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1. INNLEDNING
Riksvegene er ryggraden i det overordnede nasjonale vegtransportsystemet. De forbinder landsdeler
og regioner med hverandre og knytter Norge til utlandet. Samtidig har riksvegene viktige regionale og
lokale funksjoner. Stortinget har gjennom behandlingen av St.meld. nr 16 (2008–2009) Nasjonal
transportplan 2010–2019 lagt stor vekt på en mer sammenhengende utbygging av de høytrafikkerte
riksvegene for å bedre trafikksikkerheten, framkommeligheten og forutsigbarheten for næringslivets
transporter. På mer lavtrafikkerte strekninger vil utbyggingen måtte baseres på utbedring av
eksisterende veg for å oppnå bedre trafikksikkerhet, samt tilfredsstillende bredde og bæreevne. Det blir
også viktig å ta igjen forfallet i vegkapitalen.
De rutevise utredningene skal være et grunnlag for utforming av en helhetlig og samordnet strategi
for å utvikle riksvegnettet. Den differensierte standarden i vegnormalene gir nye utfordringer og
forutsetninger for planleggingen. Riksvegutredningene skal vise hvilke strekninger som skal bygges ut
og hvilke strekninger som skal utbedres.
Tilsvarende utredningsarbeid ble gjennomført i 2006. Med bakgrunn i NTP 2010–19 er det behov
for en oppdatering. Det gjennomføres store investeringer i denne perioden, og programområder som
trafikksikkerhet og universell utforming er vektlagt. Fokus er også i større grad satt på utvikling av
eksisterende veg. Innføring av konseptvalgutredninger og kvalitetssikring setter nye krav til grunnlaget
for store statlige investeringer på riksvegnettet.
Det er utredningens mål at vegene skal vurderes i et perspektiv på 30 år fra 2014. Vegbredde og
midtdelerløsninger er avhengig av trafikkmengden. Endelig standardvalg avgjøres likevel når
vegprosjektet skal planlegges etter gjeldende vegnormaler og plan- og bygningsloven.
For mesteparten av riksvegnettet vil utviklingsstrategien i hovedsak bli basert på utbedring av
eksisterende veg til 8,5 meters bredde.
De rutevise utredningene skal være Statens vegvesens faglige grunnlag for et godt samspill med
politikere, brukere og andre interessenter om riksvegnettets utvikling. Statens vegvesen ønsker å
tydeliggjøre hvilke ambisjoner vi har, og hvilke muligheter vi ser for de enkelte riksvegrutene, både i
et langsiktig og kortsiktig perspektiv. De rutevise utredningene skal være grunnlag for strategiske
diskusjoner og beslutninger. De skal ikke være et grunnlag for å fastsette detaljert utforming av hver
enkelt strekning. Utredningene skal konsentreres om vesentlige faktorer for valget av utbyggings- og
utviklingsstrategi. Utredningene og dialogen med omgivelsene vil være et viktig grunnlag for Statens
vegvesens videre arbeid med neste Nasjonal transportplan (2014–2023)
De konkrete prioriteringene for perioden 2014–2023 og årene etter vil skje gjennom arbeidet med
Nasjonal transportplan og handlingsprogram.
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2. BESKRIVELSE AV RUTAS NÅVÆRENDE OG FRAMTIDIGE
SITUASJON
2.1. Rutas omfang og utstrekning
Denne ruta er definert som


E 16 fra krysset med E 18 i Sandvika til krysset med E 39 i Vågsbotn - 476,5 km



Rv. 5 fra krysset med E 16 i Lærdal til Florø

- 150,6 km

Vegruta er en del av transportkorridor 5, Oslo-Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø. Hele
ruta er per 1.1.2010 på 668,8 km (uten ferjestrekningen), inkludert ramper og armer. Uten ramper og
armer har den en lengde på 643,9 km. Der er 43 km fellesstrekning med E39.
Rutas lengde fordeler seg slik mellom de berørte fylkene:


Akershus

8,6 km



Oppland

149,9 km



Buskerud

90,7 km



Hordaland

129,2 km



Sogn og Fjordane 248,8 km

E16 starter i Sandvika hvor den tar av fra E18. Derfra går den over Sollihøgda, gjennom Ringerike,
opp Begnadalen og gjennom Valdres. Over Filefjell når vegen det høyeste punktet på 1013 meter over
havet. Deretter går den ned mot Lærdal og gjennom Lærdalstunnelen mot Voss, og videre til Indre
Arna fram til Vågsbotn, der det er kryss med E39. Ruta er fergefri.
Rv 5 tar av fra E16 på Håbakken i Lærdal. Den går til Fodnes fergeleie, og videre fra Mannheller
fergeleie til Sogndal. Fra Sogndal går vegen videre gjennom Fjærland til Skei. Fra Skei til Førde er
ruta felles med E39. Den strekningen vil bli behandlet under rute 4a, og er derfor ikke omtalt i denne
rapporten. Fra Førde går rv. 5 videre gjennom Naustdal til Florø.
Strekningen fra Lærdal til Skei er 93,9 km, og fra Førde til Florø er det 56,7 km. Samlet utgjør dette
150,6 km.

2.2. Rutas funksjon
Ruta er en av flere hovedforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Ruta er og viktig for
næringslivet og befolkningen langs ruten.

Internasjonal trafikk


Ruten har i dag ingen direkte kobling med internasjonal trafikk.



Samferdselsdepartementet har foreslått en forlengelse av E16 til riksgrensen gjennom
omklassifisering av eksisterende veg. Den anbefalte ruteføringen er via Gardermoen.

Deler av vegen vil ha relativt lav standard i europavegsammenheng og i forhold til de målsettingene
som er angitt i den europeiske avtalen om internasjonale hovedtrafikkårer (AGR-avtalen). Det åpnes
imidlertid for at det i Norge, med spredt befolkningsgrunnlag og relativt lavt trafikkgrunnlag, er
naturlig med en noe lavere standard på europavegnettet enn ellers i Europa. Forlenging av E16
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vurderes derfor å være i samsvar med målsettingene i AGR-avtalen. En omklassifisering til
europaveg, kan tre i kraft 1 år etter at forslaget er fremmet for UNECE. En avklaring er forventet å
foreligge i inneværende planperiode.
Nasjonal trafikk


I nasjonal sammenhang er E16 er en av flere hovedforbindelser mellom Oslo og Bergen.
Ruten er ikke den korteste rute mellom de to byene, men av fjellovergangene mellom øst og
vest er det den som har færrest vinterstengte timer, og minst kolonnekjøring som følge av
uvær.



Ruteføringen gir god betjening av Oslo-regionen, Gardermoen hovedflyplass og trafikk fra
Bergen og Vestlandet



God vinterregularitet gjør E 16 til en viktig rute for transport av ferskvarer og transport
basert på ”just in time”-prinsippet.



E16 utgjør sammen med rv. 52 /rv. 7 hovedforbindelsen mellom Vestlandet og Østlandet
nord for Haukelifjell



Den dominerende reisehensikten over Filefjell er ferie- og fritidsreiser, mens reiser i arbeid
utgjør den nest største kategorien-



Trafikken mellom Bergen og Oslo utgjør 12 % av ÅDT. Hele 13 % er trafikk som går fram
og tilbake over fjellet samme dag

Det forventes at en større andel av eksporten fra Nordfjord og Sunnmøre vil benytte rv. 5/E16 og rv.
52/rv. 7 i stedet for rv. 15 over Strynefjellet i årene framover. Dette har sammenheng med bortfall
av bompenger i Fjærland
Regional trafikk
Ruten er viktig for næringslivet i regionen.
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Det største trafikkvolumet, 17 %, utgjøres av trafikken mellom de indre deler av Vestlandet og
de indre deler av Østlandet..



Hovedtyngden av næringstrafikken på ruta, 44 %, har Bergen som start- eller målpunkt på
vestsiden av fjellet.



Næringstrafikken til og fra de indre deler av Vestlandet utgjør en nesten like stor andel.



På østsiden er det Oslo som dominerer som start- eller målpunkt for næringstrafikken med
40 %, mens de nordre deler av Østlandet står for 38 %. 1



Sogn og Fjordane har mye eksportrettet industri hvor transporttid- og kostnader er avgjørende
for å kunne konkurrere med virksomheter som ligger mer sentralt.



Gjennom Oppland og Sogn og Fjordane passerer ruten gjennom områder uten
jernbaneforbindelse som kan ta tungtransporten



Ved Hønefoss kobles E16 sammen med rv. 7. Østover fra Hønefoss mot Oslo har således E16
også stor betydning for regional trafikk mellom Oslo-området og Hallingdalsregionen. Også
på vestsida av fjellet er E16 fra Borlaug mot Bergen felles for flere alternative vegvalg over
fjellet.



E16 har en viktig funksjon som dagpendlerrute i større bo - og arbeidsmarkeder nær
endepunktene både i øst og vest.

Tall hentet fra hovedrapport strategisk utredning øst–vest forbindelsene 2004.
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Voss er et regionalt knutepunkt på ruten

Lokal trafikk.
Det er flere små og store tettsteder langs ruta. Dette gir ruta et stort innslag av lokaltrafikk. Spesielt
fører dette til mye trafikk i øst mellom Hønefoss og Sandvika. Ruta har også en viktig funksjon for
lokal varedistribusjon og trafikk ellers i alle fylkene. Noen av tettstedene er:


Hønefoss



Fagernes



Voss



Sogndal



Førde



Florø

Reisehensikt

Ferie og
Fritid

Besøk

Til/fra
arbeid

Reiser
arbeid

53%

11%

4%

23%

i

Innkjøp

Annet

3%

6%

Tabell 2-1 Reisehensikter mellom øst og vest (2004)

2.3. Rutas plass i transportkorridoren
Transportkorridor 5 er et helt nettverk for transport mellom Østlandet og Vestlandet. Korridoren er
viktig både for godstransport, turisttrafikk og den regionale utviklingen. Jernbanen har stor betydning
for transporten mellom Bergen og Oslo. For transport på delstrekninger har vegsystemet avgjørende
betydning. De forskjellige rutene i korridoren dekker hver sine geografiske områder, og er alle viktige
både for korte og lange transporter.
I korridor 5 inngår:


E16 Sandvika – Bergen over Filefjell



Rv. 7/rv. 52 over Hemsedal og Hardangervidda



E134 Drammen – Haugesund over Haukeli



Rv. 36 Seljord – Eidanger

I tillegg er har vi følgende vegruter mellom Østlandet og Vestlandet:


E18 / E39 Oslo–Stavanger (del av korridor 3)



Rv. 15 Otta–Måløy over Strynefjellet (del av korridor 6)



Fv. 50 Aurland–Hol over Geiteryggen


Nedenfor er det vist en oversikt over trafikken som passerer fjellovergangene i korridor 5.
Rv. 52 har den største tungtrafikken både i antall og prosentvis av vegene, noe som synliggjør at
denne vegen er av stor betydning for næringslivets transporter mellom øst og vest. E16/rv. 5 har
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dermed en særlig stor betydning fram til Borlaug fra vest. Vintersituasjonen og trafikkavvikling er
avgjørende for trafikantenes valg videre østover.
Det er gjennomført en sammenligning av vinterregularitet for fjellovergangene mellom øst og vest.
E16 (Filefjell) og rv. 52 (Hemsedalsfjellet) det er de to riksvegene som har best vinterregularitet. Både
rv. 7 over Hardangervidda og rv. 50 over Geiteryggen har betydelig dårligere vinterregularitet enn rv.
52 og E16. Dette innbærer at E16 og rv. 52 har større betydning for øst–vesttrafikken i vinterperiodene
enn ellers i året.

VEG NR.

ÅDT

ÅDT
tunge

%-andel
tunge

%-andel
tunge

(L>5,5 m)

(L>5,5 m)

(L>16,0 m)

733

144

19,6

5,2

1029

303

29,5

9,0

Rv. 7 Hardangervidda

811

118

14,5

3,3

Fv. 50 Geiteryggen

387

38

9,8

6,5

E134 Haukeli

1417

284

20,0

7,6

Sum alle

4377

887

20,3

6,3

E16 Filefjell
Rv. 52 Hemsedalsfjellet

Tabell 2-2 Trafikken som trafikkerer korridor 5 fordelt på lett og tung (2004)

Rv. 52 og E16 er ikke bare ”konkurrenter”. De utfyller hverandre i forhold til trafikk som genereres
geografisk sett i de ”indre” områdene i øst og vest, og denne trafikken er større enn trafikken som går
over lengre distanser.
Det er i første rekke trafikken mellom Oslo og Bergensområdet som relativt fritt kan velge rute over
fjellet Dette er den sterkeste reiserelasjonen over fjellet, men utgjør allikevel totalt ikke mer enn ca.
500–600 kjøretøyer pr. døgn. Av disse velger ca. 30 % rv. 52, ca. 35 % velger rv. 7 mens ca.15 %
velger E16.
Flyplasser
Lav turgenerering for vegtrafikk mellom Oslo og Bergen har trolig sammenheng med tilbudet med fly
mellom disse hovedsentrene. Tilsvarende tilbud finner en kun i liten grad for de mellom liggende
områdene. Men for persontransporten utgjør regionale flyplasser et tilbud som er sentralt for reiser
mellom Sogn og Fjordane og Oslo/Bergen.


Bergen lufthavn Flesland



Førde Lufthavn



Sogndal Lufthavn



Valdres lufthavn



Oslo Lufthavn Gardermoen

Jernbane
Bergensbanen er en viktig samferdselsåre mellom Oslo og Bergen både regionalt og lokalt.
Knutepunkt:
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Arna Stasjon



Voss Stasjon



Sandvika Stasjon



Gol Stasjon



Hønefoss Stasjon

For turisttrafikken i regionen er jernbanen viktig, med Voss, Myrdal og Flåm som sentrale punkter på
linjen. Jernbane/godsterminalene på Alnabru og Nygårdstangen er utgangspunkt og målpunkt for en
del av tungtransporten som går på ruta.
Havner
Det er to store internasjonale havner i tilknytning til hvert av endepunktene. Bergen Havn og Oslo
Havn. Disse vil bli nærmere omtalt under rute 3 og 4. E16 og rv. 5 er viktige transportårer mellom
Oslo havn, Bergen havn og Florø havn.
Turisttrafikk
Turisttrafikken er betydelig på alle fjellovergangene. Sommerdøgntrafikken nesten dobles på de
fleste rutene. Resten av året er det spesielt helgetrafikken som er betydelig. Gjennom Akershus og
frem til Hønefoss er E16 hovedrute for trafikk til fjellområdene i Hallingdal og Valdres. Trafikken opp
Hallingdal går rv. 7, mens trafikken til Valdres går E16.
I Aurland har E16 stor betydning for reiselivsmålene Flåm, Gudvangen og Nærøyfjorden da det er
mange turister som bruker E16 til/fra Bergen. Likeledes er Voss et mye brukt utfartssted fra Bergen.

