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E16 Utbedringsstrekning Fagernes - Øylo
Sammendrag av merknader etter offentlig ettersyn av planprogrammet

Kommuner: Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang

Region øst
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Forord
Statens vegvesen Region øst la den 05.11.2018 fram planprogram for utbedring av
E16 mellom Fagernes og Øylo.
Det har kommet inn 25 merknader. Statens vegvesen har i samarbeid med
administrasjonen i kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang laget et
sammendrag av merknadene, og kommentert hver merknad.

Statens vegvesen Region Øst
Februar 2019
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1 Merknader
1.1 Fylkesmannen i Oppland
Sammendrag av e-post datert 21.12.2017
Planprogram og overordnede føringer/prioriteringen
I notatet fremlagt i forkant av regionalt planprogram påpekes det at det skal legges
vekt på effektiv ressursbruk med mål om å oppnå gode forbedringer til en lav
kostnad. Det er i planprogrammet gitt føringer for hvilke standarder som er

ønskelig å oppnå gjennom planarbeidet, både når det gjelder fremkommelighet,
trafikksikkerhet, vegbredde og hastighet.

Utbedringer av slik skala det planlegges for, vil medføre en rekke negative

konsekvenser i nærområdene. I planprogrammet vises det spesielt til tap av matjord
og støyutfordringer. Fylkesmannen mener begge disse temaene er sentrale, og at

det må være et overordnet mål å minimalisere de negative konsekvensene i så stor

grad som mulig. I planprogrammet vises det til at omfanget av prosjektet er åpent,
og det skal gjøres prioriteringer av tiltak innenfor fastsatt økonomisk ramme. Ut i
fra et samferdselsperspektiv er det naturlig at det er ønskelig med mest mulig

vegbygging innenfor budsjettrammen. Men dette må veies opp mot de negative

konsekvensene. En konsekvensutredning må derfor synliggjøre konsekvensene av
ulike utbedringsalternativer med ulik grad av gjennomføring av avbøtende tiltak.
Eksempelvis må kostnadene ved å etablere et alternativ der erstatningsareal for

dyrka mark, nydyrking, bruk av mur for å begrense arealbeslag mot dyrka mark osv.

synliggjøres, med en oversikt over hvilke konsekvenser dette vil ha på prioriteringen
av hvilke vegstrekninger som kan utbedres.

Det samme gjelder gjennomføring av støyavbøtende tiltak. I planprogrammet vises
det til at støyskjerming er kostbart, og det vises også spesielt til punktet i

retningslinjene (T-1442) som åpner for å fravike kravene i disse dersom det

medfører for store praktiske og økonomiske konsekvenser å overholde dem.

Fylkesmannen mener konsekvensutredningen må synliggjøre kostnadene ved å
gjennomføre støyskjerming i tråd med retningslinjene.

4

Med en slik metodikk blir samfunnsinteressene prissatt, og det kan gjøres en reell

vurdering og avveining av om det er samfunnsmessig best å begrense omfanget av
vegtiltak og prioritere opp bruken av budsjettrammen for å ivareta folkehelse og
nødvending matjord på en best mulig måte.
Planprosess
Fylkesmannen mener det er utfordrende å utarbeide flere såpass omfattende
reguleringsplaner innen tidsplanen som er beskrevet, og samtidig ivareta

kvaliteten/detaljeringsgraden på relevante hensyn som må vurderes og innarbeides i
planmaterialet. Det må være et overordnet mål at detaljer om hvordan tiltak skal

gjennomføres er klarlagt i forkant, slik at planen i størst mulig grad kan tilpasses de
reelle forholdene. Eksempel på dette er kryssing av vassdrag og omlegging av

bekker, hvor nødvendige kartlegginger, fastsetting av miljøkriterier og avbøtende
tiltak må innarbeides i bestemmelsene. En planløsning med romslig arealbruk og

henvisninger til senere detaljdokumenter som eksempelvis ytre miljøplan gir ikke
tilstrekkelig forutsigbarhet og juridiske avklaringer om kvaliteten i
gjennomføringsfasen.

På samme måte bør avbøtende tiltak mot støy, inkludert fysiske tiltak som

støyskjerming, innarbeides i både plankart og bestemmelser. Fylkesmannen vil
komme med utfyllende faglige innspill knyttet til oppstart av hver enkelt

reguleringsplan. For å oppnå best mulig fremdrift, og samtidig ivareta ulike

faginteresser, oppfordrer Fylkesmannen tiltakshaver til tett dialog med berørte
fagmyndigheter underveis i planprosessen.

Vi forventer også at nødvendige tiltak er såpass godt kartlagt og prioritert gjennom
planarbeidet, at arealbrukskategoriene som fastsettes i plankart er reelle

arealbruksendringer, og at graden av areal tilgjengelig for å øke fleksibiliteten i
gjennomføringsfasen gjøres minst mulig.

Vi har ingen vesentlige merknader eller innspill til temaene som er omtalt i
planprogrammet. Men vi har følgende supplerende innspill til noen av våre
ansvarsområder:
Landbruk
Vegstrekningen går for en stor del gjennom landbrukslandskap der eksisterende veg
grenser inntil dyrka/dyrkbar mark. Fylkesmannen vil derfor peke på at det er

avgjørende at det i planleggingen blir tatt hensyn til nasjonal jordvernstrategi. I

denne forbindelse viser vi til at regjeringen har vedtatt en oppdatert jordvernstrategi
i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget. Den oppdaterte

jordvernstrategien inneholder 18 tiltak, hvorav 16 tiltak er oppdatert fra nasjonal
jordvernstrategi vedtatt i desember 2015. Det er et nasjonalt mål at årlig
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omdisponering av dyrka jord må være under 4000 dekar innen 2020, jf. Prop. 1 S

(2018-2019). For Oppland sin del, svarer dette til et årlig mål på under 200 dekar.
Dette betyr at jordverninteresser må få tyngre vekt i planleggingen.

Som et viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens jordvernstrategi, sendte også

landbruks- og matministeren brev datert 1. oktober 2019 til fylkesmennene. Brevet

skulle bidra til å klargjøre jordvern som en nasjonal eller vesentlig regional interesse
i kommunenes planlegging.

Vi forventer at arealbruken følger opp nasjonal jordvernstrategi.
Fylkesmannen minner om at dersom det kan bli aktuelt med omdisponering av

dyrka eller dyrkbar mark, skal det utredes alternativ som ikke medfører tap av slik

mark. Vi forutsetter videre at det for hvert enkelt område og samlet for kommunen

blir utarbeidet en oversikt over planlagt omdisponering av dyrkbar og dyrkbar mark.
Det må også lages et arealregnskap der det går tydelig fram hvor mye areal og hva
slags arealkvalitet de ulike arealformål vil legge beslag på.
Støy
Det er et nasjonalt mål å redusere støyplagen med 10 prosent innen 2020 jf.

St.meld. nr. 26 (2006- 2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.

Med bakgrunn i dette mener Fylkesmannen at avbøtende tiltak knyttet til støy må
være en prioritert del av planarbeidet. Vi forventer at intensjonen om støyfaglig

utredning følges opp, og at avbøtende tiltak mot støy, inkludert fysiske tiltak som
støyskjerming, innarbeides i både plankart og bestemmelser.
Barn – og unges interesser
Vi registrerer at i følge oppstartsmeldingen og planprogrammet er gang- og

sykkelveg og belysning i utgangspunktet ikke en del av prosjektet. Vi vil presisere at
hensynet til myke trafikanter er et sentralt element i en helhetlig vurdering av

trafikksikkerhet. Vi mener derfor at også mulige tiltak for å bedre sikkerheten for
myke trafikanter, og å bedre muligheten for gange og sykling, bør utredes og
innarbeides i planarbeidet.

For øvrig viser vi til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale
interesser omtalt i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til

kommunal planlegging i Oppland kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet.
Vi forventer også at kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp.

