 vil ligge
lengre unna innkjøringen til eiendom. Ulempen med dette er at dette vil medføre mer beslag
av dyrka mark på oversiden av E16.
Vi vil i byggeplanen bestrebe å stramme opp skråningene inn mot boligeiendommer og
dyrka mark.
Angående nydyrking så ligger dette utenfor planområdet. Det er ikke aktuelt å utvide
planområdet, da det vil medføre krav om nye undersøkelser av blant annet kulturminner
(sjakting). Det vises til kommentarer til merknaden fra kommunen. SVV har notert seg at
grunneier er positiv til å ta imot overskuddsmasser, men hvis det skal være aktuelt å legge
overskuddsmasser utenfor planområdet, så må grunneier selv ordne tillatelse fra kommunen
angående dette.
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1.13 Profil 13750-14200; Endre Stee (28/1 Vestre Slidre, Lomen)
Sammendrag brev datert 20.01.2020
1. Planen viser at avkjøring til 28/6 skal vekk, men det er ikkje teikna inn ny trase i

planen. I dialog med Vegvesenet er det skissert ei løysing ved å opparbeide ein veg
frå 28/6, over 28/1 og ut på E-16 ved Arnelund (28/4). Eg ynskjer ikkje ei slik
løysing, men vil behalde eksisterande avkjøring til 28/6.

Ei omlegging av utkjøringa vil bandlegge areal, innskrenke bruksnytta av resten av

området, og føre med seg både etablerings- og vedlikehaldskostnadar uavhengig av
kven som skal dekke desse. Det er og viktig å ta omsyn til Kitilhaugen (id80918),
som ligg litt lengre inn på området. Det bør heller nyttast litt av dette arealet til
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utvidinga av sjølve E-16, i staden for å ta areal frå jordet på oversida av vegen (ca
ved 13650-13750). Ber dykk også ta kontakt med eigarar av 28/6 og 28/4, for å

gjere dei oppmerksame på løysinga de skisserer, sidan den ikkje kjem klart fram i
planen.

2. Planen legg opp til å flytte busslomma på nordsida av E16 (Stee Lomen Auto)
noko nordvestover. Dette fører til eit større skråningsutslag, som blant anna

rammar SEFRAK-bygningen Røysestogo (0543-0302-045), det er og eit uthus på

oversida som ikkje er teikna inn. På vestsida av Røysestogo, i enden av jordet er det
ein lengre gamal steinmur som bør bevarast, muren fortsett også noko vidare på

nedsida av Røysestogo. Ber dykk sjå på kva som kan gjerast her for å bevare mest

mogleg. Til dømes ved å legge vegen litt lengre ut og flytte busslomma noko tilbake
mot der den ligg i dag, samt setje opp ein støttemur.

3. Det går ei stikkrenne under E16, omtrent ved 13800, litt sør(aust) for Arnelund

(28/4). Her ligg vegen heva over terrenget på begge sider, og det bør være mogleg å
auke diameteren på denne stikkrenna, slik at ein kunne fått på plass ein kombinert
vatn- og dyregjennomgang. Det er i dette området teikna inn ei fylling som går

delvis over eksisterande veg ned til Lomen kraftverk (28/34). Her bør de sjå på
alternativ som gjer at vegen til kraftverket kan bestå i noverande trase.

4. Gravhaug (ID 87855-1) ved utkjøring 28/1. Eg ser de i planen går ut frå at heile
denne haugen er fjerna, og legg opp til ytterlegare inngrep. Burde det ikkje vore

gjort arkeologiske undersøkningane i forkant, samtidig med dei andre arkeologiske

undersøkningane i fjor sumar, for å fastslå om det er att noko av kulturminnet? Eller
vil det bli gjort undersøkingar før byggefasa?

1.13.1 Kommentar SVV:
Pkt 1: Merknaden imøtekommes ved at nytt planforslag viser at eksisterende avkjøring til
28/6 skal beholdes.
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Pkt 2: Da det er ønskelig med utvidet skulder i tillegg til utvidelse av kjørefeltene, samt
bedre grøfter, vil skråningsutslaget komme i konflikt med Røysestogo og muligens også
steinmuren
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Pkt 3: Merknaden er imøtekommet ved at fyllingen har blitt strammet opp for å unngå
ombygging av vegen til kraftverket. Hvorvidt det er aktuelt å øke dimensjonen på stikkrenne
med tanke på kombinasjon vann/dyregjennomgang må avklares i byggeplanfasen.

Pkt 4: Reguleringsplanen forutsetter at kulturminnemyndighetene frigir dette kulturminnet.
Det må imidlertid foretas ny sjakting i dette området, jfr merknad fra
kulturminnemyndighetene 18.02.2020:
Gravrøys ID 87855 på Stee 28/1, 95/29:Ved garden Stee skal det tidligere ha ligget en
gravrøys ID 87855. Deler av røysa skal ha blitt fjernet i forbindelse med utvidelsen av
stamveien på 1960-tallet. Da kulturminnet var registrert som automatisk fredet ved varsel
om oppstart, har røysa ikke vært i fokus under kulturminneregistreringene. Ved en inkurie
har § 9 derfor ikke blitt oppfylt for dette området. Det foreliggende planforslaget ligger i
direkte konflikt med kulturminnet. Fylkeskommunen har vært i kontakt med grunneier
angående geometrien i Askeladden og fått bekreftet plasseringen av røysa. Under
registreringene våren 2019 ble det observert stein i dyrkamarka der røysa skal ha ligget, og i
LIDAR-modellen kan en tydelig se det som kan være restene etter røysa. Det kan ikke
utelukkes at deler av en grav er bevart under dagens markoverflate. Fylkesrådmannen tilrår
innsigelse på grunnlag av manglende avklaring av planens forhold til gravrøysa. For at
innsigelsen skal løses må det gjennomføres sjakting på lokaliteten slik at planens forhold til
kulturminnet kan avgjøres. Sjaktingen må foregå i snø- og telefri mark. Fylkeskommunen vil
gi dette oppdraget høy prioritet og tar sikte på oppstart så fort snøen har gått i området, og
innen 15. mai 2020. Kostnadene kan dekkes innenfor foreliggende akseptert budsjett.
Sjakting ble gjennomført våren 2020. Det ble ikke avdekket funn.

