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vi dare arbeid

Sam an drag
I 201 2 starta Ressursavdelinga arbeidet med ein reguleringsplan for fv. 302 i Årdal. Arbeidet

vart avslutta før planprosessen formelt kom i gang. Det vart raskt avdekka at kostnaden med

utbetring av vegen til ein standard som gjorde den framkomeleg med bus s, ville bli svært

høg. Utan at det vart gjennomført Anslag, rekna vi med ein pris på 1 50 - 250 mill. kroner. Det

må leggast til at utviding av dei nedste svingane er i grenseland av kva som er mogeleg å

bygge, og dermed er det potensiale for uføresette prob lem som kan auke prisen ut over det

som er antyda her. Fleire stader må vi inn med betongkonstruksjonar og bygge vegen i

etasjar som i plan overlappar kvarandre. Før vi kan konkludere om dette er byggbart, må det

gjerast grundigare geologiske og geoteknis ke vurderingar basert på ein vegmodell der alle

utvidingar er lagt inn. Det må også lagast eit forprosjekt på betongkonstruksjonane.

Bestillar av planen såg ikkje utsikt til at denne vegen ville bli prioritert av fylkeskommunen

dei første åra. Difor var det heller ikkje grunn til å gjennomføre ein planprosess som truleg

måtte gjerast på nytt om løyvingar kom ein gong i framtida. Dette n otatet er ei

oppsummering av arbeidet som vart gjort i 201 2.

Det bør vurderast å overvake murar i sving 1 , sving 3 og rett over sving 3, for å ha kontroll

på stabiliteten.

Kort om vegen
Fylkesveg 302 frå Midtun til Åbøle er 5,4 km lang. På strekninga e r der 1 7 skarpe svingar

(slyng). På grunn av dei mange skarpe svingane er vegen ikkje open for køyretøy med lengde

over 1 0 m. Frå Midtun i Øvre Årdal til øvste slyng nedanfor Vigardsletti er veglengda 3,5 km.

Planarbeidet som vart starta i 201 2 var avgrens a til denne strekninga.

Alle dei 1 7 skarpe svingane har mindre horisontalradius og vegbreidd enn minstekravet til

slyng i vegnormalane (handbok V1 20). I dei fleste svingane er stigninga større enn det
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handbok 1 20 tilrår. Vegen har eit køyrefelt og få møte plassar. Rekkverk manglar fleire

stader. Rekkverket som er sett opp, er mangelfullt. Fleire stadar er det for lågt og har ikkje

den styrke/stivheit som det er krav om sett i høve til terrenget på utsida av rekkverket.

Noverande veg har ikkje skulderbreidde med plass til eit godkjent rekkverk. Veggrøfta på

innsida er smal eller heilt fråverande.

Planprosessen
Plan - og forvaltningsseksjonen tinga i 201 2 reguleringsplan for strekninga. Arbeidet var

definert slik:
Dette prosjektet si hovudmålsettinga er å skaf fe formelt vedtak etter plan og bygningslova for å

kunne gjennomføre:
- Utbetring av 17 slyng på fylkesvegen mellom Midtun og Åbøle

Det skal utarbeidast reguleringsplan. Avgrensinga til prosjektet er frå (hp 01) km 0,150 til km

3,520 på fylkesveg 302 Midtun – Åbøle i Årdal kommune (avklarast nærare).

Det vart gjennomført oppstartmøte med Årdal kommune i juni 201 2, der Olav Svangstu og

Kurt Skagen deltok frå Statens vegvesen. Årdal kommune sette i første omgang krav om

konsekvensutgreiing knytt til regulerings planen, men gjekk seinare bort frå dette kravet. Det

vart ikkje varsla oppstart av planarbeidet, men det vart sett i gang arbeid med vegline, laga

ein geologisk rapport (Sveis: 201 2006327 - 7), og det vart gjort ei vurdering av kulturminne

og kulturmiljø i p lanområdet (Mime: 1 71 051 2 - 1 ). Denne vurderinga konkluderer med at det

ikkje bør lagast reguleringsplan utan å gjennomføre konsekvensutgreiing. Når planarbeidet

stoppa opp var det likevel dårlege utsikter til finansiering som låg bak.

