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Forord  

På bakgrunn av merknader og innsigelser fra 1.gangs offentlig ettersyn av 
planforslaget des 2019 – feb 2020, har plandokumentene blitt justert og lagt ut til 
2.gangs offentlig ettersyn i perioden 17.06.2020-25.08.2020. 

Statens vegvesen har laget et sammendrag av merknadene, og kommentert hver 
merknad. 

 

 

Statens vegvesen 

September 2020 
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1 Merknader  

1.1 Innlandet fylkeskommune 

Sammendrag brev datert 26.08.2020 

Høring til 1.gangs offentlig ettersyn ble behandlet i Fylkesutvalget i Innlandet 
fylkeskommune i februar 2020. Her fremmet fylkesutvalget innsigelser til momenter 
vedrørende vassdragsmiljø samt til avklaring av kulturminner. I tillegg hadde 
fylkesutvalget tilrådninger og kommentarer til trafikksikkerhet, forholdet til 
dyrkamark, forholdet til støy og hensyn til landskapshensyn.  

SVV vurderer selv at innsigelsene har blitt ivaretatt i revidert planforslag, og at det 
derfor ikke er grunnlag til å opprettholde innsigelsene. SVV anmoder derfor om at 
fylkeskommunen trekker innsigelsene. 

I det følgende kommenteres hvert punkt hvor fylkeskommunen fremdeles har 
kommentarer eller innspill. Avslutningsvis kommer generelle, ev nye kommentarer.  

Trafikksikkerhet 

FU tilrår at konsekvensene av tiltaket utredes bredere før det videre planarbeidet, 
heter det i fylkesutvalgets vedtak fra februar 2020.  

I ny planbeskrivelse bemerker SVV at E16 vil bli mindre uegnet for myke trafikanter 
etter oppgraderingen, men for at E16 skal bli (godt) egnet for myke trafikanter må 
det legges separat g/s E16. Noe som ikke gjøres i sin helhet i dette prosjektet. Kun 
ved delstrekninger blir dette gjennomført som ved Tveit hvor E16 bli lagt i egen 
trase. Slik vil dagens E16 benyttes som lokalveg og g/s-veg. 

I plandokumentene presenteres en rekke tiltak som kunne vært gjennomført, men 
som av forskjellige grunner ikke prioriteres. Noen blir ikke prioritert pga at det ville 
tatt ressurser bort fra andre tiltak i prosjektet, noen tiltak vil ikke bli gjennomført da 
det ikke er tilstrekkelig antall boliger på strekningen, ikke er skoler/ fritidsarenaer 
på strekninger og lignende.   

Fylkeskommunen er enig med SVV når det uttales at E16 vil bli mindre uegnet til 
myke trafikanter etter oppdateringen, men presiserer at dette gjelder kun deler av 
strekningen.  
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Fylkeskommunen mener fortsatt at konsekvensene for gående og syklende kunne 
vært bedre belyst. Vegvesenet svarer opp FU sin tilrådning med å vise til 
vegnormalkrav, og argumenterer med at det ikke er grunnlag for å regulere lengre 
strekninger med gang- og sykkelveg, siden potensialet for antall gående og 
syklende er lavt.  

Det er grunn til å tro at en oppgradert veg med stedvis høyere fartsgrense, vil ha 
konsekvenser i form av barrierevirkning og opplevelse av utrygghet. Vi ber 
vegvesenet ha fokus på dette i detaljplanleggingen, ved endelig fastsetting av 
fartsgrenser, og lokale tilpasninger.   

SVV har konkludert med at det for strekningen Øylo-Hålimoen ikke vil være nytte av 
gs-tiltak holdt opp mot ulempene ved kostnad, beslag av dyrka mark, innløsning av 
bebyggelse, konflikter med kulturminner og naturverdier. Det vises også til at det 
ikke har kommet merknad fra kommunen, som planmyndighet, om at det er behov 
for g/s-veg innenfor denne delstrekningen.  

Dyrka mark 

FU anmoder forslagstiller om å se på alternativer som medfører mindre beslag av 
dyrka mark (fra vedtak i FU februar 2020).  

SVV viser til at merknaden er imøtekommet ved at planbeskrivelsen i større grad har 
utredet hvorfor bredding av E16 og utbedring av grøfter nødvendigvis vil medføre 
beslag av dyrka mark. SVV har også lagt inn en utvidet omtale i planbeskrivelsen av 
valg av hellingsgrad på skjæringer og fyllinger i tilknytning til dyrka mark. Det er i 
reviderte bestemmelser bakt inn følgende krav: 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. Fylkeskommunen 
imøtekommer SVV sine utredninger. 

Vassdrag 

Fylkeskommunen fremmet ved 1. gangs høring innsigelse til planforslaget, fordi det 
ikke ivaretok hensynet til vassdragsmiljøet i tilstrekkelig grad. I etterkant av dette 
har fylkeskommunen vært i dialog med Statens vegvesen, for å diskutere 
vassdragstiltakene og hva som skal til for å løse innsigelsen. Det har blitt gjort flere 
endringer som omhandler vassdrag i planforslaget mellom 1. og 2. gangs høring. Vi 
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vil her gå gjennom punkt for punkt med utgangspunkt i uttalelsen vår til 1. gangs 
høring:  

Fiskeførende vassdrag 

Overvannsrapporten inneholder en beskrivelse av sidevassdragene som blir påvirket 
av arbeidene. Statens vegvesen har innhentet data fra lokalt hold som har god 
kjennskap til fisk og fiske, og har således utarbeidet en oversikt over hvilke 
vassdrag som er fiskeførende og ikke. Det har også blitt gjennomført befaringer. 
Dette er bra, da et godt kunnskapsgrunnlag er helt avgjørende for å sikre at 
hensynet til fisk og øvrig vassdragsmiljø blir ivaretatt, og at nødvendige avbøtende 
tiltak blir planlagt og gjennomført.  

De fiskeførende vassdragene i planområdet har blitt avsatt som arealformål bruk og 
vern av sjø og vassdrag. Det vil si at flere vassdrag nå omfattes av bestemmelsene 
til dette arealformålet, sett i forhold til ved 1. gangs høring. Bestemmelsene 
inkluderer også nå gjennomføringstidspunkt, der fysiske inngrep i fiskeførende 
vassdrag kun kan gjennomføres i perioden 15. juni – 15. september. Det gis 
imidlertid adgang til å jobbe i vassdraget gjennom én vintersesong/gyteperiode, 
grunnet prosjektets omfang. Fylkeskommunen har forståelse for at dette er 
nødvendig, selv om arbeid utover overnevnte tidsperiode med stor sannsynlighet vil 
medføre rekrutteringsskade. Vi mener likevel at dette er den beste løsningen tross 
alt, da prosjektets størrelse tilsier at det er urealistisk å gjennomføre/koordinere det 
slik at alle vassdragstiltak gjennomføres i sommermånedene. Det at alt av arbeider 
gjennomføres innenfor en sesong begrenser skadene på fiskebestanden til å kun 
gjelde en gytesesong/årsklasse. Det er likevel viktig å redusere tilførsel av finstoff 
så langt det er mulig, både ved arbeid i sidevassdrag og hovedvassdraget. Selv om 
det åpnes opp for arbeider gjennom en vintersesong, bidrar mindre finstoff til å 
redusere rekrutteringsskaden og påvirkningen på vassdragsmiljøet for øvrig. Når det 
gjelder de vassdragene som ikke er avsatt som bruk og vern av sjø og vassdrag, og 
som således ikke omfattes av tilhørende bestemmelser, oppfatter fylkeskommunen 
at dette gjelder to sidebekker: bekk mellom Ala og Vestheim (bekk 1) og bekk som 
renner ut i Begna ved Storøyni (inn i Lomendeltaet fuglefredningsområde). Vi vil 
sterkt oppfordre til at inngrep også i disse bekkene gjennomføres innenfor samme 
sesong som resterende vassdrag, for å minimere den samlede belastningen på 
hovedvassdraget.  
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Bestemmelsen om kantvegetasjon er endret, og det skal nå legges til rette for 
reetablering av kantsone med høyere vegetasjon i fylling mot vassdrag, ikke bare de 
fiskeførende. Dette er bra, da kantvegetasjon har en viktig økologisk funksjon for 
alle vassdrag, og tjener flere formål knyttet til både biologisk mangfold, 
vannkvalitet, erosjon, landskap og friluftsliv. 

