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Sak: Endring av reguleringsplan for krysset mellom rv.15 og fv.51 i Vågå kommune
Saksnr
1.

Sakstittel/referat
Torbjørn orienterte om bakgrunnen for og innholdet i prosjektet.

Ansvar

Reguleringsplanen for tiltaket ble vedtatt i Vågå kommune vinteren 2013.
Etter den tid har ikke SVV gjort mer knyttet til prosjektet. Årsaken er at den
regulerte løsningen viste seg å være veldig kostbar og det har vært utfordrende å
finne nok fyllingsmasser.
Arbeidet med planen er gjenopptatt. I forprosjektet er det nå søkt etter løsninger
som er rimeligere samtidig som hensynet til det trafikktekniske er ivaretatt.
Forprosjektet viser en løsning der krysset er flyttet 60 meter lenger østover (mot
Vågåmo) sett i forhold til den regulerte løsningen. Det legges opp til kombinerte
busslommer og kjettingplasser og et fullkanalisert kryss. Masser til tiltaket skal
skaffes fra utbyggingen i Nedre Otta.
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Det skal etableres en enkel gangsti/fiskesti langs fyllingen ut mot Vågåvannet og en
gangvei som forbinder busslommene på rv.15 og fv 51. Det blir også tilrettelagt for
parkering av biler som utgangspunkt for tur. Det jobbes frem mot å få en vedtatt
plan i løpet av 2018.
Innspill og spørsmål til planen:
Fylkesmannen
Terje: Ved bruk av siltgardin og vasking av sprengstein ved utfylling i Vågåvannet vil
utfylling i vannet utenom perioden 15/6 – 15/9 kunne aksepteres. Tore Pedersen
hos fylkesmannen bør kontaktes vedrørende bruk av sprengstein og potensiell
forurensningsfare. Fylkesmannen har ikke merknader til at det ikke utføres KU.
Olav: Endringen vil ta noe dyrka mark, ca. 1 dekar. Dette må innarbeides i
arealregnskapet.
Fylkeskommunen
Mari: Det står i bestemmelsene fra vedtatt reguleringsplan at det skal utarbeides en
plan for opparbeiding av fyllingen ut i vannet. En slik plan er ikke utarbeidet.
Tiltakene i denne planen må forankres i planens bestemmelser. Dette er spesielt
viktig når man planlegger å gjøre arbeidene utenom perioden 15. juni - 15.
september, da det vil bli behov for avbøtende tiltak mht. tilslamming, og disse bør
være beskrevet et sted/forankret i plan. Planen for dette bør også legges ut på
høring sammen med det øvrige planmaterialet.
Torbjørn: Det vil bli laget et YM-notat. Det kan også være aktuelt med et eget
drøftingsmøte med regionale myndigheter om dette.
Magnhild: Det er veldig bra at kulturmiljøet, husmannsplassen bevares. Hytta som
må rives ble også borte i gjeldende plan. Det er ikke særskilte bevaringsverdier
knyttet til den.
Geir Arne: Planen har innarbeidet holdeplasser slik Opplandstrafikk ønsker.
Kari: Tiltaket gjøres i et verdifullt kulturlandskap og landskapet på andre siden av
Vågåvannet er et nasjonalt viktig kulturlandskap. Det er viktig at inngrepet i størst
mulig grad begrenses og at tiltakene som gjøres tilpasser seg eksisterende landskap.
Det bør spesielt ses på muligheter for å redusere omfanget av de høye skjæringene.
Gangveien mellom bussholdeplassene og arealet til veg og bilparkering må ses i
sammenheng for å redusere arealbruken. Det oppfordres til å legge grus på
gangveger og parkeringsareal. Landskapstiltakene må forankres i bestemmelsene til
planen.

