PLANPROGRAM
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Region øst
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Planprogram – utbedring av E16 Fagernes - Øye

Forord
Statens vegvesen har som tiltakshaver igangsatt planarbeid for utbedring av E16 mellom
Fagernes og Øylo. På bakgrunn av dette har Statens vegvesen utarbeidet forslag til
planprogram for den aktuelle strekningen.
Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte,
prioritering av tiltak innenfor avsatt økonomisk ramme, og hvordan planprosessen skal
gjennomføres. Programmet skal også beskrive hvilke utredninger som anses nødvendige for å
gi et godt beslutningsgrunnlag.
Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i perioden 05.11.2018- 15.12.2018. Det kom inn
25 merknader. Statens vegvesen har i samarbeid med administrasjonen i kommunene NordAurdal, Vestre Slidre og Vang laget et sammendrag av merknadene, og kommentert hver
merknad i en egen merknadsrapport.
Planprogrammet har blitt justert som følge av merknadene.

Statens vegvesen Region øst
Februar 2019
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1 Generelt om prosjektet og området
1.1 Bakgrunn
E16 mellom Fagernes og Øye har en relativt dårlig standard, mye randbebyggelse og blandet trafikk.
Vegen er ulykkesbelastet og har dårlig framkommelighet på dager med stor utfart. E16 er en av
hovedvegene mellom Oslo og Bergen, men også hovedpulsåren gjennom Valdres. E16 er den
forbindelsen øst-vest med best vinterregularitet. Flere delstrekninger mellom Fagernes og Øye inngår
i en liste over de 20 % mest ulykkesutsatte strekningene i Region øst.

1.2 Omtale i sentrale styringsdokumenter
Utbedringsstrekninger er omtalt i Nasjonal transportplan 2018-29 (NTP). I følge NTP er hensikten
med utbedringsstrekninger å oppnå tilfredsstillende standard over lengre strekninger. Det skal legges
vekt på effektiv ressursbruk med mål om å oppnå gode forbedringer til en lav kostnad.
Tiltaket er ytterligere konkretisert i handlingsprogram for riksveger 2018-23. Her er det avsatt midler
til tiltaket, og det er følgende omtale av hva midlene skal benyttes til:
Tiltak på delstrekningene Øylo – Ryfoss og Ryfoss – Hande prioriteres i perioden. Det legges
opp til breddeutvidelse, forsterket midtoppmerking, kurveutbedring, forsterkning av
bæreevne, nye stikkrenner og drenering, tiltak mot utforkjøring (rekkverk og sideterreng) og
nytt dekke. Dette gir sammenhengende god standard på over 30 km av E16 fra Hande i sør til
Kvam i nord. Det legges også opp til å utbedre de ulykkesutsatte punktene Reiensvingen, Røn
og Ulnes nord på delstrekningen Strand -Hande.
Innenfor strekningen Fagernes – Øye er det i perioden avsatt midler til følgende tiltak:
Tiltak

Programområde-kategori

2019
(mill.
kr)

2020
(mill.
kr)

2021
(mill.
kr)
80

2022
(mill.
kr)
120

2023
(mill.
kr)
200

E16 utbedringsstrekning Fagernes Utbedrings-strekning
- Øye
E16 Valdres
Vedlikehold
40
40
20
E16 Fagernes- Øye – Tiltak mot
Trafikksikkerhet
27
utforkjøringsulykker
E16 Tveit bru
Utbedring
15
18
Figur 1: Handlingsprogram for riksveger 2018-23. Oversikt over tiltak på E16 gjennom Valdres nord for
Fagernes (summer i mill. 2018-kr). Skredsikringstiltaket E16 Kvamskleiva ligger i perioden 2024-2029.

Total
(mill.kr
)
400
100
27
33

Dette planprogrammet gjelder de to øverste tiltakene i tabellen over, dvs at prosjektet har en total
ramme på 500 mill.kr. Midlene til tiltak mot utforkjøringsulykker er tenkt benyttet på de
delstrekninger der det ikke gjøres tiltak som en del av utbedringsstrekningen, og omfattes ikke av
denne bestillingen. Tiltaket E16 Tveit bru er et eget prosjekt og omfattes heller ikke av denne
prosjektbestillingen.
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Figur 2: Oversiktskart. Parseller på E16 med vedtatt reguleringsplan / kommunedelplan er markert med blå
strek. Disse er ikke en del av dette prosjektet.

1.3 Geografisk avgrensning
Dette planprogrammet snevrer inn strekningen for utbedringsprosjektet, slik at nordlig/vestlig
avgrensning av prosjektet er ved Øylo, ikke Øye slik det står i NTP. Dette er gjort for å unngå
misforståelser. Rassikringsprosjektet E16 Kvamskleiva ligger innenfor strekningen Fagernes – Øye,
ligger i handlingsprogrammet med midler i neste 6-årsperiode, men inngår ikke i
utbedringsprosjektet. Tiltak vest for Kvamskleiva er, ut fra vurderinger/prioriteringer gjort i
forbindelse med handlingsprogramarbeidet, i liten grad aktuelt å realisere innenfor den rammen som
er avsatt i perioden 2018-23. Øylo er punktet der rassikringsprosjektet E16 Kvamskleiva starter i øst.