Kommentar SVV:
Siden hensikten med prosjektet er utbedring av dagens E16, er det ikke snakk om å vurdere
mange ulike utbedringsalternativer i konsekvensutredningen. Prosjektet vil ta utgangspunkt i
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senterlinja, så alternativene vil i hovedsak omhandle ulike typer avbøtende tiltak. Det vil bli
lagt vekt på avbøtende tiltak for å minimere beslag av dyrka mark, men det er ikke mulig å
utrede alternativ som ikke medfører tap av dyrka mark, da det på flere delstrekninger ligger
dyrka mark tett på vegen på begge sider.
Støy: Ut i fra dagens støysonekart sett i forhold til den økonomiske rammen til prosjektet, vil
det medføre for store økonomiske konsekvenser å utføre støytiltak for både boliger i gul og
rød støysone. Konsekvensutredningen vil bruke erfaringstall for støyskjermer og fasadetiltak
for å synliggjøre de økonomiske konsekvensene med å støyskjerme alle boliger i rød og gul
støysone. Det vil bli utarbeidet en støyfaglig utredning som vil bli fulgt opp, herunder at
avbøtende tiltak mot støy, inkludert fysiske tiltak som støyskjerming, innarbeides i både
plankart og bestemmelser.
Avbøtende tiltak til for eksempel kryssing av vassdrag og omlegging av bekker vil bli
innarbeidet i bestemmelsene. Det er imidlertid ikke mulig å bestemme alt i reg.planen, da en
del detaljer må avvente byggeplan. Vi er derfor avhengig av å ha et visst handlingsrom også i
byggeplanfasen til å finne de beste løsningene.
Konsekvenser for mjuke trafikanter vil inngå i konsekvensutredningen, men i
utgangspunktet legges det ikke opp til bygging av GS-veg som følge av begrenset
økonomisk ramme, sentrale NTP-føringer, vil medføre betydelig mer beslag av dyrka mark,
og mer konflikt med boliger, avkjøringer og kulturminner.

1.2 Vestre Slidre kommune
Vedtak i kommunestyret den 20.12.2018:
Kommunestyret i Vestre Slidre er positiv til planprogrammet for E16

utbedringsstrekning Fagernes-Øylo. Dog vil ein gjerne fremheva følgjande punkt:
1) For strekninga Øylo-Hande samt Røn/Ulnes nord ber ein SVV i sterkare grad å

gjere tiltak for mjuke trafikantar. Dette gjeld særskilt i område nær bygdesentra og
der det finst fleire bustadhus, for eksempel ved å utvide vegskulder på ein eller
begge sider av vegen

2) Vurdera å utvide planområdet til å inkludere areal for avkjørsel til

Eingangsbrua/Slidre sentrum Sør.

3) Vurdera å utvide planområdet i Røn sentrum nordover til og med Fv 265
4) Vurdera å utvide planområdet i sør til kyrkjevegen frå Reien
5) Det må takast hensyn til eksisterande gang og sykkelveg.

Kommentar SVV:
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Her følger kommentarer til de 5 punktene i høringsuttalelsen fra Vestre Slidre kommune.
1) Planprogrammet stiller krav om at konsekvenser for mjuke trafikanter skal belyses i
den kommende konsekvensutredningen. På delstrekninger hvor det legges opp til ny
linje for E16, vil dagens E16 fungere som lokalveg og gs-veg. Dette grepet er aktuelt
å gjennomføre i Røn hvor utretting av kurver med utgangspunkt i gjeldende
reguleringsplan, vil medføre at dagens E16 kan fungere som lokalveg og gs-veg. Et
tilsvarende grep kan også være aktuelt sør for Tveit bru i Vang.

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for E16 gjennom Røn.

SVV er i utgangspunktet skeptisk til å regulere inn utvidet to-sidig skulder grunnet
følgende momenter:
a. Begrenset økonomisk ramme – vi må derfor prioritere mellom flere gode
trafikksikkerhetstiltak, med fokus på de tiltakene som gir størst effekt.
b. Ulykkesstatistikken viser at trafikkulykkene med drepte og hardt skadde
skyldes møteulykker og utforkjøringsulykker. Forsterket midtoppmerking,
sikring av sideterreng og utbedring av kurver vil gi størst gevinst for å skåne
mennesker mot framtidige alvorlige trafikkulykker.
c. Det foreligger sentrale NTP-føringer til hvilke tiltak som skal prioriteres i
utbedringsstrekningene, herunder prosjektet E16 Fagernes – Øylo.
d. Vil kreve mer arealbeslag, spesielt i bratt terreng hvor 1,5 m ekstra skulder
kan gi store utslag for fyllingsfot og skjæringstopp.
e. Store deler av dagens E16 har en vegbredde på under 7 meter i dag.
Breddeutvidelse til 8,5 m inkludert 2x75 cm asfaltert skulder vil medføre
konflikt med dyrka mark, bebyggelse, avkjøringer, kulturminner o.l.
Ytterligere breddeutvidelser for å få areal til utvidet skulder vil øke disse
nærføringskonfliktene.
2) Hensikten med en utvidelse av planområdet til Eingangsbrua/Slidre sentrum Sør, må
være at en reguleringsplan da kan åpne for tiltak som medfører at fartsgrensen i
dette området kan skiltes opp fra 60 km/t til 80 km/t. SVV er enig i at det er en
fordel for framkommeligheten på E16 hvis fartsgrensen i dette området kan skiltes
opp til 80km/t. Dagens fartsgrense på 60 km/t var satt lenge før ombygging av
kryssene og etablering av g/s veg med kulvert i 2009/2010. I forbindelse med
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ombyggingen ble det ikke foretatt å skilte opp fartsgrensen. Ut i fra en grov
vurdering opp mot dagens fartsgrensekriterier må det som minimum iverksettes
utbedring av to endeavslutninger på rekkverk og to lysstolper som må sikres/flyttes,
før det kan være aktuelt å skilte opp hastigheten. Det må også vurderes utbedring av
stigningsforholdet og sikten for avkjøringen inn til Slidre. SVV vurderer at disse
tiltakene kan gjennomføres innenfor eksisterende eiendomsgrense ikke krever
reguleringsplan.
3) Merknaden imøtekommes ved at det reguleres gs-veg i Røn sentrum og nordover til
og med fv.265. Dette vil ikke endre prioriteringsrekkefølgen i planprogrammet kap.
4.
4) Den stramme økonomiske rammen for prosjektet medfører at det er prioritert
punktutbedringer av ulykkesutsatte kurver i Ulnes, Røn og Reiensvingen, mens
sammenhengende utbedring av strekningen Hande til Øylo. Planavgrensningen er
allerede trukket ca 1 km sør for Reiensvingen. Dette fordi det kan være gunstig å
bruke fjellmasser fra utretting av en uheldig kurve sør for Reiensvingen til
fylling/vegoppbygging av en ny veglinje i Reiensvingen. Det frarådes å utvide
planområde ytterligere sørover over 350 m til Kyrkjevegen, da vegutbedring sørover
til Kyrkjevegen vil gå utover målet om en sammenhengende utbedring mellom Hande
og Øylo.

Utretting av kurve sør for Reiensvingen kan gi fjellmasser til utbedring av Reiensvingen.

5) Det vil bli tatt hensyn til eksisterende GS-veger og regulert GS-veg i Røn.
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1.3 Oppland fylkeskommune
Sammendrag av brev datert 19.12.2018:
Regionalenheten stiller spørsmål om rangering av resultatmål (se punkt 2.3); hvorfor
er kvalitet prioritert nederst på prioriteringslisten? Dette ble også løftet på

planforum 13.12.18, men ikke utdypet. På hvilken måte blir fylkeskommunens
regionale plan for samferdsel inkludert/ involvert/ tatt inn i planprogrammet?

Fylkeskommunen ser helst at også det regionale nivået blir inkludert i avsnittet

Nasjonale og regionale mål og retningslinjer. Under punkt 5.3 Medvirkning, er det
ønskelig at Oppland fylkeskommune også tas med som en av instansene statens
vegvesen skal samarbeide med. Spesielt under punkt E.
Konsekvenser som skal belyses i KU.
Oppland fylkeskommune er en sertifisert trafikksikker fylkeskommune. Dette

innebærer at det er et spesielt fokus på trafikksikkerhet. Oppland fylkeskommune
ønsker at det rettes stor oppmerksomhet mot de myke trafikantene i forbindelse
med KU. Punkt 6.3.1 og 6.3.3 er noe uklart slik det står i dag.

Punkt 6.3.4 Landskapsbilde; Tiltakets konsekvenser for landskapsbilde må beskrives
og illustreres for både nær- og fjernvirkning. Det er særlig der det er sidebratt
terreng og/eller tiltaket medfører store terrenginngrep at dette er aktuelt.