1.14 Profil 14300; John Andre Hovi (30/1 Vestre Slidre, Lomen)
Synes det er veldig synd at det skal gå med dyrka mark, når jeg er så avhengig av
den avlinga som den dyrka marka gir.

Eksisterende avkjøring høyre side ved ca. profil 14310 kommunal vei og privat

avkjøring for gnr 30 bnr 1, bør flyttes litt østover til ca. profil 14325, sparer da noe
dyrka mark hos meg, og blir ikke dårligere sikt heller.
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Avkjøringen må utformes for bruk av lastebil/lastebil med henger, da jeg er

avhengig av å kjøpe inn ekstra rundballer av for og halm, og dette blir levert med bil
og henger.

Slik som planen viser nå, blir det store skråningsutslag høyre side profil 14220-

14300 mot dyrka mark, mister da mye avlingsareal, se på om det er mulig å gjøre

noen tiltak her, eventuelt stramme opp skråningshelling (ref. møte med Jon rabben
Lundby 13.01.20).

Mener vel at linjen burde gått noe inn mot gnr 29 bnr 1 fra nordre del av

bergskjæring ca. profil 14350, for å spare noe dyrka mark hos meg, eier 29/1 driver
ikke noe aktivt landbruk, har heller ikke dyr som er avhengig av dyrka mark/beite.
Er det mulig å skjerpe kurveradiusen litt, ser at den på plan er 225m?
Matjord her tilfaller 30/1.
Forlanger dypdrenering venstre side ca. profil 14170 (bekk som ligger i stikkrenne
gjennom E16), og østover til ca. profil 14300.

Mye sig av vann gjennom eksisterende veifylling i dag, og dette kommer fra jordet
til 29/1. Dette ble også tatt opp i møtet med Rabben Lundby 13.01.20.
Er interessert å ta imot eventuelle overskuddsmasser.
Vi som bor i området rundt her i Lomen har et ønske om å få beholde fartsgrensen

på 60 km/t, for det er mange skolebarn som må gå langs den nye E16 (på grunn av
at busslommer blir fjernet), og mange bor oppover langs med Ellestadvegen, og
som følgelig må krysse E16 for å komme til bussholdeplass.

Nevner også litt om avkjøring høyre side 29/1 ca. profil 14420, hvor skal 29/1 ha
adkomsten sin for å komme ned til jordet sitt? Er i hvert fall ikke aktuelt over
eiendommen til 30/1.

30/1 har en teig/eiendom venstre side ca. profil 14890 til ca. profil 15120, og her
må det reguleres inn en ny avkjøring.

I dag er det avkjørsel fra omtrent midt på bussholdeplassen, og denne benyttes
også av 29/2 for adkomst til sin teig som ligger inntil 30/1.

Denne må da legges til den mest gunstige plassen i forhold til stigning terreng osv,
blir da felles for begge eiendommene, 29/2 og 30/1.
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1.14.1 Kommentar SVV:
Breddeutvidelse av E16 inkludert utvidet skulder vil medføre beslag av dyrka mark. Det er i
revidert planforslag strammet opp skråningsutslaget for å minimere beslag av dyrka mark.
Det legges opp til å tilpasse eksisterende avkjøring til utbedret E16. Denne tilpasningen av
avkjørselen vil ikke medføre ytterligere beslag av dyrka mark. Avkjøringen vil få en
utforming for bruk av lastebil/lastebil med henger.
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Små justeringer av en veglinje dimensjonert for 80 km/t, vil påvirke store arealer. En
justering av veglinja inn i bergskjæringene mot gnr. 29/1 vil medføre erverv av bebyggelsen
som ligger helt på bergkanten.

Angående dypdrenering venstre side ca. profil 14170 – 14300 så er dette noe det vil tatt
stilling til i den kommende byggeplanen. Positiv at grunneier er interessert i å ta imot
eventuelle overskuddsmasser. Dette er også noe som må avklares i byggeplanfasen.
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Fartsgrenser bestemmes ikke av reguleringsplanen, men reguleringsplanen har dimensjonert
løsninger og støyrapporter ut i fra en fartsgrense på 80 km/t. Det er lagt opp til ensidig
utvidet skulder slik at det blir tryggere å bevege seg til nærliggende bussholdeplasser.
Angående eksisterende avkjøring i profil 14420, så har revidert planforslag lagt opp til å
beholde denne landbruksavkjøringen til jordet på gnr 29/1.
Angående ønske om en felles avkjøring til skogteigene 29/2 og 30/1, så vil E16 bli lagt inn i
terrenget i dette området. Fjellskjæring vil gjøre det utfordrende å få til en avkjøring her.
Plassering av en slik avkjøring må avklares i byggefasen når man ser omfanget av
fjellskjæringene.