Fylling ved Vangsnes 

Veglinja er stedvis, deriblant her, trukket lengre bort fra vassdraget, noe som 
medfører at størrelsen på fyllinga kan reduseres. Dette innebærer et mindre inngrep 
i hovedvassdraget enn opprinnelig planlagt. Det vil likevel bli behov for avbøtende 
tiltak for å redusere tilførsel av finstoff til vassdraget, noe som sikres gjennom 
bestemmelsene ved blant annet bruk av siltgardin og overvåkning/vannprøvetaking. 
Bekken som renner ut i Begna der fyllinga skal etableres (Puttebekken, bekk 2), må 
legges om for å ikke komme i konflikt med fyllinga. Denne bekken er fiskeførende 
med antatt gyteaktivitet, og det er viktig å sikre at bekken opprettholder sin 
funksjon for fisk også etter omlegginga. Det er lagt til en egen bestemmelse som 
beskriver hvordan omlegging skal skje, og det skal blant annet etableres terskler i 
overgangen fra nytt bekkeløp og inn i eksisterende løp, tilbakeføres naturlig 
substrat og reetableres kantvegetasjon. Vi ønsker å påpeke at det i tillegg til dette 
er viktig å sikre at det nye utløpsområdet er utformet på en slik måte at fisk kan 
vandre opp i bekken. Utløpsområdet er relativt flatt, og det må unngås en situasjon 
der det eksempelvis skjer en opphopning av masse i bekkens nedre deler som 
hindrer fiskevandring. Utforming av kulverten der vegen krysser bekken vil også 
være av betydning. Den mulige problematikken rundt massetransport gjelder for så 
vidt alle vassdragskryssinger, og må tas med i betraktning når kulverter og områder 
oppstrøms og nedstrøms dimensjoneres og utformes. Det er ikke ønskelig å skape 
en situasjon der vedlikeholdsuttak av masse er nødvendig, da det i disse tilfellene 
blir svært vanskelig å ivareta vassdragsmiljøet på sikt.  

Konklusjon 

Fylkeskommunen frafaller denne innsigelsen til planen, da vi vurderer at 
planforslaget slik det nå foreligger i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til 
vassdragsmiljø. Tiltakene utfylling i Begna ved Vangsnes inkludert omlegging av 
Puttebekken og kryssing av Ala med ny bru må omsøkes etter lakse- og 
innlandsfiskeloven etter detaljplanleggingen er gjennomført og før oppstart av 
arbeidene. Øvrige vassdragstiltak som planen medfører trenger ikke ytterligere 
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avklaring etter lakse- og innlandsfiskeloven, da vi vurderer at reguleringsplanen 
ivaretar de hensyn som er nødvendig.  

Kulturarv 

Automatisk fredete kulturminner 

Til 1. gangs høring fremmet fylkeskommunen innsigelse til planforslaget på 
bakgrunn av manglende avklaring av forholdet til kulturminner på grunn av at 
planområdet var utvidet i forhold til det arealet som ble oppgitt før 
kulturminneregistreringene i 2019. Arealet var ikke endret da planforslaget ble 
sendt på ny høring den 07.05.2020. Fylkeskommunen har i dialog med tiltakshaver 
kommet til enighet om at utvidelsene i forhold til opprinnelig planavgrensning skal 
innskrenkes og har fått dette bekreftet i epost og oversendte kart den 8.7.2020 og 
13.08.2020. Med dette anser fylkeskommunen undersøkelsesplikten jf. Lov om 
kulturminner § 9 som oppfylt for hele planområdet og innsigelsen trekkes. 

Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner  

Konflikt med kulturminner  

Innenfor planområdet er det registrert fire lokaliteter med kullgroper som er 
automatisk fredet med medhold i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kulturminneloven) § 4 første ledd: ID260740 kullgrop, ID260741 kullgrop, 
ID260746 kullgrop og ID260605 kullgrop. Planforslaget er i direkte konflikt med 
kulturminnene.  

Lovhjemmel og myndighet  

I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med 
behandlingen av reguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til 
inngrep i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av planen. 
Fylkeskommunen er rette myndighet til å fatte avgjørelse i slike saker, jf. forskrift 
om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven § 3 andre ledd.  

Beskrivelse av kulturminnene  

Innlandet fylkeskommune foretok arkeologiske registreringer av planområdet 
høsten 2019. Totalt ble det registrert fire lokaliteter med automatisk fredede 
kulturminner.  
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• 260605; Kullgrop; 96/11 Stenberg; Enkeltliggende kullgrop. Kullgropa er vanskelig å 
se i terrenget. Ingen tydelig voll rundt. Noe svakt nedsunken i midten. Mål: 2x2,5m, 
dybde ca. 0,1-0,2m. Påvist trekullag 

• 260740; Kullgrop; 96/1 Kvien; Enkeltliggende kullgrop. Ligger kant i kant med den 
gamle veien. Deler av gropa/voll er fjernet. Kraftig voll langs søndre del. Noe stein fra 
veiutbygging har fylt gropa  

• 260741; Kullgrop; 96/1 Kvien; Kullgrop, godt synlig på LIDAR men fjernet før 
befaring (per 12.06.2019) i forbindelse med utbygging av nytt lager/bygg innenfor 
Kvismo sag området. I forbindelse med overflatebefaring ble det påvist kull langs 
veiskjæring 

• 260746; Kullgrop; 108/2 Skjefte; Enkeltliggende kullgrop. Kraftig voll rundt hele. 
Mål: ca. 6 m i diameter, dybde ca. 0.5 m.  

Beskrivelse av planens arealbruk og konflikt med kulturminner  

Kulturminnelokalitetene ID260740 kullgrop, ID260741 kullgrop, ID260746 kullgrop 
og ID260605 kullgrop ligger innenfor arealformål vei, annen veigrunn eller 
tilhørende anleggsbelte.  

Kulturhistorisk museums merknader  

Vi har fått en muntlig tilrådning fra Kulturhistorisk museum. Kulturhistorisk 
museum anbefaler å gi dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 1978, § 8, 4. 
ledd, for automatisk fredete kulturminner ID260740 kullgrop, ID260741 kullgrop, 
ID260746 kullgrop og ID260605 kullgrop uten vilkår om utgraving.  

Fylkeskommunens merknader og vurdering av saken  

Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare 
ressurser, og arbeide for at kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig 
måte og nyttiggjort i et samfunn i endring. Tillatelse til inngrep i automatisk fredete 
kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de kulturminnefaglige verdiene veid 
opp mot private hensyn, og hensyn til samfunnet.  

Fylkeskommunen legger til grunn at utbedring av E16 er et samfunnsviktig tiltak. 
Kulturminnene ID260740 kullgrop, ID260741 kullgrop, ID260746 kullgrop og 
ID260605 kullgrop ligger delvis innenfor arealformål vei, annen veigrunn eller 
tilhørende midlertidig anleggsbelte. Fylkeskommunens erfaring med vegbygging i 
fylket viser at det foretas en rekke, betydelige terrenginngrep også i de midlertidige 
anleggsbeltene. Selv om deler av området skal tilbakeføres til LNF etter endt 
anleggsperiode, ser fylkeskommunen det vanskelig å sikre disse kulturminnene et 
godt og varig vern.  
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Kulturminnene er av en svært vanlig forekommende type som både godt 
dokumentert gjennom registreringer og utgravninger andre steder i kommunen. Det 
er også et høyt antall kullgroper bevart i mer sammenhengende kulturmiljøer andre 
steder i kommunen som anses å ha høyere bevaringsverdi og opplevelsesverdi.  

 Fylkeskommunen mener derfor at de fire lokalitetene kan dispenseres uten vilkår 
om ytterligere granskning. Arealene som er avsatt som anleggsbelte i planforslaget 
er imidlertid smale.  Under forutsetning av at alle tiltak holdes innenfor planområdet 
i det reviderte planforslaget mener fylkeskommunen at reguleringsplan for E16 
Øylo-Hålimoen revidert planforslag av 13.08.2020 kan godkjennes.  

Dette vedtaket vil kunne påklages med medhold i forvaltningsloven §§ 28 og 29.  

Kulturminnene, med kulturminne-ID 260763, ID 260780 og ID 260762, skal merkes 
i plankartet som bestemmelsesområde og gis fortløpende nr. 1, 2 osv. Følgende 
tekst skal knyttes til bestemmelsesområdene:  

Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnet XXXXXXX er allerede undersøkt, og 
det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen.  

Vilkår for dispensasjonen  

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at 
ovennevnte tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom kommunen gir 
melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, 
og fylkeskommunen ikke reiser innsigelse mot planen, må fylkeskommunen varsle 
Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i så fall normalt reise innsigelse mot 
planen.  

Dersom det i løpet av anleggsarbeidet oppstår behov for å utvide arealet i 
forbindelse med enkelttiltak som midlertidig massedeponering, riggområder eller 
liknende, skal Innlandet fylkeskommune kontaktes, slik at tiltakets forhold til 
automatisk fredede kulturminner kan avklares. Dette gjelder også tiltak som ikke er 
søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.  