2.4. Oversikt over KVU/KS1
Det har vært /er følgende KVU /KS1-prosjekter på ruta:


KVU Ringeriksbanen



KVU Bjørgo–Øye



KVU Arna–Bergen



KVU Regionpakke Bergen

E16 over Filefjell denne strekningen ble fritatt for KVU på et tidlig stadium. Planlegging etter plan- og
bygningslova er i gang for hele strekningen Øye–Borlaug
KVU Ringeriksbanen

Jernbaneverket har utarbeidet KVU for Ringeriksbanen. Statens vegvesen har også bidratt i arbeidet.
Konseptvalgutredningen tar for seg to vegkonsepter:


Utbedring av E16 i dagens trasé: midtdeler med tilhørende breddeutvidelse, endring av kryss
(innføre rundkjøringer), avkjørselssanering og sammenhengende gang- og sykkelveg)



Firefelts E16 på hele strekningen E16 Sandvika–Hønefoss

Begge konseptene er vurdert både som egne konsept og som kombinasjonskonsept med jernbane.
Utbedringskonseptet er forkastet som eget konsept fordi det ikke tilfredsstiller behov og mål i
tilstrekkelig grad.
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I brev fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket og Vegdirektoratet av 25.05.10 fremgår det
at konseptvalgutredningen for Ringeriksbanen skal justeres ved at det skal foretas en vurdering av
grenseflater mellom Ringeriksbanen og E16 Sandvika–Hønefoss. Av brevet fremgår det at valg av
løsning for E16 Sandvika–Skaret skal baseres på foreliggende planlegging etter PBL, mens valg av
løsning for E16 Skaret–Hønefoss skal underlegges vurdering i KVU. Planlegging av E16 Skaret–
Hønefoss etter PBL er påbegynt, men det kan ikke fattes formelle planvedtak før KS1 for
Ringeriksbanen er ferdigbehandlet.
KVU Bjørgo–Øye

Denne KVU-strekningen er i startfasen. Det er gjennomført planverksted i mai 2010, og det er lagt
opp til at KVU-prosessen blir fullført i løpet av 2010. Deretter følger høringsrunder og KS1. Sentrale
problemstillinger går på løsningene ved Fagernes og tilstøtende område. Brukerfinansiering vil bli en
del av drøftingene.
KVU Arna-Bergen

Her ble det gjennomført KVU-prosess i 2008 som anbefalte dobbeltspor for jernbanen Arna–
Bergen. Aktuelle løsninger for vegnettet ble vist videre til neste KVU som går på en større del av
Bergensområdet.
KVU Regionpakke Bergen

Denne prosessen ble startet opp i 2009, og er nå inne i fasen for evaluering av konsept. Fem
hovedkonsept er aktuelle, og kollektivløsninger står sentralt i alle disse. For E16 kan det bli aktuelt å
vurdere nye avslutningspunkt fra Vågsbotn og sørover til Hop/Nesttun i kombinasjon med Ringveg
Øst. Dette vil bli mer avklart i KVU-rapporten som er forventet fullført i løpet av 2010.
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3. STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTA
De senere årene har det skjedd en del på strekningen fra Sandvika til Bergen over Filefjell. På
strekningen Wøyen–Bjørum i Akershus ble det åpnet en parsell med ny 4-feltsveg i 2009. På
delstrekningen Eidsbru–Varpe bru i Vang kommune blir en 7,1 km strekning utbedret til
vegnormalstandard. Det pågående arbeid vil bli fullført i denne fireårsperioden. I tillegg vil
Vossapakken og utbedringene av E16 på strekningen Seltun–Stuvane–Håbakken i Sogn og Fjordane
bli fullført i 2014. Det vil også bli bygget noen trafikksikkerhetstiltak på strekningen, som
midtrekkverk på E16 ved Hønefoss og på strekningen mellom Arna og Vågsbotn i Bergen, samt
kryssombygging i Leira og på Voss. Det vil også bli startet opp flere små og store prosjekter som ikke
blir ferdig før neste planperiode. Blant disse prosjektene er ny Loftesnes bru på rv. 5 i Sogndal, og
utbedringer på strekningen Fønhus–Bagn–Bjørgo i Oppland, inkl. rassikring ved Bergsund. For
sistnevnte er det forutsatt tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering.
I neste planperiode (2014-2019) signaliseres det i Handlingsprogrammet oppstart av følgende tiltak:
•

Bygging av firefelts veg på strekningen E16 Bjørum – Skaret

•

Utbedring av strekningen E16 Fagernes – Øye i Oppland

•

Utbedring av E 16 på strekningen Løno – Voss, øst for Voss sentrum i Hordaland

•

Rassikring av E16 gjennom bygging av tunnel i Kvamskleiva i Vang kommune

I tråd med St.meld. nr. 16 (2008-2009) og handlingsprogrammet for Oslopakke 3 er det også lagt til
grunn oppstart på prosjektet E16 Sandvika – Wøyen i Akershus.

Fylke
Km med ÅDT

Km med ÅDT

Km med ÅDT

Km med ÅDT

Km med ÅDT

Km ÅDT

< 4 000

4 000–

8 000–

12 000–

>20 000

SUM

7 900

11 999

19 999

Akershus

0

2

7

0

3

14

Oppland

134

17

0

0

0

152

Buskerud

55

16

22

7

0

101

Hordaland

56

50

12

15

0,4

134

Sogn og Fjordane

286

19

2

1

0

310

SUM

533

105

44

24

3,4

710

SUM %

75 %

15 %

6%

3%

0%

100 %

Tabell 3-1 ÅDT fremskrevet til 2014 for alle kjøretøy. Hentet fra NVDB april 2010
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3.1. Trafikkforhold
Den største delen av ruta har generelt lave trafikkmengder. Hele ¾ av ruta har trafikkmengder på
under 4 000 kjøretøy i døgnet. Lavest registrerte trafikkmengde på nivå 1 er Varden på Filefjell med
ÅDT 733 i 2009. Det er på strekningene rundt Sandvika og inn mot Bergen vi har de høyeste
trafikktallene med ÅDT over 20 000.
Trafikkvekst
I følge nivå 1-tellepunktene har det vært en trafikkøkning på hele strekningen uten om siste delen
inn mot Bergen.
Lærdalstunnelem er det punktet som har hatt størst prosentvis vekst med en vekst opp mot 50% for
samlet trafikk, og stor økning for tungtrafikken.
Tungtrafikkandelen i Lærdalstunnelen lå i 2009 på 24 %.

90 %

Prosentvis vekst ÅDT fra 2002 - 2009

80 %

Prosentvisvekst i antall tunge kjøretøy
fra 2002 - 2009
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Tabell 3-2Prosentvisvekst lette og tunge kjøretøu 2002-2009
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Tabell 3-3 ÅDT for alle kjøretøy år 2002 og år 2009. Fra NVDB 2010.

Tungtrafikk

Næringstransport omfatter både de lange godstransportene med vogntog, skip, tog og fly og
vareleveranser til små og store butikker og kiosker, sykehjem og skoler. Lastebiler, flyttebiler,
søppelbiler og varebiler må komme til overalt. På veg er det viktig at vi skiller mellom
lastebilene og vogntogene som har ulike krav til transportnettet, og ikke bare skiller mellom
store og små kjøretøy. Som regel defineres skillet mellom små og store kjøretøy ved en
lengde på 5,5 meter. For mange formål er ikke dette hensiktsmessig, spesielt for de
problemstillingene der det er de største kjøretøyene som er utfordringen. I tabellen under har
vi derfor tatt inn både tall for store kjøretøy >5,5m og ekstra store kjøretøy >16m fra utvalgte
tellepunkter på E16. Tabellen viser at mer en halvparten av de store kjøretøyene som passerer
Begnadalen er over 16m, mens det i mer trafikkerte områder er en større andel store kjøretøy
mellom 5,5 og 16.
Tellepunkt

ÅDT

YDT

YDT
5,5-16

YDT
16>

E16 BEGNADALEN

2269

2024

198

103

9,8 %

5,1 %

E16 LEIRA

7464

8110

681

147

8,4 %

1,8 %

EV16 KJØRBOTUNNEL
EV16 SKUITUNELL

29658

32575

6680

7265

1743

418

EV16 LÆRDALSTUNNELEN
1924

433

EV16 GUDVANGTUNNELEN

2708

1094

8,3 %

3,4 %

752

204

10,4 %

2,8 %

225

193

12,9%

11%

285

149

14,8%

7,7%

Tabell 3-4 ÅDT og YDT på utvalgte punkt på ruta 2009. Fra NVDB 2010. YDT er yrkesdøgntrafikk
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Det er stor andel tungtrafikk på ruta. Den høyeste andelen er over Filefjell ned mot Lærdal og
Gudvangen hvor i overkant av 20 % av kjøretøyene er over 5,6 meter. Ellers på ruta ligger
tungtrafikkdelen mellom 10 og 16 %. Dette skaper store utfordringer både på smale og dårlige partier
av ruta, og i forhold til vinteravviklingen over fjellet.

Årstidsvariasjon
E16 Filefjell utmerker seg ved å være den ruta i korridor 5 som har kortest fjellstrekning, færrest
timer vinterstengning og færrest timer kolonnekjøring. Den har også lavest driftskostnader både når
det gjelder pr. km og pr. kjøretøy. I perioden 1995-2005 var vegen stengt i gjennomsnitt 6 timer/år,
mens det var kolonnekjøring gjennomsnittlig 26 timer /år. I følge tall fra VTS var det over Filefjell fra
oktober 2008 til oktober 2010 midlertidigstengt i 7t 55min og det var kolleonnekjøring i 25t 25min.
Kolonnestrekningen på Filefjell er fra Maristova – Tyinnkrysset, Det er en strekning på 20 km som
ligger 1030 m.o.h.
Over Filefjell er det store variasjoner over året og i løpet av uken. Dette er en typisk turistveg med
høysesong i sommerhalvåret, og i helgene resten av året. I Gudvangatunnelen var det over 200 % mer
trafikk i juli i forhold til januar 2009
Tungtrafikkandelen i tunnelen var i 2009 på 22,5 %. Det er særlig over fjellet at variasjonen over året
er så markant. Det er også betydelig større trafikk i helgene enn i ukedagene.

Tabell 3-5Års- og måndesdøgntrafikk 2004- 2010 E16 Filefjell
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Tabell 3-6 Ukesdøgn trafikk Filefjell 2009

Tabell 3-7Års- og måndesdøgntrafikk 2004- 2010 i Gudvangtunnelen

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Ma

Ti

On

To

Fr

Tabell 3-8 Ukedøgntrafikk E16 Gudvangtunnelen 2009
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3.2. Framkommelighet
Vegstandard
Vegbredder
Breddekravene i Håndbok 017 ”Veg og gateutforming” er:
•
•
•

8,5 meter ved årsdøgntrafikk under 4000 kjt/døgn
10,0 meter ved årsdøgntrafikk mellom 4000 og 8000 kjt/døgn
12,5 meter ved årsdøgntrafikk mellom 8000 og 12000 kjt/døgn

Breddestandarden på ruta ved inngangen til 2014 vises på kart neste side
Midtlinje
Det er i følge NVDB 134,2 km som mangler gul midtlinje på ruta.
Av dette er 80,3 i Oppland, 5,7 i Hordaland og 48,2 i Sogn og Fjordane. Strekningene som mangler gul
midtoppmerking er vist på kart.
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Kurvatur
På ruten er det flere strekninger hvor horisontalkurvaturen ikke tilfredsstillende,


Sundvollenområdet



Bagn – Bjørgo – Fagernes



Strekningsvis Fagernes – Tyin



Filefjell - Lærdal



Oppheim - Dalseid



Strekningsvis Dalseid – Vaksdal



Sogndal – Kaupanger



Førde - Naustdal

Kurvatur og vegbredde er stedvis av så dårlig standard at trafikkavviklingen selv ved moderate
trafikkmengder ikke kan betegnes som tilfredsstillende. Krappe kurver i kombinasjon med smal veg
medfører lave hastigheter og ujevnt hastighetsprofil. Spesielt gjelder dette på de høytrafikkerte
strekningene Sandvika–Hønefoss og Dalseid –Vågsbotn, samt i områdene ved Fagernes og Voss. I
tillegg er vegbredde, kurvatur og stigning medvirkende til avviklingsproblemer i oppstigningene til
Filefjell på begge sider av fjellet – spesielt ved vanskelige føreforhold vinterstid.
Fri høyde
Ruten har ingen punkter med fri høyde under 4.2 meter. Det er tre punkter på ruta som har fri høyde
på 4,2 meter, de er vist på kartet.
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Fartsgrenser
Det er varierende standard på ruta, og ulik bosetning langs ruta. Dette gir varierende fartsgrenser.
25% av ruta har fartsgrenser under 80 Km/t. Det er ingen strekninger med høyere fartsgrense enn 80
km/t.
Det ligger inne i HP at det skal bygges en del midtdelere på E16 mellom Skaret og Hønefoss. Ved
nærmere planlegging viser det seg at kostnadene er vesentlig høyere enn planlagt. Det er derfor svært
usikkert hvor lange strekningene blir. Dagens situasjon er oppsummert i tabell under. Det er heller
ikke tatt stilling til om det skal innføres høyere fartsgrense der det er bygd fysisk midtdeler.

30 km/t

40 km/t

50 km/t

60 km/t

70 km/t

80 km/t

E16

0,8

0,8

16,2

50,8

52,5

368,3

Rv. 5

0

0

7,8

6,4

18,3

114,6

Tabell 3-9 Antall km på ruten med de ulike fartsgrensene. Fra NVDB
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Reisetider
Kjører en med en gjennomsnittsfart på 70 km/t tar det 7 timer fra krysset E16/E18 i Sandvika til
krysset E39/ E16 i Bergen. Strekningen er ca 490 km lang. Vis veg oppgir noe lengre kjøretid mens
Gule sider stipulerer kortere tid.