1.4 Øvrig historikk
KVU for E16 Bjørgo – Øye ble behandlet av regjeringen i 2011. Rapporten vurderte ulike
konsept/korridorer for ny E16 mellom Bjørgo og Øye. Det ble konkludert med at det er stort behov
for å bygge ut E16 og at videre planlegging skulle ta utgangspunkt i konseptene; videreutvikling av
dagens veg, omlegging av vegen i tunnel gjennom Fagernes sentrum, og tunnel fra fv.51 gjennom
Fodnesåsen/Magistadåsen.
Det er utarbeidet kommunedelplan for strekningen E16 Fagernes – Hande (stort prosjekt), i tråd med
føringene fra KVU. Tiltaket var prioritert i NTP 2014 - 23 med oppstart i siste 6-årsperiode. Tiltaket
nådde imidlertid ikke opp i NTP for 2018 - 29. Det fremkommer tydelig av omtalen i
handlingsprogram 2018-23 at verken planlegging eller bygging av hele eller deler av det store
prosjektet E16 Fagernes – Hande er en del av prosjektet E16 utbedringsstrekning Fagernes – Øye.
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Enkelte av punkt-tiltakene som er omtalt i dette planprogrammet ligger imidlertid innenfor området
for E16 Fagernes – Hande (stort prosjekt), og skal realiseres slik det er omtalt i planprogrammet.

1.5 Eksisterende vegnett
Strekningen Fagernes – Øylo er ca 42 km. Strekningen har en relativt dårlig standard, mye
randbebyggelse og blandet trafikk. Vegen er ulykkesbelastet og har dårlig framkommelighet på dager
med stor utfart. ÅDT på strekningen varierer, fra ca 3 400 kjt/døgn vest for Fagernes til ca 1 100
kjt/døgn ved Øylo. Vegbredden varierer fra 5,8 – 8,5 meter.
Personskadeulykker siste 10 år
Drepte
7
Meget alvorlig skadde
2
Alvorlig skadde
10
Lettere skadde
51

1.6 Planstatus
Strekningen er ikke regulert, og det må utarbeides reguleringsplaner for tiltakene. Tiltakene ligger i
de tre kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang.

2 Mål
2.1 Samfunnsmål
Samfunnsmålene beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under, og er derfor
knyttet til prosjektets virkning på samfunnet. Samfunnsmålene er hentet fra prosjektbestillingen.
Prosjektet skal bidra til:
• Reduksjon av trafikkulykker i tråd med nullvisjonen 1
• Økt framkommelighet for person- og godstransport

2.2 Effektmål
Effektmålene er knyttet til prosjektets virkninger for brukerne.
Prosjektet skal føre til:
1. Tilfredsstillende standard over lengre strekninger.
2. Redusert antall drepte og hardt skadde i forhold til dagens situasjon.
3. Redusert kjøretid mellom Hande og Øylo i forhold til dagens situasjon.
4. Lavere driftskostnader (herunder nedgang i brøyteskader på rekkverk).

1

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme
ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken.
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2.3 Resultatmål
Resultatmålene er knyttet til løsninger som prosjektet skal frambringe og reflekterer de mål
prosjektet skal måles etter. De reflekterer også de forventninger prosjektet har kartlagt.
Hvis det oppstår usikkerhet om måloppnåelse eller motstrid i resultatmål skal det prioriteres ved
hjelp av følgende rangering:
1.
2.
3.
4.

HMS (Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø og Ytre miljø)
Økonomi (investeringskostnad)
Fremdrift
Kvalitet (vegnormaler og levetidskostnader)

Denne prioriteringen er i henhold til gjeldende Plan- og Byggherrestrategi og HB R760 Styring av
vegprosjekter.
Resultatmål er sammenstilt i tabellen under.
Sikkerhet, Helse,
Arbeidsmiljø (SHA) og
Ytre miljø (YM)

Økonomi

Framdrift

Kvalitet

Det skal ikke forekomme:
- alvorlige ulykker som følge av anleggsarbeidene.
- utilsiktede miljøskader pga. anleggsarbeidene.
Det skal legges vekt på muligheter for reduksjon av klimagassutslipp i
prosjektet. Dette gjelder med tanke på både bruk av materialer og
maskiner, og med tanke på organisering av anleggsarbeidene.
Det skal legges vekt på:
- effektiv ressursbruk med mål om å oppnå gode forbedringer til en lav
kostnad (jf. omtale i NTP).
- effektiv ressursbruk i planleggingsfasen.
Tiltak skal gjennomføres innenfor vedtatt ramme på 500 mill.kr
Tiltaket skal gjennomføres innenfor følgende rammer:
- Høst 2018: Varsle oppstart av planarbeid, inkl. planprogram
- Februar 2019: Velge entreprenør
- 2021: Oppstart at utbedringsarbeid, med videreføring i 2022 og 2023, i
tråd med handlingsprogrammet og antatt årlige bevilgninger.
Tilfredsstillende standard over lengre strekninger, og økt
framkommelighet og trafikksikkerhet ivaretas ved å velge gode
løsninger og kvalitet som sikrer enkel drift, lite vedlikehold og
reparasjoner gjennom byggverkets levetid. Det er en del av
planprosessen å vurdere fravik fra håndbøker dersom dette støtter opp
om målet om gode forbedringer til en lav kostnad.
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3 Rammebetingelser og grensesnitt
3.1 Finansiering
Total ramme for prosjektet er i handlingsprogram 2018-23 oppgitt til 500 mill.kr. Hvor mange tiltak/
delprosjekter som kan gjennomføres må tilpasses denne rammen. Rammen på 500 mill.kr er derfor
også styringsramme og styringsmål for prosjektet.
Det er gjennomført anslag for ulike delstrekninger i forbindelse med handlingsprogramarbeidet.
Anslaget har en usikkerhet på +/- 40 %. Etter at anslaget ble gjennomført har Samferdselsministeren
og Vegdirektoratet gitt føringer om at strekningen skal breddes til 8,5 meter, ikke 8,0 meter slik
anslagene legger til grunn. Anslagene kan derfor ikke uten videre legges til grunn for videre
prioriteringer. Rammen på 500 mill.kr er i dette prosjektet fast, og omfang av prosjektet må derfor
tilpasse seg rammen.