Alternativvurderinger må vises der tiltaket vil få store negative konsekvenser for
landskapsbildet.

I reguleringsplanen må det innarbeides bestemmelser om terrengforming,

revegetering, materialbruk, vegutstyr med mer som sikrer veganlegget en helhetlig
utforming og god landskapstilpasning.

Under punkt 6.3.6 Nærmiljø og friluftsliv; Vegen må ikke bli en barriere mellom de
som bor og ferdes i området og muligheter for å bedrive fysisk aktivitet og
friluftsliv. Det må sikres gode og sikre adkomster til strandsonen. Oppland

fylkeskommune spiller inn om det kan være muligheter for å lage underganger i
forbindelse med drenering som likevel skal etableres.

Støy og støyavbøtende tiltak, punkt 6.3.9; På strekninger hvor fartsgrensa er tenkt
økt må dette innarbeides i støyberegningene.
Merknader fra Kulturarv
Dette er et utbedringsarbeid som vil foregå i et område med svært mange verdifulle
kulturminner. I jordbruksområdene langs Strondafjorden og Slidrefjorden ligger et

høyt antall fredete kulturminner som middelalderkirker og gravhauger fra jernalder
10

og middelalder, i tillegg til verneverdig gårdsbebyggelse. Vegen passerer i dag nært
inntil flere av disse, og potensialet for at planlagte tiltak vil kunne berøre

kulturminnene vurderes som høyt. Flere steder vurderes også potensialet for funn
av uregistrerte kulturminner også som høyt.

Statens vegvesen tok tidlig kontakt med kulturarvenheten, slik at vi kunne sette i

gang arbeidet med å avklare planens forhold til automatisk fredete kulturminner jfr.
kulturminnelovens § 9. Arbeidet med arkeologiske registreringer ble derfor satt i
gang allerede høsten 2018, og vi fikk da gjennomført en sjakteundersøkelse på
strekningen Hålimoen - Rødvang i Vestre Slidre. Som formidlet i epost av

30.10.2018, ble det påvist et fossilt dyrkingslag, som vurderes som automatisk
fredet jf. kulturminnelovens § 4. Rapport for arbeidet vil oversendes i løpet av
januar 2019.

Det er positivt at vegvesenet tidlig tok initiativ til å sette i gang arbeidet med

arkeologiske undersøkelser. Enkelte mindre områder langs strekningen er tidligere
undersøkt, men en innledende gjennomgang av planområdet viser at det

gjenstående arbeidet vil bli svært omfattende. I dette området ligger kulturminnene
tett, og vi har flere opplysninger om funn av gjenstander i grunnen, i tillegg til

opplysninger om gravminner som tidligere skal ha stått her. Rester av disse kan

fortsatt finnes under matjorda. Potensialet for funn av uregistrerte kulturminner
vurderer derfor som høyt på en stor andel av det berørte arealet.

Som avtalt i planforum 11.12.2018, vil det være nyttig med et eget møte på nyåret
hvor vi går gjennom både hvilke undersøkelser som må gjennomføres, samt se på
de punktene hvor vi allerede nå ser at tiltak vil komme svært nær kulturminner. Et

endelig budsjett for våre undersøkelser vil utarbeides i etterkant av dette møtet. En
grov utregning basert på oversendte kartfiler viser at over 200 daa dyrket mark

berøres, og potensialet for funn vurderes altså som høyt på en stor andel av dette. I
tillegg må det gjennomføres overflatebefaringer av flere områder, og der
planområdet strekker seg ned til fjorden må det prøvestikkes etter

steinalderlokaliteter. Dette er omfattende, og et foreløpig anslag av kostnader viser
at budsjettet vil komme på rundt 4 millioner kr.

Vi går ikke gjennom alle kjente kulturminner i planområdene i denne uttalelsen, da

det vil være bedre å samle alle opplysninger om kulturminnehensyn når vi har bedre
oversikt etter alle undersøkelser er gjennomført. Dette må ligge som grunnlag for
den konsekvensutredning vegvesenet skal utbedre i forbindelse med offentlig

ettersyn, og det er derfor viktig at vi kommer tidlig i gang. Vi oppfordrer imidlertid

vegvesenet til å ha fokus på kjente kulturminner i den videre planleggingen frem til
vi kan komme med en full oversikt. Dette omfatter også de kulturminnene

kommunene Vang og Vestre Slidre selv har utpekt som særlig verdifulle for
lokalsamfunnet i sine nylig vedtatte kulturminneplaner.
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Vi minner om planene ikke kan vedtas før undersøkelsesplikten jfr
kulturminnelovens §9 er oppfylt.

Kommentar SVV:
I tråd med gjeldende Plan- og Byggherrestrategi og HB R760 Styring av vegprosjekter, skal
resultatmål prioriteres via følgende rangering:
1.

HMS (SHA og Ytre miljø)

2.

Økonomi (investeringskostnad)

3.

Fremdrift

4.

Kvalitet (vegnormaler og levetidskostnader)

Dette betyr ikke at kvalitet ikke vektlegges. Det tas utgangspunkt i kvalitetskravene i
vegnormalene (som i høy grad har fokus på kvalitet).
Angående avsnittet om Nasjonale og regionale mål og retningslinjer, så anbefales det å ta ut
dette avsnittet fra planprogrammet, da det er unødvendig å ramse opp lover og
retningslinjer som uansett gjelder.
SVV er enig i at Oppland fylkeskommunen må nevnes i planprogrammet som tas med som
en av instansene statens vegvesen skal samarbeide med.
Angående støy og støyavbøtende tiltak, så vil framtidig fartsgrense ligger til grunn for
støyberegningene.
Angående hensynet til mjuke trafikanter, så har pkt 6.3.1 og 6.3.3 blitt revidert for å
tydeliggjøre at planprosessen skal belyse konsekvenser for mjuke trafikanter. Det vises for
øvrig til kommentar til merknaden fra Fylkesmannen.
Punkt 6.3.4 Landskapsbilde har blitt oppdatert i tråd med merknaden fra fylkeskommunen.
Det vil bli innarbeidet bestemmelser om terrengforming, revegetering og materialbruk for å
sikre at veganlegget får en helhetlig utforming og god landskapstilpasning.
Kulturarv
Det er avholdt et eget møte med OFK angående bruk av georader med mål om å redusere
omfanget av sjakting. Kartlegging av kulturminner og nærføringsproblematikk til
kulturminner vil bli vektlagt i det videre planarbeidet.

1.4 NVE
Sammendrag av brev datert 13.12.2018:
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare,
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om
hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal
tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.
Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.

Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flomerosjon og skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter
tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging.
På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning
av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.

Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt
etter vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer
klart frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte
konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.

Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har
konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring
med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:
•

NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og
energianlegg.

•

NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs

saksområder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen,
slik at en unngår innsigelse.
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•

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom-

og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og
innarbeides i planen.

•

NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante
saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.

•

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig
ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og
vesentlige regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan
de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger
innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes
elektronisk til ro@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om
faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at
det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt ønsker konkret
bistand til i den enkelte saken.

Kommentar SVV:
SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.

1.5 Regionstyret i Valdres
Sammendrag av brev datert 5.12.2018:
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Kommentar SVV:
På bakgrunn av resultater fra den kommende konsekvensutredningen, kan det være aktuelt å
regulere inn tiltak som i utgangspunktet ikke omfattes av prosjektet (bussholdeplasser, gsveger). Det er i utgangspunktet fornuftig å regulere inn GS-veg samtidig for å forhindre at
utbedring av E16 bygger igjen muligheten av en framtidig GS-veg. Imidlertid foreligger det
en del argumenter mot å regulere inn omfattende tiltak som ikke er en del av prosjektet:
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•

•
•

•

•

Reguleringsplanene vil bli betydelig mer omfattende hvis planene også skal ha med
separat GS-veg framfor reguleringsplaner som kun ivaretar utbedring av eksisterende
veg. I 80-soner må GS-veg ha en rabatt på 3 meter ut mot E16. Sidebratt terreng vil
stedvis kreve høye skjæringer/fyllinger. Det å avsette tilstrekkelig areal til en GS-veg
vil derfor komme i konflikt med både boliger, avkjøringer, gårdsbruk, dyrka mark og
kulturminner.
Det er lagt opp til en meget stram framdriftsplan i dette prosjektet, som ikke åpner
for en omfattende og lang reguleringsplanfase.
Innregulering av GS-veg vil kreve at vi i plankartene må krysse ut en rekke bolighus.
For eierne av disse husene vil det bli vanskelig å få solgt eller få tillatelse til påbygg
av boliger som er forutsatt fjernet i reguleringsplan.
For boliger som er krysset ut i reguleringsplan, så kan boligeiere innen 3 år etter
planvedtak kreve disse boligene innløst. SVV må etterfølge slike innløsningskrav selv
om det ikke foreligger byggemidler til gs-vegen.
En reguleringsplan for GS-veg vil gå ut på dato etter 10 år med tanke på
ekspropriasjon av grunn.