Det ligger flere automatisk fredede kulturminner utenfor plangrensen og i 
umiddelbar nærhet til plangrensen. For å hindre skade på kulturminnene må det i 
anleggsperioden settes opp gjerde som beskytter kulturminnene.  

Kongeveien 
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I sitt innspill til 1. gangs høring påpekte fylkeskommunen den samlede regionale 
verdien av de bevarte partiene av Kongeveien langs denne strekningen av E16 Øylo-
Fagernes. Fylkeskommunen anbefalte disse som utgangspunkt for en 
gjennomgående gang- og sykkelsti i reguleringsplanene og til å bevare mest mulig 
av veien gjennom regulering i hensynssoner dersom dette ikke var mulig.  

Fylkeskommunen har særlig pekt på den bevarte strekningen av kongeveien forbi 
Øylo skysstasjon som utgjør et viktig kulturmiljø knyttet til samferdsel med høy 
opplevelsesverdi og potensial for videreutvikling i sammenheng med 
tilretteleggingen som er gjort av Kongeveien som turvei videre vestover. 
Tiltakshaver har ikke klart å finne en løsning som tar vare på søndre del av veien 
hvor sidemurene til Kongeveien er intakte. 

Fylkeskommunen pekte også på strekningen forbi Vangsneset med to generasjoner 
kongevei parallelt som en godt bevart strekning. I høringsforslaget vil denne 
strekningen bli totalt ødelagt av utbyggingene. 

Tapet av disse strekningene med bevart Kongevei mener fylkeskommunen er 
uheldig. 

Strekningene Midtre Myhre ID 262452, Svenskemoen ID 262453-262455 og 
Hålimoen ID 262456, ID 262458 får kun mindre inngrep og blir delvis liggende 
innenfor anleggsbeltet. I forslaget som ble sendt ut til andre gangs høring den 
7.5.2020 var anbefalingen om hensynssone på Kongeveien innenfor anleggsbeltet 
ikke fulgt opp. Fylkeskommunen har vært i dialog med tiltakshaver og har fått 
oversendt nye kart hvor Kongeveien er lagt i hensynssone C innenfor anleggsbeltet 
med tilhørende bestemmelse. Dette gjelder også de de bevarte delene av kongevei 
forbi Øylo. Videre gjentar fylkeskommunen anbefalingen fra første gangs høring om 
at skjæringer, veifyllinger, grøfter og anleggsbelte begrenses i områdene slik at 
inngrepene i Kongeveien minimeres i anleggsprosessen. 

Konklusjon: 

Fylkeskommunen trekker innsigelsen til planen da plangrensen er trukket tilbake til 
opprinnelig varslet plangrense og forholdet til automatisk fredete kulturminner nå 
anses som avklart. 

Omklassifisering av deler av E16 
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Planbeskrivelsen har med forslag til omklassifisering av eksisterende E16 der den 
legges om i ny trasé. Dette gjelder ved Vangsnes og ved Tveit.  

Ved Vangsnes blir i prinsippet dagens kryss med fylkesveg 2516 flyttet sørover. Vi 
mener sidevegen her må ha status som fylkesveg helt fram til kryss med E16, ikke 
kommunal veg. Vi vil også påpeke av eksisterende kryss ikke kan ligge igjen med 
dagens utforming. Det må bygges om slik at fylkesvegen blir gjennomgående og V4 
utformes som en underordnet veg/avkjørsel.  

Ved Tveit er vi enige i at gammel E16 skal omklassifiseres til kommunal veg, siden 
den kun blir en lokal adkomstveg. Vi har ingen merknader til øvrige forslag til 
omdisponering av gammel veggrunn til LNF-areal.   

1.1.1 Kommentar SVV:  

Angående merknaden til trafikksikkerhet, så er SVV er enig med fylkeskommunen i at  
stedvis høyere fartsgrense vil ha konsekvenser i form av barrierevirkning og opplevelse av 
utrygghet. SVV vil ha fokus på dette i detaljplanleggingen, ved endelig fastsetting av 
fartsgrenser, og lokale tilpasninger.   

Angående vassdrag, så vil vi i byggefasen bestrebe å minimere tilførsel av finstoff så langt 
det er mulig, både ved arbeid i sidevassdrag og hovedvassdraget. Inngrep i bekk mellom Ala 
og Vestheim (bekk 1) og bekk som renner ut i Begna ved Storøyni (inn i Lomendeltaet 
fuglefredningsområde), vil gjennomføres innenfor samme sesong som resterende vassdrag, 
for å minimere den samlede belastningen på hovedvassdraget. Tiltakene utfylling i Begna 
ved Vangsnes inkludert omlegging av Puttebekken og kryssing av Ala med ny bru vil bli 
omsøkt etter lakse- og innlandsfiskeloven etter at detaljplanleggingen er gjennomført og før 
oppstart av arbeidene. 

Angående Kulturminner, så er merknaden imøtekommet ved at kulturminne-ID 260763, ID 
260780 og ID 260762, er merket i plankartet som bestemmelsesområde og gitt fortløpende 
nr. 1, 2 osv. Følgende tekst er knyttet til bestemmelsesområdene:  

Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnet #43-45 er allerede undersøkt, og det er 
ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen. 

Omklassifisering: SVV er enig med fylkeskommunen om at ved Vangsnes blir i prinsippet 
dagens kryss med fylkesveg 2516 flyttet sørover, og at sidevegen her må ha status som 
fylkesveg helt fram til kryss med E16, ikke kommunal veg. Tabellen i planbeskrivelsen er 
rettet opp i tråd med dette. 
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1.2 Fylkesmannen i Innlandet 

Sammendrag brev datert 27.08.2020 

Støy 

Fylkesmannens innsigelse knyttet til støy var begrunnet i at grenseverdier for støy 
og krav i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/16) ikke 
var lagt til grunn for gjennomføring av støytiltak i tilknytning til veiprosjektet. 

Vi har i vår vurdering lagt særlig vekt på at gjennomføring av de planlagte tiltakene 
på E16 vil føre til at mange boliger får en forverret støysituasjon i forhold til i dag. 
Dette tilsier at hensynet til støy bør tillegges særlig vekt, og vurderes grundig i 
planarbeidet. 

Støyutredningene som er gjennomført har kartlagt støysituasjonen for totalt 263 
boliger, av disse ligger 81 boliger innenfor reguleringsplan for Øylo-Hålimoen. 
Støyutredningene viser at for alle de fem reguleringsplanene får totalt 209 boliger 
en forverret støysituasjon i forhold til i dag. Innenfor reguleringsplan for Øylo-
Hålimoen får 53 boliger en forverret støysituasjon. På deler av strekningen er 
veitraseen lagt om og her får berørt bebyggelse mindre støybelastning enn i dag. 

Dersom man tar utgangspunkt i støyutredningene som er lagt ved 
reguleringsplanforslagene vil det reviderte forslaget til bestemmelser stille krav om 
støytiltak på totalt 66 boliger på hele strekningen, av disse ligger 15 boliger 
innenfor reguleringsplanen for Øylo - Hålimoen. 

Fylkesmannen tar til etterretning at veiprosjekter definert som 
utbedringsstrekninger har andre rammer for finansiering enn ordinære veiprosjekt, 
og som dermed kan gi grunnlag for å vurdere om det skal stilles andre krav til 
støyskjerming. Fylkesmannen vil arbeide videre med å få fram tydelige kriterier for 
støyvurdering i liknende prosjekter i samarbeid med Statens vegvesen. Inntil dette 
er på plass vil vi godta de støytiltakene som er innarbeidet i disse 
reguleringsplanene. Vi finner etter dette at reviderte planbestemmelser slik de er 
formulert i oversendelse datert 17.06.2020 imøtekommer vår innsigelse når det 
gjelder hensynet til støy. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
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Statens vegvesen har nå oversendt ny risiko- og sårbarhetsanalyse som er 
utarbeidet i henhold til Statens vegvesens metode som er basert på veileder 
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (2017) fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Analysen følger femtrinnsmetodikken i DSBs 
veileder. Analysen dekker både anleggsfasen og driftsfasen. 

Det er gjort vurderinger og redegjort for risikoreduserende tiltak for aktuelle 
uønskede hendelser slik dette er beskrevet i DSBs veileder. Risikoreduserende tiltak 
er blant annet ivaretatt i planbestemmelsene. I tillegg er det lagt opp til systematisk 
oppfølging av tiltak i reguleringsplanen, byggefasen, anleggsfasen og driftsfasen. 

Vi legger til grunn at det blir innhentet uttalelse fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat slik at faglige vurderinger som gjelder flom, skred og hensyn til 
vassdrag blir ivaretatt. 

