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1 Innledning 
Reguleringsplan for utbedring av E16 Øylo - Hålimoen ble vedtatt av kommunestyret i Vang den 
15.10.2020, sak 067/20. Entreprenøren Brødrene Dokken er godt i gang med bygging av prosjektet. 

Pågående bygging avviker enkelte steder noe fra vedtatt reguleringsplan. Dette skyldes i hovedsak at 
prosjektet har støtt på løsmasser på steder hvor reguleringsplanen antok fjellskjæring, for eksempel 
ved Vangsnes og ved Riste bru. Dette har medført at topp skjæring har gått utenfor området regulert 
til Annen veggrunn. 

Statens vegvesen vurderer at dette er endringer som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av 
planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder, jfr. plan og bygningslovens §12-14, andre ledd. SVV har opprettet dialog 
med berørte grunneiere om de økte inngrepene og avbøtende tiltak/kompensasjon. SVV ber derfor 
om at planendringen gjennomføres med en forenklet og administrativ behandling.  

Etter avtale med Vang kommune legges endringene fram gjennom denne planbeskrivelsen og 
vedlagt oppdatert plankart. Permananent erverv av LNF-områder må økes noe da reguleringsgrensen 
for annen veggrunn må utvides. Planendringen innebærer ingen endring i planbestemmelsene. I 
denne planbeskrivelsen redegjøres det for de endringsbehovene som er avdekket.  

• Bakgrunn for planendringen
• Hva som foreslås endret
• Konsekvenser av planendringen
• Risiko- og sårbarhetsanalyse

For grundigere omtale av prosjektets og reguleringsplanens bakgrunn, overordnede forutsetninger, 
fullstendig beskrivelse og konsekvensanalyse med mer vises det til gjeldende reguleringsplan for 
utbedring av E16 Øylo - Hålimoen. 

Det presiseres at forslaget gjelder endring av en del av gjeldende plan og at det er kun det som er 
endret som skal behandles nå. 

Bilder av pågående utbedring av E16 
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2 Bakgrunn for planendringen 

I forbindelse med utbedring av E16 Øylo - Hålimoen har det enkelte steder vist seg nødvending med 
mer areal enn det som er regulert i gjeldende plan. Dette skyldes i hovedsak at prosjektet har støtt 
på løsmasser på steder hvor reguleringsplanen antok fjellskjæring 

3 Hva som foreslås endret 

3.1 Endringer i planbestemmelsene 
Det foreslås ingen endringer i planbestemmelsene. 

3.2 Endringer i plankartene 
Oversiktskart over endringene: 

Nedenfor følger utklipp av 3D-modellen, endring i forhold til opprinnelig plankart og en kort 
beskrivelse av årsaken for endringen. 
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Vestheim gnr. 84/6 
Justering av veglinja for å gjennbruke mest mulig av eksisterende overbygning medfører at 
vegskråningen vil kreve noe mer areal enn den vedtatte reguleringsplanen legger opp til. Endringen 
medfører ikke behov for å utvide anleggsbeltet eller planavgrensningen. 
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Vangsnes gnr. 85/5 og gnr. 85/1 
Grunnet annen dybde til fjell enn forutsatt har skråningsutslag havnet utenfor regulert vegformål. 
Endringen medfører ikke behov for å utvide anleggsbeltet eller planavgrensningen. 
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Vangsnes gnr. 85/5 og gnr. 85/1 
Grunnet annen dybde til fjell enn forutsatt har skråningsutslag havnet utenfor regulert vegformål. 
Endringen medfører ikke behov for å utvide anleggsbeltet eller planavgrensningen. 
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Vangsnes gnr. 85/1 
Grunnet annen dybde til fjell enn forutsatt har skråningsutslag havnet utenfor regulert vegformål. 
Endringen medfører en mindre utvidelse av anleggsbeltet og planavgrensningen. 
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Tveit nord gnr. 90/28 
Optimalisering av lengdeprofil og vertikalprofil medfører at vegskråningen vil kreve noe mer areal 
enn den vedtatte reguleringsplanen legger opp til. Dette skyldes i hovedsak utslag grunnet hensynet 
til 200 års flomhøyde ifbm Tveit bru, der det har vært nødvendig å heve veglinja inn mot den nye 
brua (tidligere bygget) og dette dro vi med oss ganske langt i lengdeprofilen som da igjen ga litt 
større utslag på skråning. Endringen medfører ikke behov for å utvide anleggsbeltet eller 
planavgrensningen. 
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Tveit sør gnr. 115/7 
Dagens E16 sør for Tveit vil bli en kommunal/privat blindveg som følge av ny E16. 
 
Vedtatt reg.planen for E16 har forholdt seg til eksisterende reguleringsplan for Utgård 
næringsområde, som legger opp til gs-veg i terrenget ovenfor dagens E16. Ut i fra denne løsningen 
bør mye av E16 graves vekk og at det etableres en snuhammer i tilknytning til gnr. 96/29.  
 
Etter dialog med kommunen og tilgrensende grunneier, er det ønskelig med en annen plassering av 
snuhammer på dagens E16 og at mest mulig av dagens E16 gjenbrukes som gs-veg/lokalveg, slik at 
det blir mindre omfattende å bygge gs-veg i tilknytning til Utgård-planen. 
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Tveit sør gnr. 96/3 
Etter ønske fra grunneier om et jevnere sideterreng og for å unngå rekkverk, legges det opp til en 
slakere fylling. Ny eiendomsgrense (formålsgrensen Annen vegrunn) legges i ytterkant av 
sikkerhetssonen, 6 m fra vegkanten. Endringen medfører ikke behov for å utvide anleggsbeltet eller 
planavgrensningen. 
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Nord for Riste bru gnr. 109/5 og gnr. 109/2 
Grunnet annen dybde til fjell enn forutsatt har skråningsutslag havnet utenfor regulert vegformål. 
Endringen medfører en mindre utvidelse av anleggsbeltet og planavgrensningen. 
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3.3 Endring i forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven gir utfyllende 
bestemmelser for plan- og bygningslovens krav om at reguleringsplaner som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn skal konsekvensutredes, jf. pbl kapittel 4. 
 
Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes, jf. § 2, og planer som krever en 
nærmere vurdering om konsekvensutredning er nødvendig, jf. § 3 og vedlegg III. 
 
Statens vegvesen har i samråd med planmyndighet (kommunen) vurdert tiltaket opp mot forskriftens 
§ 3 og vedlegg III, og har kommet fram til at denne reguleringsendringen ikke vil medføre vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn. Selv om reguleringsendringen legger opp til noe mer beslag av LNF-
formål, vurderes omfanget til å være så begrenset at det ikke omfattes av forskrift om 
konsekvensutdredninger. Konsekvenser for miljø og samfunn er uansett utredet og beskrevet i denne 
planbeskrivelsen for reguleringsendringen. 

4 Konsekvenser av planendringen 
Det vises til planbeskrivelsen for vedtatt reguleringsplan for en detaljert beskrivelse av planområdet 
mellom Øylo og Hålimoen og konsekvensene av prosjektet. Her følger en beskrivelse og vurdering av 
konsekvenser av forslaget til reguleringsendringene. 

4.1 Arealbeslag 
Nedenfor følger tabell som sammenligner arealformålene i gjeldende reguleringsplan opp mot 
forsalget til justert plankart. 
 
Tabell over økt arealbeslag for eiendommer og type areal 

Eiendom Økt arealbeslag Type areal 
84/6 ca 0,2 daa Dyrka mark 
85/5 ca 0,1 daa Boligtomt 
85/1 ca 2 daa Skogsmark 
90/28 ca 0,2 daa Dyrka mark 
96/4 Ca 1 daa - 2,5 daa = -1,5 daa Skogsmark 
96/3 ca 0,6 daa Skogsmark 
109/5 Ca 2,1 daa – 0,6 daa = 1,5 daa Skogsmark 
109/1 ca 0,7 daa Skogsmark 

Samlet økt permanent arealbeslag er på ca. 3,8 daa. For eiendommen gnr 96/4 vil snuhammer og framtidig ny gs-veg til 
Utgård næringsområde, medfører et redusert arealbeslag på ca 1,5 daa i forhold til vedtatte reguleringsplaner.  
 

4.2 Naturmiljø, naturressurser og landskap 
Reguleringsendringene legger opp til noe mer beslag av LNF-areal til formålene Annen veggrunn og 
til midlertidig anleggsbelte. Arealbeslaget vil ikke berøre viktige arealer innen naturmiljø, 
naturressurser eller landskap. Det vurderes derfor at endringen ikke vil medføre negative 
konsekvenser for disse temaene. 
 
Reguleringsendringene medfører ikke uheldige konsekvenser for sårbare arter eller naturmiljø 
 

4.3 Nærmiljø  
Reguleringsendringene medfører ikke uheldige konsekvenser for nærmiljø. 
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4.4 Kulturminner 
Reguleringsendringene medfører ikke store konsekvenser for kulturminner. 

• Svenskemoen: snuhammer vil ikke komme i konflikt med rester av Kongevegen. Forslaget til 
trase for g/s-veg vil heller ikke berøre hensynssonen til kulturminnet. G/S-vegen vil ikke bli 
etablert som en del av E16-prosjektet. 

 
• Vangsnes: Kongevegen her var allerede tapt i vedtatt plan, noe som er grunnen til at det ikke 

ble innarbeidet noen hensynssone her. Reguleringsendringen vil ikke endre på dette. 

 
Vangsnes: Kartutsnittet til venstre viser opprinnelig reguleringsplan, mens utsnittet til høyre viser nytt plankart. 

• Hålimoen: Her la den opprinnelige reg.planen opp til at ny veglinje ville medføre konflikt med 
store deler av gjenstående rester av Kongevegen, noe som var en nødvendig konsekvens av 
at utvidelse av E16 skulle holde seg unna vassdraget og Lomendelta Fuglefredningsområde. 
Reg.planen la imidlertid opp til at en liten del av Kongevegen kunne bevares rett nord for 
krysset, noe som var grunnen til at det her ble innarbeidet en hensynssone i anleggsbeltet. 
Denne hensynssonen kommer nå i konflikt med ny skjæring. Det er derfor ikke lengre mulig å 
bevare deler av Kongevegen her.  

  
Kartutsnittet til venstre viser omfanget av Kongevegen ved Hålimoen, mens kartutsnittet til høyre viser at 
gjeldende reguleringsplan la opp til å bevare en liten del av Kongevegen der den ikke kom i konflikt med ny 
fjellskjæring. 
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Siden prosjektet i dette området har støtt på mindre fjell enn først antatt, er det ikke mulig å opprettholde 
hensynssonen til Kongevegen. 

 

5 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Som en del av prosjektet ble det i 2020 gjennomført risikoanalyser for utbedret E16 mellom Øylo og 
Hålimoen i forbindelse med den godkjente reguleringsplanen. Det vises til en egen rapport som 
fulgte gjeldende reguleringsplan. 
Den foreslåtte planendringen har ikke påvirket vurderingene eller konklusjonene fra ROS-analysen. 
 

6 Vedlegg 
Plankart 
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