1.15 Profil 14400-15000; Knut Hove (29/1 Lomen)
Rør og ledninger nedgravd gjennom eksisterende vegfylling er lista nedenfor.
Omtrentlig lokasjon er vist i vedlagt kartskisse av området.
1. Vannledning – 30 mm plastrør - i betongrør gjennom vegfyllingen.
2. Vatningsledning – 100 mm PVC rør ført gjennom stikkrenne
3. Betongrør – 6’’ – nedgravd ca. 1m dypt i fyllingen
4. Stikkrenne / Drenskum med 4’’ betongrør ned til fjorden
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5. Steinsett drensgrøft under vegen - fra 1880 6. Bekk nedlagt i 10’’ betongrør med kum
7. Drensgrøft – 2stk 100 mm drensrør – ved grensen mot Stee 28.2
8. El- kabel - 4x95 kv. i luftspenn

Alle ledninger må være i brukbar stand under og etter eventuell vegutbedring. I
tillegg til hoved avkjøringen har garden har 3 avkjøringer fra E16
1. En avkjøring ved grensen med Stee og en avkjøring til havnehagen-(ikke vist på
kartskissen)
2. Avkjøringen til jordet og lagerplassen på utsida av vegen flyttes østover ca 15 m,
våren 2019.
Tillatelse gitt av Statens Vegvesnen ( ref: 18/256734-2 )

Området TORGET - vist på kartskissen – er plassen der bygdens Norrøne Hov stod
inntil det vart brent av ‘Olav den Hellige’ sommeren 1023 – da han og hans flokk

drap, voldtok og brente heile Slidre. TORGET er historisk sett et hellig sted og må
vernes og bevares mest intakt for vår ettertid.

A. Avkjøring ved grensen mot nabo – Stee 28.2 / Lomen Auto.
Dette er gammel landbruksavkjøring med led i gjerdet og slak helning opp på vegen
– i dag brukt for transport av avling. Hvis denne avkjøringen og naboens avkjøring
like bortenfor slåes sammen må Statens Vegvesen sørge for rett til ferdsel over
naboens eiendom,
Det enkleste ville være å beholde den som den er.
B. Avkjøring for ferdsel til eiendom på utsiden av E16.
Dette er gammel avkjøring justert i seinere tid ved å flytte den ca 15 m
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sørover(østover) – godkjent av Statens Vegvesen ( ref. 18/256734-2) .
Avkjøringen legges på utsiden av ny trase så man kan kjøre rett over fra avkjøringen
på øversiden – som avtalt på møtet. På planene som ligger på nettet er det avmerket
et kollisjonspunkt ved denne avkjøringen. Så vidt jeg kjenner til har det skjedd bare
et uhell her. Det var for ca 6-8 år siden. Føreren som kom sørfra fikk et elliptisk
anfall – kjørte over i motsatt kjørebane og traff en Volvo med campingvogn som stod
stille -hadde stoppet. Bilen sørfra ble kastet over vegen og havnet på taket i min
avkjøring – føreren krabbet ut gjennom sidevinduet uskadd. Jeg stod selv like ovenfor
og så det hele. Merkelig nok ble det ingen alvorlig personskade. Ulykken hadde
ingen ting med avkjøringen å gjøre.
C.

Avkjøring til havnehage/skog 120 m sør for hovedavkjøringen.
Dette er gammel avkjøring brukt for skogsvirke – tidligere også beitedyr. Avkjøringen
bes beholdt slik at en kommer inn på den gamle vegtraseen/(tilbakeført og
inngjerdet) for bruk av traktor – kranbil for lasting av tømmer/skogsvirke. Dermed
unngå at tømmerbil blir stående på E16 under lasting.

D. Sikring; over skjæringen gjennom Torget må det settes opp sikringsgjerde/skinne på
begge sider - skulle vært gjort i 1963.

1.15.1 Kommentar SVV:
Påpekte ledninger og rør vil bli tatt med videre i prosessen til byggeplan. Utsnittet av teknisk
plan nedenfor viser med avkjørselspiler hvilke avkjøringer som foreslås opprettholdt. Det
kan også være aktuelt å tilrettelegge for atkomst til skogteiger. Plassering av slike atkomster
tas i dialog med grunneierne i byggeplanfasen.

1.16 Profil 15000; Henning Rogren (29/2 Vestre Slidre, Lomen)
Sammendrag brev datert 05.01.2020
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Det er med stor bekymring jeg hører at E 16 skal utvides med endret linjeføring og
øke tillat hastighet.
Det er umulig å sitte ute om sommeren på terassen pga trafikstøy og jeg er veldig
bekymret for at støyen vil økes her i huset.
Der er mitt store ønske at det vil kunne vere muligt at støjdempe opp mod veien så
styen kan holdes nede mest mulig.
1.16.1 Kommentar SVV:
Støyberegninger viser at bebyggelsen vil få et framtidig støynivå under fastsatt grenseverdi
for støytiltak.
Det legges opp til å sette opp rekkverk langs eiendommen. Siden E16 ligger betydelig høyere
enn bolighuset, vil et tett betongrekkverk gi god støyskjerming.
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1.17 Profil 16400; Øyvind Kjøs Egge og Ingrid Røn (33/1 Vestre
Slidre, Løkji)
Sammendrag epost av 15.01.2020
Merknad til nye veien forbi vår eiendom 33/1, Tyinvegen 2796.
Ved nedkjøringen vår er det i dag en plass ved siden av E16 der det er

postkassestativ og søppelkasser, med mulighet for å stoppe med bil og søppelbil
osv. Vi er også avhengig av denne som parkering på vinteren de dagene når det
kommer mye snø eller er is i veien ned til huset.