Med henvisning til ovennevnte synes samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige 
hensyn å være ivaretatt i reguleringsplanen for E16, Øylo – Hålimoen. Fylkesmannen 
trekker derfor innsigelsen som gjelder samfunnssikkerhet som ble fremmet i brevet 
datert 24.01.20. 

Barn og unge 

Etter en samlet vurdering av utredninger i planmaterialet ved 2. gangs høring, 
konkluderer Fylkesmannen at vår innsigelse vedrørende barn og unge er 
imøtekommet. 

Vassdrag 

Ved 1. gangs høring omfattet planforslaget til dels omfattende tiltak i 
hovedvassdraget, samt at flere mindre bekker ble berørt. Fylkesmannens 
hovedbegrunnelse for innsigelsen var manglende dokumentasjon, og manglende 
fastsetting og konkretisering av avbøtende tiltak i planbestemmelsene. Ved 2. gangs 
høring er det gjort vesentlige redusering av inngrep i hovedvassdraget, det er 
vedlagt mer utfyllende dokumentasjon om status for ulike bekker/ elver, og det er 
gjort en opprydding/konkretisering i planbestemmelsene. 

Vi er kjent med Fylkeskommunen har besluttet at to konkrete tiltak innenfor 
planområdet behøver egen tillatelse etter laks- og innlandsfiskeloven, som må 
omsøkes etter at detaljplanleggingen er gjennomført og før oppstart av arbeidene. 
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Fylkesmannen mener fremdeles at planen er delvis mangelfull med hensyn til 
kunnskapsgrunnlaget, og at planbestemmelsene kunne vært mer konkret og 
presise. Det er imidlertid vår samlede vurdering at planforslaget nå, samt 
avgjørelsen om egen behandling av enkelttiltak etter særlov, ivaretar nasjonale og 
vesentlige regionale interesser vi er satt til å ivareta på en tilfredsstillende måte. 
Fylkesmannen har derfor ikke lengre innsigelse til planen med begrunnelse i 
vassdragsmiljø. 

Vi har imidlertid følgende faglige merknader/innspill: 

Det er i planbestemmelsene for bekker/elver avsatt til «Bruk og vern av sjø og 
vassdrag» gitt føringer om at fysiske inngrep i fiskeførende vassdrag og bekker kun 
kan gjennomføres i perioden 15. juni – 15. september, grunnet hensynet til gytende 
fisk. Det gis imidlertid adgang til å jobbe i vassdraget gjennom én 
vintersesong/gyteperiode i forbindelse med utbedring av E16. Fylkesmannen vil 
presisere 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. 

Fremlegging av dokumentasjon på reelle naturfaglige forhold i større og mindre 
vassdrag er en forutsetning i forbindelse med reguleringsarbeid. I dette tilfellet 
savner vi kildehenvisninger knyttet til fisk og fiske i sidevassdragene inn mot Begna. 
Dette til informasjon, men vi tar de foreliggende opplysningene og vurderinger til 
etterretning. 

Naturmangfold 

Planavgrensningen som åpnet for midlertidige anlegg innenfor Lomendeltaet 
fuglefredningsområde er nå justert, og omfatter ikke lengre verneområdet. Vår 
innsigelse knyttet til naturmangfold er derfor imøtekommet. Det er også positivt at 
det er lagt inn tidsbegrensninger for anleggsarbeid på strekningen som ligger i 
direkte tilknytning til verneområdet. 

Jordvern 

I vår høringsuttalelse ved 1. gangs høring påpekte vi at midlertidige anleggsområder 
på dyrka mark primært skal brukes til mellomlagring av matjord. Vi mente også at 
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nødvendig areal til annen veggrunn på dyrka mark langs vegen må utredes 
nærmere. Vi mente også at det må sette krav om opparbeiding til dyrka mark for de 
veiarealene som tilbakeført til LNF-formål, samt krav om tidspunkt opparbeiding. 

Det er i planbestemmelsene innarbeidet krav om istandsetting av tidligere 
vegarealer, med tidsbegrensning for dette. Fylkesmannen tar til etterretning at 
enkelte detaljer i planlegging, av praktiske hensyn, avventes til byggeplan. I 
planbestemmelsene er det fastsatt at det i forbindelse med detaljplan for 
anleggsvirksomheten skal utarbeides særskilt plan for avtaking, mellomlagring og 

transport, eventuell tilbakeføring, av jord til dyrka mark. Vi tar dette til etterretning, 
og forutsetter at begrensning av tap av dyrka mark prioriteres i videre 
detaljplanlegging. Fylkesmannen har ikke lenger innsigelse til planen med 
begrunnelse i jordvern. 

Oppsummering 

Fylkesmannen betrakter våre faglige innvendinger fra 1. gangs høring av 
reguleringsplan for E 16 Øylo – Hålimoen som imøtekommet, og vi har ikke lenger 
innsigelser til planen. 

 

1.2.1 Kommentar SVV:  

Veldig gledelig at vi gjennom konstruktiv dialog med Fylkesmannen har kommet fram til 
løsninger som har medført at samtlige innsigelser til planforslaget nå har blitt trukket 
tilbake.  

 

1.3 NVE 

Sammendrag brev datert 25.08.2020 

NVE fremmet innsigelse til planen 23.01.2020. 

Vassdragsmiljø 

Forhold knyttet til vassdragsmiljø var uklart framstilt og manglet faglig 
dokumentasjon, samt at bestemmelsene ikke var gode nok til å ivareta disse 
interessene på en tilfredsstillende måte i planen. 
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NVE mener planen nå har et bedre faglig grunnlag og dokumentasjon knyttet til 
vassdragsmiljø interessene. Vi frafaller innsigelsen til planen, da vi vurderer at 
planforslaget, slik det nå foreligger, i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til 
vassdragsmiljø. Tiltakene utfylling i Begna ved Vangsnes inkludert omlegging av 
Puttebekken og kryssing av Ala med ny bru må omsøkes etter lakse og 
innlandsfiskeloven etter detaljplanleggingen er gjennomført og før oppstart av 
arbeidene. Dette betyr at de miljømessige forholdene som ikke er avklart i planen, 
ivaretas på et senere tidspunkt innenfor dette lovverket. NVE vurderer at de 
vassdragsmiljømessige forholdene som ev. ikke er avklart, ikke trenger noen 
ytterligere behandling etter vannressursloven slik planen nå er framlagt. Dersom 
dette allikevel skulle være nødvendig på et senere tidspunkt, på grunn av hensynet 
til allmenne interesser som ikke lar seg løse ved behandling etter laks- og 
innlandsfiskloven, vil Fylkesmannen/Fylkeskommunen kunne kreve en 
konsesjonsbehandling i etterkant. 

Naturfare 

Flom 

Det er gjennomført vannlinjeberegninger for Ala og Begna ved mellom Vangsnes og 
Tveit, jf. Vedlagte VA-planer. NVE mener rapportene med fordel kan endre navn for 
mer presist angi hva de skal svare ut. Det er ikke naturlig å etterspørre en VA-
utredning, slik vi oppfatter disse, i denne planen. VA-planer går på vann- og avløp, 
mens det som er viktig i denne planen er en hydraulisk beregning av planlagte tiltak 
(vannlinjeberegning), som inkluderer overvann. 

Tveit bru er ferdig bygget og arealet som omfattet store utfyllinger i vassdrag er 
flyttet/justert bort fra vassdraget for begge de strekningene der det ved 1. gangs 
offentlig ettersyn var betydelige fyllinger ut i vassdraget og i aktivt flomareal. Det er 
fortsatt mindre endringer i veilinja innenfor et begrenset vannareal, samt i det som 
er aktivt flomareal (jf. NVE Atlas – aktsomhetsområder for flom). Men endringene i 
aktivt flomareal går i hovedsak langs dagens veglinje, og den reduserte utfyllingen i 
Begna er hydraulisk dokumentert gjennom VA-planen for Begna. 

Det bør henvises til VA-planene og føringer der i bestemmelse 2.8 og 4. 
Bestemmelse 6, punkt #43 gjelder et fiskeførende vassdrag, og for denne 
omleggingen er det viktig at både energiforhold som kan påvirke erosjon, samt 
massetransport ivaretas. Vassdraget har, ut fra observasjoner i NVE Atlas, trolig stor 
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massetransport (dekkes av aktsomhetsområde for jord- og flomskred), og ved en 
omlegging med utflating, vil det være fare for at store mengder masser vil kunne 
legge seg igjen før det når Begna. Dette kan gi utfordringer for veganlegget, med 
påfølgende økt behov for vedlikeholdsarbeid. Dette er både kostnadskrevende, men 
også uheldig for miljøinteressene i vassdraget. Vi anbefaler at man påpeker dette i 
bestemmelsene for å sikre at det blir ivaretatt. 

