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Fullføringsplan for E 16 gjennom Valdres

Det vises til tidligere behandling, og sist i sak RS 71/18 der regionstyret sluttet seg til det
framlagte utkast til «Arbeids- og framdriftsplan for E16 gjennom Valdres», og ba den
oppnevnte «Kommunikasjonsgruppa for E16» følge opp planen – og legge fram
endringsforslag og andre viktige spørsmål for regionstyret.
Vedlagt følger «Kommunikasjonsgruppa for E16» sitt forslag til en endret plan. De viktigste
endringer er nytt navn på planen «Fullføringsplan for E16 gjennom Valdres», prioriteringene
er konkretisert på 1 side og der det til slutt er tatt inn et nytt avsnitt med en skisse til
fullføringsplan for E16. Alle kostnadsoverslag er foreløpige, og vil bli justert når
Riksvegutredningen 2019 foreligger.
Hensikten med planen er å fokusere på mål og tiltak for raskt å fullføre E16 gjennom Valdres.
Det er også et mål med planen å tilrettelegge for et godt samarbeide med Statens vegvesen,
Oppland fylkeskommune/ Innlandet fylkeskommune og andre samarbeidspartnere – for å få
utarbeidet gode og realistiske gjennomføringsplaner.
Målsetting og hovedprioriteringer er som tidligere og forutsettes å være faste over tid, mens
planen er fleksibel for å ta inn justeringer/endringer som følge av det som skjer- for
eksempel ny Riksvegutredning, nye avklaringer på Fagernes-Hande, Fagernes-Øylo mv.
Det er fokusert på alle de viktigeste innspill til neste NTP på side 1 og med kartet kan det
utfra dette orienteres om alle hovedmomentene – der nærmere orientering og begrunnelse
er gitt på de følgende sider.

Forslag til vedtak:
1. Regionstyret slutter seg til de foreslåtte endringer i planen, og herunder til at
navnet endres til: Fullføringsplan for E16 gjennom Valdres.
2. Regionstyret ber «Kommunikasjonsgruppa for E16» innarbeide nye kostnadstall
fra Riksvegutredningen 2019 så snart denne foreligger, og ellers løpende foreta
mindre endringer og justeringer.

Vedtak:

Vedlegg: Fullføringsplan for E 16 gjennom Valdres
sign.
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