Vi kan ikke se av plankartet hvordan denne er ivaretatt videre, og ønsker å gjøre
dere oppmerksom på at denne må planlegges i en eller annen form, om det blir
noen forandringer her. Nedkjøringen var heller ikke merket av, noe som er

kommunisert muntlig tidligere. Dersom denne må bygges om ønsker vi en befaring
for å se på hvordan dette skal løses.

Vi lurer også på hvilke støyreduserende tiltak som blir forbi eiendommen vår?
Plassen er merket av med blå ring på utklippet fra side 8 i plankart for Hålimoen Hausåker

1.17.1 Kommentar SVV:
Eksisterende avkjøring vil bli opprettholdt. Ny veglinje vil kreve ombygging av avkjøringen
slik at den får en tilfredsstillende stigning og sikt inn på E16.
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Støyberegninger viser at bebyggelsen vil få et framtidig støynivå under fastsatt grenseverdi
for støytiltak.

1.18 Profil 16400; Kari og Ivar Ringestad (Ringestadvegen VSK,
Løkji)
Sammendrag epost av 15.01.2020
Vi ber om at avkjøringa for Ringestadvegen frå E-16 vert laga så romsleg at det vert
god plass for store bilar f.eks. semitrailer å svinge av.
Den nye vegen må få same breidde og standard som den vegen vi har i dag og at
stigningen vert jamt fordelt. Der det evt. vert høg skråning må det setjast opp
autovern.
1.18.1 Kommentar SVV:
Avkjørselen vil bli dimensjonert for lastebil, og vil få bedre stigningsforhold enn det
Ringestadvegen har i dag.

1.19 Profil 16400; Kari Hauge og Frode Rolandsgard (35/1 VSK,
Løkji)
Sammendrag epost av 15.01.2020
Vi er redde for at den planlagde nye gardsvegen til eigedommen vår 35/1 får ei
uheldig utforming i den planlagde nye svingen på gardsvegen, rett ovanfor der

Kvamshall står i dag. Det blir stor høgdeforskjell, 7-8 meter?. mellom gardsvegen
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vår og nye E16 og lite plass til å brøyte snø etc på yttersida, fordi det blir relativt

trangt mellom berget på oversida og nye E16 på utsida. Det er stor trafikk av tunge
lastebilar både til garden vår og til dei to sagbedriftene ved Ringestad sag, noko

som krev veldig solid rekkverk på utsida av den nye gardsvegen. Ein må ta høgde
for at store bilar kan byrje å skli om vinteren.

Primært ønskjer vi at vegvesenet finn ei anna løysing for gardsvegen vår, for

eksempel ved å legge han meir rett opp frå den nye avkøyringa frå E16. Vi meiner

dette ikkje blir mykje lenger med ny veg, samla sett, og at ein truleg vil spare noko
sprenging av berg på denne måten.
1.19.1 Kommentar SVV:
Ombygd Ringestadveg vil ligge ca 20m fra E16 – tilstrekkelig avstand til snølagring.
Det er for bratt å legge en veg fra ny avkjøring for Ringestadvegen og direkte opp til 35/1

1.20 Valdresmusea v/Odd Arne Rudi (37/4 Vestre Slidre, Løkji)
Sammendrag brev datert 10.01.2020
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1.20.1 Kommentar SVV:
Merknaden er imøtekommet ved at E16 i revidert planforslag viser mindre erverv av
skråningen opp mot Midtre Løkji. Utretting av uheldige kurver og breddeutvidelse av E16
inkludert utvidet skulder vil kreve noe grunnerverv av gnr. 37/1. Denne eiendommen 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 og hensynet til eksisterende avkjøring og logistikken på gårdstun.
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1.21 Profil 17000-17400; Torleif Ringsaker, Gudny Berge, Thor
Even Stee (37/1,2,4 Vestre Slidre, Løkji)
Sammendrag brev datert 01.01.2019
Gjelder delstrekning Øylo - Hausåker, forbi grenda Løkji. P17000 til P17400.
Skisserte løsninger er ikke akseptable sett fra vårt ståsted. Planprogrammet må

utvides på strekningen slik at alternative linjer og løsninger for eiendommene kan
belyses tilstrekkelig. Se vedlagt kart, lys blå stiplet linje.

Forslaget til reguleringsplan har store konsekvenser for eiendommene 37/2 og

37/4. Boligen på 37/2 får vegen enda nærmere enn den er i dag, siktforhold for

avkjøringen er dårlige på grunn av bygninger tett inntil vegbanen, og en bekk som
krysser vegen ved P17120 må håndteres. For gårdsbruket 37/4 er tunet vegløst,

tilgang til driftsbygningen sterkt redusert, og det er ikke mulig å forstå hvordan dyr
kan flyttes mellom tunet og beiteareal på nedsiden av vegen.

Forslaget til reguleringsplan legger opp til at strekningen fortsatt framstår som

svingete og uoversiktlig på grunn av bygningene på eiendommen 37/2 kun 2-3
meter fra vegkanten.

Slik vi forstår det, begrenses mulighetene til linjeføringer på strekningen av

grensene for planprogrammet, hvor det meste av eiendommen 37/2 Tyinvegen
2722 er utelatt. Den helt åpenbare løsningen for en god trasé gjennom det

trangeste og mest kompliserte partiet på hele utbedringsstrekningen kan ikke en
gang vurderes. Dette er vanskelig å akseptere.

Grunneiere og beboere må leve i all framtid med løsningene som blir valgt og

gjennomført. Ulempene som påføres av fellesskapet er store og ikke dokumentert i
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planforslaget, og det er tydelig at alternative framføringer ikke er vurdert. I dette
perspektivet er forslaget til reguleringsplan uakseptabelt slik det foreligger.