Grunnlaget for NVEs innsigelse til flomfare og vassdragstekniske forhold bortfaller 
på grunn av endringer i veglinje lenger bort fra vassdraget og reduserte fyllinger i 
vassdrag, VA-planene for vassdragstiltak, samt krav om en avklaring etter laks- og 
innlandsfiskloven i etterkant av planvedtak. 

Skred 

Skredfarerapporten som er lagt ved planen på høring, svarer ikke ut 
sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift, slik vi også påpekte ved forrige høring. 
Sideareal til vegen omfatter byggeformål ved Øylo/Ala bru og disse omfattes igjen 
av aktsomhetsområder for skred. Det samme gjelder for eksempel områder for 
bebyggelse ved Hålimoen. Områder omfattet av potensiell skredfare, har ikke 
avklart reell skredfare. 

Skredfarerapporten avklarer bare skredfare med sikkerhetskrav knyttet til SVVs 
håndbok N200 og ikke byggteknisk forskrift. Skredfare er heller ikke vist basert på 
aktsomhetskartene, slik vi omtalte i vår innsigelse. Men ut fra dokumentet 
Merknadsbehandling lurer vi på om dette egentlig er det SVV har ment at man har 
gjort, men hensynssonene mangler i så fall riktig benevning (H310). NVE 
opprettholder innsigelsen til dette er avklart og ivaretatt i plankartet. 

Vannressursloven 

I dokumentet Merknadsbehandling omtales NVEs merknader i første del i forhold til 
anvendelsen av vannressursloven i planen. Denne vurderingen er ikke riktig og 
presis nok. Hvis man skal skrive noe om vannressursloven og vurdering av allmenne 
interesser i og langs vassdrag, bør det være riktig. Alternativ mener vi at det skal 
strykes. 

«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 
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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.» 

Konklusjon 

NVE mener planen fortsatt ikke ivaretar vesentlige regionale og nasjonale interesser 
knyttet til NVEs ansvarsområder, og vi fremmer derfor innsigelse til begge 
delstrekningene. Innsigelsen er knyttet til krav til sikker byggegrunn (jf. pbl § 28-1 
og dokumentasjon av sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift). 

Innsigelsen gjelder følgende forhold: 

NVE mener planene for utbedringer på strekningen Øylo-Hausåker er vesentlig 
bedre enn ved forrige høring. Og innsigelsesgrunnlaget er trolig knyttet til en 
teknisk mangel ved plankartet. Alle utbyggingsareal som omfattes av 
aktsomhetsområder for skred skulle ha vært avmerket med hensynssone skred 
(H310). Dette fremgår ikke klart av plankartet. Flere steder virker det som om det er 
Hensynssone flom (H320) som dekker begge sider av vegen. Trolig mangler 
benevningen H310 for noen soner. NVE ber SVV sjekke dette, og angi tydeligere 
hvilken hensynssone som dekker arealet. Når dette er på plass, vil grunnlaget for 
NVEs innsigelse bortfalle. 

Faglig råd: 

• Det bør henvises til VA-planene og føringer der i bestemmelse 2.8 og 4. 
• Bestemmelse 6, punkt #43 gjelder et fiskeførende vassdrag, og for denne 

omleggingen er det viktig at både energiforhold som kan påvirke erosjon, samt 
massetransport ivaretas. Vassdraget har ut fra observasjoner i NVE Atlas trolig stor 
massetransport (dekkes av aktsomhetsområde for jord- og flomskred), og ved en 
omlegging med utflating, vil det være fare for at store mengder masser vil kunne 
legge seg igjen før det når Begna. Dette kan gi utfordringer for veganlegget, med 
påfølgende økt behov for vedlikeholdsarbeid. Dette er både kostnadskrevende, men 
også uheldig for miljøinteressene i vassdraget. Vi anbefaler at man påpeker dette i 
bestemmelsene for å sikre at det blir ivaretatt. 

• I dokumentet Merknadsbehandling omtales NVEs merknader i første del i forhold til 
anvendelse av vannressursloven. Dette er ikke riktig. Hvis man skal skrive noe om 
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vannressursloven og vurdering av allmenne interesser i og langs vassdrag, bør det 
være riktig. Alternativ mener vi at det skal strykes. 

Vannressursloven har flere alminnelige regler om vassdrag. Disse er gitt i 
vannressurslovens kapittel 2, og gjelder for alle tiltak i vassdrag. NVE henviser 
spesielt til aktsomhetsplikten i vannressurslovens § 5, som pålegger at 
vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade 
og ulempe for allmenne og private interesser. Vi gjør oppmerksom på at dersom 
planen endres eller ny kunnskap kommer til kan allmenne interesser bli berørt av 
tiltaket, og dette kan utløse konsesjonsplikt, jf. vannressurslovens § 8. Tiltakshaver 
er ansvarlig for ev skader og ulemper for private interesser som følger av tiltaket. 

 

1.3.1 Kommentar SVV:  

Veldig gledelig at vi gjennom konstruktiv dialog med NVE har kommet fram til løsninger som 
har medført at innsigelser til planforslaget nå har blitt trukket tilbake.  

Angående gjenværende innsigelse vedrørende skred, så er denne løst ved at plankart har 
blitt oppdatert slik at alle utbyggingsareal som omfattes av aktsomhetsområder for skred er 
avmerket med hensynssone skred (H310).  

 

1.4 Direktoratet for mineralforvaltning 

Sammendrag brev datert 17.07.2020 

Vi kan ikke se at de foreslåtte endringene i vesentlig grad endrer vår vurdering til 
1.gangs høring. DMF har dermed ikke merknader til 2. gangs høring av 
reguleringsplan for utbedring av E16 Øylo - Hålimoen. 

1.4.1 Kommentar SVV:  

Merknaden medfører ikke behov for endring av planforslaget. 

 

1.5 Vang kommune 

Sammendrag epost av 17.07.2020 

Merknad fra planavd. i Vang kommune: 
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Ser gjennom planforslaget til E16 Øylo – Hålimoen og sender her ei førebels 
tilbakemelding på nokre punkt.  

Vangsnes 

I planbeskrivinga står det at det blir lagt opp til å etablere einsidig busshaldeplass 
ved ny avkøyring til Tørpegardsvegen og at det i dette området er egna til å etablere 
parkeringsplassar. Det er uheldig at plankartet ikkje er oppdatert i samsvar med ny 
planbeskriving med einsidig busstopp, plankartet viser tosidig busstopp utan 
parkering. Det må bli stilt tydlege krav for å sikre etablering i samsvar med 
planbeskriving. I føresegn 3.2.4 står det følgjande: Ved Vangsnes kan Annen 
veggrunn også benyttes til offentlige parkeringsplasser og bussholdeplass. 
Kommunen ser ikkje at denne føresegna er tilstrekkeleg til å sikre etablering av 
einsidig busstopp med parkering.  Kommunen vil føreslå at det blir stilt krav om 
etablering av einsidig busstopp før ferdigstilling av anleggsarbeida.  

Einsidige busstopp 

SVV gav i møte med kommunen den 18.05.20 informasjon om moglege løysingar 
for lyssignal til kollektivtransport for å hindre unødvendige stopp på haldeplassar 
der det ikkje står personar som ventar.  Kommunen vil oppfordre SVV til å sette inn 
ei føresegn som sikrar at slikt system blir etablert ved einsidige busstopp. 

Føresegner med «bør» 

Det er fleire føresegner som er formulert som «bør-føresegner». Det å bruke «bør» 
gjev ei klar oppfordring, men kommunen ser at det i nokre av tilfella burde ha vore 
formulert som «skal» føresegn for at føresegna skal vere bindande. Slik som:  

• Føresegn 2.1 avsnitt om Bergskjæring: Skjæringshelningene bør vurderes ut fra 
geologiske forhold, grunnvatn og landskapsmessige forutsetninger.  

• Føresegn 2.3 andre avsnitt: Der nytt veganlegg kommer i konflik med 
enkeltlokaliteter, bør arter bli flyttet.  

• Føresegn 5.4 fjerde avsnitt: Av hensyn til vårtrekket av vannfugl, bør det ikke foregå 
anleggsarbeid på E16 i dette området i perioden 15/4-20/5.   

Haldeplassar 

I planbeskrivinga kapittel 2.4 siste avsnitt  står det at leskur og universell utforming 
som er mykje brukt vil i byggeplanfasen bli vurdert oppgradert med leskur og 
universell utforming etter konkrete vurderingar av nytte opp mot kostnadar. I 
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vurdering av bruken er det i planbeskrivinga vurdert korleis bruken har vore, men 
kommunen saknar ei vurdering av korleis bruken av haldeplassane kan endre seg 
ved god tilrettelegging.   