Tid (timer,min)
Bergen Fagernes Gudvangen Hønefoss Sandvika Voss
Bergen
5t16m
2t23m 7t02m 7t40m 1t36m
Fagernes
354
3t17m 2t01m 2t45m 4t03m
Avstand
Gudvangen
146
287
6t10m 6t46m 0t46m
(km)
Hønefoss
441
129
295
0t48m 5t26m
Sandvika
471
173
336
42
6t05m
Voss
99
232
47
342
372
Tabell 3-10 Avstandstabell fra vis veg 2010

Høyfjellsproblematikk
Det er foretatt sammenligninger for vinterregulariteten for de ulike vegrutene som krysser fjellet
mellom Østlandet og Vestlandet innenfor området i riksvegkorridor 5. Sammenligningen er gjort både
i forhold til stenging og kolonnekjøring for perioden f.o.m. vintersesongen 1995/96 tom
vintersesongen 2007/2008.

Statistikk for stenging

Stengt 1995/96-2004/05

Stengt 2005/06-2006/07

Stengt 2007/08

1200
1000
Timer pr år

Trafikkdata, regularitet og kostnader

Stengt 1995/96 - 2007/08

800
600
400
200
0
E 16

RV 52

E 134

RV 50

RV 53

RV 7

RV 15

Inkl. nattestengt for rv 53

Figur 3-1 Statistikk for stegning på ulike ruter mellom øst og vest
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Statistikk for kolonnekøyring

Kolonnek. 1995/96-2004/05
Kolonnek. 2007/08

Kolonnek. 2005/06-2006/07

800
Timer pr år

Trafikkdata, regularitet og kostnader

Kolonnekøyring 1995/96-2007/08

600
400
200
0
E 16

RV 52

E 134

RV 50

RV 53

RV 7

RV 15

Figur 3-2 Statistikk kolonnekjøring på vegene mellom øst og vest
Konkurranseflatene mellom de ulike fjellovergangene på riksvegnettet i korridor 5 (E16, E134, rv. 7
og rv. 52) er slik at det bare er sammenligning mellom E16, rv. 7 og rv. 52 som er relevant. E134 –
som ligger betydelig lenger sør – betjener stort sett trafikanter fra andre geografiske områder enn
fjellovergangene lenger nord. Dette framgår av ”Strategisk utredning øst–vest forbindelsene” fra 2006
hvor det bl.a. heter at:
”E134 Haukelifjell er den rute der færrest av trafikantene har vurdert alternative ruter og den rute
som færrest trafikanter på de øvrige rutene har vurdert som alternativ.”
Av fjellovergangene E16, rv.7 og rv.52 framstår E16 som den sikreste ruta over fjellet
regularitetsmessig, tett fulgt av rv. 52. Rv. 7 har betydelig dårligere regularitet. Dette til tross viser
trafikktallene for de tre fjellovergangene at rv. 52 avvikler om lag 40 % mer trafikk på årsbasis (ÅDT),
og mer enn 100 % mer tungtrafikk enn E16.
I valget mellom å kjøre E16 eller riksveg 52 over fjellet gjør stigningsforholdene seg særlig
gjeldende i vinterhalvåret, og da særlig for tunge kjøretøy. Ved Borlaug ved krysset der E16 og rv. 52
skiller lag, er det etablert kjettingplass. De første 7 km av rv. 52 har stigning på ca 7 %, enkelte parti
ligger over 7 %. Dette er en stor utfordring for tunge kjøretøy, og kan føre til at sjåføren velger å kjøre
E16 når man kommer vestfra selv om det blir en lengre vegstrekning.
I uværsperioder om vinteren hender det at alle øst–vest- overgangene får problemer med
trafikkavviklingen. I slike perioder søker trafikken mot E16, som vanligvis er lengst åpen.
Ombygging over Filefjell er nå startet opp, og dette vil gi enda bedre stigningsforhold på E16, og
tilsvarende mindre avviklingsproblem om vinteren. For rv. 52 over Hemsedalsfjellet og rv. 7 over
Hardangervidda er det vanskeligere å få gjort noe med stigningene. Utfordringene med hensyn på
vinterdrift og sikkerhet er spesielt store for Hardangervidda.
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Tungtransport
Kjente flaskehalser som redusert fri høyde og trange bruer er for det meste løst på hele ruta.
Høydebegrensninger under 4,2 meter er fjernet, og det er i dag et akseptert nivå. Ferjestrekningen
Mannheller–Fodnes kan heller ikke regnes som flaskehals på dagtid. Ferjefrekvensen er på 20 min og
oversitting oppstår svært sjelden. Ferjefrekvens på nattetid er mer omdiskutert.
Flaskehalser oppstår helst i form av vinterproblem på fjellovergangen, se avsnitt om
høyfjellsproblematikk. I tillegg oppstår det vegstengninger ved trafikkuhell og berging av tunge
kjøretøy. Begge oppstigningene til Filefjell har utfordringer her. Dette vil i stor grad løses gjennom de
investeringene som starter på Filefjell i perioden 2010–13.
Det er 45 tunneler mellom Bergen og Filefjell. Flere av disse trenger oppgradering, både med
hensyn til tverrsnitt og teknisk utstyr. Det er krevende å gjennomføre vedlikeholdsarbeid samtidig som
trafikken skal gå. Næringstrafikken har få omkjøringsmuligheter, og det er svært utilfredsstillende for
transportører og næringsliv å stenge tunneler over lengre perioder av gangen. Vi vil utarbeide en
vedlikeholdsstrategi for tunnelene på denne strekningen.
Tungtransport opp til 100 tonn kan passere frem til Sogn og Fjordane grense, fra her er det maks 80
tonn. Alternativ rute over fjellet har vært rv. 52 via Hemsedal, men her har det i senere vært noe uklart
og det ble redusert til maks 80 også her. Tungtransporter opp til 100 tonn kan dermed ikke passere fra
Oslo til Bergen om E 16 i dag, disse transportene dirigeres om Sørlandet E 18/ E 39.

Kollektivtransport
I forbindelse med NTP (2010-2019) ble det laget en rapport som tok for seg forbindelsen øst–vest
mellom Oslo og Bergen: ”Strategisk utredning øst–vest forbindelse”. Det ble da gjennomført en
reisevaneundersøkelse som viste at 58 % av reisene mellom Oslo og Bergen var ferie og fritidsreiser.
Jernbane
Jernbanen går parallelt med deler av ruten. Den har stor betydning for transporten mellom Oslo og
Bergen, og er en viktig del av lokalsamfunnene den går gjennom. Rundt 20 % av reisene mellom Oslo
Bergen går på jernbanen. I forhold til godstrafikk med tog foregår dette mest mellom Oslo og de
største byene. Det går i gjennomsnitt 4,3 persontog og 5 godstog i hver retning på hverdagene.
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Fly
Det er relativt høy flyandel mellom Bergen og Oslo. Nesten halvparten av alle reisene mellom de to
største byene går med fly. Det er fire regionale flyplasser langs ruta: Fagernes, Sogndal, Førde og
Florø.
Buss
TimeEkspressen går mellom Hønefoss og Sandvika/Oslo. I rushtiden har den halv-timesavganger –
gjerne med flere busser for hver avgang. TimeEkspressen har ca ½ mill passasjerer årlig.
Valdresekspressen går mellom Oslo og Beitostølen/Årdalstangen (med overgang til Sogndal og
Bergen). Denne ekspressbussen benytter E16 mellom Sandvika og fylkesgrensen Oppland/Sogn og
Fjordane, og har i overkant av 150.000 passasjerer pr år.
Sogn og Fjordane-ekspressen går fra Førde til Oslo via Lærdal, Hemsedal, Hallingdal og Drammen.
Øst-Vest Ekspressen går mellom Lillehammer og Bergen, og benytter E16 mellom Bjørgokrysset og
Bergen.
Det er mye lokal busstrafikk i Sandvika, Bergen og Hønefoss. Her er det lokalt store køproblemer i
morgen- og ettermiddagsrushet. De største fremkommelighetsproblemene for kollektivtrafikken er
rundt Oslo, og på denne ruten vil det i hovedsak si strekningen Kjørbo–Wøyen. Strekningen mangler
kollektivfelt, og det er problemer med både fremkommelighet og punktlighet i begge retninger. Det er
likevel ikke registrert behov for kollektivfelt/sambruksfelt ut fra anbefalinger i Håndbok 017.
Ekspressbussene spiller en spesielt viktig rolle i distrikter uten jernbaneforbindelse eller mangelfullt
jernbanetilbud. De fyller flere funksjoner i tillegg til lange reiser, blant annet erstatter de lokale
kollektivruter og skoleruter på visse strekninger.

Holdeplasser
Det er flere viktige knutepunkter på ruta: Sandvika, Hønefoss, Fagernes, Håbakken (Lærdal), Voss,
Arna, Sogndal, Førde og Florø. Dette er knutepunkt som er viktige for regionene, men det er mange
mindre knutepunkter som er viktig for lokalsamfunnene.
På ruta er det fra Oppland grense til Bergen totalt 36 holdeplasser/ knutepunkt. 2 Disse er fordelt på
ulike kategorier. De fleste har lomme på begge sider av vegen. Halvparten har også leskur på begge
sider. De største manglene i forhold til forskriftene er siktforhold og inn/utkjøringer til holdeplassene.
På Voss er jernbanestasjonen kollektivknutepunkt. Arealet som er avsatt til bussene er imidlertid lite
og trangt. Trafikkbildet er svært uoversiktlig, med bussene ryggende inn på oppstillingsplassene med
folk og andre busser tett inntil. Holdeplassen har mange anløp av både lokale-, regionale- og
langdistansebusser (ekspressbusser) i tillegg til toget.
På Flora rutebilstasjonen er utkjøringen trang og vanskelig.
Ingen av knutepunktene eller holdeplassene er fullt ut universelt utformet, men det har vært gjort mye
på dette området de siste årene.
På rutas strekninger i Oppland og Akershus er det i ekspressbussplanen 2006–2015 omtalt 27
stoppesteder av ulik karakter. Flere stoppesteder mangler lommer eller har en dårlig utforming.
Sandvika bussterminal er viktig. Forbindelsen til terminalen er tidkrevende både i eksisterende og
planlagt E16. Det bør arbeides for en rask og direkte atkomst til bussterminalen

2

Fra Ekspressbussplan 2010–2019.

25

Bussruter

Strekning

Antall avganger pr. dag hver veg

Valdres Ekspressen

Oslo–
Fagernes–
Årdal–
Sogndal

7 avganger til Fagernes, 5 avganger til Tyinnkrysset, 3
avganger til Sogndal og 2 avganger til Bergen

Lillehammer–
Fagernes–
Voss–Bergen

1 avgang Fagernes - Bergen

Øst–Vest
Ekspressen
Sogn og fjordane
Ekspressen

Oslo–Gol–
Sogndal–
Florø

3 avganger Oslo - Florø

( via rv. 7/ rv.
52 )
Sogndal –
Bergen

Sognebussen

6 avganger Sogndal–Voss, og 5 avganger Sogndal–Bergen.

( via E16)
Timeekspressen

Hønefoss–
Oslo

31 avganger

Tabell 3-11: Ekspressruter på ruten (hentet fra Ekspressbussplanen 2010-2019).

Ferjesamband
Det er kun ett ferje samband på ruten, Mannheller - Fodnes på rv. 5. På dette ferjesambandet var det
fra 2008 til 2009 en økning på 5,7 %. I 2009 var ÅDT 1578 biler på sambandet.

Rassikring
På ruten er det i følge rassikringsplan, 9 rassikringstiltak i høy prioriteringsklasse. Alle er på E16,
og ifølge handlingsprogrammet skal disse 9 tiltakene være gjennomført i løpet av 2013.
I middels prioritet klasse er det 30 punkter på E 16 og 3 på Rv. 5. De fleste punktene er i Hordaland.

Hordaland

Buskerud

Oppland

Akershus

3

6

0

3

Rv. 5
E 16

Sogn og
Fjordane

17

4

Tabell 3-12: Raspunkt med middels høy prioritet.
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Gang- og sykkelveg
I NTP 2006-2015 heter det at Statens vegvesen har et ansvar for å være pådriver for økt sykkelbruk.
Statens vegvesen har fulgt opp dette ansvaret med en nasjonal sykkelstrategi. I denne er det et
hovedmål at det skal bli tryggere og mer attraktivt å. Videre er delmålene i strategien:

• det skal bli sikrere å sykle
• andelen sykkeltrafikk skal økes med 50 % i byer som satser på sykkel
• sykkelandelen av alle reiser i Norge skal utgjøre 8 %
Skolevei
Det er et mål at det skal være sikker skolevei langs riksveger utenfor byer og tettsteder. I tillegg skal
det være separate gang – sykkelveger der trafikkmengdene er høyere enn 1000 kjt/d og antall gående
og syklende er mer enn ca 50 pr. døgn.

I store tettsteder med mer enn 5000 innbyggere er det er viktig satningsområde for Statens
vegvesen i årene framover å bygge sammenhengende sykkelvegnett. Det er flere byer og
tettsteder som jobber aktivt med dette. Vi er ikke kommet helt i mål med kartleggingen enda
Gang- og sykkelveg rundt skoler og strekninger med potensiale

Det er en målsetting å få gang- og sykkelveg (GSV) langs riksvegstrekninger som fungerer
som skoleveg og langs strekninger med ÅDT>1000 og med potensial for mer enn 50
gående/syklende per dag.
I Akershus mangler ca 1 km tilfredstillende GSV langs Ringeriksveien mellom Smestad og
Jomarveien. På strekningen Brenna – Buskerud grense er det stedvis tilfredsstillende tilbud i
dag, men vi definerer hele strekningen som et behov. Lengde 3,5 km.
I Oppland er det til sammen 122 km hvor det ikke eksisterer et tilbud til gående og syklende.
For en stor del av disse strekningene er ikke potensialet for gående og syklende spesielt stort.
En nærmere gjennomgang viser at det er 38 km hvor det er behov knyttet til skoler.
Samlet er det i region øst et behov for ca 42,5 km GSV knyttet skoler.

Sammenhengende sykkelnett for byer og tettsteder
For byer og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere skal det
lages planer for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk.
Hva som vil være statens ansvar å bygge ut av dette
sykkelvegnettet etter 2013 skal vises. Dette arbeidet er ikke helt
ferdig . Men det arbeides med planer på flere tettsteder langs
ruta.

Turistvei
Det er nå flere sykkelveier som blir markedsført som
turistveier. Paralelt med ruten er det mulig å ta en sykkeltur fra
øst til vest som går i skiftende landskap fra Valdres, over
Filefjell og ned til Lærdal.Geilo. Lenger sør kan en følge
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Rallarvegen fra Haugastøl og ned til Flåm. Herfra kan en ta toget tilbake til Myrdal/Uppsete og sykle
videre til Voss. Rallarvegen er Norges mest populære sykkeltrasé. Den er både en naturopplevelse og
et kulturminne.