Planprogrammet for strekningen må utvides, og det må utredes løsninger som er
bedre for trafikantene, beboerne og grunneierne.

Vi ser fram til en konstruktiv dialog for løsninger som også ivaretar beboernes og
grunneiernes interesser, ikke bare Statens Vegvesen og fellesskapets behov for å
lage billigst mulig veg.

1.21.1 Kommentar SVV:
Gårdsbruket ligger i dag meget tett på E16. SVV har stor forståelse for at dette er krevende
med tanke på støy og trafikk. Eiendommen har også opplevd flere hendelser hvor lastebiler
har sklidd av vegen og inn på eiendommen.

Bilde fra dagens situasjon
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Utsnitt fra 3D-modellen som viser ny veglinje sammenlignet med dagens rekkverk og
senterlinje (rød linje).
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 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.
SVV mener planforslaget i dette området viser en E16-løsning som er betydelig bedre enn
dagens situasjon. Breddeutvidelse av vegen, utretting av kurver, bedre bussholdeplasser og
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utvidet skulder vil medføre bedre sikt og redusert risiko for ulykker. Totalt vil
trafikksikkerheten bli langt bedre, selv om hastigheten vil bli i henhold til skilting.
Grunneier for 37/1,2,4 ønsker at planområdet utvides til å omfatte hele gårdstunet. Det vil
medføre meget store konsekvenser hvis ny E16 skal legges inn på tunet i konflikt med
våningshus og driftsbygning. Nytt våningshus og driftsbygning må i så fall bekostes av
prosjektet og tunet må bygges om slik at det passer med plassering av nye bygg. Dette kan
bli en god løsning for gården, men vil ikke være i tråd med målene og de stramme
økonomiske rammene for prosjektet. Utvidelse av planområdet vil også medføre krav om nye
kulturminneundersøkelser, noe som også medfører kostnader og mye tid. Det er derfor ikke
aktuelt å utvide planområdet.
Dagens våningshus har siden det ble bygget ligget nær E16. Våningshuset har i dag
betydelig trafikkstøy (Lden=67,9dBa ved husveggen). Prosjektet vil derfor bekoste støytiltak
slik at innvendig støyforhold i oppholdsrom kommer under Lden = 35dBA.
Det er utarbeidet en støyrapport som viser beregning av dagens støynivå for bebyggelsen
langs E16 sammenlignet med støynivået som følge av utbedret E16. Det er i beregningene av
framtidig støy tatt høyde for refleksjon av endret terreng, økt fartsgrense (80 km/t) og
trafikkvekst (2043 som prognoseår). Hensikten med rapporten er å vise konsekvenser for
støy og hvilke eiendommer som krever en videre utredning med tanke på støytiltak.
Støyrapporten viser ikke effekten av mulige støytiltak. Dette vil bli utredet videre i
byggeplanen. Valg av støytiltak er blant annet avhengig av lokale forhold som høyde og
avstand fra soverom til E16, siktforhold ved avkjørsel, uteoppholdsareal i forhold til E16.
Erfaringsmessig er det mest hensiktsmessig å gå for fasadetiltak på bolig framfor støyskjerm
langs vegen, da avkjøringer vil medføre svært begrenset effekt av en støyskjerm.
Støyskjermer tett på avkjøringer er også uheldig med tanke på siktforhold.
Det vil bli satt opp nytt rekkverk forbi eiendommen. Her bør det i samarbeid med grunneier
vurderes om det er aktuelt med et tett betongrekkverk kan være en god løsning for både
våningshuset og uteområdet inne på tunet mtp på trafikkstøy.
Merknaden er imøtekommet med følgende grep
•
•

Ny E16 er trekt lengre vekk fra Midtre Løkje (gnr 37/4) for å få bedre avstand til låve.
E16 er trekt lengre inn i terrenget på eiendommen 37/15 (Tyinvegen 2717) for å få
større avstand til gårdstunet og boligen på Tyinvegen 2722.
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1.22 Profil 17300; Gudny Berge (37-4 Vestre Slidre, Løkji)
Sammendrag mailer datert 18.12.2019 og 07.01.2020
Tegnet kjapt opp et kart over Midtre Løkji der dere ser bruken av området i dag.

Uthuset er i bruk, og plassen på utsiden av selve tunet er utegang for hest. Hestene

benytter uthuset og går i bekken for å drikke. De trenger all den plassen som er nå,
og skulle nok helst hatt mer.

Minner også om at Midte Løkji ligger inne i Kulturminneplanen for Vestre Slidre,

som et historisk kulturminne, og ett av to originale skysstasjoner i Vestre Slidre. I

forhold til dette er det i planen er satt opp følgende under forvaltning og spesielle
omsyn:
•
•

at veganlegg og murar blir restaurert
at hageanlegget blir restaurert
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•

at bygningen og tunet blir take vare på og beheld sitt særpreg.

Ut fra plankartet går det ikke frem at det fortsatt er avkjørsel der. Det må det være,

siden dette er eneste tilgang for traktor til jordene. Jordene er fulldyrket og blir
både slått og beitet.
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Kommentar SVV:
Merknaden er imøtekommet ved at E16 i revidert planforslag er trekt lengre vekk fra Midtre
Løkje (gnr 37/4) for å få bedre avstand til låve. Det må etableres rekkverk på toppen av
fjellskjæringen, men vi mener det kun blir behov for mindre justeringer av dagens
atkomstveg slik at dagens bruk av atkomstveg og låve kan opprettholdes.