3.2 Tid og fremdrift
Tabellen nedenfor viser en framdriftsplan for prosjektet.
Framdrifts plan
2018
Kartlegging og registreringer
Organisere prosjektet
Engasjere Entreprenør
Planoppstart og planprogram
Reguleringsplan og teknisk plan
Fastsette målpris
Byggeplan
Grunnerverv
Bygging
Overlevering Drift

2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

3.3 Entrepriseform
Prosjektet gjennomføres i tråd med plan- og byggherrestrategiens målsetninger, som en
totalentreprise med samspill etter NS 8407. Entreprenøren involveres allerede i reguleringsplan, og
for å sikre entreprenørens engasjement og vilje til å bidra med gode løsninger er det samspill med
incitament som er aktuelt.
Entrepriseformen er valgt med bakgrunn i at prosjektet er egnet ut fra størrelse, type utfordringer og
oppstartstidspunkt. Målet med denne entreprisetypen er å utnytte både byggherrens og
entreprenørens kompetanse for å sammen få til gode, kostnadseffektive løsninger med god kvalitet
og mer veg for pengene. Når entreprenøren involveres allerede i reguleringsplanfasen, med parallell
prosjektering, vil entreprenøren kjenne risikoer og usikkerheter i prosjektet mye bedre, og ha et
bedre grunnlag for å utarbeide en riktig målpriskalkyle for utbyggingen. Dersom byggherre og
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entreprenør ikke enes om målpris har kontrakten en åpen termineringsklausul som byggherre kan
benytte seg av.
For å sikre et godt og gjennomarbeidet konkurransegrunnlag involveres Prosjekt og Kontraktavdelingen i Vegdirektoratet, i tillegg til et tett samarbeid med gruppen for Regional kontroll av
entreprisekontrakter.
Konkurransen gjennomføres som konkurransepreget dialog med prekvalifisering, hvor inntil 3
tilbydere blir invitert med videre til dialogfasen. Dialogfasen legges opp til å være relativt kort og
minst mulig ressurskrevende. Målet med dialogfasen er å sørge for at tilbyderne har en god
forståelse av prosjektets utfordringer, og hva byggherren er ute etter i form av organisering,
kompetanse og arbeidsmetodikk. Ettersom samspill og bruk av målpris er ganske nytt på veganlegg
skal dialogfasen også hjelpe tilbyderne med å forstå hvordan de tjener penger på denne type
kontrakt, og dermed få inn riktige timepriser.

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

•
•
•
•
•
•

Strekningene Øylo – Ryfoss og Ryfoss Hande skal som hovedregel utbedres til 8,5 meter
bredde med forsterket midtoppmerking. Avklaringer rundt vegbredde er gjort med
Vegdirektoratet. Det er avklart at det ikke er behov for formell fraviksbehandling for den
valgte vegbredden.
Vegbredde på 8,5 meter er i tråd med føringer i KVU, og tilsvarer bredden for U-H2-standard
i tidligere versjon av håndbok N100. I ny håndbok N100 er det standardklasse H1, bredde 9
meter, som gjelder for vegstrekninger med aktuell hastighet/ÅDT. Basert på vurderinger gjort
i innledende fase av prosjektet, tidligere avklaringer våren 2018 i Vegdirektoratet knyttet til
8,5 meter bredde, samt Samferdselsdepartementets uttalelse om at normalene må
praktiseres fleksibelt med fokus på kostnader, slik at trafikksikkerhet og framkommelighet
kan bedres på best mulig måte (brev datert 13. juli 2018), anses det som avklart at 8,5
meters bredde legges til grunn for videre arbeider.
På delstrekninger der dagens veg har en bredde på over 8,0 meter, og der vegens tilstand
ellers anses som god, stilles det ikke krav om breddeutvidelse til 8,5 meter.
Det gjennomføres tiltak mot utforkjøring (kurveutbedring, rekkverk, sideterreng).
Bæreevnen skal forsterkes på delstrekninger der det er behov for dette, og det skal skiftes
stikkrenner.
Det legges opp til tilstrekkelig overvannshåndering og drenering.
Omfang av kryss- og avkjørselssanering / - utbedring må vurderes som en del av prosjektet.
Det må gjøres en konkret vurdering av nytte opp mot kostnader.
Holdeplasser skal som hovedregel ikke oppgraderes, men beholdes med dagens
utforming/plassering. Ved breddeutvidelse av vegen må det sikres at eksisterende
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•
•
•