3.3. Trafikksikkerhet
Ulykker
De siste 8 årene har det vært 1083 ulykker på ruta Av disse var 918 bilulykker, 53
fotgjengerulykker, 99 mc-ulykker og 18 sykkelulykker. Hele 48 % av alle ulykkene på ruta skjer i
helgene.
Tidligere har utforkjøringsulykkene dominert den alvorlige delen av ulykkesstatistikken Nå er
møteulykkene dominerende i vest, mens det fortsatt er utforkjøringsulykker med en andel på 43 % i
øst, etterfulgt av møteulykker som hadde en andel på 27 %
Meget
alvorlig
skadd

Alvorlig
skadd

Lettere
skadd

Uskadd

Totalt

1

4

67

3

77

8

3

23

144

24

202

Buskerud

10

1

25

182

16

234

Hordaland

11

2

34

254

36

337

Sogn og
Fjordane

15

2

24

182

10

233

Hele Ruta

46

9

110

830

88

1083

Fylke

Drept

Akershus

2

Oppland

Tabell 3-13 Trafikkulykker fordelt på skadegrad og fylke 2002- 2009

Trafikksikkerhetssituasjonen på E16 mellom Sandvika og Bergen er svært bekymringsfull. Det er
mange alvorlige ulykker på strekningen, men spesielt strekningene Vågsbotn–Indre Arna og
Trengereid–Voss har meget høy ulykkesbelastning med mange møteulykker. Det bør derfor treffes
tiltak på disse strekningene i påvente av utbedring til vegnormalstandard.
Også strekningen gjennom Lærdal har uforholdsmessig mange alvorlige ulykker – nesten samtlige
med tungbil involvert. Her vil store deler av vegen ha vegnormalstandard innen utgangen av 2013, og
videreføring fra Ljøsne til Håbakken vil være i gang. Forhåpentligvis vil dette føre til færre ulykker.
ÅDT varierer fra under 4000 mellom Filefjell og Voss, 4000–8000 mellom Voss og Trengereid, og
til 12000–20000 mellom Osterøybrua og Vågsbotn. Trafikken har i stor grad samme preg som
gjennom Hallingdal – med mye helgeutfart og ferietrafikk.
På rv. 5 mellom Lærdal og Florø er det påfallende hvor mange ulykker som skjer på den dårlige
delen av vegnettet. Ser man bort fra én steinrasulykke i Kjøsnesfjorden og en eldre person som kjørte
ut i Sogndalsdalen, er det ingen alvorlige ulykker på hele den 62 km lange strekningen mellom
Sogndal sentrum og Skei. På en kort strekning etter Skei er det tre alvorlige ulykker. Tilsvarende ser
en også på strekningen Førde – Florø. På den nye strekningen mellom Brandsøy (Flora) og
Naustdalstunnelen har det kun forekommet én alvorlig ulykke (kryssulykke), mens ulykkene
forekommer tettere på Brandsøy og mellom Naustdal og Førde.
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Tiltak
Strekningen mellom Indre Arna og Evanger har mange tunneler. For å unngå stadige brå kontraster
mellom lys og mørke bør det vurderes å hvitmale inngangssonene i alle tunnelene.
Voss har stor belastning av gjennomgangstrafikk, og flere ulykker involverer myke trafikanter.
Vangstunnelen som åpner i 2014 vil avlaste sentrum

Midtrekkverk og forsterket midtoppmerking
Strekningen mellom Vågsbotn og Trengereid har som nevnt mange ulykker. ÅDT ligger på mellom
8000 og 20 000. Som strakstiltak bør hele strekningen Gaupås–Vaksdal få forsterket midtmarkering i
form av nedfreste sinuskurver. Dette gjelder spesielt strekningen Gaupås–Trengereid. Etter hvert som
strekningen mellom Trengereid og Voss reasfalteres er det naturlig at det blir gjennomført tiltak i form
av forsterket midtoppmerking. Det samme gjelder på strekningen fra Nærøydalen til Borlaugskrysset.
Som tidligere nevnt vil nye veger med høy standard stille mindre krav til trafikantenes årvåkenhet,
og faren for hendelser som skyldes uoppmerksomhet vil da øke. I samband med åpning av nye
parseller med vegnormalstandard på E16 bør det derfor konsekvent nyttes forsterket midtmarkering.
Bortsett fra på strekningene mellom Naustdal og Moskog, og Kaupanger–Sogndal, har hele rv. 5 en
ÅDT på mindre enn 4000. I påvente av utbedring til vegnormalstandard bør det vurderes om disse
strekningene bør få forsterket midtoppmerking.
Tiltak mot utforkjøringsulykker
Region vest har bestemt seg for å gjennomføre to tiltak som en del av reasfalteringen:
1. Heve eksisterende rekkverk
2. Forsterke midtoppmarkering med sinuskurver og kantoppmerking med rumlestriper. Disse
tiltakene vil hindre både utforkjørings- og møteulykker
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Uhellskode
Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning
Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen
Forbikjøring
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
Kryssende kjøreretninger
Møting i kurve
Møting på rett vegstrekning
Påkjøring bakfra
Påkjøring bakfra ved venstresving
Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen
bestemt uh.kode
Venstresving foran kjørende i motsatt retning
Totalt

Fylke
2
4
7
2
2
3
2

1
1
5
10
24
1
1
2
65

5
5
8
30
26
15
9
8
1
4
3
32
19
7
9

7
183

6
5
3
5
31
32
13
10
16
4
2
1
5
12
26
25
7
3

12
1
1
10
36
27
18
6
22
5
4
10
11
25
32
64
2
4

14
4
4
6
13
10
13
6
11

3

Totalt
19
15
31
112
98
59
33
57
10
13
18
22
87
102
143
19
11

6
206

4
282

7
139

26
875

3
3
5
13
15
23

Tabell 3-14 Uhellskode fordelt på fylke på ruten
Sikring av tunneler
Tunnelsikkerhetsforskriften (mai 2007) stiller visse krav til sikkerhetstiltak for alle tunneler på
riksvegnettet (ikke bare de som ligger på TERN-vegnettet) over 500 meters lengde som skal
gjennomføres innen 2019.
Utrustning i høytrafikkerte tunneler har en levetid på ca. 15 år. Elektrotekniske komponenter, PC’er og
programvarer har en levetid på ca. 5år. Fungerende utrustning er vesentlig for sikkerhet, EU-direktivet
stiller strengere krav. De aller fleste eksisterende tunnelene tilfredsstiller ikke dagens ventilasjonskrav.
Korrosjonskader er utbredt i mange tunneler. Rømningsvegene er spesielt utsatt med korrosjon på
dører og teknisk utstyr (f.eks brannhydranter etc). Skadeomfanget av korrosjon i flere tunneler er i ferd
med å utvikle seg dramatisk og utgjør en delvis trussel mot trafikksikkerheten og kun utskifting/
reparasjon etterfulgt av et økt vedlikehold vil bremse utviklingen. Et generelt problem er også
levetiden på brannfuger. Det er påvist heftbrudd mellom fugemasse og betongelementer i flere
tunneler. Dette er kritisk fordi fugemasse fungerer som eneste brannbeskyttelse mellom elementer og
PEskum. Flere Infiltrasjonsanlegg må oppgraderes på grunn av at poretrykk og grunnvannsnivå skal
opprettholdes, slik at bygninger og annet ikke får setningskader.
Region vest vurderer å gjennomføre all vegoppmerking i tunneler med sinuskurver (midt) og
rumlestriper (kant). Regionen vurderer også trafikksikkerhetseffekten av hvitmaling på tunnelveggene,
noe en har hatt gode erfaringer med i Bergensområdet de siste årene. Hvitmaling av tunnelveggene, evt. inngangssonene i flere tunneler kan derfor være aktuelt å gjennomføre.
Andre utfordringer:
-

Mangel på tilfredsstillende omkjøring krever nattarbeid, dermed lengre anleggsperiode
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-

Arbeidene må samordnes og ofte utsettes på grunn av trafikkavvikling og behov for
vedlikehold på resten av vegnettet
Mangel på menneskelige ressurser for planlegging og oppfølging vil være en ekstra utfordring.
Rehabilitering vil ofte være like krevende som nybygging, med tilsvarende budsjetter (
Det er viktig å se på rehabilitering av elektroteknisk utstyr, byggteknisk samt oppgradering
for å få sikkerhetsgodkjennelse i en sammenheng.

-

Hvileplasser for tungtrafikken
Det er behov for døgnhvileplass for tungtrafikken langs hele ruta. Behovet er bra ivaretatt fra Filefjell
og vestover, da slike finnes på E16 både ved Borgund, Gudvangen og Voss. For innfarten til Bergen
planlegges ny døgnhvileplass ved Dale etablert i 2010. I Bergen sentrum er plassen ved
Nygårdstangen regulert til andre formål, og transportnæringen ønsker et sentrumsnært alternativ. For
rv. 5 er det etablert hvileplass ved Skei, denne er felles for rute 5c og 4a.
Region øst har utarbeidet en strategi for raste- og hvileplasser. Denne skal legges til grunn for
utvikling av fremtidig tilbud av raste- og hvileplasser i region øst. Strategien gir en oversikt over
eksisterende og planlagte raste- og hvilplasser i regionen. Strategien gir også en vurdering av behovet
for nye raste- og hvileplasser. Det er i dag registrert ett kommersielt serviceanlegg og til sammen 23
oppstillingsplasser for tyngre kjøretøy ved kommersielle serviceanlegg eller rasteplasser. De viktigste
behovene for nye hvileplasser langs E16 i region øst er knyttet til:


E16 Vang–Mjøsvang. Utvidelse og oppgradering av dagens tilbud.

Kjettingplasser
Kjettingplasser ved Filefjell er mangelfulle på begge oppstigningene. I reguleringsplanene blir dette
tatt hånd om slik at situasjonen blir rettet i investeringsperioden fram til 2019.
På rv. 5 mangler det kjettingplass ved Lundebotn. Her starter en stigning på 8% opp mot
Fjærlandstunnelen, og behovet for kjetting er stort.

Kontrollplasser
Det er ingen registrerte behov i region Øst. Behovet blir dekket ved at kontrollplassen på Håbakken i
Lærdal betjener begge rutene 5b og 5c. For trafikk østover fra Bergen dekker Romslo kontrollplass et
viktig behov. Denne bør bygges ut til også å dekke trafikk vestover.
På rv. 5 er det kontrollplass i Sogndalsdalen og det planlegges en i Svarthumle mot Florø.

Rasteplasser for personbiler
I Region øst er det registrert 3 hovedrasteplasser langs ruta. I tillegg kommer ett kommersielt
serviceanlegg. Det er i snitt 55 km mellom hovedrasteplassene. Dersom det kommersielle anlegget tas
med er det 41 km mellom hver rastemulighet. Det er plass til 23 små kjøretøy og tre store kjøretøy på
de tre hovedrasteplassene til sammen. I gjennomsnitt er det plass til åtte små kjøretøy og ett stort
kjøretøy på hver rasteplass.
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I tillegg til eksisterende og allerede planlagte rasteplasser bør det vurderes etablert nye rasteplasser på
følgende strekninger:


E16: Begnadalen og Slidre: to plasser (en i hver retning)



E16: Opp mot Filefjell, før grense.

For Region vest er det først og fremst behov for oppgradering av toalettanlegg på rasteplassene.
Regionen har gode erfaringer med samarbeidsavtale med seviceanlegg/bensinstasjoner langs ruta.
Slike avtaler sikrer rasteplasser med gode sanitære forhold, og kombinerer dette med kiosk-tilbud
m.m.

Sted

For kjøreretning

Beskrivelse

Sør for Nes-tunnelen

Sørgående retning

Liten
rasteplass
bomstasjonsområde)

Utvika (mellom Nes og
Rørvik)