1.23 Profil 17300; Grethe Løken/Geir Jul Helle (37/3 og 40/17
Vestre Slidre, Løkji)
Sammendrag brev datert 19.01.2020
Det er viktig at det blir sikra god tilgang til beite på nedsida av vegen.

Driftsbygningen på bruket ligg på øvresida og mykje av beite på nedsida. Den beste
løysinga ville vore ein undergang der vi kunne jage dyr gjennom. Eksisterande

stikkrenne er 1200mm. Minimum er at det blir laga ei løysing saman med denne slik
at vi kan koma gjennom der med storfe.

Det kryssar noko vilt der, slik at enklare ferdsel og vil vera formålstenleg med tanke
på trafikksikkerheit.
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Mellom gravhaugen og eksisterande busslomme kan det med fordel fyllast opp
noko, slik at jordet får ei slakare avslutning ned mot vegskråninga.

Har forsøkt å teikne inn eksisterande stikkrenner, overvannsrør og kvar grindane vi
bruker som tilgang til beite er.

Gnr. 40/17 – Forohaugen
I planforslaget er det skissert bruk av fortrinnsvis 600mm stikkrenner.
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På G.-/B.nr 40/7 – er det stikkrenne gjennom vegen på 400mm, dersom denne blir

skifta ut til større dimensjonar (600mm) vil dette få konsekvensar lengre ned. Det

ligg 400mm stikkrenne undervegen ned til Marit Annys vevstogo, som skal ta unna
for dette vatnet. Det er ikkje ynskjeleg å samle alt for mykje vatn i dette nedløpet,

dimensjon kan ikkje aukast då den går allereie full om våren. Stikkrenner på begge

sider er med å avlaste for denne stikkrenna når det fløymer som verst. Det kan føre
til flaumskade på hus og eigedom dersom det kjem meir vatn her.

I tillegg er utløpet i ein bekk like ved vassinntak/drikkevasskjelde for fleire
husstandar, dette kan bli forureina av auka mengde overvatn.

Det er og ei stikkrenne nærmare eksisterande busslomme på øversida av vegen,

som er med og avlastar i flaumtider, denne var ikkje innteikna på kartet i
planforslaget.

Det er viktig at alle stikkrenner blir ivaretekne, og at vatnet blir fordelt på dei for å
unngå flaumskader.
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Dersom E-16 blir høgda i forhold til dagens nivå, er det viktig at avkjøringsplassen
til både Forohaugen og Marit Annys vevstogo ikkje blir mindre enn den er i dag.

Avkjøringsplassen er ikkje meir enn passe stor, adkomstvegane lyt då og justerast
slik at det er ikkje blir brattare veg en det er no.

I tillegg reknar vi med at all matjord som blir berørt forblir på dei respektive
eigedommane.

Alle kart er lagt ved i e-posten. Dersom det er noko de lurer på, ta gjerne kontakt
med Geir Helle på tlf. 41 50 19 66 evt. e-post: geir.jul.helle@gmail.com
1.23.1 Kommentar SVV:
Merknaden har blitt imøtekommet ved at E16 har blitt trukket lengre vekk fra låven og
eksisterende gravhaug. Dette medfører at dagens løsning med atkomstveg mellom låven og
E16 kan opprettholdes. Det må etableres et rekkverk på ny fjellskjæring mellom
atkomstvegen og E16.
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Utsnitt fra 3D-modell, som viser at dagens uheldige svinger på E16 rettes ut, samtidig som
det bestrebes å holde en viss avstand til låven og kulturminnet (gravhaug). Det legges også
opp til utvidet skulder i tilknytning til bussholdeplass.
Ønsket om å erstatte dagens stikkrenne på 1200mm med en større stikkrenne som takler
storfe, er et tiltak som må vurderes nærmere i byggeplanen. Stikkrenna i dag ligger tett på
fredet kulturminne (gravhaug).
Grunneier kommer med en meget matnyttig merknad angående dimensjonering av
stikkrenner og overvannsløsning for 40/7. Dette vil bli fulgt opp i byggeplanen med tanke
på å unngå for mye overvann inn mot Marit Annys vevstogo.
Angående beslag av dyrka mark, så er det i bestemmelsene stilt krav om at matjorda skal
brukes på de respektive eiendommene.

1.24 Profil 18000; Marit Kvåle (39/1 Vestre Slidre)
Sammendrag brev datert 06.12.2019
Eg har prøvd å tegne korleis eg brukar vegen i dag. Dette gjeld G. nr. 39 B. nr. 1.
Det er ikkje plass til busslomme på oversida av vegen der som de har tenkt, etter
det eg kan sjå.
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Det går ikkje med mindre sving i oppkjøringa mi, og eg er avhengig av å koma opp
på jordet på oversida av vegen med traktor.

Har prøvd å teikne inn på kartet kvar eg kjører ned på jordet på nedsida av
hovudvegen. Akkurat i kanten på busslomma.

Når eg skal opp att, er eg veldig glad eg har busslomma i dag. Kjem det bil i frå sør,
kan eg stå på busslomma til den har passert. Då stenger eg ikkje så mykje for

trafikken i frå nord heller. Eg ser ikkje så langt sørover, når eg står nede på jordet.

Det går ikkje så fort når ein skal krysse vegen med traktor og hengar heller. Det er
derimot bra fart på bilane. Ikkje så mange som held 70.

Eg håpar att busslomma på nedsida av vegen kan vera der den er i dag, så eg kan
bruke den når eg kryssar hovudvegen.