Figur 2 - Startpunktet for fv. 302 ved Midtun i Øvre Årdal
(foto: Google)

Figur 3 - Lastebil på veg ned mot Øvre Årdal (foto: K.

Skagen)
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Figur 1 - Planområdet som vart presentert for Årdal

kommune i juni 2012

Grunnlag for vegplanlegginga
Bestillinga frå Plan - og forvatningsseksjonen vart det sett følgjande krav til utbetra veg:

I 2017 skal reknast som opningsår for prosjektet. Prognoseår er 2037. Dimensj onerande

trafikk mengd (basert på utviklingsfaktorar brukt i NTP) er ÅDT2037 = 300 og tungtrafikkandel
13 %.

Det er ikkje aktuelt å endre fartsgrensene.
Hovudføremålet med dette tiltaket er betre framkomst ved utbetring av slyng og bygging av

møteplassar. Som utgangspunkt skal handbok 265 Linjeføringsteori, kapittel 8 Slyng, leggjast
til grunn (slyngklasse 4), men der det er naudsynleg med tilpassingar (for eksempel stigning),
kan dette gjerast i samråd med prosjekteigaren. (Det er ikkje naudsynt med fråvik shandsaming

sidan handbok 265 er ein rettleiar.) Elles nyttar ein handbok 017 så langt det går (her kan det
bli aktuelt med fråvikssøknader). Dette er utbetring av eksisterande veg, men handbok 017

inneheld ikkje dimensjoneringsklassar som passar. Dimensjo neringsklasse Sa3 i utkast til ny

handbok 017 er den som passar best.

Handbok 01 7 har i ettertid skifta namn til N1 00 og handbok 265 til V1 20. Frå desse er det

henta figurar og tekst som set rammer for korleis vegen med slyng og møteplassar skal

utformast . Handbok N1 01 set krav til rekkverk.

Figur 4 – Slyngklasser (Tabell 8.1 i handbok V120)

Figur 5 - Tverrprofil Samleveg Sa3, ÅDT < 300 ( figur C19. handbok N100). Rom for
rekkverk (0,75 m) kjem i tillegg.

Handbok N1 00 seier følgjande om møteplassar på 1 - feltsveg:
På 1 - feltsveger anlegges møteplasser med om lag 250 m avstand, men aldri lengre fra

hverandre enn at det er sikt fra en m øteplass til den neste. Møteplassene utformes ved at
kjørebanen utvides til 6 m over en lengde på 20 m med 15 m overgangsstrekning til hver side.

Totallengde på møteplassen vil da være 50 m. Møteplassene legges på den siden av vegen hvor
det er mest hensik tsmessig.
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Utbetring av vegen, omfang og kostnader
Arbeidet vart gjort ut frå krava som planbestillar sette, men det er umulig å utforme vegen

med sikt ut frå gjeldande fartsgrense på 80 km/t. I praksis vil vi på dei vanskelege stadene

kunne oppnå sikt ti lpassa ein fart på 30 km/t. Det er om lag den farten ein kan ha for å

passere dei skarpe svingane. Det vart ikkje sendt fråvikssøknad.

Alle dei skarpe svingane vart nummerert, med nr. 1 nede og nr. 1 7 på toppen, for å lett

kunne referere til dei i tekst. Det vart konstruert ei vegline som ligg innanfor krava til

slyngklasse 4. Veglina går i hovudsak langs eksisterande veg, men med nokre av slynga er

dratt ut for enten å få betre plass eller mindre stigning. Det vart lagt inn breiddeutviding i

svingane og r om for rekkverk på begge sider langs deler av vegen. Grunngjevinga for

rekkverk på innsida er at her ikkje er plass til å utforme sideterrenget i samsvar med krava i

handbok N1 01 . Vi får då ei vegbreidd som gjennomgåande er smalare enn noverande veg.

Når v i i tillegg skulle legge inn møteplassar mellom kvar slyng, stoppa arbeidet opp. Det var

rett og slett ikkje plass utan å bruke høge murar eller å legge vegen ut i lause lufta på

utstikkande betongkonstruksjonar. Vegnormalane set krav om møteplass mellom s vingane.

