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nærinformasjon

Tunnelen gjennom Bergsund vil være ferdig sprengt ut i løpet av november.

Statens vegvesen vil med dette nyhetsbrevet orientere om
status på utbyggingen av E16 mellom Fønhus og Bjørgo.
Vegen tar form
Den nye vegen mellom Fønhus og Bagn begynner å ta form.
I september og oktober vil entreprenørene bli ferdig med å
asfaltere på vel to kilometer ferdig veg. Fra Dølveseter og cirka
en kilometer nordover ble det satt på trafikk i midten av september. I oktober settes trafikk på en vel én kilometer lang strekning
midt på parsellen mellom Fønhus og Dølveseter, hvor Arbeidsfellesskapet Dokken og Engene er entreprenør. Flere tilsvarende omlegginger av trafikken vil skje frem til hele strekningen
mellom Fønhus og Bagn åpner høsten 2014.
Mye av sprengingsjobben gjort
Selv om det er foretatt mye sprengning, gjenstår noe før spreng-

ingsarbeidet mellom Fønhus og Bagn er over. De aller fleste
sprengingene som medfører stans i trafikken vil være gjennomført i løpet av 2013. Statens vegvesen tilbyr en sms-tjeneste
hvor mottakerne kan varsles om sprenginger som fører til stans
i trafikken. Sms-varslingen er gratis for mottakeren, og du kan
melde deg på tjenesten ved å sende en sms med innholdet
«E16 BAGN START» til 2252.
Bergsundtunnelen
Isachsen Entreprenør AS er i full gang med å sprenge ut tunnelen gjennom fjellet ved Bergsund. Fremdriften i sprengingen av
tunnelen kan du følge på prosjektet sine sider på Facebook (siden heter Statens vegvesen utbygging av E16 Fønhus-Bjørgo)
og http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16fonhusbagn.
Det er ventet at den 650 meter lange tunnelen vil være ferdig

sprengt ut i løpet av november. Når entreprenøren er ferdig med
å sprenge ut tunnelen, skal sikringsarbeider gjøres, vegbanen
gjennom tunnelen bygges, asfalt legges og utstyr for styring,
regulering, overvåkning og trafikkstyring installeres. Ordinær
trafikk vil derfor begynne å kjøre gjennom Bergsundtunnelen
samtidig som resten av strekningen mellom Fønhus og Bagn
åpner for trafikk før jul 2014.
Status Bagn-Bjørgo
I juni ble reguleringsplanen for Bagn-Bjørgo vedtatt av kommunestyrene i Nord-Aurdal og Sør-Aurdal. Det gjenstår fortsatt
en del arbeider som må gjøres før utbyggingen mellom Bagn og
Bjørgo kan begynne.
Statens vegvesen er i oppstartsfasen med å utarbeide mer detaljerte byggeplaner som er utgangspunktet for det en fremtidig
entreprenør skal bygge. Videre baserer grunnervervet seg på
vedtatt reguleringsplan, og grunnervervet vil starte opp nå. I
forbindelse med grunnervervet vil Statens vegvesen invitere til
et åpent informasjonsmøte. Dette møtet vil bli annonsert i lokale
medier, og berørte grunneiere vil få egen invitasjon. I tillegg
vil det bli avholdt egne møter og befaringer med den enkelte
berørte grunneier. Ta gjerne kontakt med grunnerverver Martha
Karlsen på martha.karlsen@vegvesen.no eller telefon 41 69 48
48 om du har spørsmål knyttet til grunnervervet.
Statens vegvesen jobber også med finansieringen på strekningen Bagn-Bjørgo. Finansieringen skal godkjennes i Sør- og
Nord-Aurdal kommuner samt fylkeskommunen og må vedtas av
Stortinget før utbyggingen av E16 mellom Bagn og Bjørgo kan
starte. Utbyggingen kan tidligst starte i 2015.

Åpen dag
Det er omkjøring forbi Hølera bru i den perioden ny bru bygges.
Det er ventet denne omkjøringen vil vare til ett stykke utpå
vinteren. Selv om det vil bli saltet og gruset, må trafikanter regne
med vanskelige kjøreforhold på omkjøringsvegen.

Byggeleder for Fønhus-Bagn
Lage Bakken
918 19 698
lage.bakken@vegvesen.no
Byggeleder for Bagn-Bjørgo
Thomas Berger
970 58 250
thomas.berger@vegvesen.no
Kommunikasjonsrådgiver
Einar Søberg
970 92 789
einar.soberg@vegvesen.no

Følg oss på
Statens vegvesen utbygging av E16 Fønhus-Bjørgo
eller
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16fonhusbagn
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Siste torsdagen i måneden vil representanter fra Statens
vegvesen være til stede på anleggskontoret i Bagn fra
klokken 14 til 17 for å besvare spørsmål om utbyggingen
mellom Fønhus og Bjørgo.