Busslomma på oversida av vegen kunne de kanskje fløta lenger nord?
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1.24.1 Kommentar SVV:
Merknaden har blitt imøtekommet ved at revidert planforslag ivaretar behov til kryssing av
E16 og atkomst til gården for store kjøretøy.

1.25 Profil 18300; Reidar Nybakke (39/48 Vestre Slidre, Kvåle)
Sammendrag brev datert 08.01.2020
Utfra kartet kan det se ut som utkjøring fra vår garasje skal stenges. Det vil bety at
vi i praksis mister en sårt trengt garasjeplass. Begge garasjeplassene i den gamle

låven er faktisk isolerte og er i daglig bruk. Dette bør kunne løses på et vis. Denne
utkjørsel brukes også av nabo Erik Gunnar Kvale ,Tyinvegen 2608, Gnr 40 - Bnr 8.
Sammen med sin sønn kjører de buss og bruker denne avkjørsel for å kjøre

gjennom sin eiendom. Dette vil vel kanskje bli et enda større behov for nå som
bussgarasjen fjernes. Innkjøringen blir også brukt av Valdres Kommunale

Renholdsverk for henting av søppel fra begge eiendommene og det blir også levert
aviser i postkassene som står på eiendommen. Vi ber derfor at det blir lagt til rette
for fortsatt bruk av innkjøring. Vi må kunne ha tilgang til Garasje og låvebru etter

utbygging av vegen. Forstår etter samtale med nabo Erik Gunnar at dere denne uka
har vært på befaring.

Når det gjelder støy så kan det se ut som vår eiendom ligger i støysone. Vi lurer

derfor på hvilke tiltak som er planlagt. Det bemerkes for øvrig framgangsmåten som
ble brukt ved rydding langs E-16 i høst. Vi fikk varsel i middagstid en dag og da ble
det sagt at tømmerhogger kommer og rydder neste dag. Jeg ba om en skriftlig
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redegjørelse for dette, men den har jeg ikke fått. Det ble da påfølgende dager

hogget ned en poppelhekk med 27 busker pluss noen bjerker mm. Dette gjør at vår
eiendom allerede har blitt utsatt for mere støy og mere innsyn en tidligere. Vi ber
om at dette tas hensyn til ved planlegging av støydempende tiltak for inne og
uteplass.

1.25.1 Kommentar SVV:
Planforslaget ligger opp til at E16 flyttes ca 5 meter vekk fra bebyggelsen. Det vil da bli nok
areal slik at dagens avkjøring får en bedre utforming, samt at det også skal være mulig å
benytte eksisterende garasjeplasser i låven.

Angående støy, så stemmer det at boligen ligger i rød støysone som utløser støytiltak for å
få innvendig oppholdsrom under Lden=35 dBA. Type støytiltak vil bli bestemt i
byggeplanfasen i dialog med grunneier og etter en nærmere befaring av uteoppholdsplasser
og oppholdsrom.
Angående fjerning av poppelhekk, så kjenner ikke vi i utbedringsprosjektet til dette tiltaket,
men det er beklagelig at grunneier opplever manglende dialog og begrunnelse opp mot SVV.

1.26 Profil 18200; Erik Gunnar Kvale (40/8 Vestre Slidre, Kvåle)
Sammendrag brev datert 17.01.2020
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Jeg, Erik Gunnar Kvale er eier av gården Kvåle, Gards.nr 40, Bruksnr 8, i V. Slidre. Jeg
har eiendom på begge sider av E-16. Den søndre avkjøringen til gården har i alle år
vært avlingsveg til gården. Avkjøringen blir også benyttet av min nabo Reidar

Nybakke. Han har avkjøring til sin garasje og kjørebru. Etter som både min sønn og
jeg kjører buss, så har avkjøringen blitt brukt for å kunne parkere bussene nede i
gardstunet. Dette vil sikkert bli mer aktuelt nå, ettersom bussgarasjen litt lenger
sør, som jeg har brukt i årevis, vil bli revet. Avkjøringen blir også brukt av bla.
melkebil og VKR. Jeg ønsker derfor at avkjøringen kan være der som den er.

Jeg er også avhengig av å kunne få flyttet dyr fra fjøset og oppover fra gården, for

jeg har det meste av min havne på øversiden av E-16. Det hadde vært ønskelig med

en undergang som vi kunne benytte. Steinar Kvåle har nemt dette i eget brev. Det

hadde vært mulig å lage en felles undergang med han, ettersom han også har behov
for å jage dyr over veien.

Bekken som går ned ved den gamle "gotoa", kan til tider bli stor, spesielt i

vårløsninga, derfor har det blitt murt opp steinmur på begge sider av bekken, samt i

bunn. Dette er nok grunnen til at bekken har gått der den skal i alle år. Det er derfor
viktig at dette blir gjort skikkelig.

"Gotoa" oppover må også lages slik at den blir lett å bruke både for folk og fe.
Jordet på oversiden av E-16 blir berørt av utbygginga. Dersom det blir en

fjellskjæring, er det viktig at det blir satt opp et høgt og solid gjerde, slik at dyr ikke
hopper (faller) utenfor.

Avkjøringa til Kvålsvegen, der jar har mitt kårhus, vil bli flyttet. Denne vegen må

dere regulere slik at den blir åpen for alle som har bruk for å kjøre den, uten at man

må kjøre gjennom mange grinder for å komme til eiendommen. Hele Kvålsvegen bør
reguleres som "ringveg".