Lys 

Ved Ryfoss er det i dag lys langs med E16, kva skjer med desse når vegtrase blir 
justert? 

Opparbeiding av dyrka mark 

I kommentar til kommunen sin merknad frå 1. gongs høyring skriv de følgjande: Gitt 
at grunneiere som omfattes av denne bestemmelsen skaffer nydyrkningstillatelser 
fra kommunen, kan det være en løsning at jord som blir avtatt i forbindelse med ny 
E16 kan tilføres områdene DM1-Dm5. Det er grunneier som er ansvarlig for 
nydyrkinga, men prosjektet kan levere eventuelt overskudd av matjord til feltet. 

Kommunen ynskjer å informere grunneigarar om denne moglegheita, slik at dei det 
er aktuelt for skaffar tillating til nydyrking. Korleis vil dette bli handtert mellom 
grunneigar og SVV? Kven melder dei seg til og kven blir prioritert om mange melder 
seg?  

1.5.1 Kommentar SVV:  

Merknaden er imøtekommet ved at følgende endringer er innarbeidet i planforslaget: 

• Planbestemmelsene stiller krav om etablering av ensidig busstopp før ferdigstillelse 
av anleggsarbeidet. 

• Planbestemmelsene stiller krav om at ved ensidige holdeplasser skal det vurderes å 
sette opp lyssignal for å hindre unødvendig stopp for ekspressbussene. 

• 2.1 avsnitt om Bergskjæring endret til: Skjæringshelningene skal vurderes ut fra 
geologiske forhold, grunnvatn og landskapsmessige forutsetninger.  

• 2.3 andre avsnitt endret til: Der nytt veganlegg kommer i konflikt med 
enkeltlokaliteter, skal arter bli flyttet.  

• Bruken av holdeplasser har blitt mer omtalt i planbeskrivelsen. 
 

Angående bestemmelse 5.4 fjerde avsnitt, så har vi hatt dialog med fylkesmannen og 
entreprenør om dette. Anleggsområdet er trukket helt ut fra Lomendeltaet. Entreprenør 
vil bestrebe å unngå anleggsarbeid på E16 i nærheten av Lomendeltaet i perioden 15/4-
20/5, men det kan bli svært uheldig for framdrift/logistikk/prosjektkostnaden med 
«skal»-bestemmelse her. Dette vil bli fulgt opp i YM-planen som skal utarbeides i 
byggeplanfasen. 
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Angående veglys ved Ryfoss, så må disse fjernes som følge av breddeutvidelse av E16. 

Bra at kommunen har informert grunneierne om muligheten for opparbeidelse av dyrka 
mark. Omdisponering av matjord på den enkelte eiendom er tema som vi tar opp under 
grunnervervet med hver enkelt grunneier. Det er grunnerverver og byggeleder som deltar 
på disse møtene, mens i reguleringsplanfasen er det planleggingsleder som er 
kontaktperson fra SVV. 

 

1.6 Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) 

Sammendrag epost av 06.08.2020 

Vi viser til våre innspill i første høringsrunde. 

I tillegg ser vi av punkt 2.10 og Figur 25 at det nå planlegges en ensidig holdeplass 
ved Vangsnes. 

Denne holdeplassen ser også ut til at den må betjenes fra sideveg i begge retninger, 
altså at busser i begge retninger må ta av fra E16 for å komme til holdeplassen. Vi 
antar det tar minst 25 sekunder å kjøre traseen med buss fra man forlater E16 til 
man er tilbake på E16, i tillegg vil man få et variabelt tidsforbruk i det å vente på 
klar veg i begge retninger for å komme inn og ut igjen på E16. 

En slik løsning vil medføre at ingen ekspressbusser vil betjene denne holdeplassen 
og oppgradering her med P-plasser m.m. vil da synes noe rart prioritert 
sammenlignet med andre forhold i prosjektet. 

Vi hadde i 2019 70 påstigende passasjerer ved Vangsnes, noe som utgjorde ca. 0,05 
% av alle våre ekspressbusspassasjerer. Samtidig har vi ca. 28-30.000 passasjerer i 
bussen forbi Vangsnes i året. Med et tidsforbruk på ca. 30 sekunder inkl. ventetid 
for å komme til/fra E16 medfører altså et ekstra tidsforbruk på ca. 233 persontimer 
i året. Tar man med skole- og lokalbusser blir det mye verre. Samfunnskostnaden 
for slike løsninger måles altså ikke bare på de få som går av og på holdeplassen, 
men også alle de som passerer og belemres med dårlig kollektivtrafikkinsfrastruktur 
og et halvt minutt lenger reiseveg. Man kan gjerne si at ikke alle avgangene må 
innom hver tur, men i en rutetabell må vi ta hensyn til kjøretiden vi normalt 
benytter. Jo flere strafferunder vi får, jo flere strafferunder må legges inn i 
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rutetabellen, samfunnskostnaden og i våre kalkyler for hvor mye lenger kjøretid enn 
personbilene vi kan tillate oss mellom byene. 

Vi har allerede en ensidig holdeplass i Ryfoss, og så langt vi kjenner til får vi en ny 
ifm. Kvamskleiva i Hugavika som erstatning for Hemsingbrue/Neset. Det vil si at vi 
trolig har tre ensidige holdeplasser på ca. 9 kilometer vegstrekning om et par år. 
Det er for mye, 1,5 minutt ekstra tid på 9 kilometer for å betjene tynt belagte 
holdeplasser er ikke aktuelt. 

Av de tre potensielt ensidige holdeplassene har Ryfoss flest passasjerer, Vangsnes 
færrest. 

Konklusjon: En ny ensidig holdeplass ved Vangsnes vil ikke bli betjent av NW160 
Valdresekspressen Oslo-Årdal eller NW162 Øst-Vestekspressen Lillehammer-
Bergen. 

1.6.1 Kommentar SVV:  

Hovedløsningen for holdeplassene langs E16 er å videreføre tosidige holdeplasser, men ved 
Vangsnes og Ryfoss mener vi at ensidig løsning er å foretrekke (Ryfoss har allerede en 
ensidig løsning, og nærføring til vassdrag og bebyggelse gjør det utfordrende å etablere en 
tosidig løsning). Det er skole-elever som utgjør flertallet av brukerne, og ensidig løsning på 
disse stedene vil redusere behovet for å krysse og gå langs E16 for skolebarn. Vi er klar over 
at ensidig bussholdeplasser ikke er ønskelig for ekspressbussen. 

Ryfoss: Det var 969 påstigninger for ekspressbussen på Ryfoss i 2018. Ryfoss holdeplass er 
en ensidig holdeplass. SVV ønsker her å etablere lyssignal for å hindre unødvendig stopp for 
ekspressbussene.  

Vangsnes: Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at lyssignal skal vurderes ved 
ensidige holdeplasser. Det var 59 påstigninger for ekspressbussen på Vangsnes i 2018 (ca 1 
passasjer i uka). Det er ikke aktuelt å etablere lyssignal her hvis det ikke er ønskelig med 
stopp for ekspressbuss ved Vangsnes. De fleste passasjerer med ekspressbuss blir kjørt til 
holdeplassene og det er gode muligheter for parkering ved tosidig holdeplass på Tveit. 
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Skisse over ensidig løsning ved Vangsnes 

Vi har i planprosessen foretatt en gjennomgang av dagens bussholdeplasser langs E16. Det 
er stor variasjon i bruken av holdeplassene langs E16. Det legges opp til å videreføre de 
fleste av dagens bussholdeplasser, men at enkelte flyttes/slås sammen til steder hvor det er 
bedre sikt og hvor det er areal til å etablere lehus på holdeplasser. Planforslaget har avsatt 
areal til at utbedringsstandard benyttes for bussholdeplassene. Holdeplasser som blir berørt 
av vegprosjektet, vil bli utbedret i tråd med utbedringsstandard. 

 

1.7 Profil 4000; Hallgrim Rogn (84/5 Vang, Vangsnes) 

Sammendrag epost av 18.08.2020 

Flott med trygg bussholdeplass og ellers gode justeringer etter første gangs høring. 
Her er fire småting/kommentarer som berører våre areal. Se kart under. 

• Rød sirkel: Mulig lagring for matjord/utvidelse av jorde. Vi avklarer med kommunen. 
• Rosa sirkel: Mulig lagring av overskuddsmasse - det er ønske fra stølsvegen med noe 

større parkeringsareal. Det blir samme hva hogd noen trær der så det er enkelt å 
lagre masse. 