•

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.
På strekninger med fartsgrense 70 km/t, bør fartsgrensen kunne skiltes opp til 80 km/t når
tiltak er gjennomført. På strekninger med fartsgrense 60 km/t skal det vurderes om det er
mulig å øke hastigheten som følge av tiltakene som gjennomføres.
Gang- og sykkelveg er i utgangspunktet ikke en del av tiltaket. Unntaket er fortau innenfor
det som er spesifisert som modulvogntogtiltak i kap 4. Konkrete innspill må imidlertid
vurderes opp mot de mål som er satt for prosjektet.
Belysning er ikke en del av tiltaket. Belysning kan imidlertid vurderes på korte strekninger
eller i punkter, etter konkrete vurderinger av nytte opp mot kostnader, og innenfor de mål
som er satt for prosjektet. Type belysning må sees i sammenheng med nærliggende
belysning med tanke å fjernvirkning.
De ulykkesutsatte punktene Reiensvingen, Røn og Ulnes nord skal utbedres som punkttiltak.
Det er en del av planprosessen å avgrense strekning og omfang av utbedring av disse
punktene, og å tilpasse punktutbedringen til eksisterende vegsituasjon.

3.5 Sentrale prosjektutfordringer
Under er det listet opp en del sentrale prosjektutfordringer som må vies oppmerksomhet. Listen er
ikke uttømmende.
- Nærføring med bebyggelse og mange avkjørsler på strekningen.
- Veglinja ligger mye i sideskrått terreng – økning i bredde krever relativt store inngrep
- Tilpasse ny vegoverbygning til eksisterende veg – er det verdi i eksisterende veg?
- Trafikkavvikling i anleggsperioden. Det er begrenset med omkjøringsmuligheter, og på store
deler av strekningen må vegen holdes åpen i anleggsperioden. Del av øst-vest forbindelsen med
best vinterregularitet.
- Mange boliger i gul og rød støysone.
- Krevende kjøreforhold vinterstid
- Entrepriseform, jf. kap. 3.3. Dette er en ny måte å jobbe på i vegvesenet, og det er lite relevant
erfaring/praksis å bygge på. Entreprenør vil bli valgt tidlig i 2019. Reguleringsplanarbeidet må
starte opp før entreprenør er valgt.
- Fast økonomisk ramme/prioritering av tiltak innenfor prosjektrammen. Dette er en annen måte å
styre prosjekter på enn vanlig. Det må til enhver tid foreligge en oversikt over hvilke deltiltak som
er prioritert innenfor rammen, med kuttliste/marginalliste. Denne listen må oppdateres/justeres
etter hvert som det kommer ny informasjon, herunder mer sikre kostnadsvurderinger.
- Framdrift. Det er avgjørende for prosjektets måloppnåelse at reguleringsplaner er vedtatt og
grunnerverv gjennomført i tide, slik at entreprenør har handlingsrom til gjennomføre tiltaket på
mest mulig hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte.
Det er registrert en del ønsker/forventninger utover det som er angitt i handlingsprogrammet, og
det må forventes en del oppmerksomhet rundt ønsker, spesielt de som ikke blir imøtekommet.
Prosess med og forankring i kommunene bidrar til forutsigbarhet i forhold til planvedtak.
- Det må påregnes en del oppmerksomhet rundt prosjektet, både i forhold til kontraktstrategi og i
forhold til prioritering av tiltak innenfor rammen.
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3.6 Støytiltak
Som mål for vegtrafikkstøy benyttes Lden. Måleenheten for dette er desibel A, forkortet dB(A). Lden
er et uttrykk for gjennomsnittlig lydnivå for tre forskjellige perioder av døgnet: dag, kveld og natt, der
kveld og natt gis et tillegg på henholdsvis 5 og 10 dB. Lden beregnes som årsmiddelverdi
(gjennomsnittlig støybelastning over et år).
Støynivået langs en veg er avhengig av bl.a. trafikkbelastningen oppgitt i antall kjøretøyer lette og
tunge (over 3,5 tonn) pr døgn, hastighetsnivå, stigningsforhold og hvordan vegen er plassert i
terrenget i forhold til bygningene.
En økning i støynivået på 8 – 10 dB(A) oppfattes som en fordobling av nivået, mens endringer på
mindre enn 3 dB(A) er vanskelig å oppfatte.
En grov oversikt over hva slags støynivå forskjellige støykilder gir, er vist på figuren nedenfor.