Viser ellers til befaring 07.01.20
1.26.1 Kommentar SVV:
Merknaden imøtekommes ved at det legges opp til å beholde eksisterende søndre avkjøring.
Det bakes inn en avkjøringspil i revidert plankart.
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Riktig dimensjonering av stikkrenner og tiltak for å forebygge overvannsproblematikk for
nærliggende bebyggelse og dyrka mark vil bli vektlagt i den kommende byggeplanfasen. Det
er den kommende byggeplanfasen og målprisen for byggekostnadene som vil avgjøre om
det er mulig å imøtekomme ønsket om å oppgradere en av stikkrennene i en dimensjon på
2,5-3m i diameter (for eksempel ved profil 18250), slik at storfe slipper å krysse over E16.
Reguleringsplanen er ikke til hinder for at en slik undergang kan etableres, men terrenget
her er bratt og krevende for etablering av storfekryssing.

1.27 Profil 18700; Gøran Hult (39/46 Vestre Slidre, Kvåle)
Sammendrag epost av 09.12.2019
Som eiere av nevnte eiendom, siden 28.08.2019, har vi ikke før 07.12.2019 blitt

kontaktet av SVV eller andre offentlige etater, vedrørende inngrep som berører
Tyinvegen 2567.

Grunnet manglende informasjon har det ikke blitt gitt oss mulighet å kommentere,
eller komme med innspill til utvidelse av E16 og inngrep dette måtte medføre.

Etter mottatte opplysninger om reguleringsplan, som ligger til høring, godkjenner vi
ikke bruksendring av vår private vei, opp til bolig.

Selv om berørt areal, etter utført veg-endring, tilbakeføres til opprinnelig eier (slik
det ble forklart oss av Jon Rabben), forandrer ikke dette situasjonen. Forslaget vil
medføre offentlig trafikk til/fra andre eiendommer. Det er ikke ønskelig at vår
oppkjørsel skal endres til en offentlig gjennomfart.

78

Trasé-forandringen er, slik vi forstår det, et forslag fra nabo. Dette vil kun forbedre
tilfart til hans gård (for *tungtrafikk) samt produsere gjennomgangstrafikk og
veibelastning, rett foran vårt hus.

Ny avkjørsel fra E16 til Kvåles-grenda, som vist i høringsforslaget til

reguleringsplan, vil dessuten medføre verdiforringelse av betydelig grad, for vår
eiendom (Gnr. 39 Bnr. 46).

Hvis dagens avkjørsel fra E16 til Kvåles-grenda menes å ikke være av tilstrekkelig
standard, må ny vei løses på større eiendom, uten at tomt tilhørende Gnr. 39 Bnr.
46, forringes.

Vi viser også til tidligere forflytning av jordmasser (Gnr.39 Bnr.46), den gang E16 ble
utvidet pga. gang- og sykkelsti. Her ble skråningen, til nevnte eiendom kupert. Det

forventes etablert, ved inngrep av E16, en stabilisering av skråningen, bl.a. ved
bygning hvor grunnmur nå svikter, som følge av Veivesenets siste inngrep.
1.27.1 Kommentar SVV:

Merknaden må sees i sammenheng med merknaden fra kommunen og dialogen opp mot
grunneier av 39/5 (låvebru tett på E16).
Arealet mellom bebyggelsen mellom eiendommene 39/46 på nordsiden av E16 og 39/5 på
sørsiden av E16, er for smalt til tre parallelle veger (utvidelse av E16, g/s-veg og
atkomstveg). Merknaden imøtekommes ved å redusere inngrepene på 39/46, men utvidelse
av E16 og fjerning av trafikkfarlige atkomster vil medføre at flere brukere må få bruksrett (og
dermed også vedlikeholdsansvar) for atkomstvegen.
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1.28 Profil 18900; Morten Rolandsgården (39/37 Vestre Slidre,
Kvåle)
Sammendrag brev datert 01.01.2020
Ønsker å få tilsendt mer detaljer om hvordan vegprosjektet er tenkt å påvirke Gnr.
39, Bnr. 37. Ut fra Figur 46 s.

31 "Utsnitt fra 3D-modell" i planforslaget, kan det se ut til at det er planlagt en

betydelig fylling i forbindelse med bredding av busslomme. Ut fra plankart ser det

ut til at eiendommen blir berørt, også lenger sør. Planlagt avkjøring ser funksjonell

ut, men vi ønsker å vite hvordan adkomst til nabo eiendom Gnr. 39, Bnr.21, er tenkt
løst.

1.28.1 Kommentar SVV:
Nedenfor følger utsnitt fra 3D-modellen og plankartet, som viser foreslått løsning for 39/37
og naboeiendommen 39/21.
Det stemmer at planforslaget legger opp til at eiendommen blir berørt, spesielt som følge av
at busslommen tar høyde for areal til leskur.
Skråningsutslagene i 3D-modellen må tas med en klype salt. Vi vil i byggeplanen bestrebe å
stramme opp skråningene inn mot boligeiendommer.
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2 Konklusjon
Planforslaget har blitt justert i tråd med kommentarene til merknadene.
Innsigelsene fra NVE, Fylkeskommunen og Fylkesmannen har blitt imøtekommet.
Det har blitt foretatt justeringer av både plankart, bestemmelser, ROS-analysen og
planbeskrivelsen.
SVV og kommunene vurderer at justeringene vil utløse krav om nytt offentlig
ettersyn.
SVV vurderer at innsigelsene fra NVE, Fylkeskommunen og Fylkesmannen har blitt
ivaretatt i revidert planforslag, og at det derfor ikke er grunnlag til å opprettholde
innsigelsene. Det anmodes derfor om at innsigelsene trekkes.
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