SVV vil ved breddeutvidelse av E16 bestrebe å velge løsninger som ikke forhindrer en
framtidig GS-veg. Det kan for enkelte kurver/delstrekninger være aktuelt å legge om E16
slik at eksisterende veg kan fungere som lokalveg og GS-veg.
Turtnes-Øye er ikke en del av prosjektet.

1.6 Valdresmusea
Sammendrag av brev datert 20.11.2018:
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Kommentar SVV:
SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.

1.7 JVB v/Helge Kvame
Sammendrag av brev datert 15.12.2018:
JVB driver bl.a. de kommersielle Nor-Way Bussekspresslinjene Øst-Vest Xpressen og
Valdresekspressen som begge betjener utbedrings-strekningen med inntil åtte
avganger daglig (fire i hver retning).
Vi ser av «E16 Utbedringsstrekning Fagernes – Øylo Planprogram for prioritering av
tiltak og utarbeidelse av Reguleringsplaner», kulepunkt nr. sju i «3.6 Standard og
omfang» følgende ambisjoner om tilrettelegging for kollektivtrafikk:
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«Holdeplasser skal som hovedregel ikke oppgraderes, men beholdes med dagens
utforming/plassering. Ved breddeutvidelse av vegen må det sikres at eksisterende
holdeplasser har tilstrekkelig bredde til at bussen kommer ut av vegbanen ved
stopp. Det må gjøres en registrering/ gjennomgang av holdeplasser på strekningen
og holdeplasser som er mye brukt bør vurderes oppgradert med universell
utforming etter konkrete vurderinger av nytte opp mot kostnader.»
Dette er det eneste vi kan finne om buss og holdeplasser. Ordet kollektivtrafikk er
ikke benyttet en eneste gang i planprogrammet.
JVB har laget en enkel oversikt over leskur på hele E16
Sandvika-Bergen, samt strekningene Hønefoss-GolHemsedal, Øvre Årdal – Fodnes og Håbakken-LærdalSogndal.
Denne oversikten viser at det står svært dårlig til med
leskur i Valdres.
E16 i Valdres har 0,71 leskur pr. mil veg, nest dårligste
strekning av de nevnte er E16 i Sogn som har 2,72
leskur pr. mil veg. Beste strekning er rv5 LærdalSogndal med 4,67 leskur pr. mil veg. De to nevnte
strekninger er målt på veg i dagen (tunellstrekninger er
ikke med).
Planprogrammets kartvedlegg fra øst til vest utgjør
(inkludert ikke omfattede parseller) ca. 3,3 mil. For å
komme opp på et sammenlignbart antall leskur med E16
vest for Valdres og E16 øst for Valdres bør vi ha minst ni
leskur på denne strekningen, i dag er det to (Ryfoss og
Røn).
Av egne observasjoner vet vi at det står enda dårligere
til med belyste holdeplasser i Valdres enn med leskur.
Kanskje kan også noen av de til en viss grad slås
sammen ved enklere tilrettelegging med gode
ganglenker (f.eks. Tveit/Tveitamoen).
Tabellen øverst til høyre viser de holdeplassene med
flest påstigende ekspressbusspassasjerer i 2017. De
seks største holdeplassene har klart å «snike» seg ut av
planprogrammet ved at vegparsellene slutter eller
starter like ved de. De to øverste har leskur i dag og de
med rødt tall er vår anbefaling til oppgradering med
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bl.a. leskur. Alle oppgraderinger og leskur er som
hovedregel alltid i retning Fagernes og Oslo.

På mange av dagens E16-strekninger føles det svært utrygt å gå. Vegen er smal,
mørk og svingete. Mange er av forskjellige årsaker ikke glad i selv å være ute i

mørket eller sende ungene sine ut på en lite sikker gåtur i mørket for å komme seg
til og stå og vente på en dårlig holdeplass.

Bussens største konkurrent er personbilen og da må bussen tilby et så godt tilbud
som mulig. Mørke bussholdeplasser uten noen fasiliteter som leskur, belysning,
manglende mulighet for park&ride/ kiss&ride tilbyr ikke til økt bruk av bussen.
Mange i Valdres blir kjørt til holdeplass og mange blir kjørt unødvendig langt

(mange helt til Fagernes) for å finne en trygg og god plass å levere sine kjære.

Vi håper virkelig at når E16 nå endelig skal rustes opp så kraftig som det legges opp
til mellom Ulnes og Øylo at busspassasjerenes fasiliteter blir vurdert, også opp mot
sammenlignbare områder og strekninger på E16. Vi trur dessverre ikke at slike tiltak
vil bli vurdert i ettertid.

Kommentar SVV:
SVV har i januar hatt et møte med JVB og Oppland trafikk der innspillet ble drøftet, og
bruken/plasseringen av dagens holdeplasser ble gjennomgått.
Planområdet i Røn utvides slik at reguleringsplanen omfatter holdeplassene ved Røn
samfunnshus og sør for Fosheim. Det kan være aktuelt å flytte holdeplassen nærmere
Fosheim (ved bensinstasjonen) og nedlegge holdeplassen sør for Fosheim, da denne er lite i
bruk og siden den vil komme i konflikt med justert E16-linje.
For de fleste av holdeplassene langs E16 er det mulig med oppgradering uten å erverve
grunn, så det er tilstrekkelig med byggesøknad for å gjennomføre tiltak.

1.8 Slidrevassdragets grunneigarlag
Sammendrag av e-post datert 15.12.2018:
Slidrevassdragets grunneigarlag som ivaretar grunneiernes rettigheter i forhold til
vassdraget/Slidrefjorden og Strandefjorden sin del som ligger i V. Slidre har
følgende kommentar til rammeplanen:
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Der hvor utbygging vil berøre vassdraget i form av avrenning, grøfter, drenering og
eventuell utfylling, mener vi Slidrevassdragets gr.lag er part. Vi forutsetter at arbeid
og framdrift skjer på en måte som ikke forringer atkomst til fjorden og ellers er til
ulempe for fjorden som fiskevatn. Vi er spesielt opptatt av avrenning og
forurensing. Det er først når de konkrete utbedringsplaner foreligger at vi kan
komme med konkrete innsigelser til planene.
Vi ber om å bli holdt underrettet som part.

Kommentar SVV:
SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.

1.9 Nils Rogn og Kari Birgit Lien (Gnr. 81/1 i Vang), Hallgrim Rogn og
Emma Børhus Tørme (Gnr. 84/5 i Vang),
Sammendrag av brev datert 16.12.2018:
1)

Det er svært bra og viktig at Vangsnessvingen nå vil bli utbedra og trygga.

Håper den blir retta ut så mye at det faktisk blir trygt.
2)

For Rogn Camping er det ønskelig at avkjøringen fra E16 til Tørpegardsvegen

fra begge kanter blir opprettholdt. Dette er også viktig for resten av grenda
(Tørpegardane og Åsvang-/Hensåsen-området).
3)

Busslomme på begge sider av E16 må opprettholdes, både pga skoleunger

som daglig skal gå av og på der og for de som kommer fra Åsvang/Hensåsen, ned
Tørpegardane for å ta buss/ bli henta fra buss. Plass til parkering av en bil eller to
hadde vært tjenlig, i tilknytning til busslommene.
4)

Vi legger til grunn av dere snakker med eierne av gnr 85/9, 14 og 5, som blir

mest dirkete berørt, og finner løsninger de kan akseptere, både med hensyn til
erstatning, avkjøring, støyskjerming mm.
5)

Felles brønn for gnr 85/14, 5, 3,9 21, 16 og 1(Campingdelen) får vann fra

felles brønn, med pumpehus og kryssing av E16 (se kartutsnitt). Vannforsyningen
må ivaretas både i byggeperioden og etter ferdigstilling.
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For Børhus, gnr 84/5 er i tillegg følgende viktig;
•

At E16 ikke medfører økt støy fra biltrafikken og at veglinja ikke kommer

nærmere husene enn i dag. Støymålinger må dokumenteres både før og etter
utbygging og ulemper avbøtes.
•
•
•

Carporten inntil E16 må kunne nyttes uendra.
Minst mulig matjord må gå tapt

Om veglinja forbi Hugali (gnr 84/8 m fl bnr) blir trekt nordover og inn på

84/5 ønsker vi at jord som går tapt blir erstatta med oppdyrking. Det er krattskog
på deler av teigen der, men rik jord som bør ivaretas og nyttes/planeres slik at
eksisterende jorder blir sammenhengende og forbedra. Dette må drøftes konkret i
samband med detaljplanen for E16.