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er gitt i T-1442.
Det deles inn i 2 støysoner:
RØD SONE: Støynivå over 65 dB(A) angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål. Hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås.
GUL SONE: Støynivå mellom 55 dB(A) og 65 dB(A) angir en vurderingsområde hvor
støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende
støyforhold.
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Vegvedlikeholdstiltak og vegtiltak som kan føre til en økning av trafikkmengde og hastighet utløser
krav til vurdering av støytiltak på strekningen tiltakene berører. Reguleringsplanene legger opp til
breddeutvidelse og kurveutbedringer av E16, så det er ventet at reguleringsplanene vil medføre en
økning av trafikkmengden eller hastigheten.
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) åpner for at
grenseverdiene kan fravikes dersom det medfører for store praktiske og økonomiske konsekvenser å
overholde dem.
Det er kostbart å støyisolere boliger slik at støynivået kommer under anbefalte grenseverdier for
oppholdsrom og uteoppholdsplass. Erfaringspriser tilsier at det i gjennomsnitt koster 100.000 kr per
fasade og over 4000 kr/m for støyskjerm. Støyskjerm langs eiendommene vil ofte også utløse behov
for ombygging av avkjørsler, da hull i støyskjerm vil gi kraftig reduksjon i effekten av skjermen.
Foreliggende støysonekart viser at det mellom Øylo
og Hande er 5-10 boliger i rød støysone og 65-75
boliger i gul støysone. Sett i forhold til den
økonomiske rammen til prosjektet, vil det derfor
medføre for store økonomiske konsekvenser å utføre
støytiltak for både boliger i gul og rød støysone.
Imidlertid legges det opp til å utføre støytiltak for
boliger i rød støysone og eventuelle boliger som får
en markant økning av støynivå (over 3db). Det vil bli
utført støyberegninger for hele strekningen for å
beregne endring av støyforhold før og etter vegtiltak,
og for å fastslå hvilke boliger som ligger inne rød
støysone.

Figur 3: Utsnitt av gjeldende støysonekart

4 Prioritering av tiltak
Arbeid med å utrede og forberede prioritering av tiltak innenfor rammen på 500 mill.kr er en del av
planprosessen. Prioriteringene kan måtte justeres underveis når det kommer mer informasjon om
kostnader, innspill fra kommuner m.fl.
Utgangspunktet for prioritering er som følger:
1. Utbedring av kurvene Reiensvingen, Røn og Ulnes nord. Det er en del av regulerings- og
byggeplanprosessen å foreslå endelig avgrensing av disse punktutbedringene.
2. Strekningsvis utbedring av delstrekningene Øylo – Ryfoss og Ryfoss – Hande, i tråd med
standard omtalt i kap 3.4. Dersom midlene ikke strekker til for utbedring av hele
strekningen, prioriteres tilstrekkelig standard fremfor fullføring av hele strekningen.
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Planprogrammet og planavgrensningene omhandler de ovennevnte to punktene. Hvis den
økonomiske rammen åpner for flere tiltak, skal Statens vegvesen inngå dialog med kommunene om
en planprosess for følgende tiltak i prioritert rekkefølge:
1. Modulvogntogtiltak 2 på strekningen Hande – Fagernes. Dette gjelder 11 kurver som må
utbedres for å tilrettelegge for modulvogntog. Det er her snakk om minimumstiltak for å
få fram modulvogntog, og denne delen av prosjektet omfatter ikke forsterket
midtoppmerking, forsterkning av bæreevne, stikkrenner/drenering, eller tiltak mot
utforkjøringsulykker. Fortau gjennom Røn (Viste – Røn) og ut av Fagernes (Gamlevegen –
Rime) er nødvendig for å tilrettelegge for modulvogntog på strekningen og skal
prioriteres som en del av modulvogntogtiltakene.
2. Full utbedring (ikke bare modulvogntogtilpasning) Hømannberg (Hp 08 km 3,09)
3. Full utbedring (ikke bare modulvogntogtilpasning) Nerbergsvingen på Svænnes (Hp 8 m 16502150).
4. Berge bru (Hp 3 m 11300)

5 Planprosess og organisering
5.1

Planprogram

Det er vurdert at planen er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredninger. Alle planer
som krever konsekvensutredning, skal ha et planprogram. Statens vegvesen har på bakgrunn av
dette, utarbeidet forslag til planprogram på den aktuelle strekningen. Planprogrammet skal
redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, og hvordan planprosessen skal
gjennomføres. Programmet skal vise hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt
beslutningsgrunnlag.
Alle merknader til planprogrammet er behandlet i en egen merknadsrapport, og planprogram har
blitt justert i tråd med merknadsrapporten. Endelig vedtatt planprogram skal ligge til grunn for videre
planarbeid.
Siden planområdet omfatter tre kommuner, må planprogrammet vedtas i både Nord-Aurdal, Vestre
Slidre og Vang kommune. Det legges opp til et felles planprogram for de tre kommunene.

5.2

Reguleringsplan med konsekvensutredning

Planprosessen legges opp etter forskrift om konsekvensutredninger. Forskriften stiller prosess- og
dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlige virkninger i forhold til ressurs, miljø og
samfunn. Det følger derfor at det er planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes.
Modulvogntog er et begrep for spesielle, ekstra lange og tunge vogntog som i utgangspunktet ikke er tillatt
på norske veier. Fra 1. juni 2008 ble det startet en prøveordning for modulvogntog med maksimal lengde på 25
m og med en masse på inntil 60 tonn. Modulvogntog kan foreløpig bare benyttes på spesielt godkjente veier.
Større vogntog gjør det mulig å frakte mer gods på hvert kjøretøy. Dette kan gi færre vogntog på vegene, og
reduserer kostnadene for næringslivet.