Begge kjøreretninger

Rasteplass

Sør for Nymoen

Sørgående retning

Rasteplass

Nord for Hensmoen

Nordgående retning

Rasteplass

Hallingby

Begge kjøreretninger

Bensinstasjon med vegkro

Bergstad

Begge kjøreretninger

Rasteplass

Sørlykkja

Begge kjøreretninger

Liten rasteplass

Bjonevika

Begge kjøreretninger

Rasteplass

Nes i Ådal

Begge kjøreretninger

Bensinstasjon med vegkro

Muggedalen

Begge kjøreretninger

Rasteplass

Tomlødegård

Begge kjøreretninger

Rasteplass

Hemsing

Begge kjøreretninger

Rasteplass

Vang

Begge kjøreretninger

Vegkro med rasteplass

(tidligere

Tabell 3-15 Rasteplasser langs ruta

3.4. Miljøforhold
Landskapsbilde rundt E16
Vernede områder
E 16 berører Nærøyfjorden landskapsvernområde og verdensarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap–
Nærøyfjorden. E16 går gjennom landskapsvernområdet fra bunnen av gamle Stalheimskleiva ved brua
og til og med den korte daglinja på tunneltraseen rett nedenfor Stalheim Hotel. Hovedbegrunnelsen for
vern av området er det sammenhengende og kontrastfylte landskapet fra fjord til høgfjell og at området
er mellom de få fjordene der de overordnede landskapsendringsprosessene ikke er forstyrret av
tekniske inngrep fra blant annet vassdragsregulering. I Nærøyfjordområdet er det fremdeles bosetting
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og aktiv landbruksdrift. Dette gir perspektiv, styrker landskapsopplevelsen og er særlig viktig for
ivaretaking av kulturlandskapsverdiene. Dalbunnen i Nærøydalen der E 16 går, er ikke del av
landskapsvernområdet, men en del av verdensarvområdet.
Nærøyfjorden er også registrert på UNESCOs verdensarvliste, mest pga områdets spesielle geologi
og kvartærgeologi.
Vern etter vannressurslova er vedtatt for flere vassdrag i Valdres, Lærdal og Voss, blant annet øvre
del av Lærdalsvassdraget øst for Borlaug (Smeddalselva), Nærøydalselva, Undredalselva, Flåmselva
og Vossavassdraget. Dette går i første rekke på varig vern mot vannkraftutbygging, men vernestatusen
har også betydning for andre inngrep, som f.eks. vegbygging langs vassdrag. Dette blir aktuelle
problemstillinger for flere prosjekt på E16.
Den gamle Kongevegen over Filefjell er med i Statens vegvesen sin nasjonale verneplan for
vegminner. Denne statusen legges til grunn for det fysiske planarbeidet for E16, og for særskilt
planlegging for opprusting av Kongevegen.
Verdifulle kulturlandskap
Nærøyfjorden og fjellsidene rundt er registrert som verdifullt kulturlandskap i de fylkesvise
registreringene av kulturlandskap. Begrunnelsen for dette er at landskapet har stor artsrikdom og
variasjon, og at det er av høy kulturhistorisk interesse.
Generell omtale av landskapet
I Buskerud går strekningen gjennom et skogs- og dallandskap. Dalbunnen er vid og omtrent
halvparten av strekningen går langs den store innsjøen Sperillen. Her er kun stedvis utsyn og gløtt til
vannet pga gjengroing. Skogsterreng med barskog er det typiske på strekningen. Landskapsbildet
karakteriseres av lange skogsstrekninger med små terreng og høydeforskjeller, enkelte steder med
fjellskjæringer. Strekningen vurderes å ha en landskapstype som tåler utbedringer.
Også gjennom Valdres er landskapet delvis preget av slake formasjoner, men her finnes også mer
utfordrende terreng med hensyn på vegbygging. E16 følger vassdrag på nært hold over lange
strekninger.
Strekningen over Filefjell er sårbar for inngrep. Tiltak for bedre vinterregularitet kan lett komme i
konflikt med hensyn til et sårbart landskap, der reetablering av vegetasjon er mer komplisert enn
normalt. Tilrettelegging for parkering, rasteplasser og utfartsområder etc. må også planlegges og
tilpasses de lokale forhold.
På Vestlandet går E16 gjennom mange landskapstyper, fra de dramatiske, varierte og sårbare
landskapsformene i de indre fjordbygdene, via de mer avrundede og vide dalformene i Vossedistriktet,
til man igjen møter det mer dramatiske, trangere og sårbare dal- og fjordlandskapet vest for Evanger
og Vaksdal. Videre går E16 langs Leafjorden og Sørfjorden vestover mot Åsane og Bergen.
Store deler av E16 går gjennom sårbare strandsoner langs fjorder og innlandsvann med smale
fjordflater og bratte, eksponerte fjellsider. Selv om vegen går i tunnel på deler av strekningene, er det
fortsatt lange dagsoner der ombygginger/vegutvidelser vil føre til store inngrep i landskapet.
E16 har de siste tiårene blitt bygget om, eller er planlagt ombygd/oppgradert, i hele området mellom
Filefjell og Gudvangen i Nærøydalen. Det er også planer om ombygging/nybygging av store deler av
parsellen fra Oppheim forbi Voss til Seim like vest for Vossevangen. I disse områdene er/blir
landskapsbildet og viktige konfliktområder nøye dokumentert i plansammenheng. Tiltak for å redusere
inngrep i landskapet er vurdert i det enkelte prosjekt, og omtales ikke her. For disse områdene er det
videre drift og vedlikehold av vegen og vegens sideareal som har størst innvirkning på landskapsbildet
og landskapsopplevelsen i de nærmeste tiårene.
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Voss tettsted vil når planlagt tunnel forbi Vossevangen er ferdigstilt bli kvitt det meste av
gjennomfartstrafikken og tungtrafikken gjennom sentrumsgatene. Tettstedet vil kunne utvikles videre
uavhengig av E16, og kunne forbedre miljøforholdene for både beboere og de som ferdes i gatene.
Flere partier i Nærøydalen er svært utsatt for ras. Etter store ras i 2009 der E16 ble stengt i flere
dager, har rassikring av E16 gjennom dalen blitt et aktuelt prosjekt. Store tiltak/ inngrep som å fjerne
rasvifter, krysse hovedelva i Nærøydalen og lignende, er svært konfliktfullt både i forhold til
landskapsvernområdet og UNESCOs verdensarvstatus. I forhold til verdensarvstatusen er det også
viktig at overskuddsmasser blir håndtert på en god måte og at massene primært blir lagret og brukt
utenfor verdsarvområdet.
Mellom Bulken vest for Voss, og Åsane i Bergen, er det generelt behov for oppgradering/opprusting
av E16. Denne parsellen ligger for det meste i sårbare og eksponerte strandsoner med bratte fjellsider
på ene siden, og fjorden/vannet på den andre siden. Dagens E16 karakteriseres av mange korte
tunneler og mange dagsoner i ulike lengder. Utsikten fra vegen i dagsonene er fin og variert, men
reiseopplevelsen blir redusert pga det stadige skiftet av tunneler og dagsoner.
Både utvidelse av tunneler og tunnelpåhogg og utvidelse av veg i dagsoner kan føre til vesentlige
landskapsinngrep og redusere reiseopplevelsen ytterligere.

Landskapsbilde rundt rv. 5
Verneområder
Rv. 5 krysser under Jostedalsbreen Nasjonalpark i en lang tunnel. Sørøstre tunnelinnslag ligger i
nærområdet til Bøyabreen og en evt. vegomlegging eller vegutvidelse kan få visuell innvirkning på
landskapsrommet knyttet til Bøyabreen. For øvrig er det ingen konflikt med Jostedalsbreen
Nasjonalpark.
Vassdragene Nausta og Sogndalselvi er varig vernet mot kraftutbygging, og dette kan få betydning
for den fysiske utformingen av vegprosjekt langs vassdraget.

Verdifulle kulturlandskap
Det er ikke registrert verdifulle kulturlandskap av nasjonal verdi som blir berørt av rv. 5.
Generell omtale av landskapet
Landskapet varierer fra indre bygder i Lærdal med dramatiske landskapsformer og fjorder og daler
som omgis av bratte og høye fjell og fjellplatåer, til de ytre kystbygdene med en lav strandflate og mer
småknudret relieff, med øyer, halvøyer og skjærgård rundt Florø. Landskapsbildet i de indre
områdene mellom Lærdal og Skei domineres av fjordløp og daler med bratte fjellsider og
høyfjellområder der Jostedalsbreen med tilhørende brearmer utgjør et meget sentralt element i
opplevelsen av dette området. Bebyggelsen og de varierte jordbruksområdene ligger spredt langs
fjordene eller i sidedalene. I flere fjordbunner og/eller dalmunninger har det dannet seg tettsteder som
følge av beliggenhet i forhold til sentrale kommunikasjonsknutepunkt eller viktige vannkraftressurser.
Lærdal, Kaupanger, Sogndal og Skei er eksempler på kommunikasjonsknutepunkt. Landskapet i de
indre bygder har generelt svært høy opplevelsesverdi, noe som gjenspeiles i en tradisjonsrik
turistindustri i hele området. Området er generelt sårbart for inngrep spesielt langs fjordløp eller
innlandsvann med smal fjordflate mellom vann og de bratte fjellsidene.
Fra Førde til Florø forandrer landskapet seg. Det er fortsatt fjorder og fjell, men dramatikken i
landskapet er avtatt. Landskapet er åpnere, med brede fjordløp, lavere fjell og større flate områder.
Innslaget av flate myrområder øker. Opplevelsesverdiene i landskapet varierer mer enn i indre strøk.
De flate og ensartede innlandsområdene har generelt lavere verdi enn fjordområdene med utsikt mot
fjord og fjell. Man finner fortsatt eksponerte og sårbare fjordløp med bratte fjellsider ned mot sjøen,
som fjordsiden mellom Førde og Naustdal, og langs deler av den smale landtungen ut til Florø.
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Tettstedene Førde og Naustdal er etablert i viktige kommunikasjonsknutepunkt. Florø, som fikk
bystatus allerede i 1860, er etablert som et resultat av nærhet til skipsleia og fiskestedene, spesielt for
sildefiske.

Utfordringer
Store deler av både E16 og rv. 5 ligger langs eksponerte fjordløp eller elveløp der fjellsidene går
nesten rett ned i fjorden. Tiltak som rassikring, vegutbedring og nyanlegg vil være utfordrende i
forhold til landskapsinngrep i slike områder. Langs rv. 5 er mange av disse områdene i tillegg viktige
områder for biologisk mangfold, og inngrep vil være ekstra konfliktfullt. Det gjelder spesielt området
mellom Kaupanger og Sogndal, områder langs Kjøsnesfjorden der vegen fortsatt ligger i dagsone,
området mellom Førde og Naustdal og partier langs rv. 5 utover mot Florø. Langs E16 er det spesielt
mindre områder langs Vossovassdraget og langs Skyggestrand mellom Trengereid og Indre Arna at
ytterligere inngrep vil være ekstra konfliktfullt.
Strandsonen, d.v.s. overgangen mellom vann og land, har stor visuell variasjonsrikdom. Å unngå
inngrep i strandsonene og elvene er viktig.
I forbindelse med tiltak knyttet til rassikring/vegutbedring i eksponerte fjord- og strandsoneområder
der det ofte er god utsikt og variert reiseopplevelse, kan det oppstå konflikt mellom ønsket om å
bevare landskapet og ønsket om å opprettholde en god reiseopplevelse for brukerne av vegen. Å legge
vegen i tunnel forbi sårbare steder vil ta vare på landskapet, men redusere reiseopplevelsen. I tillegg
kan det være utfordrende å finne egnet sted for deponering av overskuddsmasser fra tunnelen. Dårlig
landskapstilpasset utforming og lokalisering av massedeponi kan ha større negativ virkning for
landskapet enn veg i dagen.
På enkelte strekninger mellom Voss og Bergen kan det imidlertid være like positivt for både
landskapet og reiseopplevelsen å ha lengre sammenhengende tunneler og lengre dagsoner, der det evt.
legges til rette for stopp/rasteplass for å nyte en fin utsikt, som å opprettholde den stadige skiftingen
mellom korte tunneler og korte dagsoner som i dag.
Det er generelt viktig å opprettholde landskapet og landskapsopplevelsen gjennom god drift og
vedlikehold av veg og sideareal. Å opprettholde utsikten fra vegen vil være en viktig utfordring i
forbindelse med skjøtsel av vegetasjonen langs vegen.

Naturmiljø langs E16
Vernede områder
Foruten Nærøyfjorden landskapsvernområde kommer E16 i nærføring med to våtmarksområder vernet
som naturreservat. Det er Lønaøyene og Rekvesøyene. Begge ligger i Voss og er deltautforminger
med rikt fugleliv, både som hekkelokalitet og viktig trekkområde for våtmarksfugl som ender og
vadefugl. Lønaøyene er i tillegg viktig hekkeområde for mange ulike sangere.

Generell omtale biologisk mangfold
Vegfyllingene som skiller Steinsfjorden fra Tyrifjorden utgjør et vesentlig problem for
vannutskiftningen i Steinsfjorden. Åpningen er 90 % lukket som en følge av fyllingene, noe som fører
til gjengroing med påfølgende tap av viktige naturforekomster, som fugleliv. Det pågår et prosjekt i
regi av Statens vegvesen der det bl.a. planlegges å erstatte fyllingene med bruer for å bedre
vanngjennomstrømningen. Det ble satt av midler til dette tiltaket i handlingsprogrammet for stamveger
i perioden 2006–2009.
Områder med biologisk mangfold som det ved drift av E16 må vises særlig hensyn til, er kommet fram
ved gjennomgang av aktuelle tilgjengelige kilder/databaser. Det er bare tatt med områder der drift av
vegen kan virke inn på de biologiske verdiene som er registrert. Nærhet til vegen, hvilke naturverdier
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det er snakk om og om verdiene ligger ovenfor eller nedenfor vegen i forhold til avrenning er
avgjørende for hvilke områder som er tatt med.
Fra økologisk kartlegging
GIS-analysen som ble utført i sammenheng med denne utredningen resulterte i totalt 29 potensielt
store konflikter, men ble redusert til 16 konflikter etter den faglige vurderingen.
E16 mellom Lærdalen og Filefjell i Sogn og Fjordane, tangerer flere steder til artsrike
naturbeitemarker, og går gjennom et verdifullt landskapsbilde. Naturbeitemarkene er i hovedsak
lokalisert på oppsiden av veg, og påvirkes derfor ikke så mye av forurensning fra denne. En bør
likevel se til at skjøtsel og rydding av vegens sidearealer tilpasses lokalitetens naturverdier, og at
vegkantene ikke sprøytes. I det samme området tangerer E16 til en lokalitet som er preget av sump- og
våtmarksenger. Området ligger på nedsiden av vegen og preges av gjengroing og tuedannelse. Det er
derfor nødvendig at det utarbeides en egen skjøtselsplan for denne lokaliteten.
Ved Seimvatnet og Vangsvatnet like vest for Voss tangerer E16 to produktive våtmarksområder, der
en av disse er naturreservat. Begge konfliktområdene er lokalisert på nedsiden av veg, og er derfor
utsatt i forhold til forurensning fra veg. Lokalitetene har stor verdi som rasteområde for blant annet
trekkende vadefugl. Hogst av kantsonen mellom veg og lokalitetene bør unngås for å skjerme
fugleområdet, samt for å hindre en raskere vannavrenning fra veg til lokalitet.