Kommentar SVV:
SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.

1.10 Reidar Thune (Gnr. 96/21 i Vang)
Sammendrag av e-post datert 12.12.2018:
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Eg viser vidare til samtale med Knut Westerbø den 04.12.2018. Han teikna i
hovudsak inn på eit kartblad kva eg tok opp gjeldane mine g.nr og b.nr 96/21-23
og 37. Som avtala vil eg likevel kort melde inn dette skrifteleg og som var:
1. Eg driv aktiv gardsdrift på småbruket mitt og ønsker sjølvsagt ein dialog der
minst muleg av dyrka mark går tapt knytt til vegutbetring.
2. Rett vest for g.nr 96/21 har går ein vassledning i stålrør ca 1 m under E-16.
(legge der sidan ca 1975) Denne går vidare ned til elva. Knytt til ledningen står på g
nr 96/37 eit pumpehus. Frå pumpehuset går ein luftstrekk med straumtilførsel som
kryssar E-16 og inn på bolighuset på g nr 96/23. Dersom vegarbeidet kjem i
konflikt med noko knytt til vassanlegget, må vegvesenet finne løysingar for dette på
kort og lang sikt.
3. Det kjem mykje vatn ned mot E-16 her: Både går mine drensgrøfter og naboar
sine grøfter ut i to stikkrenner, ei like vest for mitt g nr 96/23 og ei ca 100 m lenger
vest rett ned for vestre del av Tveitabruk bygg sin nye produksjonshall. Frå
stikkrenna nærast min eigedom har Vegesenet i si tid delteke i etablering av lukka
grøft via to kummar ut i elva Begna. Også frå den andre stikkrenna går det
betongrøyr ut i Begna. Det er rimeleg å forvente at vegarbeidet vil råke både desse
to stikkrennene. For at ikkje vatnet skal gå ut i grunnen med uheldige konsekvensar
for mitt g nr 96/37 må vatnet framleis førast ut i Begna i lukka grøfter frå aktuelle
stikkrenner.
4. Eg har elles jordbruksavkjøring frå E-16 ned til g nr 96/37. Denne tener også
som avkjøring til eit reidskapshus på ca 80 kv m. som eg har rett ved sida av
jordstykket.
De er elles sikkert kjende med at det går eit luftstrekk med telekablar i området.
(Går i grensa på g nr 96/37.
Eg håpar dette kan vere nyttige opplysningar for det vidare arbeidet, herunder
reguleringsplan i sin tid.

Kommentar SVV:
SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.
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1.11 Gudny Berge (Gnr. 37/4 i Vestre Slidre)
Sammendrag av e-post datert 17.12.2018:
Jeg har ikke klart å finne kartene dere viste på møtet, noe sted på nett.
Så vidt jeg kunne se ut fra kartet som var fremme på det åpne møtet på Slidre, var
det streket opp får å ta vekk det meste av hagen tilhørende den gamle
skysstasjonen jeg eier og bor i på Midtre Løken.
Jeg kunne heller ikke se noen god løsning på hvor jeg skulle ha vei opp til huset. Jeg
er avhengig av å ha mest mulig av tomten rundt huset, siden jeg har hester som har
dette som beite og utegangsplass.
Det er også viktig å han en så kort vei over E16 som mulig ved forflytting av dyra
ned på jordene. Jeg eier også 40/2 og trenger tilkomst til dette også. Jeg ser for
meg at en undergang er den sikreste måten å løse dette på.
Den gamle låven som datt ned i fjor vinter hos nabo 37/2, har stått til nedfalls i
mange år og kan umulig være mer å samle på.
Eierne var også åpne for å ta både denne og bolighuset som hører til, samt et hus
til. Da ligger det til rette for en forholdsvis rett veg.
Dette er antagelig både innlysende og selvfølgelig at streken jeg dro opp på kartet
vil være en god løsning for alle.
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Kommentar SVV:
Prosjektet har i utgangspunktet ikke midler til over/underganger for kryssing til
landbrukseiendommer, det anses som usannsynlig å kunne ta med.
SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.

1.12 John Rogn. (Gnr. 85/5 i Vang)
Sammendrag av e-post datert 12.12.2018:
I forbindelse med ny vegtrase ønsker jeg å forandre på avkjørselen til eiendommen
min. I dag ligger den veldig nærme svingen ved Vangsnes, og jeg ønsker og flytte
den midt ut på sletta omtrent ved avkjørselen til Vestli.
Kunne vært artig om dere kunne vise mer nøyaktig hvor den nye vegtraseen kommer
til å gå.

Kommentar SVV:
SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.
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1.13 Marit Kvåle (Gnr 39/1 i Vestre Slidre)
Sammendrag av e-post datert 12.12.2018:
Eg sender over kart der eg har prøvd å tegne på synkegrøfta til kloakken min på
oversida av vegen.
Eg må ha avkjøring til jordet mitt på nedsida av vegen på gunn av våronn, slått og
tilgang til fjorden, og må jage ammekyr over vegen p. g. av beite.

Kommentar SVV:
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SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.

1.14 Morten Rolandsgården (Gnr. 39/37 i Vestre Slidre)
Sammendrag av e-post datert 13.12.2018:
Avkjøringen til Gnr. 39, Bnr. 37 (og Gnr. 39, Bnr. 21), har vært der den er i dag, fra
lenge før eiendommen ble bebygd i 1951. Da riksvegen ble utbedret/flytte på
slutten av 1950 årene, ble vegen hevet ca. 1 meter.
Det medførte at vegen opp til hovedvegen ble enda brattere og fikk en mer
uoversiktlig avkjøring. Avkjøringen er i dag svært uoversiktlig, og på vinterføre er
det vanskelig å stoppe med bil, se vedlagte bilder.
Dette vil bli ytterligere forverret hvis E16 blir utvidet nedover på stedet og
hastigheten økes til 80 km/t. Vi foreslår å etablere et flatere parti på toppen, slik at
det er mulig å stoppe og få oversikt over trafikken både sør- og nordover. Dette vil
etter vår mening, minimer risikoen, være den minst ressurskrevende løsningen,
skåne naturen og ta vare på miljøet. Ikke minst vil dette være den løsningen
grunneierne ønsker og vil være mest fornøyd med.
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Kommentar SVV:
SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.

1.15 Fosheim sag v/ Thor Even Storli Stee
Sammendrag av e-post datert 13.12.2018:
Når prosjektet trer i kraft, vil det bli behov for å huse arbeidsfolk samt et område for
anleggskontor og parkering. Her vi noe jeg mener kunne vært egnet.
Gamle Fosheim Hotell og Hytter i Røn har 10 hytter (7 per i dag) som er i grei stand
med sengeplass til 6 personer per hytte. I tilknytning har vi en nylig opparbeidet
grusplass som er tenkt til bobil/lastebil stopp med strøm, vann og kloakk klart for
en eventuell brakkerigganlegg/parkering.
Dette anlegget er det Fosheim Sag som eier og har mulighet for og lager forskjellig
avtaler for området etter ønsker. Eks brøyting, søppelkjøring samt tilgang for
omlastningsområde med truck ved anlegget vårt. Her er det masse muligheter. Jeg
har også god dialog med noen som besitter et storkjøkken i nærheten om det skulle
være interessant.

Kommentar SVV:
SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.

1.16 Knut Hove (Gnr. 29/1 i Vestre Slidre)
Sammendrag av brev datert 14.12.2018:
A . Rør og ledninger
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
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4.