2
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Arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning skal baseres på de tema som legges til grunn i
planprogrammet, og de innspill som kommer i forbindelse med behandling av dette.
Reguleringsplanene vil bestå av plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse,
merknadsrapport, støyrapport og teknisk planhefte. Plankartet og bestemmelsene vil være de
juridisk bindende dokumentene. Konsekvensutredningen vil inngå som et eget kapittel i
planbeskrivelsen.
Reguleringsplan og byggeplan vil foregå parallelt. Det vil bli utarbeidet 5 separate reguleringsplaner
mellom Fagernes og Øylo. Det legges opp til mest mulig felles planbestemmelser og planbeskrivelse
med KU for planområdene i de tre kommunene.
Det er ønskelig at planforslagene legges ut til offentlig ettersyn i samme periode (høsten 2019).
Tidspunktet for planvedtak for reguleringsplanene vil imidlertid variere ut i fra blant annet
kompleksitet og behov for endringer etter 1.gangs offentlig ettersyn. Grunnerverv vil starte der vi
først får vedtatt reguleringsplaner.

5.3

Medvirkning

Regelverket i plan- og bygningsloven sikrer at en i store og viktige plansaker får en bred medvirkning i
hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning til å påvirke hvilke
spørsmål som er viktige, og av den grunn bør utredes. Ved varsel om oppstart av planarbeidet, kan
styresmakter og andre interessenter komme med merknader og innspill til planen.
De viktigste interessentene er kartlagt til å være:
A. Den som er oppdragsgiver
B. Den som skal drifte resultatet
C. Den som skal bruke resultatet
D. Den som skal godkjenne resultatet
E. Den som skal godkjenne at aktiviteten utføres og måten den utføres på (prosess)
F. Den som berøres av resultatet
G. Den som leverer kunnskap og ressurser
Etterfølgende tabell viser prosjektadministrasjonens kartlegging av interessentenes forventninger:
A. Oppdragsgiver
Samferdselsdepartementet
• Forventer at føringer i handlingsprogrammet følges
Statens vegvesen Region øst v/Regionvegsjefen
• Forventer at forutsetninger i Prosjektbestillingen følges opp
B. Den som skal drifte resultatet (den ferdig bygde vegen)
Statens vegvesen Region øst
• Forventer at anlegget har en utforming med utgangspunkt vegnormaler og tekniske
retningslinjer
• Forventer at det er lagt vekt på lave og drift- og vedlikeholdskostnader og at innspill fra
avdelingen er/blir tatt hensyn til i planer og gjennomføring
• Forventer informasjon om fremdrift, samarbeid om detaljløsninger og trafikkavvikling i
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anleggsperioden
• Forventer overlevering av et komplett anlegg og FDV-dokumentasjon ved ferdig bygging
C. Den som skal bruke resultatet (den ferdig bygde vegen)
Trafikanter
• Forventer sikker veg – også i anleggsperioden
• Forventer forutsigbar framkommelighet og reisetid – også i anleggsperioden
• Forutsetter at veganlegget er tilpasses kulturlandskapet i dalen.
D. Den som skal godkjenne resultatet
Statens vegvesen Region øst
• Forventer at dokumenter for overlevering er rettidig og at egenkontroll er gjennomført
• Skal drifte vegen; se pkt. B
Statens vegvesen Vegdirektoratet
• Kontroll av eventuelle konstruksjoner, forventer at forskrifter og dimensjoneringskriterier
følges
E. Den som skal godkjenne at aktiviteter utføres og måten den utføres på (prosess)
Fylkesmannen i Oppland
• Forventer at krav i reguleringsplan og YM-plan følges opp
Oppland fylkeskommune
• Forventer at krav i reguleringsplan følges opp
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
• Forventer at det dimensjoneres etter gjeldende krav.
Arbeidstilsynet
• Forventer forhåndsmelding
• Forventes at lovverk vedrørende arbeidsmiljø og -sikkerhet overholdes
• Forventer å bli varslet ved brudd på retningslinjer og ved ulykker
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB
• Forventer at alle anlegg skal ha nødvendig sikkerhetsmessig godkjenning
• Forventer å bli varslet ved hendelser
Nord-Aurdal kommune, Vestre Slidre kommune og Vang kommune
• Forventer godt samarbeid, informasjon, forutsigbarhet, pålitelighet og ryddighet i formelle
prosesser
• Forventer at det gjennomføres tiltak for å minimalisere ulempene for berørte grunneiere,
naboer og brukere
F. Den som berøres av resultatet
Naboer og grunneiere
• Forventer å bli informert og bli hørt på
• Forventer å bli holdt økonomisk skadesløs
• Forventer at alle forhold i avtale om grunnavståelse eller kjennelser i rettskraftig skjønn
blir gjennomført og overholdt
G. Den som leverer kunnskap og ressurser
Statens vegvesen - samarbeidende og leverende avdelinger
• Forventer kunnskapsoverføring og gjensidig respekt mellom fagområder
• Forventer å få nok tid til å gjøre et godt faglig arbeid.
Rådgivere, entreprenører og leverandører
• Forventer ryddige og rettferdige konkurranser med forutsigbare tildelingskriterier
• Forventer at konkurransegrunnlaget er korrekt
• Forventer et ryddig og godt samarbeid
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•

Forventer at prosjektet oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser

Det er registrert en del ønsker/forventninger utover det som er angitt i handlingsprogrammet, og det
må forventes en del oppmerksomhet rundt ønsker, spesielt de som ikke blir imøtekommet. Prosess
med og forankring i kommunene bidrar til forutsigbarhet i forhold til planvedtak.
I planprosessen legges det vekt på god informasjon utad, og muligheten for medvirkning fra
grunneiere og berørte parter, i tråd med intensjonene i Plan- og bygningsloven. Det legges opp til
åpne kontordager, åpne møter, egne møter med grunneiere og regionale myndigheter. Muligheter
for medvirkning vil bli annonsert i lokalavisa, samt kunngjort på kommunens hjemmeside. Berørte
grunneiere blir kontaktet direkte.
Aktiviteter i planprosessen spesielt knyttet opp mot medvirkning, framgår av framdriftsplanen under
kap. 5.5.

