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E16 Utbedringsstrekning Fagernes - Øylo; oversendelse av planprogram til 
sluttbehandling 

Statens vegvesen oversender med dette forslag til planprogram for E16 Utbedringsstrekning 
Fagernes - Øylo til fastsetting i kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang. 
 
Planarbeidet utføres i samarbeid med kommunene. Prosjektet har som hovedmål å redusere 
antall drepte og hardt skadde i forhold til dagens situasjon, og øke framkommelighet for 
person- og godstransporten.  
 
Prosjektet er omtalt i handlingsprogram for riksveger 2018-23. Her er det avsatt midler til 
tiltaket, og det er følgende omtale av hva midlene skal benyttes til:  
Tiltak på delstrekningene Øylo – Ryfoss og Ryfoss – Hande prioriteres i perioden. Det legges 
opp til breddeutvidelse, forsterket midtoppmerking, kurveutbedring, forsterkning av 
bæreevne, nye stikkrenner og drenering, tiltak mot utforkjøring (rekkverk og sideterreng) og 
nytt dekke. Dette gir sammenhengende god standard på over 30 km av E16 fra Hande i sør 
til Kvam i nord. Det legges også opp til å utbedre de ulykkesutsatte punktene Reiensvingen, 
Røn og Ulnes nord på delstrekningen Strand -Hande.  
 
Offentlig ettersyn og merknadsbehandling 
Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i perioden 05.11.2018-15.12.2018. Det kom inn 
25 merknader til planforslaget. Det har vært behov for å justere planprogrammet som følge 
av merknadene. Omfanget av justeringene framgår av vedlagt merknadsrapport, hvor alle 
merknader har blitt vurdert og kommentert i samarbeid med kommunene. 
Revidert planprogram har blitt lagt ut til begrenset høring blant berørte parter i perioden 
06.02.2019 – 01.03.2019. Hvis det kommer inn merknader fra den begrensede høringen, vil 
SVV ettersende en oppdatert merknadsrapport. 
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Planforslaget anses som klart for sluttbehandling i kommunene, men det bes om at 
planprogrammet fastsettes etter høringsfristen den 01.03.2019. 
 
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 er 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. SVV er positiv til å delta på et slikt møte for å orientere om 
planprogrammet. 
 
Forslag til vedtak:  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter kommunestyret planprogrammet 
for E16 Utbedringsstrekning Fagernes – Øylo, datert 06.02.2019. 
 
Med hilsen 
 
 
Cato Løkken      Vegar Antonsen 
avdelingsdirektør     prosjektleder  
 
 
Vedlegg: Planprogram og merknadsrapport 
 
Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
 
  
Likelydende brev sendt til 
Nord - Aurdal kommune, Postboks 143, 2901 FAGERNES 
Vang kommune, Kommunehuset Tyinvegen 5161 , 2975 VANG I VALDRES 
Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE 
 