Stikkrenne / Drenskum med 4’’ betongrør ned til fjorden

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.
B. Avkjøringer.
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 )
C. Torget – Norrøn Hovstad
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.
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Skisse av lokasjon for avkjøringer, 30mm vannledning, 100mm vatningsledning,
95kv el-kabel og drensgrøfter som krysser E16 fra eiendommen Hove 29.1
Kommentar SVV:
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SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.

1.17 Aslag Hamre (Gnr. 40/1) og Gerd Westerheim (Gnr. 37/6) i Vestre
Slidre
Sammendrag av brev datert 13.12.2018:
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Kommentar SVV:
SVV har fått flere innspill om en løsning for gående og syklende mellom Kvåle og
Løkjisberget. En vil i samarbeid med kommunen se på løsninger for problematikken.
Utfordringen for SVV er at midlene er begrenset, nærføringsproblematikk med dyrka mark,
bebyggelse og avkjøringer, samt at det foreligger føringer for hvilke tiltak som skal
prioriteres i dette prosjektet.
SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.

1.18 Steinar Kvåle (Gnr. 40/13, 40/14, 39/21 i Vestre Slidre)
Sammendrag av e-post datert 15.12.2018:
Utbedring av dagens E 16 vil belaste min driftsenhet 40/13 i Vestre Slidre
Kommune.
Driftsenheten består av:
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•
•
•

Gnr 40 Bnr 13

Gnr 40 Bnr 14
Gnr 39 Bnr 21

I tillegg leies driftsenhetene eller del areal:
•
•
•

Gnr 40 Bnr 20 Solveig Solum
Gnr 41 Bnr 8 Joakim Meyer

Gnr 39 Bnr 16 Britt Irene Vårvik, dette er et heimstøljorde jeg beiter, er ikke i

berøring med utbedringen.
•
•
•
•
•

Gnr 37 Bnr 7 Nils Erik Hilmen
Gnr 36 Bnr 2 Nils Erik Hilmen

Gnr 40 Bnr 18 Nils Erik Hilmen

Gnr 37 Bnr 6 Gerd Reidun Westerheim

Gnr 40 Bnr 2 Gudny Berge, her er det arealet som ligger nord øst for E 16, kalt

Leirparten, ligger mellom 40/18 40/30 og 37/6, Beite areal som jeg har snakket med
Gudny om å kunne bruke.

Min drift består i dag av:
•
•

117 vinter fora sauer, sauene har jeg i driftsbygningen på 40/13
8 Alpakka som jeg har i driftsbygningen på 40/18

Planen fremover er å opprettholde sauetallet, øke til 10 avls alpakka og starte med
10 stk kjøttfe fra året 2019. Planen er å bruke driftsbygningen på 40/18 til å huse
alpakkaene og kjøttfeet.
Viser til 3 kart som jeg har tegnet inn dagens situasjon pr desember 2018, håper
det er forståelig.
Kommentarer rundt egen eide areal:
Gnr 39 Bnr 21, Brøta:
1 stykk jorde ligger på nordsiden av E 16, dette arealet er grøftet på øvre side og
ned til gardsvei i sørre hjørne, det er drensrør som kommer ut ved innkjøring til
jordet. Avkjøringen til dette stykket ble ikke slik jeg ville ha det ved bygging av gang
og sykkelvegen, avkjøringa mi til jordet blir som en U sving, med traktor og 6 - 7
meter lang forvogn, så er det ikke mer en nok plass slik det er i dag, skal grøfta
mellom E16 og gang og sykkelveien fylles igjen, slik Vegvesenet har gitt signaler
om, for så å sette opp rekkverk, så er jeg ganske sikker på at dette blir for trangt for
min del. Jeg synes det ville være bedre om gang og sykkelveien flyttes de
nødvendige meterne inn i jordet mitt her og at jeg fikk en ny avkjøring, helst i
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samspell med avkjøringa som kommer ned ved svingen ved Knut Idstad, jeg kan
være villig til å kjøpe det lille jordstykket til Vårvik, som ligger på min nordside for å
få dette til.
1 stykk areal fra E 16 og ned til fjorden. Dette areale har jeg planer å dyrke opp til
jordbruks areal, jeg har hatt kommunal inspeksjon på dette arealet, men har
avventet med å søke, jeg har bestilt hogstmaskin som vil hogge ned skogen, plan
for dette er mars 2019. Jeg vil sende søknad om oppdyrking i løpet av vinter-våren
2019. Om Vegvesenet har behov for det, kan jeg avvente oppdyrking, slik at
Vegvesenet kan bruke dette arealet til å fylle på jord som kan brukes til
dyrkingsjord. Jord som evnt må fjernes på mine eide areal, skal kjøres hit.
Dagens adkomst vei fungerer helt fint for min del, jeg har god oversikt fra traktoren
i begge retninger, det vil ikke bli annen trafikk her for min del en den trafikk jeg
gjør med traktor, for å drifte arealet, jeg har ikke behov for annen avkjøring, da den
avkjøring som er i dag er helt grei med den type redskap jeg trenger for å drifte
arealet.
Jeg er klar over at Anna Bakke, ønsker seg en flatere og mer oversiktlig avkjøring.
Jeg ser ingen mulighet til å lage en flatere bakke opp til veien, en det som er i dag.
Vegvesenet har i forbindelse med gangvei prosjektet satt opp en kum i skråningen
mellom jordet og skråveien opp til E16 og lagt rør gate over det øvre jordet mitt. Jeg
ser dette som ett hinder for å kunne lage en utfylling og bedre sving i avkjøringen.
Jeg ser det som ikke aktuelt for meg å få avkjøring via Anna Bakke sin eiendom sør
over, eller over garden til Vårvik nord over.
Gardstunet 40/13:
Her er det flere løsninger, jeg har tegnet inn et forslag på kart, ny situasjon? Jeg
ønsker at Kvålsvegen avkjøring ved mitt gardstun bevares, da dette er en av de
viktigst avlingsvegene for mitt gardsbruk. I tillegg håper jeg på minst mulig lange
bratte skråninger, som ett inngrep på nordsiden av dagens E 16 vil gi. Men slik jeg
ser det, vil det være nødvendig å gjøre ett inngrep på oversiden fra svingen ved
mitre avkjøring til Kvålsvegen, over hamna til Ole Einar Robøle og Erik Gunnar Kvale
og jordet mitt 40/14 for så å gå ut inn i gardstunet mitt. Erik Gunnar har hyppig
besøk av mjølkebilen og i tillegg så kjører både han og sønnen buss som de til tider
parkerer i gardstunet hos Erik Gunnar.
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Dagens avkjøring hos Erik Gunnar er heller ikke god, om han ikke kan bruke begge
avkjøringene han har i dag. Ved å legge avkjøringa inn på oversiden, kan Erik
Gunnar få bedre avkjøring ved kjørbroen, som i dag er hans hoved innkjøring.
Jeg forutsetter at driftsbygningen min ikke blir revet ned. I dette tilfellet må ny E 16
nødvendig vis legges inn i gardstunet jeg har i dag. Saken er at dagens gardstun er
for trangt allerede, og det er ikke plass til utvidelse av E 16 inn i mitt gardstun, med
mindre Vegvesenet er villige til å gjøre en del tiltak.
Gardstunet i dag inneholder bolighus og garasje/lager (gamle driftsbygningen på
garden) i tillegg til driftsbygningen.
Bolighuset og garasje står på en høg steinmur, som nok har sett sine beste dager,
muren har forskyvd seg og i den delen lengst sør (gamle møkkakjeller) har den raset
i ytre mur og den har også raset i muren som ligger nærmest E 16 innvendig, det er
også en del fuktighet inne i denne gamle møkkakjelleren, da vann renner hit når det
regner eller i snøsmelting, mulig noe vann også kommer fra kjelde på oversiden av E
16.
Jeg har inntrykk av at muren har forskjøvet seg mer etter at Lærdalstunnelen ble
åpnet med tilhørende økt tungtransport.
Jeg ser for meg at Vegvesenet vil ha interesse av å forsterke dette punktet for å sikre
mot evnt utrasing av E 16. Så jeg ser det som nødvendig å rive ned hele muren som
bolighus og garasje står på i dag.
Jeg ser det også nødvendig å bygge om gardstunet for å ha plass til å drifte
driftsbygningen, arealet hvor bolighuset står i dag er da areal som jeg trenger for å
kunne snu meg rundt, kan med fordel senkes ned fra dagens nivå.
Vanninntaket må legges inn til kjeller i driftsbygningen og strøm til vannpumpe i
fjorden må gå ut her i fra.
For å kunne få brukt innblåsingsvifta til tørr høyet, må den flyttes ned til ett påbygg
på sør veggen på driftsbygningen. Med den nye løsningen er det ikke plass nok til å
rygge hengeren inn på dagens kjørebru, da jeg trenger dagens areal for å ha en
tilfredsstillende romslighet.
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Avkjøring legges litt lenger vest, men allikevel slik at jeg kan kjøre avling rett over E
16 fra Kvålsvegen. Og at lastebil kan komme inn i gardstunet, dyretransport bilene
er ganske lange.
Jeg har et tilbud fra Nils Erik Hilmen om å kjøpe Skjølden 40/18, med tilhørende
bolighus, driftsbygning og jorde. Men jeg har tenkt en del, nå dukket dette med ny
E16 opp, så enda mer å tenke over.
Om Vegvesenet finner det som en god løsning å kjøpe ut Skjølden 40/18 til meg, så
vil jeg kunne ha tomt til å utvikle bygningsmassen til gardsbruket. Dagens
bygninger ligger innenfor byggeforbud sonen til Vegvesenet, en lov som nok har
kommet etter at tunet mitt ble bygget opp av min tippoldefar. Jeg og min kone har
sett på flere muligheter for å sette opp en ny bolig, en mulighet vi ser på egen
eiendom, er nede på jordet, dette ville i så fall ta matjord, ett annet sted vi har sett
på, er i skråningen mellom steinmuren og jordet, men da er vi fortsatt innenfor
Vegvesenet sin byggeforbud sone, ett tredje alternativ for oss er å total restaurere
dagens bolig.
Jeg kan i alle fall ikke fortsette å bo her jeg gjør, huset er allerede for nære E 16. Slik
jeg ser det, så er mitt forslag (se kart ny situasjon?) om hvor ny E 16 bør ligge, det
beste for området.
Krøttersti mellom 40/14 og 40/13: Jeg er avhengig av å bruke jordet ned til fjorden
til vårbeite, for deretter å flytte dyrene mellom jordene på begge sider av E16. Det
samme gjelder Erik Gunnar Kvale, som har behov for å flytte sine kuer. Derfor er det
nødvendig med en undergang for ku, sau og alpakka på grensen mellom meg og
Erik Gunnar Kvale. På oversiden av E16 samkjøres undergangen med gutua mellom
meg og Erik Gunnar. Har snakket med Erik Gunnar om dette og han sa seg helt enig,
da han også ser og erfarer problemene med å krysse E16 med kuene. En undergang
for dyr vil åpne opp for større muligheter til å flytte dyrene våres og bruke arealene
mer aktivt. En slik undergang vil også erstatte våres 2 krøtterstier.
Vegen til Haslebrekk, Gnr 37 Bnr 7, går via Torleif Ringsaker, denne avkjøringa og
vei oppover, har fin stigning slik den foreligger, her hadde det vært fint å få litt
bedre plass og sikt, det beste her er om vegen kan legges over den sammen rasede
låven på Stee, dette vil gi en bedre avkjøring, bare husk at åpningen må være bred
nok.
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Når det gjelder Gnr 37 Bnr 6, Gerd Reidun Westerheim, så vises til eget skriv fra
henne og Aslag Hamre.
Vedlagt dokument inneholder 4 stk kart, hvor 3 kart viser dagens situansjon, og 1
kart viser ny løsning i forbindelse med mitt gardstun.
Tillatelse avkjøring til gardstun, inneholder den tillatelse jeg fikk av Vegvesenet da
jeg fikk flyttet gammel avkjøring til nord-vestsiden av gardstunet
Tillatelse krøttersti, inneholder den tillatelse jeg fikk av Vegvesenet til å anlegge
krøttersti fra 40/14 og ned til E16 for å kunne føre dyra raskeste vei til 40/13.
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Kommentar SVV:
SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.
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1.19 Grethe Løken og Geir Helle (Gnr. 37/3, 40/7, 40/17 i Vestre
Slidre)
Kart oversendt som merknad 10.12.2018:
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Kommentar SVV:
Prosjektet har i utgangspunktet ikke midler til over/underganger for kryssing til
landbrukseiendommer.
SVV tar med seg innspill videre i prosessen og vil gi tilbakemelding til grunneier når noe mer
konkret foreligger i prosjektet.