Vann
EUs rammedirektiv for vann er implementert i norsk lovverk gjennom forskrift om rammer for
vannforvaltningen (vannforskriften). Direktivet setter krav til kartlegging, karakterisering,
overvåkning, utarbeidelse av forvaltnings- og tiltaksplaner, samt tiltaksgjennomføring. Tiltakene kan
være knyttet til både kjemiske og fysiske forhold som har negativ påvirkning på vannforekomster og
vannmiljø.
Forvaltnings- og tiltaksplaner er utarbeidet for omtrent 20 % av Norges vannforekomster. Innen
utgangen av 2015 skal forvaltnings- og tiltaksplaner for øvrige vannforekomster utarbeides. I tillegg
skal de tidligere utarbeidede planene revideres.
Det er foreløpig stor usikkerhet knyttet til hvilke tiltak og ikke minst kostnader
vannforskriftsarbeidet vil medføre for Statens vegvesen som vegeier for riksvegnettet. Det vil bli
gjennomført grove rutevise anslag for tilleggskostnader ved vinterdrift langs strekninger hvor det
forventes å være behov for spesielle saltreduserende tiltak. I tillegg er det gjort rutevise foreløpige
anslag over behov knyttet til utbedring av fysiske forhold som eksempelvis vandringshinder for fisk.
Naturmiljø langs rv. 5
Verneområder
Det er 3 naturreservat langs rv. 5 på strekningen Lærdal–Florø som kan påvirkes av veganlegget.
Alle områdene er våtmarksområder; brakkvannsdelta, elvedelta eller myrområde. De er vernet pga
unikt planteliv og sin funksjon som hekkeplass, beiteområde og overvintringsområde for
våtmarksfugler. Innerst i Fjærlandsfjorden ligger brakkvannsdeltaet Bøyarøyra naturreservat, like øst
for Naustdal sentrum på nordsiden av rv. 5 ligger elvedeltaet Grønøyra naturreservat og like vest for
krysset rv. 5/fv. 615 mot Hyen ligger Eikevolltjønnmyra naturreservat som er et variert
låglandsmyrkompleks.
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Generell omtale biologisk mangfold
Mellom Lærdal og Skei er det registrert totalt 11 områder med nasjonal eller regional biologisk
verneverdi, i tillegg til naturreservatene som er/kan bli berørt av rv. 5.
Av viktige våtmarksområder kan nevnes et strandeng - / sumpengområde ved utløpet av Lærdalselva
i Lærdal sentrum, et spesielt område med sterk tidevannstrøm ved Loftenes bru like ved Sogndal, og et
elvedeltaområde i nordenden av Dalavatnet i Sogndalsdalen.
Av viktige områder for plantelivet der det ofte også er områder med gammelt kulturlandskap, kan
nevnes et kulturlandskap bestående av hagemark med gamle stuvete bjørketre ved Vestrheim, et
område med gammel lauvskog i Sogndalsdalen, områder med rik edellauvskog og spesiell kalkskog
mellom Eide og Sogndal og hele Kjøsnesfjorden med rik edellauvskog og områder med spesielt store,
gamle trær.
Mellom Førde og Florø er det, i tillegg til to naturreservat, bare ett område med rik edellauvskog øst
for Naustdal, og ett område med rik edellauvskog, samt to mindre områder med hagemark og
slåttemark like ved Grov som kan påvirkes av rv. 5.
Vann
Vassdragene Nausta og Sogndalselvi er varig vernet mot kraftutbygging.

Utfordringer
I forhold til vanlig drift og vedlikehold av rv. 5, er det spesielt vernelokaliteter som ligger på
nedsiden av vegen som er mest utsatt for uheldig påvirkning i forhold til mulig avrenning fra vegen.
Men også kantklipping kan være konfliktfylt i forhold til bevaring av artsrik kantvegetasjon.
Ved en eventuell vegutvidelse eller nyanlegg er området Kjøsnesfjorden spesielt utfordrende siden
terrenget er sidebratt, og vegen ligger i et område med rik edellauvskog langs hele fjorden.
Terrenginngrep vil føre til vesentlige inngrep i viktig botanisk område, samtidig som det vil gi store
landskapsinngrep i fjordlandskapet. Tabellen under viser sårbare områder der drift/vedlikehold av
vegen kan gi spesielle utfordringer som det er sannsynlig vil trenge oppfølgende tiltak med omsyn til
ivaretakelse av naturverdiene. Data er hentet fra Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning, samt
registreringer i Artsdatabankens artskart. Det er mangelfulle datagrunnlag for vilt i Lærdal. Dette
skyldes at det ikke er gjennomført/publisert fullstendig viltkartlegging her. Sårbare artsforekomster og
trekkveger kan derfor forekomme også i Lærdal.

Forslag til tiltak
For å redusere konfliktgraden mellom veg og lokalitet bør det gjøres en vurdering om saltregime på
vegen bør endres. Videre er det her viktig å bevare kantvegetasjonen mellom veg og lokalitet for å
skjerme fugleområdene, og for å hindre en raskere avrenning fra veg.
Om nødvendig bør det også etableres ny vegetasjon i disse sonene. Det kan også være aktuelt å
vurdere tiltak for å sikre en god overvannshåndtering.
I drift og vedlikeholdsfasen vil skjøtsel av vegetasjon for å hindre gjengroing samtidig som man
opprettholder det biologiske mangfoldet være viktige tiltak både for landskapsopplevelsen og for
naturmiljøet. Skjøtsel og rydding av vegens sidearealer bør tilpasses lokalitetens naturverdier, og
beskrives i funksjonskontrakten. En egen skjøtselsplan bør utarbeides for områder med spesielle
verneverdier som f.eks Kjøsnesfjordenområdet mellom Sogndal og Kaupanger o.fl..
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Type område/kommune

Lærdal

Aurland

Voss

Vaksdal

Bergen

Sum

Verneområder
Landskapsvern

1

1

Naturreservat - våtmark

2

2

3

Naturtyper
Lokalt viktig

1

2

Viktig

8

1

Svært viktig

3

1

4

17

18

1

10

Artsdata
1

Trekk hjort/elg
Andre lokalt viktig

2

Regionalt viktig

3

2

1

5
3

Nasjonalt viktig

0

Artsdatabanken

2

Sum

14

2
1

29

3

1

48

Tabell 3-16: Oversikt over sårbare områder der drift og vedlikehold kan gi spesielle utfordringer.
Å sikre og å bevare store og gamle trær er et viktig tiltak i forbindelse med spesielle lokaliteter med
gamle trær. Det er svært viktig at skjøtselstiltak tas inn i funksjonskontraktene og at det settes av
tilstrekkelige økonomiske midler til dette.
Vegen berører flere tettsteder langs strekningen. Ved utkanten av Gol er vegen udefinert, og det er
behov for å gjøre tiltak for å tilpasse vegen til stedet på en bedre måte. Det er foreslått
tettstedstilpasning ved Bromma, Ulsåk, Hemsedal og Tuv foruten ved Sokna som en del av prosjektet
Sokna – Ørgenvika.

Støy
E16
I Region sør er det langs rute 5c beregnet å være 166 personer utsatt for innendørs støynivå over 38
dB(A) og en SPI på 330,4 ved inngang til NTP-perioden 2014-2023.
I Lærdalsdalen har det vært mye klage på støy etter at Lærdalstunnelen åpnet i år 2000. Trafikken
har økt, og spesielt tungtrafikken har økt veldig. Ved Borlaug er det pr. 2009 27 % Ta. I 2006/2007 ble
det gjennomført støyvurdering/beregning av konsulent i forbindelse med grenseverdiforskriften. Det
var 5 hus som hadde støynivå over tiltaksgrensen, og disse fikk ulike tiltak slik at støynivået kom
under 35dBA.
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Etter at Lærdalstunnelen åpnet fortsatte man med vegarbeider oppover dalen, og det er nå bygget ny
E16 fra Borlaug til Sæltun. Det er også satt i gang arbeid med parsellen Sæltun–Stuvane. Husene langs
disse parsellene har fått
støytiltak etter T-1442/T86. Det gjenstår ca 8 km veg fra Stuvane og ned til Håbakken
(Lærdalstunnelen). På denne strekningen er det ett hus som har med enn 38dBA. På strekningen fra
Borlaug og opp til fylkesgrensen med Oppland er det få hus og lite trafikk. Bolighusene er ikke
registrert i støybasen. På strekningen der det er bebyggelse vil det bli startet vegarbeid i 2011. Da vil
disse husene også bli behandlet etter T-1442.
Det er nå totalt 4 bolighus med støynivå over 38dBA på E16 gjennom Sogn og Fjordane. Ett av
disse ligger i Lærdal, og tre ligger i Aurland.
Rv. 5

Langs rv. 5 er det 20 bustadhus med støynivå over 38dBa. Dei er fordelt med 4 hus i Sogndal
kommune og 16 hus i Flora kommune.

Rute

REGION

>= 38dBA

SPI

PM10

NO2

CO2(tonn)

5c

Vest

24

414

0

0

38000

5c

Øst

181

923

0

0

46531

Tabell 3-17 Støy og luft forurensning på ruten

Luftforurensning
Lokal luftforurensning er et problem som for en stor del er konsentrert om de største byene.
Problemene er i disse områdene knyttet både til helse, nærmiljø, naturmiljø og kulturmiljø.
Forurensningsforskriften angir juridisk bindende grenseverdier for lokal luftkvalitet, i tillegg er det gitt
nasjonale mål for luftkvalitet i 2010.
I Region sør er det beregnet at 7,0 personer er eksponert for overskridelse av nasjonalt mål for
svevestøv (PM10), og 0 personer eksponert for overskridelse av tilsvarende mål for nitrogendioksid
(NO2).

Riksveger gjennom tettsteder
Strekningen fra Sandvika til Sollihøgda har over lengre tid vært vanskelig med hensyn til
miljøbelastningen og forholdene for gående og syklende. Her er det åpnet nye strekninger, og de
gjenværende strekningene er under planlegging.
På E16 gjennom Oppland er det spesielt tettstedene Aurdal, Fagernes og Vang hvor vegen skaper
problemer. Her er riksvegen en barriere. I tillegg er det problemer knyttet til støy. Videre går dagens
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E16 gjennom Voss sentrum. Etter gjennomføring av Vossapakken vil E16 bli lagt i tunnel bak
sentrum. Rv. 5 går gjennom Sogndal, Førde og Florø sentrum, og her er det en viss grad av barrierevirkning.

3.5. Universell utforming
Det gjenstår mange tiltak for å få universell utforming av:
-

Kollektivknutepunkt

-

Holdeplasser

-

Kryssingspunkt for fotgjengere

-

Fortau/gangveger

-

Rasteplasser

-

Ferjer og ferjekaier

Kollektivknutepunktene er prioritert. Både under programområdene og for andre investeringsprosjekt
blir nå utformingen ved nyanlegg lagt opp til UU. Ruta har ett ferjesamband, og nye anbudsrunder
krever UU for ferjene. I tillegg er ferjekaier og rasteplasser et prioritert område for enkelttiltak.

3.6. Andre temaer
Vegfundament og vegdekke
Rutevise utredninger har 30-års-perspektiv. Vegnett som ikke får investeringer, særlig veger med
bredde < 8,5 meter, vil i et tidsrom på 30 år påvirkes av tre mekanismer, som utløser behov for
reinvestering:

1. Nedbryting av overbygningen dvs. bæreevne. Teoretisk dimensjoneringsperiode er normalt 20 år. I
praksis skal den ordinære dekkefornyelsen ta vare på vegens forsterkningsbehov. Likevel kan en ofte
se tegn på svakheter i overbygningen. Dette viser seg bl.a. som hjulspor som ikke bare er
dekkeslitasje, med langsgående sprekker som indikerer utmatning. Dette betyr at vegen må forsterkes,
utover den forsterkning dekkefornyelsen gir ved å legge tykkere asfalt ved dekkefornyelse.
Når vi kommer utover dimensjoneringsperioden kan vi derfor få en rask utmatting av dekket, og dette
er noe vi fremover må regne med å se en god del av på de høytrafikkerte motorvegene som ble anlagt
på denne tiden. Disse vegene må tilføres ny bæreevne. Dette kan mest kostnadseffektivt skje ved at
samtlige felt i èn retning dekkefornyes, selv om det bare er tilstanden i et felt som utløser behovet.
2. Smal skulderbredde reduserer bæreevne. Skulderbredde minimum 0,75 meter er kritisk for å oppnå
full bæreevne. Ved mindre skulderbredde har kjørefeltene for lite innspenning. Dette ser en i praksis
fører til mye ujevne setninger på vegkanter og kantskader på vegbredder 6 – 8 meter. Slike ujevne
setninger er svært uheldig for store biler både for framkommelighet og sikkerhet. Setninger reduserer
levetiden på vegdekket, og fører til for tidlig dekkefornyelse. Det mest økonomiske tiltak på sikt er å
utvide skulderbredden. Armering er et kortsiktig tiltak som er mer kostbart. Uten tiltak vil en ha et
stadig behov for oppretting av setninger, og redusert levetid på dekket.
En beslektet problemstilling av ny dato er innføring av bred midtoppmerking. Dette sideforskyver
kjøretøyene ut mot vegkanten, og bidrar dermed til å øke omfanget av deformasjonsskader i form av
sporkjøring i ytre hjulspor og kantskader.
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3. Vegbredde reduseres ved dekkefornyelse. Når slitedekket fornyes må kjørebanen rettes opp for å
oppnå god jevnhet. Oppretting gjøres enten ved planfresing eller ved å rette opp med asfaltmasse.
Planfresing kan brukes bare der bæreevnen er tilfredsstillende. Ofte – og i økende utstrekning –
trenger veger forsterkning ved dekkefornyelse. Dette gjelder både veger som er dimensjonert og
bygget i løpet av siste 30 – 50 år, og ”non-engineered roads”.
Ved oppretting med asfalt bygges vegen opp 5 – 10 cm oppretting og slitelag til sammen. Vegbredden
vil dermed reduseres 20 – 40 cm ved en dekkefornyelse, som inntreffer 2 – 3 ganger i løpet av 30 år.

Høytrafikkerte tunneler i by
Det er stort press for å bygge tunneler og lokk (behandles som tunnel) på hovedvegnettet i Oslo og
deler av Akershus. Begrunnelsen er ofte bedre framkommelighet, bedre lokalt miljø eller
tilrettelegging for byutvikling. I dag går ca 5 % av hovedvegnettet i Oslo i tunnel. Hvis Oslopakke 3
gjennomføres etter gjeldende planer vil tunnelandelen dobles. I tillegg kommer det stadig forslag til
prosjekter fra kommune og andre lokale initiativtakere.

I forbindelse med region østs arbeid med Veg- og gatenettstrategi for Oslo og Akershus er det
utarbeidet en egen temarapport om tunneler. Det framkommer blant annet at tunnelene i tillegg til å
være dyre å bygge er svært kostbare å drifte. Driftskostnadene er 6 – 10 ganger høyere enn for
tilsvarende veg i dagen. I tillegg kommer behov for rehabilitering med 15 – 20 års mellomrom.
Erfaringsmessig er dette svært kostbart for høytrafikkerte tunneler. Eksempelvis kan nevnes at
rehabiliteringen av Festningtunnelen kostet over 300 millioner kroner.
På grunn av planlagt vedlikehold og hendelser er det behov for et kapasitetssterkt og miljøtilpasset
vegnett på overflaten i tillegg til tunnelene. Det har tidligere også vært hevdet at tunnel er et
trafikksikkert vegelement. Data fra eksisterende høytrafikkerte tunneler i Oslo og Akershus tyder ikke
på at høytrafikkerte tunneler er mer trafikksikre enn tilsvarende veg i dagen. Vi antar at noe av årsaken
er det komplekse tunnelsystemet vi har spesielt i Oslo med kryss og ramper i tunnel og hyppig
forekommende køsituasjoner.
På denne bakgrunn bør etaten ha et kritisk blikk på nye tunnelprosjekter med spesiell fokus på
sikkerhet og den totale miljøbelastning i tillegg til kostnadene. Ut fra gjennomgangen i ovennevnte
temarapport mener vi tunnelomfanget i Oslo og rundt Oslo nå nærmer seg tålegrensen. Nye tunneler
bør reserveres områder hvor man gjennom tunnelbyggingen kan hente ut betydelige
byutviklingsgevinster og som underbygger knutepunktsatsingen i Osloområdet.

