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Kommunedelplan - fv.7 Tokagjelet
Bakgrunn
Fv.7 gjennom Tokagjelet har to skredpunkt med høgt prioriteringstall for skredsikring.
Samtidig er det nødvendig å gjøre tiltak for at tunnelene på denne siden av fylkesvegen skal
støtte kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
På bestilling fra Statens vegvesen Region vest, vegavdeling Hordaland, plan- og
forvaltningsseksjonen Voss og Hardanger, blei det fullført en forprosjektrapport 11.juni
2016, som så på hvilke alternativ en har for å løse skred og tunneltrygghet problemene på
fv. 7 gjennom Tokagjelet.
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Forprosjektet viste 14 ulike alternativ:
-

Utbedring:

-

Forlenging av Snauhaugtunnelen:
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-

Nye traser med påhogg øverst i Steinsdalen:

-

Nye traser med påhogg nederst i Steinsdalen:
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-

Forprosjektet anbefalte å jobbe videre med disse alternativene:

På bestilling fra Statens vegvesen Region vest, vegavdeling Hordaland, plan- og
forvaltningsseksjonen Voss og Hardanger, blei det sommeren 2017 satt i gang arbeid med
kommunedelplan for fv.7 med basis i planbestilling fra Hordaland fylkeskommune.
Prosjektet sine overordna mål er som følger:

Det prosjektutløysande behovet er fyrst og fremst å gje ein skredsikker veg forbi Tokagjelet.
Det må i tillegg vurderast fleire alternativ med mål som å sikre:
- Rask og trygg veg mellom Kvam og Bergen
- Rask og trygg veg mellom Norheimsund og Kvamskogen
- Gje minst moglege negative konsekvensar for natur- og miljøverdiar
- Moglegheit for gåande og syklande forbi Tokagjelet
- Gje minst mogleg ulempe for trafikkantar i anleggsperioden
Kommunedelplanen skal ta utgangspunkt i de trasealternativene som er nevnt i
forprosjektrapporten. Prosjektet skal også se på eventuelle nye alternativ utover de som
allerede er belyst i forprosjektet. Finansieringsløsning skal være en del av grunnlaget for
planen. Det skal ses på alternativ både med og uten bruk av bompenger.
Med bakgrunn i dette, har Statens Vegvesen, region vest – planseksjonen i Leikanger, startet
opp arbeidet med å utarbeide kommunedelplan for fv.7 Tokagjelet. Vi har nå i innledende
fase startet arbeid med silingsrapport og finansieringsanalyse av alternativ, der vi vil
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anbefale hvilke alternativ som skal jobbes videre med. Silingsrapporten blir en del av
planprogrammet. Planprogrammet forventes å legges ut på høring i mars 2018.
Til planforumet vil vi presentere prosjektet, status og påbegynt silingsrapport.