1.20 Torbjørn Moen (Gnr. 26/6 i Vestre Slidre)
Sammendrag av e-post datert 12.12.2018:
Jeg har en del forhold som jeg ønsker å informere om i forhold til min eiendom som
går på begge sider av E16.
- Det er bussholdeplass på stedet som naturligvis ønskes behold.
- Det er to avkjøringer til eiendommen på øversida av E16 og jeg er naturligvis
innstilt på at den ene av disse faller bort.
- Det går høgspent jordkabel under E16 og over jordet mitt i hele lengden på
øversida av E16. Dette er en kabel fra Lomen-anlegget til Vang, og en omlegging vil
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betyr ekstra og uheldig inngripen på min eiendom, naturligvis også en betydelig
ekstrakostnad. Kabelen ble peilet i forbindelse med sjaktingen som ble gjennomført
i høst.
- Det går telekabel over eiendommen i luftstrekk. Det er en fordel om denne legges
i bakken over eiendommen.
- Det er flere drenergrøfter på jordet på øversida av E16, disse er tildels steinsatt,
og leder inn i en stikkrenne under E16 og videre til nedsiden av E16 og etter hvert til
fjorden. Dette på ivaretas.
- Jeg er i utgangspunktet skeptisk til å i gi slipp på jordbruksjord, da eiendommen i
dag er godt drevet opp og drives intensivt. Nedbygging av matjord betyr redusert
driftsgrunnlag. Jordbruksjorda er i dag leid ut og er en viktig del av jordbruksjorda
for leietaker. Jeg ønsker derfor vurdert at medgått areal erstattes på annet vis. Enten
ved å kjøpe til/dyrke opp av tilstøtende skogrunn eller at areal erstattes/sikres nede
ved fjorden. Der er jeg allerede i gang med å fylle ut et område som utgjøres av en
tidligere siv/kile som er omkranset av steinmur. Her vil dere kunne få svært enkel
tilgang til å tippe stein og masse. Matjord er det rikelig tilgang på i bunnen som kan
legges oppå. Dette arealet kan naturligvis fylles opp med sekundamasse og stein.
Det er meget enkel og bra tilkomst her. Det har hele vegen vært planen å fylle ut
dette sivarealet for å benytte det som jordbruksjord. Vi har også snakket om å bruke
deler av eiendommen til campingplass/bobiler og campingvogner, det vil
nødvendigvis bety noe omregulering og har en kostnadsside. Per i dag er jeg mest
opptatt av å utvikle dette arealet som jordbruksjord og håper at dette kan sees i
sammenheng med vegplanene. Tilgang på masse har vært utfordringen så langt.
- Inn- og utkjøring til eiendommen fungerer meget tilfredsstillende og vi håper at
det ikke skjer endringer her. Den er i kombinasjon med bussholdeplass. Den er også
delvis felles med nabo.
- Jeg har også en avkjøring til jordbruksarealet mot fjordsida ved trafo nærmere
Vang-grense, der gamlevegen i sin tid gikk. Denne er viktig for å betjene arealet og
ønskes opprettholdt.
Når den tid kommer er det ønskelig med en befaring for å se på enkelthetene som
berører eiendommen og omtalt i dette notatet.

Kommentar SVV:
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SVV tar med seg innspill videre i prosessen og vil gi tilbakemelding til grunneier når noe mer
konkret foreligger i prosjektet.

1.21 Stein og Anne Sofie Hålien (Gnr. 29/2 i Vestre Slidre)
Sammendrag av e-post datert 12.12.2018:
Eg har ønske om :
1 Befaring på min eigedom sammen med Vegvesenet
2 Planlegging av deponi på min eigedom for å få utbedring av min avkjøring .
Håper dere kan imøtekomme dette.

Kommentar SVV:
Befaring gjennomført 17.12.2018

Deltakere: Jon R Lundby og Stein Rønjus Hålien

1) Vurdering av avkjørsel og mulig oppfylling av terreng for å forberede den.