5.4

Organisering

Prosjektarbeidet organiseres i henhold til håndbok R760 Styring av vegprosjekter.
Cato Løkken, avd.dir. vegavdeling Oppland er prosjekteier.
Vegar Antonsen, vegavdeling Oppland, er prosjektleder og ansvarlig for gjennomføring av prosjektet,
både planlegging, prosjektering og bygging.
Prosjektleder har det helhetlige ansvar for prosjektets kvalitet og HMS (jf. håndbok R760 Styring av
vegprosjekter). Roller, ansvar og myndighet er generelt beskrevet i R760 og dette legges til grunn for
prosjektgjennomføringen.
Knut Westerbø, seksjon veg- og gateplanlegging, er planleggingsleder for reguleringsplanprosessen.
Jon Rabben Lundby, seksjon veg- og gateplanlegging, er assisterende planleggingsleder for
reguleringsplanprosessen.
Knut Bergum, vegavdeling Oppland, har ansvar for planforvaltning i de aktuelle kommunene. Han
skal holdes løpende informert om prosjektet og ha mulighet til å delta på møter i den interne
faggruppa.
Entreprenør skal involveres gjennom hele prosjektet, også i reguleringsplanarbeidet. Selv om
entreprenør skal stå for prosjektering av prosjektet har byggherre bestemmelsesrett for løsninger og
omfang. Prosjektet er organisert med en samspillgruppe ledet av prosjektleder, bestående av
byggherrens planleggingsleder og entreprenørens prosjekteringsleder hvor også fagpersoner fra
intern faggruppe og entreprenørens prosjekteringsgruppe dras inn ved behov.
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5.5

Framdrift

Man ser for seg følgende framdrift for planarbeidet. Uforutsette hendelser, eller nye
problemstillinger som dukker opp under planarbeidet, kan medføre endringer i framdriftsplanen. Det
legges opp til en åpen dialog med berørte parter gjennom hele planprosessen, men aktiviteter hvor
det spesielt er lagt opp til medvirkning framgår med kursiv skrift i tabellen.
Milepæl / aktiviteter
Oppstartsmøte med kommunene
Dialog og orientering med kommuner og regionale
råd og forum
Varsle planoppstart og offentlig ettersyn av
planprogram
Regionalt planforum
Åpne møter i Slidre og Vang
Behandling av merknader til planprogram

Tidspunkt
Oktober 20018
Høsten 2018

Vedtatt planprogram i kommunene.
Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Vinter 2019
Høsten 2019

Nov 2018
Nov/des 2018
Nov/des 2018
Feb 2019

Ansvarlig
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen og
kommunene
Kommunene
Statens vegvesen
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Åpne møter i Slidre og Vang
Merknadsbehandling

Høsten 2019
Høsten 2019

Oversendelse av reguleringsplaner til behandling i
kommunene.

Høsten 2019 /
vinter 2020

5.6

Statens vegvesen
Statens vegvesen og
kommunene
Statens vegvesen

Hjemmeside

Prosjektet har en egen hjemmeside hvor nyheter og plandokumenter vil bli lagt ut:

https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16fagernesoylo

6 Konsekvenser som skal belyses i KU
6.1

Innledning

Regjeringens «Forskrift om Konsekvensutredning» stiller prosess- og dokumentasjonskrav til planer
som kan ha vesentlige virkninger i forhold til ressurs, miljø og samfunn. Det følger derfor at det er
planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes
Hensikten med planprogrammet er å beskrive hvilke temaer som skal utredes i
konsekvensutredningen.

6.2

Metode

Konsekvensutredningen skal utføres etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven, kapittel 14, og
Forskrift om konsekvensutredning. Metode beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712;
Konsekvensanalyser, skal følges der dette er hensiktsmessig. Dette innebærer at det planforslagets
vesentlige konsekvenser vil bli vurdert ut ifra verdi og omfang. Konsekvensutredningen vil også
omfatte en anbefaling og forslag til avbøtende tiltak.
Konsekvensene skal vurderes ved hjelp av befaringer, kartmateriell, evt. landskapsmodeller, flyfoto,
skråfoto og informasjon innhentet fra nasjonale databaser.

6.3

Aktuelle konsekvenser

Følgende tema skal utredes i konsekvensutredningen;

6.3.1 Trafikant og transportbrukernytte
•
•

Konsekvenser for distanse- og tidsavhengige kjøretøykostnader skal vurderes.
Konsekvenser for mjuke trafikanter skal belyses

Eventuelle avbøtende tiltak skal skildres.
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6.3.2 Budsjettvirkning for det offentlige
•
•

Investeringskostnader inkludert kostnader rigg skal vurderes og beregnes.
Drifts- og vedlikeholdskostnader skal beskrives.