Det er ikkje tilrådeleg å søke om fråvik. Skal vegen opnast for buss, må vi ha møteplassar for

å unngå farlege situasjonar ved rygging.

Figur 6 - Sving nr. 3. Typisk for vegstrekninga . Slyng, smal veg, manglande vegskuld er/

grøft og mangelfullt rekkverk (foto: Statens vegvesen)
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Figur 7 - Oversikt med nummererte svingar og ny horisontalkurvatur

Dei store utfordringane var knytt til strekninga frå sving nr. 1 til nr. 9. Alle svingane er

krevjande. Ur/lausmassar og dårleg fjell gjer det usikkert både med mur på utsida og

inngrep på innsida. Utfordringa er størst i sving nr. 3. Her er det ikkje tilrådeleg å legge

vegen ut på ein meir enn 1 0 m høg mur. Går vi inn i fjellet, endar vi opp langt inn i ve gen i

svingen over. Vegen må då leggast på bru over vegen i svingen nedanfor. Dei fleste

møteplassane opp til sving 9 må byggast som betongkonstruksjonar på utsida av vegen. På

dette partiet som er over 1 km, må vi rekne med ein meterpris som ligg godt ove r kr. 1 00

000, - .
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Vidare oppover er avstanden mellom svingane større. Her kan ein gjere meir punktvise tiltak

med utviding av svingane og bygging av møteplassar.

Det er ikkje laga plan - eller profilteikningar. Vegmodellen er lagra på Prof: 1 4F0302R_002.

Figur 8 - Figuren viser strekninga frå sving 1 til og med sving 9. Her er vegen med
breiddeutviding og skulder/rekkverksrom innteikna . Møteplassar og ekstra breiddeutviding i

slyng manglar. I hovudsak er det rekna med mur både på utsida og innsida av vegen.

Anleggsperiode
Det går ei høgspentline som kryssar vegen fleire stadar i det øvre partiet. Lina er ikkje i

konflikt med vegen, men må takst omsyn til ved sprengingsarbeid. Det ligg to bustadhus

mellom sving 6 og 9. Avkøyrsle t il desse kan vi få til om siktkrava blir sett ut frå fartsnivå og

ikkje ut frå fartsgrense. Husa ligg utsett til med tanke på anleggsaktivitet i så bratt terreng.

Sprengingsarbeid er krevjande i heile den nedre delen av strekninga sidan det er svært bratt

ned mot bustadhus ved Midtun. Det bur folk i Fardalen. Dette medfører at vegen neppe kan

stangast i lengre periodar. Trafikkavvikling vil derfor bli krevjande.

Geologisk rapport
Multiconsult har utført ei ingeniørgeologisk vurdering av vegstrekninga. Rapp orten omtalar

utviding av alle svingane ut frå geologen sin ståstad. Det blir fleire stader sagt at vi må gjere

grunnunderskingar med tanke på fundament for murar og stabilitet av skråningar. I
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grunnlaget som konsulenten fekk før synfaring, var møteplassar ikkje innteikna. Bygging av

møteplassar er difor ikkje omtalt.

Det er registrert steinskred over vegen ved sving 1 1 . Her er det lagt opp ein voll av

skredmassane. Vollen bør byggast større.

Alternative løysingar
Tunnel som erstatning for veg i dagen o pp til sving 9 vart omtalt, men det vart ikkje gjort

arbeid for å finne påhogg eller trase for ein slik tunnel. Med ein høgdeskilnad på over 1 00 m

og krav om maks 5 % stigning, blir tunnelen godt over 2 km lang. Vi har då teke som

utgangspunkt at krava til stoppsikt ved 80 km/t kan fråvikast. Utan eit slikt fråvik vil

tunnellengda auke mykje.