Grunneier har i dag 2 avkjørsler (nr 1 og 2).
Han er åpen for å stenge nr 2, mot at nr 1 utbedres til mer trafikksikker utforming.
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SVV skal vurdere ny avkjøring på enten plassering 1 eller 3, grunneier selv
foretrekker plassering 1.
2) En eventuell breddeutvidelse av E16 ønskes på oversiden av dagens vegbane
(nr 4), dette grunnet bebyggelse nær dagens E16 på nedsiden.

3) Det er flere stikkrenner som krysser E16 og kommer ut på eiendommen,
disse må ivaretas.

4) Busslomme nordgående ønskes ivaretatt, samt opprettelse av ny sørgående,

da to hus på eiendommen utleies tidvis til barnefamilier som har behov for en
trygg venteplass på buss.

SVV tar med seg innspill videre i prosessen og vil gi tilbakemelding til grunneier når
noe mer konkret foreligger i prosjektet.

1.22 Frode Rolandsgard (35/1 i Vestre Slidre)
Sammendrag av e-post datert 05.12.2018:
Vil særleg ha fokus på punkt 3.2
-

RPR samordna areal og transportplanlegging
RPR for barn og unge

Viktige prinsipper for vegplanlegging, nedfelt i RPR T-5/93, er; Arealbruk og
transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk og effektiv
ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig,
bærekraftig perspektiv i planleggingen og man skal sikte mot å oppnå gode regionale
helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.

Her står det m.a. at ein skal fremje trygge lokalsamfunn og god trafikksikkerheit. Eg
meiner at omsynet til mjuke trafikantar må vera ein del av "god trafikksikkerheit" og
at ei løysing med skulder på 0,75 meter ikkje vil gje god trafikksikkerheit. Det er
mange syklistar og gåande som i dag brukar E16. Eg ønskjer difor primært at det
blir funne pragmatiske løysingar for gåande og syklande. Dette kan t.d. vera:
Kryss- og avkjørselssanering i form av oppsamlingsvegar.
Mange plassar, særleg i Kvålsgardane, frå der gangvegen sluttar, er det særs mange
avkøyrslar frå E16. Desse bør med fordel kunne samlast i ein gjennomgåande (frå
gangveg til Løkjisberget) grusveg der mange av dagens avkjørslar kunne gå inn på.
Dette ville også kunne fungere som veg for syklistar og gåande frå dagens gangveg
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og nord til Løkjisberget. Det høyrer med i biletet at det blir høgre skråningar fleire
plassar her, og ein slik oppsamlingsveg kan bryte opp skråningen. Det høyrer også
med i biletet i Kvåle at mange gardbrukarar eig jord på båe sider av E16 og at dei i
dag kryssar E16 direkte og rett over både med dyr og traktorar. Ein slik
oppsamlingsveg vil kanskje gjera at ein slepp så mange krysningspunkt.
Utvida vegskuldar på utvalde plassar
Gjennom Løkjisberget forstår eg at det er vanskeleg med eigen gangvegløysing. Eg
foreslår difor å utvide indre vegskulder til 1,5 meter her. Alternativt: Eg veit ikkje
korleis de vil gjera det i Løkjisberget, men dersom det er slik at de trappar dykk,
lagar avsatsar, nedover i stupet, kunne kanskje ei pragmatisk løysing vera at ei
gåmoglegheit låg på ein slik avsats. Som de sikkert veit er fjellgrunnen i
Løkjisberget av variabel art: Noko flisestein, men lagvis også veldig hard stein.
Fjellet er likevel solid og det renn lite vatn der, det er særs sjeldan det ligg stein i
vegen. Vidare nordover frå Kvamshall bør ein også utvide med 1,5 meter vegskulder
på eine sida av omsyn til mjuke trafikantar. Alternativt: Også her burde det vera
mogleg å lage ein enkel grusveg mange plassar, då grunneigarane i dag har mange
avkøyrslar til hamnehagar, jorder etc og treng plass for å svinge av E16 og koma til
med traktorar til hamnehagar, jorder, skog og sagbruk. Vi har i dag avkøyring ved
Kvamshall og treng truleg ny avkøyring ein plass litt lenger nord. Denne vegen
kunne her fungere også for mjuke trafikantar. Det ligg mange hus i byggefeltet og
bur mange barnefamiliar ovanfor Lomen auto og også dei bør ha pragmatiske
løysingar for gåande og syklande som skal sørover bygda.

Kommentar SVV:
SVV har fått flere innspill om en løsning for gående og syklende mellom Kvale og
Løkjisberget. En vil i samarbeid med kommunen se på løsninger for problematikken.
Utfordringen for SVV er at midlene er begrenset, samt en har en klar prioritetsrekkefølge
gjennom planprogrammet.
SVV vil ta med seg innspillet videre i prosessen og vurdere det mer nøyaktig når en kommer
til reguleringsplan for området.

1.23 Espen Rye (Gnr. 35/29 i Nord Aurdal)
Sammendrag av e-post datert 06.12.2018:
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I forbindelse med utbedring av E16 Fagernes-Øylo ber jeg om at det tas hensyn til
avkjørsel fra min eiendom Tyinvegen 913, 2918 ULNES. Da denne allerede er svært
bratt og kommer brått inn på E16

Kommentar SVV:
SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.
Avhengig av ny linje for E16, kan det være aktuelt å se på en løsning med felles avkjøring
med eiendommen sør for gnr. 35/29

1.24 Kristoffer Kvien (96/4-29)
Grunneier ønsker at SVV skal vurdere regulering av arealet på hans eiendom, der
grunnforholdene tilsier at det skal være gode masser til vegformål.
Hvis SVV tar seg av regulering og opprettelse av veg, vil eiendommen kunne brukes
til masseuttak.
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Kommentar SVV:
SVV vil ta med seg innspillet videre i planprosessen og vurdere det mer nøyaktig i arbeidet
med de tekniske tegningene/modellene som skal danne grunnlaget for reguleringsplanene.

1.25 Aaste M og Arne Ødegaard
Vi ønsker å påpeke hvor trafikkfarlig krysset E-16 - Kyrkjevegen er.

Mvh Aaste M og Arne Ødegaard

Kommentar SVV:
Breddeutvidelse, kurvutretting og sikring av sideterrenget for E16 vil også være gunstig for
krysset E16xKyrkjevegen.
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2 Konklusjon
Planprogrammet har blitt justert i tråd med kommentarene til merknadene.
Endringer siden 1.gangs offentlig ettersyn:
•

Planområdet har i Røn blitt utvidet nordover til krysset E16 x fv.265 slik at

reguleringsplanen ivaretar en framtidig gs-veg i Røn sentrum og nordover til
og med fv.265

•

Avsnittet om Nasjonale og regionale mål og retningslinjer har blitt tatt ut fra

planprogrammet, da det er unødvendig å ramse opp lover og retningslinjer
som uansett gjelder.
•

Under kap. 5.3 Medvirkning, er Oppland fylkeskommunen tatt inn i tabellen
som viser instansene Statens vegvesen skal samarbeide med.

•

Pkt. 6.3.1 og 6.3.3 blitt revidert for å tydeliggjøre at planprosessen skal
belyse konsekvenser for mjuke trafikanter.

•

Punkt 6.3.4 Landskapsbilde har blitt oppdatert med følgende tillegg: Tiltakets
konsekvenser for landskapsbilde må beskrives og illustreres for både nærog fjernvirkning. Det er særlig der det er sidebratt terreng og/eller tiltaket
medfører store terrenginngrep at dette er aktuelt.

SVV og kommunene vurderer at justeringene vil utløse krav om ettersyn blant
berørte parter som omfattes av justeringene.
Brev om justeringene har blitt sendt ut til berørte parter med høringsfrist
01.03.2019
Planprogrammet og denne merknadsrapporten oversendes til sluttbehandling i
kommunene Vang, Vestre Slidre og Nord-Aurdal.
For den videre planprosessen vil det være en stor fordel med et mest mulig likt
vedtak fra de tre berørte kommunene ved fastsettelse av planprogrammet, slik at
det ikke uklarheter om hvilke rammer, mål og prioriteringer som skal legges til
grunn for det videre planarbeidet.
Det anbefales at det gjennomføres et felles formannskapsmøte i behandlingen av
planprogrammet.
Forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter kommunestyret
planprogrammet for E16 Utbedringsstrekning Fagernes – Øylo, datert 06.02.2019.
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