6.3.3 Trafikksikkerhet
0-visjonen ved trafikksikring skal legges til grunn. Dette innebærer at man skal etterstrebe løsninger
som utformes slik at ingen vil bli drept eller hardt skadet på strekningen.
Effekten for trafikksikkerheten for både kjørende, gående og syklende skal belyses.

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

Det skal gjøres en vurdering av tiltakets landskapstilpasning, med fokus på terrengtilpassing,
skala, inngrep og installasjoner. Tiltakets tekniske utførelse skal vurderes ut ifra estetikk og
landskapstilpasning.
Tiltakets konsekvenser for omliggende bebyggelse og eksisterende avkjørsler skal vurderes.
Det skal utredes og illustreres hvordan tiltakene påvirker opplevelsen av landskapet, sett
både fra omgivelsene og fra vegen. 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.

Eventuelle avbøtende tiltak skal skildres.

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

Det skal vurderes hvordan tiltaket svekker, eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel,
samvær og fysisk aktivitet i uteområdene.
Det skal vurderes hvordan tiltaket påvirker tilgjengelighet til planområdet
Det skal vurderes hvilken effekt tiltaket har for syklende og gående langs strekningen.
Universell utforming og tilgjengelighet skal vurderes der dette er naturlig.

Eventuelle avbøtende tiltak skal skildres.
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6.3.6 Naturmiljø
Tema naturmiljø omfatter fysiske omgivelser med vekt på naturgitte forhold. Temaer som inngår her
er botanikk, dyre- fiske- og fugleliv, samt biologisk mangfold.
•

Konsekvenser for verneområder, naturtyper, truede og sårbare arter, økologiske
funksjonsområder og geologiske elementer skal vurderes, for permanent løsning, og
anleggsperiode.

Eventuelle avbøtende tiltak skal skisseres.

6.3.7 Kulturmiljø og kulturminner
Temaet omfatter automatisk fredete kulturminner, det vil si kulturminner fra før 1537, nyere
tidskulturminner, samiske kulturminner, samt kulturmiljøer i planområdet. Kulturminner er knyttet
både til bebyggelse og til automatisk fredete arealer og / eller objekter.
•

Det skal gjøres en vurdering av tiltakets konsekvenser for automatisk fredete
kulturminner, nyere tidskulturminner, samt kulturmiljøer i planområdet.

Eventuelle avbøtende tiltak skal skildres.

6.3.8 Naturressurser
Temaet omfatter blant annet konsekvenser knyttet til landbruk, skogbruk, jakt og fiske, vannressurs,
berggrunn og løs-masser som ressurser.
•
•

Det skal gjøres en vurdering av hvilke konsekvenser tiltaket har for jord- og skogbruk. Bruk
av/konsekvenser for landbruksjord skal spesifiseres særskilt.
Det må lages arealregnskap over beslag av ulike typer jord og til hvilket formål.

Eventuelle avbøtende tiltak skal omtales.

6.3.9 Støy
Konsekvenser av trafikkstøy for boliger skal beskrives opp mot Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. Eventuelle avbøtende tiltak skal
omtales.

6.3.10 Grunnforhold, ras, skred, flom
Det skal gjøres en vurdering av hvilke konsekvenser tiltaket har for ras, skred og flom.

6.3.11 Massebalanse og massedeponier
Volumet av ulike typer masser beregnes.
Behov for, og lokalisering av massetak / massedeponier skal avklares.
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7 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
Risiko- og sårbarhetsanalyser innebærer å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe.
Med uønskede hendelser forstår en hendelser som kan representere fare for mennesker, miljø,
økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner.
Utredningsbehov
Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse tilpasset plannivået. ROS-analysene må i tillegg til
skred og flom, også utrede trafikksikkerhet generelt og hensyn til ytre miljø. Forhold som gjelder
anleggsfasen skal også omtales i analysen.

8 Vedlegg
Kart over avgrensning av de fem reguleringsplanene
Kommune
Vang
VSK
NAK

Plan_ID
2018003
0543R135
0543R136
0543R137
0542DR263

Plannavn
Utbedring E16 Øylo-Hålimoen
Utbedring E16 Hålimoen – Hausåker
Utbedring E16 Einang – Reiensvingen
Utbedring E16 Røn, Rønsvegen – Kongevegen
Utbedring E16 Stavenjord – Øddeberget
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infrastruktur. Vannforsyningsnett ; Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur. Avløpsnett ; Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur. Avfallssug ; Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur. Telekommunikasjonsnett ;
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Andre tekniske
infrastrukturtraseer ; Samferdselsanlegg og teknisk

Utskriftsdato: 06.02.2019
Kartdata: Kartverket/Geovekst

0,51

0

0,25

0,51 Kilometers

Utskrift fra InnlandsGIS

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Trasé for
taubane ; Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Stasjons-/terminalbygg ; Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Holdeplass/plattform ; Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur. Leskur/plattformtak ; Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur. Tekniske bygg/konstruksjoner ;
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Annen banegrunn
- tekniske anlegg

Utskriftsdato: 06.02.2019
Kartdata: Kartverket/Geovekst

1,02

0

0,51

1,02 Kilometers

Utskrift fra InnlandsGIS

Utskriftsdato: 06.02.2019
Kartdata: Kartverket/Geovekst

1,02

0

0,51

1,02 Kilometers

Utskrift fra InnlandsGIS

Utskriftsdato: 06.02.2019
Kartdata: Kartverket/Geovekst