• Lilla kryss: Husk landbruksavkjøring til jordet. Som i dag. 
• Blått kryss: Husk landbruksavkjøring til gammelt jorde/for skogdrift. Som i dag. 
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1.7.1 Kommentar SVV:  

Merknaden imøtekommes ved at plankartet vil vise avkjørselspiler for å ivareta dagens 
landbruksavkjøringer. 
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1.8 Profil 4000; Kari Birgit Lien/Nils Rogn (85/1 Vang, Vangsnes)  

Sammendrag brev av 24.08.2020 

Me ser at det nye forslaget har ei betre og mindre trafikkfarleg løysing for 
plassering av busslommene. Men me synest fortsatt at vegkrysset ikkje har ei 
fullgod løysing. Ei enklare innpå-/avkjøring og busslommer på sletta, meiner me vil 
forenkle trafikkbildet vesentleg. 

Me ser at argumentet mot å ha enkle busslommer på sletta, er at dyrka mark vil gå 
tapt. Me meiner (og meinte) at lomma for vestgåande bussar sjølvsagt skulle leggast 
heilt i sørenden av jordet. Her er det berre lauvskog og kratt. På andre sida av vegen 
er det berre skogsmark. Her er det også allereie ei avkjøring med gode 
parkeringsmoglegheiter (sjå fotovedlegg). 

Reknar elles med at de er klare over at det over Kleive som skal sprengast bort, er 
fine restar etter den gamle Kongevegen mellom Oslo og Bergen. Sør for Kvamskleive 
er det ikkje bevara særlege strekningar av denne, sidan han nok gjekk delvis langs 
noverande trase og at han er borte gjennom oppdyrking. 
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1.8.1 Kommentar SVV:  

Plassering av nytt kryss til Tørpegardsvegen er valgt med tanke på siktkrav og for å utnytte 
eksisterende veg. Det er ikke aktuelt å etablere nytt kryss midt i kurven for E16 med tanke 
på siktforhold og tverrfallet på E16. 

Etablering av busslommer vest for slette er ikke en gunstig plassering. Dette fordi det da vil 
bli over 500 m til krysset til Tørpegardsvegen og under 400 m til bussholdeplassene lengre 
vest. 



29 
 

 
Gule ringer markerer anbefalte plasseringer av bussholdeplasser, mens rød ring markerer ønsket i merknaden fra 
Lien/Rogn. 

 

1.9 Profil 6350; Reidar Thune (96/21,23 og 37 Vang) 

Sammendrag brev datert 21.08.2020 

1: Eg er godt fornøgd og takksam for at det på fleire punkt er teke omsyn til 
merknadene mine i fyrste høyringsrunde. 

2: Avkøyrselen til min eigedom g nr 96 b nr 37 og reidskapshus er i 2. høyring lagt 
nesten til Tveit bru som gjev ei omkøyring på ca 1 km t/r. Eg oppfattar dette som ei 
vesentleg ulempe, spesielt fordi det fører til meir traktorkøyring på E- 16. Eg viser 
til at på informasjonsmøtet om reguleringsplanen vart det frå Vegvesenet sagt at ein 
skulle vere raus mht avkøyringar.  Eg tillet med såleis å be om ei ny vurdering av om 
det ikkje er muleg å flytte samleavkøyringa ved km 6050 lenger mot aust, eventuelt 
at eg får ei særskilt avkøyring. Ei slik avkøyring kan om det hjelper låsast med bom/ 
kjetting. 

Eg føreset uansett, og spesielt dersom eg må køyre den lange omvegen, at det blir 
opparbeidd ein god køyreveg på strekningen. Eg må sikrast varig bruksrett til vegen 
over dei aktuelle eigedomane. 
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3: Pumpehuset på g nr 96 b nr 37 er i teknisk plan merka med raudt som skulle 
indikere riving. Det stemmer ikkje med teksten i merknadsdokumentet på side 50 
som seier at pumpehuset ikkje vil bli berørt etter trasevalet i 2.høyring.  Eg går ut 
frå at dette er ein feil i teknisk plan som rettast enkelt. 

Når det gjeld straumforsyning og vannledning frå pumpehuset og opp på garden 
føreset eg at det blir laga ei løysing som gjer det muleg å få reparert eventuelle 
framtidige ledningsbrot for den delen som vil bli liggande under ny E 16 / annan 
veg.  

4: Det er ei dag ei stikkrenne med betongrør ut i Begna på E-16 ved km 6400 som 
samlar opp alt vatn frå eigedomane nord for E-16. Den nye samleavkøyringa er 
plassert rett over stikkrenna (her ligg for øvrig også vannledningen frå pumpehuset 
mitt, jfr punkt 3 ovanfor.) Det må sikrast at dette vatnet framleis blir ført i lukka rør 
ut i Begna. Eg viser elles til min e-post om dette datert 10.12.2018. 

5: Ved Profil 5500: Det er ved 2. høyring planlagd ei ny jordbruksavkøyring for g nr 
90 b nr 22 på min eigedom g nr 90 b nr 28. Det har eg forståing for, og eg har tillit 
til at avkøyringa blir lagt slik at minst muleg av mitt dyrka areal blir berørt. 

1.9.1 Kommentar SVV:  

Samleavkøyring ved P 6050: Merknaden imøtekommes ved at det i reguleringsplanen åpnes 
opp for å etablere en landbruksavkjøring lengre øst ved P6300. Nøyaktig plassering avklares 
i byggeplanfasen med berørte grunneiere, da denne avkjøringen også må ivareta atkomsten 
til nabojordet på gnr 96/18. Det er noe utfordrende å få til en god avkjøring i dette området, 
da fyllingen er bratt med rekkverk (for å minimere beslag av dyrka mark). Det må derfor 
etableres en åpning i rekkverket.  
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Pumpehuset på g nr 96 b nr 37 skal ikke rives, så her er det en feil i teknisk plan. 

Det vil bli lagt ned trekkerør for å ivareta reparasjon av eventuelle ledningsbrudd på strøm 
og vann fra pumpehuset under ny E16. 

Ved Profil 5500: Lanbruksavkjøringen vil bli utformet i dialog med berørte grunneiere og 
med tanke på minst mulig inngrep på dyrka mark.  

 

1.10 Profil 6700; Kristoffer Kvien (96/4 Vang) 

Kvien har i e-post av 12.08.2020 sendt inn samme merknad som ved 1.gangs 
offentlig ettersyn – brev av 09.01.2020 

Sammendrag brev datert 09.01.2020 

Eg visar til tidligere samtale med dykk pr telefon, eg hadde ein del spørsmål og 
kommentarar til planen, eg kan ikkje sjå at de har tatt noko hensyn til det eg 
etterspurde og dette gjer at eg ikkje kan støtte planen slik den er no. 

Min eigendom 96/4 vil bli berørt av den nye vegtrassèn, denne eigendommen består 
av redskapshus og eitt sandtak. Eg mistar redskapshus og blir nøgd til å setje meg 
opp eitt nytt ein anna plass. Eg har stort behov for redskapshuset og må finne ein 
anna plass å setje opp dette. Det viktigste momentet for meg er at garden 
sjølvforsynt med sand/grus. Det skal og være med å forsyne bygging av fjøs i 
framtida. 

Dersom de vil leggje vegen her vil det bli eitt stort økonomisk tap for meg å miste 
denna grunnen og massa. 



32 
 

Området er og optimalt for brukt til tørk av eget materiale og det har vore ei trygg 
lagrinsplass av utstyr, då det ligg såpass skjerma frå vegen. Det ligg og eitt lager av 
matjord som er meint til bruk på garden. 

Det ligg og ei øy i Begna som tilhøyrer garden, denne vil eg miste  
framkommenligheit til med at det blir veg der. 

På motsatt side av veg/avkjøyring (V7) ligg det og ei busslomme som har ei 
avkjøyring med veg til eitt tømmervelte/snuplass – denne er ikkje regulert inn i 
denna plana. Denne avkjøringa har eg og andre grunneigarar bruksrett på, til bruk 
for skog og landbruk. Denne må takast hensyn til i planen, det kan løysast ved at 
vegvesnet tillrettlegg/regulerar inn anna godkjent veg til samme området 
(snuplass). Eventuelt at det blir laga ein veg frå innkjøring (SVK04) og fra til 
snuplassen. 

Garden og næringa vil lide eitt stort tap av både materiell, areal, redskapshus og 
masse, og ber derfor om att de ser på andre muligheiter for vegen i området. Eg 
reknar med å høyre i frå dykk. 