ITS
Bruk av ny teknologi som en integrert del av vegnettet er allerede høyaktuelt i dag og vil naturlig bli et
stadig mer aktuelt tema i årene fremover. Trafikk er et særdeles dynamisk, bare infrastrukturen er
statisk, mens alt annet varierer over minutter, timer, dager eller uker. I tillegg til trafikkmengde og
hastighet er det også andre viktige faktorer for vegtransport som også varierer, slik som vær, føre,
støv, støy etc. varierer over tid. ITS-løsninger gir oss muligheten både til å registrere/holde oversikt
over denne variasjonen og iverksette tiltak tilpasset den til enhver tid oppstående situasjon. Eksempler
på dette kan være detektering av kø og varsling om denne på variable skilt, eller registrering av kraftig
regn eller glatt føre med tilhørende varsling og nedsatt fartsgrense.
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ITS gir mulighet til å møte et dynamisk trafikkbilde med dynamiske tiltak, og oppnå positive effekter
innenfor både fremkommelighet, sikkerhet og miljø som vil være umulig å oppnå med mer statiske
tiltak. I et stadig mer høyteknologisk informasjonssamfunn generelt er det også trolig at trafikantenes
krav og forventninger til vegmyndighetene stadig blir større, og økt bruk av ITS kan være en del av
vårt svar på dette

De mest nærliggende ITS-tiltakene er såkalte motorveikontrollsystemer (MCS). Dette er systemer
bestående av portaler med variable fartsgrenser, kjørefeltsignaler (feltspesifikke skilt) samt variable
friteksttavler for varsling av fare samt annen informasjon til trafikantene. Kombinert med systemer for
detektering av trafikkparametre (volum, hastighet, kø) vær-, føre og klimaparametre har slike systemer
et bredt anvendelsesområde, og potensial for positive effekter både innenfor miljø, sikkerhet og
fremkommelighet. Et slikt system er også viktig for å kunne gi spesielle kjøretøygrupper egne felt i
deler av døgnet (f. eks godstransport). Slike system kan også bidra til styring av omkjøringstraseer.
Tilfartskontroll er et annet høyaktuelt tiltak i områder med ”kamp” om vegkapasiteten.
Fremkommelighet og prioritering av gående og syklende er også områder hvor ITS gir muligheter.

På litt lengre sikt vil det også trolig bli mer og mer aktuelt med systemer som kommuniserer direkte
mot de enkelte kjøretøyene. Som en forberedelse på denne utviklingen vil et viktig bidrag være å
sørge for en godt utbygd teknisk infrastruktur langs våre stamvegruter.
ITS bør være et tungt satsningsområde for vegnettet vårt de kommende år. Dette vil spesielt være
relevant i de sentrumsnære, trafikktunge områdene hvor fremkommelighet og miljøutfordringer er
viktige.
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4. MÅL FOR RUTA
Utgangspunktet for hele ruten er de 4 sentrale målene i NTP:
Frem
kommeli
ghet

TS

Miljø

UU

I dette kapitlet oppsummeres de viktigste utfordringene for ruta. Ruta er delt opp i delstrekninger som
sier litt om di viktigste utfordringene for næringslivet og befolkningen sett i forhold til de 4 sentrale
målene.

4.1.

Viktigste utfordringer på ruta

De viktigste utfordringene på ruta knytter seg til


Trafikksikkerhet



Fremkommelighet



Vinterregularitet



Konflikt med villrein på Filefjell



Variasjon i trafikkmengde



Tunnelstandard

Nasjonale utfordringer
Hvis vi bryter med de nasjonale målene til litt sitter vi igjen med litt mer konkrete målsetninger som
kan brukes på ruta.
Trafikksikkerhet:
Færre drepte og alvorlig skadde i vegtrafikken
Ruta:
Størst konsentrasjon av alvorlige ulykker finner vi på strekningen Arna-Bergen. Sandvika – Hønefoss
er også utsatt på de strekningene som mangler fysisk skille mellom kjøreretningene. Deler av Lærdal
og Valdres har en negativ utvikling, der tungtransporten ser ut til å spille en viktig rolle

44

Framkommelighet:
God framkommelighet for gjennomgangstrafikken, næringstransport, kollektivtrafikk og for de gående
og syklende.
Ruta:
Mange delstrekninger har bredde under 6 meter. Dette er en stor utfordring ved økende volum på
tungtrafikken, og det er særlig uheldig der vi samtidig mangler tilbud for gående og syklende. Dårlig
horisontalkurvatur gir lite rom for siker forbikjøring. Dette utfordrer både trafikksikkerhet og
fremkommelighet.
Vinterregularitet
Bedre vinterregulariteten på viktige fjelloverganger.
Ruta:
Oppstigning til Filefjell blir ombygd før 2019, og det vil også omfatte tiltak som bedrer regulariteten
på selve fjellovergangen. Disse utfordringene får derfor en løsning i et 30 årsperspektiv.
Tunnelstandard
Alle tunneler skal oppfylle gjeldende krav og forskrifter.
Ruta:
Mange av tunnelene er bygd for mer enn 20 år siden, i en periode med lave og varierende krav til
tunnelstandard. Tunnelene oppfyller ikke dagens forskrifter, og behovet for rehabilitering er stort.

4.2.

Mål i et langsiktig perspektiv

I et 30 årsperspektiv er målsetningen









Alle strekninger med ÅDT over 8000 (2044) skal være ombygd til full vegnormalstandard
med 2,3 eller 4 felt
Resten av ruta skal være ombygd til utbedringsstandard
Tallet på drepte og hardt skadde på ruta skal være redusert i samsvar med nasjonale mål
Alle tunneler har fått sikkerhetsgodkjenning etter gjeldende forskrift
Skoleveger og strekninger med 50 gående/sykkelende eller mer pr. dag har fått sykkelveg
Nasjonalekrav til godt miljø langs riksvegene skal oppfylles
Kollektivtrafikken ( ekspressbusser) har prioritet i trafikken og godt terminaler/ holdeplasser
Raspunkt er sikret i samsvar med nasjonale føringer.

Utfordringer

Mål

Strategier/tiltak
Kortsiktige/midlertidige

Byer

Barriere
Miljø
Ts – myke
Trafikanter
Fremkommelighet
/kapasitet
Redusert hastighet

God framkommelighet
for gjennomgangstrafikk,
og næringstransport
God framkommelighet
for kollektivtrafikk
god og trygg
Framkommelighet for
gående og syklende
utslippsnivå i samsvar
med forskriftene
støynivå i samsvar med
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Programområdetiltak
redusere/ta igjen forfall

Langsiktige
Omkjøringsveger,
Ny gjennomgangsveg
Egne kollektivfelt i
riksvegtraseen der det
er aktuelt.

Regularitet
vinterstid
Kostnader
vedlikehold
Tunneldrift,
etterslep
Stigningsforhold
(kjørekostnad,
hastighet)
Regularitet
Stive ruter
Frekvens
Landareal tilpassa
ferjeflåten

Høyfjell

Ferger

Landevei –
tettsted

Redusert hastighet
Ts myke
trafikanter
Manglende gs-veg
støy, miljø

Landevei –
spredt beb.

Dårleg
vegstandard,
bredde, kurvatur,
fundament
Flaskehalser
ts,
Utforkjøring
(møteulykker)
Regularitet
Utrygghetsfølelse

Landevei
rasstrekning

4.3.

forskriftene
endret
reisemiddelfordeling for
lokaltrafikk
Reduserte kjørekostnader
for tungtrafikken
Bedre regularitet
vinterstid

Mindre endringer i profil
etc. for bedre regularitet.
Kjettingplasser
Oppholdsrom ved
kolonnekjøring og
stenging
Redusere/ta igjen forfall

Ny vegtrase
Tunneler/snøoverbygg

Stive ruter med ½ times
frekvens
Nattferger
Oversitting i samsvar
med regelverket
Fjerne ferjestrekninger
Ikke sammenhengende
strekninger med nedsatt
hastighet over for lange
strekninger.
Hyppighet
Sikker framkommelighet
for myke trafikanter
God Framkommelighet
God trafikksikkerhet for
kjørende

Nye kontraktar med
ferjeselskapa
Redusere/ta igjen forfall

Bygge bru
Bygge tunnel

Programområda
Miljøprioritert
gjennomkjøring
Redusere/ta igjen forfall

Omkjøringsveger

Redusere/ta igjen forfall
Programområda
Punktutbedring
Midtdeler ved stor
trafikk

Utbygging til fullgod
standard/utbedringssta
ndard

Fjerne de farligste
raspunktene

Redusere/ta igjen forfall
Forsterket vedlikehold.

Rassikring, større
tiltak

Mål for delstrekninger

Ruta har store variasjoner i funksjon, standard og utfordringer fra Filefjellet til Vågsbotn ved Bergen.
Det kan derfor være naturlig å dele ruta inn i delstrekninger der utfordringer, mål og strategier/tiltak
blir drøftet for hver strekning.

E 16
Med bakgrunn i situasjonsbeskrivelsen fra kapitel 1- 3 med blant annet fokus på trafikksikkerhet og
fremkommelighet legges følgende mål og strategier til grunn for delstrekninger på ruta.

Sandvika – Buskerud gr.
Utfordringer
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o

For lav standard ift trafikkmengden mellom Hønefoss og Sandvika, smal bredde i Valderes,
stigning ved Bagn og Filefjell

o

Rasproblematikk

o

Noe blandet funksjon men mye nedsatt fartsgrenser, innslag av lokaltrafikk og svært mye
nedsatt fartsgrenser.

o

Bedre fremkommelighet (herunder reisetid, unngå kø, forutsigbarhet)

o

Økt trafikksikkerhet (redusere møteulykker, skilletrafikantgrupper)

Mål

Strategiar/tiltak
o

Utbygging til 4 felt

Akershus gr. - Hønefoss
Utfordringer
o

For lav standard ift trafikkmengden mellom Hønefoss og Sandvika, Rasproblematikk

o

Noe blandet funksjon med noe nedsatt fartsgrenser, innslag av lokaltrafikk

o

For dårlig kurvatur ved Sundvollen

o

Bedre fremkommelighet (herunder reisetid, unngå kø, forutsigbarhet)

o

Økt trafikksikkerhet (redusere møteulykker, skilletrafikantgrupper)

Mål

Strategier/tiltak
o

Utbygging til 4 felt

Hønefoss – Oppland grense
Utfordringer
o

Noe blandet funksjon med nedsatt fartsgrense

o

Økt trafikksikkerhet

Mål
Strategier/tiltak
o

Mindre tiltak som TS-tiltak, kryssutbedringer, gang- og sykkelveg, kurveutrettinger og
breddeutvidelser

Buskerud gr. – Fønhus
Utfordringer
o

Noe blandet funksjon med nedsatt fartsgrense

o

Trafikksikkerhet

Mål
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Strategiar/tiltak
o

Mindre ts- tiltak, kryssutbedringer

Fønhus – Bagn
Utfordringer
o

For lav standard, smal bredde

o

Rasproblematikk

o

Bedre fremkommelighet, særlig bredde

o

Rassikring

Mål

Strategiar/tiltak
o

Ny veg, utbedring til vegnormalstandard

o

Tunnel som fjerner rasproblematikken

Bagn - Bjørgo
Utfordringer
o

For dårlig standard, smal bredde, dårlig kurvatur, stigning, dårlig fremkommeløighet for
tungekjøretøy i vintersesongen.

o

Bedre fremkommelighet, bredde, kurvatur og stigning

o

Forsterkning

o

Rassikring

Mål

Strategiar/tiltak
o

Ny veg, utbedringer til vegnormalstandard

o

Tunnel som fjerner rasproblematikken

Bjørgo – Fagernes ( KVU arbeid)
Utfordringer
o

Blandet funksjon med mye nedsatt fartsgrense og stort innslag av lokaltrafikk

o

Framkommelighet og barrierer i Fagernes sentrum

o

Fremkommelighet

o

Forsterkning

o

Miljø/barriere

Mål

Strategiar/tiltak
o

Utbedring av strekning
48

o

Nyveg/trasee gjennom Fagernes

Fagernes - Øye ( KVU arbeid)
Utfordringer
o

Blandet funksjon med mye nedsatt fartsgrense og stort innslag av lokaltrafikk

o

Smal veg

o

rasproblematikk

o

Fremkommelighet

o

TS

Mål

Strategiar/tiltak
o

???

o

Øye – Oppland gr.
Utfordringer
o

For lav standard, smal bredde, dårlig kurvatur, stigning, dårlig fremkommelighet for tunge
kjøretøy om vinteren

o

Rasproblematikk

o

Fremkommelighet( bredde, kurvatur og stigning)

o

Forsterkning

o

Rassikring

Mål

Strategiar/tiltak
o

Ny veg, utedring til vegnormalstandard

o

Tunnel som fjerner rasproblematikken

Oppland gr. - Borlaug
Utfordringer
o
o
o

Skredfare på strekningen nedenfor Maristova
Stigning og smal veg gir problem for tungtransporten, særlig ved glatt vegbane
Deler av fjellstrekningen har drivsnøproblem og redusert sikt om vinteren.