Figur 9 - Eit par ekse m pel på vegar i bratt terreng. Positano Italia (foto: K. Skagen)

Ikkje prissette tema

Kulturminne og kulturmiljø
Det er skreve eit notat om dette tema. Forfattar er Tine Eikehaug (Ressursavdelinga Statens

vegvesen). Notatet tek føre seg kulturlandskap, historie, arkeologiske funn og potensiale for

fleire funn i området. Ferdsel i eldre tid gjennom Fardalen og verdie n av noverande veg blir

også omtalt. Frå samandraget i notatet er følgjande henta:
Ut frå omsynet til kulturminner og kulturmiljø vil eg tilrå at tiltaka/reguleringsplanen på

Fardalsvegen vert konsekvensvurdert. Årsaka er at både vegen i seg sjølv er eit k ulturminne
med høg verdi samt at den ligg i eit område med fleire kulturminner tett på.
Vegen, som er bygd i åra 1919 - 1921, fremstår som temmeleg autentisk. Dette trass i mindre

utbetringar her og der. Den har fine, handmura steinmurer på utsida, og forst øttingsmurer på
innsida. Vegen har også hestedrikkekar, stein med årstal innhogga, fint mura stikkrenner,

stabbesteinar mm.



8

N aturmangfald
Området er synfart av naturvitar og kjend kunnskap om området er samla. Det er ikkje

skreve noko rapport.

N ærmilj ø og friluftsliv, l andskap, n aturresursar
Det er ikkje gjort noko innan desse fagfelta.

Vi dare p l anarbeid
Planlegginga avdekka at prosjektet blir meir omfattande enn først tenkt. For å utvide eit par

av slynga og få plass til møteplassar i den nedste dele n av strekninga, må det byggast murar

og andre konstruksjonar av betong. Kostnadene knytt til betongkonstruksjonane er

vanskelege å stipulere pris på, utan å ha eit relativt detaljert grunnlag. Prisen for kvar meter

veg ligg truleg godt over kr 1 00 000, - p å strekninga mellom sving 1 og sving 9. Vidare

oppover er avstanden mellom svingane større og terrenget lettare. Her kan det svingane

utvidast og det kan byggast møteplassar utan ei gjennomgåande utbetring av vegen.

Totalkostnaden er grovt stipulert til 1 5 0 - 250 mill. kr. Det er knytt stor uvisse til dette

kostnadstalet, sidan omfang og dimensjon på betongkonstruksjonar ikkje er utgreia godt

nok.

Reguleringsplan bør ikkje utarbeidast før prosjektet nærmar seg toppen av prioriteringslista

til fylkeskommunen. Skal vi gi eit kostnadstal som det er knytt mindre uvisse til, må det

lagast eit forprosjekt der vi vektlegg å få med alle betongkonstruksjonane som må til for å

kunne bygge vegen med møteplassar og minstekrav til slyng. På vegsida har vi då eit

grunnlag som kan gå rett inn i ein reguleringsplan seinare. Det er likevel ikkje grunn til å

gjennomføre sjølve planprosessen før det er vilje til å prioritere prosjektet. Eit anna spørsmål

er om prosjektet også bør konsekvensutgreiast. Notatet som er skreve om ku lturminne og

kulturmiljø konkluderer med at for dette tema bør det gjerast ei konsekvensutgreiing. Også

tema naturmiljø, landskap og nærmiljø/friluftsliv kan gi grunnlag for konsekvensutgreiing.

Vi kan sjå føre oss ein situasjon der pris og/eller verknada ne av inngrepa talar mot å

realisere prosjektet. Spørsmålet som då kjem opp, er om det kan byggast tunnel i staden.

Det var ikkje tema for planarbeidet i 201 2.

Reguleringsplan må vente til prosjektet er prioritert

Ei svært usikker kostnadsramme på 1 50 - 2 50 mill. kr, er det beste vi har i dag som

grunnlag for plassere prosjektet på ei prioriteringsliste.

Dersom fylkeskommunen treng eit sikrare tal, bør det det gjennomførast ein

muligheitsstudie/forprosjekt der ein ser både på utbetring av eksisterande veg og eit

alternativ med tunnel forbi det nedste partiet. Arbeidet som vart gjort i 201 2 er eit

godt utgangspunkt for å sjå nærare på veg i dagen, men det må som sagt inn

kompetanse på betongkonstruksjonar og geoteknikk for å få betre grunnlag til å

kostnadsr ekne murar og andre betongkonstruksjonar.

Om prosjektet framleis er i posisjon til realisering, kan det startast planegging etter

plan - og bygningslova. Enten kommunedelplan eller reguleringsplan. KU bør truleg

lagast uansett