1.10.1 Kommentar SVV:  

Nå ved 2.gangs høring har vi strammet noe inn på arealet avsatt til Annen veggrunn (areal 
som vi ønsker å erverve), men vi har ikke ønsket å flytte på senterlinja for ny E16 da dette 
ville medføre betydelig økt beslag av dyrka mark. Det legges derfor fortsatt opp til 
innløsning av redskapshuset og sandtaket. Redskapshuset og verdien av gjenværende 
ressurser i sandtaket vil bli erstattet. Nedenfor følger en sammenligning av plankartene ved 
1.gangs og 2.gangs høring. 

Prosjektet vil bestrebe seg til å erverve minst mulig areal. Områdene Annen veggrunn skal 
benyttes til nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre 
sidearealer, drensgrøfter, murer, støyvoller, stabiliserende tiltak etc. Bestemmelsene åpner 
for at områdene Annen veggrunn som ikke disponeres til vegformål, forutsettes benyttet 
som tilstøtende formål. 

Angående avkjøring til tømmervelte/snuplass, så legges det opp til å beholde denne 
avkjøringen. Planforslaget har derfor regulert inn en avkjørselspil her. 
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1.11 Profil 9750; Odd Inge Fredriksen (102/7 Vang, Ryfoss)  

Sammendrag epost av 08.12.2019 

Som tidligere bestridte av deres forslag om å lage adkomst vei gjennom gårds tunet 
102/7. (Alternativ 1)  

Etter Befaring med SVV v/Knut Westerbø så kom det et nytt forslag (Alternativ 2) 
som godtas fra vår side. Da eiendommen vil bli uforandret å bli som i dag, med 
tanke på sikkerhet og plass for utstyr og tilkomster til garasje og verksted og sand 
lager som vist med Blå/Svarte piler.  
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Utfra lengde profiler og kart vil det ikke eiendommen 102/7 bli berørt av 
utbyggingen med tanke på plassen på nedsiden av huset, at vi vil bli berørt under 
utbyggingen er noe vi er klar over men noe som vi kommer tilbake til når det skal 
utføres, med tanke på logistikk osv. 

1.11.1 Kommentar SVV:  

 

Det er flere fordeler knyttet til alternativ 2: 

- Mindre terrenginngrep og mindre kostbar løsning, da vi unngår å bygge atkomstveg i 
bratt terreng med mye blokkstein. 

- Kongevegen vil få en sikrere og bedre tilknytning til E16 slik at den blir mer egnet for 
gående og syklende inn til Ryfoss. 

- Enklere med trafikkavvikling i anleggsfasen 
- Vi unngår løsning med gjennomkjøring gjennom gårdstun. 
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Ulempen med denne løsningen er at den vil beslaglegge noe dyrka mark fra 
gnr.101/10 – ca 0,2-0,4 daa. Asfaltkanten for ny E16 vil imidlertid bli trekt ca 2,5 
meter vekk fra dyrka mark og uthuset nede ved E16 på 101/11, så det er mulig å 
etablere en ny atkomstveg til gnr. 101/11 og 101/14 uten å beslaglegge mye dyrka 
mark fra gnr.101/10. 

Innspill etter befaring med grunneiere 13.aug: 

• Bløtt område der atkomstvegen er planlagt – ønskelig at området fylles noe opp og at 
matjorda som beslaglegges på motsatt side av E16 flyttes hit. 

• Må vektlegge god drenering for overvannet. 
• Ønskelig at atkomstvegen legges på nedsiden av uthus og opp til gårdstunet, da 

dagens veg er bratt – rød linje i kartet nedenfor. 

 

Konklusjon: For å minimere beslag av dyrka mark, legges det opp til å beholde 
avkjøringen til gnr 101/11. Dette blir et nytt alternativ 3, som blir en variant av 
alternativ 2. Alternativ 1 fjernes fra plankartet.  
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1.12 Profil 12000; Bjørn Nylander og Erika Lystedt (gnr 109/1) 

Sammendrag epost av 31.08.2020 

Efter befaring tillsammans med Knut Westerbø vid Hålimoen 26 aug –20 har vi 
följande synpunkter och önskemål:  

• Vi är intresserade av att ta den mark som har nuvarande avfartsväg mot Riste bru 
som en del av ersättning för den mark som kommer att tas i anspråk för den nya 
avfarten. Värdering av marken och i vilket skick den ska överlämnas ber vi att få 
återkomma till i dialog med Knut eller annan lämplig representant för 
Vegvesendet. 

• Då terrängen där den ny avfarten planeras är kuperad misstänker jag att slänterna 
till den nya vägen kommer att bli omfattande och branta. Jag önskar därför att 
den mark som krävs för slänterna friköps eller på annat sätt ersätts eftersom vårt 
brukningsvärde kommer att bli begränsat.  

• När det gäller avverkning av skog önskar vi att så små ingrepp som möjligt ska 
göras i området. Vi vill även ha möjligheten att, efter samråd med Vegvesendet, 
ha göra hela eller delar av avverkningen själva.  

• Vi är intresserade av anläggningsmassor, dels till vår gård i Høre, dels för att 
ordna till våra marker vid Hålimoen. Vi ber att få återkomma även till detta 
senare.  

• Vi är positiva till att en avfart för traktor ordnas till vårt skogsskifte norr om E16 
• Vi önskar att det i arbetet med reguleringsplanen för området ses på möjligheten 

att ordna en infart till Hålimo camping på mark som hör till näringsutövaren på 
fastigheten 109 / 6 istället för att som nu löpa över vår fastighet. Som nya ägare 
till vår fastighet är vi inte fullt insatta i vilka överenskommelser / servitut som 
finns angående detta i nuläget, men det känns naturligt att trafiken till campingen 
skulle kunna hanteras på egen fastighet. Vid befaringen diskuterades 
möjligheterna att för detta ändamål använda avfarten till den gamla 
näringsfastigheten några hundra meter öster om avfarten till Riste bru, vilket 
enligt Westerbø skulle vara möjligt ur ett trafik- och vägtekniskt hänseende.  

Vi emotser en fortsatt rak och konstruktiv diskussion om det fortsatta arbetet med 
förbättringen av E16. 

 

1.12.1 Kommentar SVV:  

SVV er positiv til makebytte av areal ved flytting av kryss. 

Det stemmer at fyllingen for nytt kryss vil kreve mer areal enn det arealet som var avsatt til 
Annen veggrunn. Plankartet har derfor blitt oppdatert her slik at det legges opp til å erverve 
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arealet for hele fyllingen. 

Angående dagens atkomst til campingen over gnr 109/1, så er dette privatrettslige forhold. 
Reguleringsplanen legger opp til å opprettholde avkjøringen fra E16 øst for campingen ved 
ved P12450. Hvis campingen ønsker å benytte denne avkjøringen, må det søkes til SVV om 
utvidet bruk av avkjørsel. 

Angående atkomst til skogteig, så vil dette imøtekommes. 

Entreprenør vil bli orientert om at grunneier er positiv til å ta imot overskuddsmasser. 

1.13Profil 12200; Terje Hålien (gnr 109/6) 

Sammendrag epost av 27.07.2020 og 26.02.2020 

Oversendt kartutsnitt som viser to skogbruksavkøyringar og ei jordbruksavkøyring. 
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1.13.1 Kommentar SVV: 

Det vil bli rekkverk på nedsiden av E16 i dette området, så Hålimoen må bruke dagens 
avkjørsel i fra Riste-vegen. Riste-krysset vil bli flyttet litt nordover slik at krysset får bedre 
utforming og sikt. 

Lengst øst i teigen 109/9 vil E16 bli lagt mer inn i terrenget, så her blir det en bratt skråning 
opp i teigen. Det vil derfor bli vanskelig å få opprettholdt skogbruksavkjøringen her, men 
lengst vest i teigen (se kartutsnitt nedenfor) vil prosjektet etablere en avkjøring for 
skogsmaskiner som også vil gi skogsatkomst til naboteigene. 



39 

2 Konklusjon 

Planforslaget har blitt korrigert i samsvar med kommentarene til hver enkelt 
merknad.  

Fylkeskommunen og Fylkesmannen har i sine merknader trukket innsigelsene som 
ble fremmet ved 1.gangs høring. NVE har også i sin merknad trukket sine 
innsigelser til vassdragsmiljø og flom. Gjenværende innsigelse fra NVE vedrørende 
skred har blitt løst ved at plankart har blitt oppdatert slik at alle utbyggingsareal 
som omfattes av aktsomhetsområder for skred er avmerket med hensynssone skred 
(H310). 

Det foreligger derfor ikke lengre innsigelser til planforslaget. 

Statens vegvesen vurderer at de små justeringene som er foretatt i 
plandokumentene ikke utløser et nytt offentlig ettersyn av planen. 

Statens vegvesen anser at reguleringsplanen er klar for sluttbehandling i Vang 
kommune. 
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