Mål
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o
o
o

Bedre sikkerhet og regularitet i forhold til skred og drivsnø
God framkommelighet for alle trafikantgrupper
God trafikksikkerhet

Strategiar/tiltak
o
o
o

I NTP-perioden starter tiltak som løser utfordringene innen skred, vegstandard og høgfjell
Tilrettelegging for reiselivsaktiviteter kan gå på tiltak og presentasjon av Kongevegen
Sammenhengende sykkelrute over fjellet

Borlaug – Ljøsne
Utfordringer
o

Det meste er nylig ombygget, men her kan gjenstå mindre lokale tilrettelegginger for reiseliv
etc

o

Sikker trafikkavvikling for alle trafikantgrupper

Mål

Strategier/tiltak
o

Oppfølging av TS-insp. og andre innspill

Ljøsne - Håbakken
Utfordringer
o
o
o

Vegstandarden er lavere enn begge tilstøtende strekninger. Dette går særlig på vegbredde
Vogntogulykker med alvorlige konsekvenser
Blanding av trafikantgrupper

o
o
o

Trafikksikkerhet, med vekt på vegstandard/utforkjøring/møteulykker
Trafikksikkerhet, med vekt på skoletrafikk
Framkommelighet for alle grupper

Mål

Strategier/tiltak
o
o
o

På kort sikt må dagens veg tilpasses dagens behov
Tiltak innen programområdene for å oppnå jevnere standard
På lenger sikt må trafikantgrupper i større grad skilles ved bygging av ny riksveg

Håbakken - Gudvangen
Utfordringer
o
o

Mange tunneler, med ulik standard
Varierende vegstandard, dels med blanding av trafikantgrupper

Mål
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o
o
o

Trafikksikkerhet, med vekt på tunneler
Trafikksikkerhet, med vekt på gange/sykkel
Framkommelighet under rehabilitering av tunneler

Strategier/tiltak
o
o
o

Tunneloppgradering, tilpassing av ambisjoner
TERN-krav til tunnel i første omgang
TS-insp. for å ta hånd om den varierende vegstandarden

Gudvangen - Oppheim
Utfordringer
o
o

Skredfare i Nærøydalen
Tunnelstandard, stigning og kurvatur

o
o
o

Skredsikker veg
Framkommelighet, bratte tunneler
Trafikksikkerhet med vekt på tunneler

Mål

Strategier/tiltak
o
o
o

Permanente skredsikringstiltak som også dekker tiltak for tunneler i Nærøydalen
Mindre skredsikringstiltak
TS-insp. langs Oppheimsvatnet

Oppheim – Lundarosen
Utfordringer
o
o
o
o
o

Lav vegstandard med store variasjoner i standard
Mangler tilbud for gående/syklende
Skole uten gangvegsystem
Blanding av trafikantgrupper. Traktortrafikk. Rafting m.m.
Lange 60-soner

o
o

Trafikksikkerhet for flere trafikantgrupper
Framkommelighet, færre fartsoner

Mål

Strategier/tiltak
o
o
o

Tiltak innen programområde Lundarosen/Skulestadmo, jf. KDP
Større investeringer Skulestadmo – Løne, der eksisterende veg kan dekke lokale behov
Utbedringsstandard på nordre deler, sykkelfelt eller separat g/s-veg?

Lundarosen – Bulken
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Utfordringer
o

Det meste er nylig ombygget pr. 2014, men her kan gjenstå mindre lokale tilrettelegginger

o

Sikker trafikkavvikling for alle trafikantgrupper

Mål

Strategier/tiltak
o

Oppfølging av TS-revisjoner og andre innspill. Tiltak innen programområde

Bulken – Dalseid
Utfordringer
o
o
o

Tunnelstandard
Skredpunkt (stein, is)
Generell vegstandard

o
o
o

Sikre tunneler ut fra forskrift og TERN-krav
Skredsikker veg
Framkommelighet (bredde, kurvatur, forbikjøringssikt)

Mål

Strategier/tiltak
o
o
o

Innfri TERN-krav på kort sikt for tunnelene
2 tunnel-løp på lenger sikt (dekker forskriftskrav)
Ombygging av veg i dagen med vekt på jevn standard

Dalseid – Trengereid
Utfordringer
o
o
o
o

Høye trafikktall i forhold til vegstandard
Sårbar for stenginger. Vanskelig omkjøring
Skredpunkt (stein)
Varierende tunnelstandard og vegstandard

o
o
o

Sikre tunneler ut fra forskrift og TERN-krav
Skredsikker veg
Framkommelighet (bredde, kurvatur, forbikjøringssikt)

Mål

Strategier/tiltak
o
o
o

Innfri TERN-krav på kort sikt for tunnelene
2 tunnel-løp på mellomlang sikt (dekker forskriftskrav)
Ombygging av veg i dagen med vekt på jevn standard og midtrekkverk

Trengereid – Arna
Utfordringer
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o
o
o
o
o

Høye trafikktall i forhold til vegstandard
Sårbar for stenginger. Vanskelig omkjøring, liten kapasitet
For lav tunnelstandard og vegstandard
Risiko for alvorlige møteulykker
Manglende g/s-tilbud

o
o
o

Sikre tunneler ut fra forskrift og TERN-krav
Framkommelighet
TS for alle trafikantgrupper

Mål

Strategier/tiltak
o
o
o

Innfri TERN-krav på kort sikt for tunnelene
Ombygging til firefeltsveg og planskilte kryss, fra Arnanipa og østover
Evt. frigiving av jernbanetrase Trengereid-Takvam kan brukes til g/s-trafikk

Arna – Vågsbotn
Utfordringer
o
o
o
o

Alvorlige trafikkulykker
Høye trafikktall i forhold til vegstandard
Usikker plansituasjon (Arnatunnel, Ringveg øst)
Kapasitetsproblem ved Vågsbotn

o
o
o

Trafikksikkerhet
Sikre tunneler ut fra forskrift og TERN-krav
Framkommelighet

Mål

Strategier/tiltak
o
o
o
o

TS- og kollektiv-tiltak på kort sikt
Få avklaring i KVU for Bergensområdet
Ombygging til firefeltsveg og planskilte kryss på lenger sikt
Midtrekkverk i påvente av full ombygging

Rv. 5
Rv5 Håbakken – Sogndal x fv 55
Utfordringer
o
o
o
o
o

Høye trafikktall i forhold til vegstandard, breidde delvis <6 meter
Blanding av trafikantgrupper
Ferjefrekvens på kveld/natt
Støyutsatte hus i Lærdal
TS-situasjonen Sogndal-Kaupanger

Mål
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o
o

Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper
Framkommelighet

Strategier/tiltak
o
o
o
o
o

Ombygging av veg i dagen med vekt på jevn standard ( Loftesnes bru + Sogndal -Kaupanger
+ Lærdal – Håbakken)
Sykkelfelt
Økt ferjefrekvens kveld/natt
Liggekai ved Mannheller
Støytiltak

Sogndal x fv 55– Skei
Utfordringer
o
o
o
o

Korte parti med blanding av trafikantgrupper
Skredsikring
Tunnelstandard og tunge stigningsparti (Fjærland-Lunde)
Manglende forbikjøringsstrekninger i Sogndalsdalen

Mål
o Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper
o Framkommelighet
o Skredsikring
Strategier/tiltak
o
o
o
o

Oppfølging av TS-revisjoner og andre innspill. Tiltak innen programområde
Ny Fjærlandstunnel på lang sikt
Fjerne telehiv i Fjærlandstunnelen på kort sikt
Miljøtiltak i Sogndal sentrum, sykkelfelt m.m.

Førde - Florø
Utfordringer
o
o
o

Korte parti med blanding av trafikantgrupper, Førde, Naustdal og Florø
Innebygd rv5 i Førde
Steinnedfall i skjæringer

o
o

Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper
Framkommelighet

Mål

Strategier/tiltak
o

Tiltak innen programområde TS
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o
o
o

Oppfølging av overordna planer Førde sentrum
Markegata i Florø, avtale om finansiering
Sykkelfelt Førde-Naustdal
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5. STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE
5.1 En helhetlig strategi for hele ruta
Det er utarbeidet et kart som viser inndeling i prosjektstrekninger, fordelt på strekninger hvor det
foreslås ny veg utbygd til full vegnormalstandard og strekninger hvor det foreslås utbedring av
eksisterende veg etter utbedringsstandard. Tekstboksene angi aktuelle tiltak. Strekninger som har
tilfredsstillende standard er vist med egen fargekode.
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5.2 Sammenheng mellom investeringer, ferjedrift og drift og vedlikehold på ruta.
Det redegjøres for:
•

Hvordan behovet for økt kapasitet i ferjesamband best bør løses ut fra en totalvurdering
av servicetilbud (frekvens), driftstilskudd og investeringskostnader for ferjer og
ferjekaier.
Ferjesambandet Fodnes-Mannheller har i dag god kapasitet på årsbasis, og det er bare
unntaksvis at det oppstår oversitting i forbindelse med store arrangement etc. Overgangen til
20 min. frekvens på dagtid har gitt god trafikkavvikling, og det har ført til mindre trafikantstress med tanke på å rekke neste ferje. Dette er positivt ut fra en TS-vinkling.
Det er et visst behov for bedre frekvens på kveldstid. Dette kan ordnes i forbindelse med
kontraktsforhandlinger, og uten at det gir investeringsbehov. Fra operatøren er det meldt et
behov for liggekai ved Mannheller. Det vil gi reduserte driftskostnader for den ferja som er
ledig på natta.

•

Hvilke strekninger er aktuelle for ekstraordinære vedlikeholdstiltak i påvente av
investeringstiltak?

I hvilken grad vil investeringstiltak øke kostnadene til drift og vedlikehold?
Når det bygges ny veg får ofte vegholder mer vegareal/-lengde samt at en overtar et
veganlegg som ofte er mer teknisk krevende utstyrt. Det vil være et vist nettofradrag
ved at eksisterende veger i noen sammenhenger utbedres, avlastes trafikkmessig, eller
nedklassifiseres.
Store riksveganlegg vil ofte være komplekse; ha mer utstyr og vegbredde som skal
driftes og vedlikeholdes. Ut fra en skjønnsmessig makrobetraktning, anslår vi at det
årlige drift- og vedlikeholdsbehovet får en nettøkning på 0,5 -1 pst av samlet beløp på
investeringene.
Med mindre investeringer mener vi tiltak som er suppleringer på eksisterende vegnett.
Det kan være etablering av veglys- fortaus-, gs-veg, ts-tiltak, UU, og miljø-/
serviceanlegg med videre. Dette kan øke vegholderkostnaden på tre måter:
* Flere vegelementer å drifte/vedlikeholde (busskur, refuger, støy-skjermer)
* Disse er utsatt for hærverk (tagging/knusing), påkjørsel- og brøyteskader
* Nye vegelementer kan forsterke behovet og komplisere driften og vedlikeholdet. Det
kan eksemplifiseres ved raskere sporslitasje grunnet mer sporkjøring (innsnevring av
kjørebane), mer krevende å asfaltere ved kantstein/MPG og det kan være
behov for fresing. Tiltak kan forverre forholdene for snøbrøyting og snølagring, etc.
Dersom investeringsmidler knyttet til området ”Mindre utbedringer” holdes utenom,
så anslår vi at det årlige drifts- og vedlikeholdsbehovet får en nettøkning på 3 - 5 pst
av investert kapital ute på veg for de øvrige programområdene.
I hvilken grad vil investeringstiltak redusere kostnadene til drift og vedlikehold?
Kostnadsmodellen Motiv forutsetter et vegnett uten vedlikeholdsforfall. Per i dag har
vi et vegnett med betydelig forfall. Dette øker drifts- og vedlikeholdsbudsjettet ved at
driften blir mer tungvindt, og vedlikeholdstiltak får kortere intervall og følgelig er
dyrere enn det som er tilfelle for veger uten forfall. En satsing på å fjerne
vedlikeholdsforfallet vil bidra til å redusere drifts- og vedlikeholdsbehovet.
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Nye store riksveganlegg som reduserer veglengden vesentlig kan redusere drifts- og
vedlikeholdskostnadene. Besparelsen vil avhenge av veglengde reduksjonen, om det
etableres kostnadskrevende tunneler/bruer på nystrekningen, og av hvor store
endringer det er i areal og utstyrsmengde som skal driftes og vedlikeholdes. Som
nevnt over for storskalatiltak, så tror vi denne typen tiltak gir en nettoøkning når en ser
alle ruter i Region sør samlet. Kvaliteten på det som bygges, har stor betydning for det
fremtidige drifts- og vedlikeholdsbehovet.
Over investeringsbudsjettet er det mulig å redusere drift- og vedlikeholdskostnadene
dersom man fjerner nåværende vedlikeholdsforfall. Vi stipulerer at et riksvegnett uten
forfall, vil kunne kreve 5 pst lavere drifts- og vedlikeholdsbudsjett for å opprettholde
standarden, enn et riksvegnett med dagens forfall.
I tillegg vil gode løsningsvalg og utstyrsplassering, god materialkvalitet, og godt utført
arbeid i investeringsfasen – ha vesentlig betydning for hvor store drifts- og
vedlikeholdsbehov et investeringstiltak vil avkreve de neste 30 årene.
•

Vurdering av midler til drift- og vedlikehold – er tildelingen basert på MOTIV
tilstrekkelig?

Motiv er en modell som brukes for å beregne tildelingsbehovet til drift og vedlikehold.
Modellen bygger på en forutsetning om at vi har vegnett uten forfall. Videre er det
nødvendig at alle elementer og objekt er registert i NVDB og at alle enhetpriser og
tiltaksfrekvenser er korrekte for at modellberegnet behov skal stemme med virkelig
behov. Modellen treffer best for beregninger for større geografiske områder (region),
men blir mer upålitelige når man går ned i detaljeringsnivå med fordeling på mer
avgrensede områder som vegrutenivå og enkeltprosesser i et fylke.
Det er således mindre sannsynlig at modellen treffer godt i forhold ressursbehov på
den enkelte rute. Historiske regnskapsdata og kontraktsinndeling gir ikke opplysninger
om forbruk på rutene, ei heller hva forbruket burde ha vært for at tildelingene til drift
og vedlikehold skulle vært tilstrekkelige for å stoppe forfallsveksten.
Vi mener at modellen gir et omtrentlig riktig bilde av situasjonen per 2010 samlet
totalt sett for alle rutene i regionen. Men som følge av at vi forholder oss til et vegnett
med betydelig forfall, bør det samlede beregnede tildelingsbehov i Motiv økes med 5
pst til regionen. Dette kan reduseres gradvis i perioden frem til forfallet er fjernet.
Vurderingen av om Motiv-tallene er tilstrekkelig baseres på dagens situasjon, og det
må korrigeres for fremtidig trafikkvekst, vegnettstilgang, nye forskrifts- og
håndbokskrav, og prisvekst i drifts- og vedlikeholdskontrakter utover prognosene til
finansdepartementet.
På den enkelte rute antas det beregnede ressursbehov å ligge innenfor -5 pst til + 10 pst som
følge av at Motiv blir mer upålitelige når man går ned i detaljeringsnivå med fordeling på mer
avgrensede områder som vegrutenivå og enkeltprosesser i et fylke. Forståelsen av hvor
grensedragningen går mellom budsjettpostene 23 og 30 når utbedringstiltak må iverksettes, vil
også ha vesentlig betydning når en skal vurdere om rammen til drift og vedlikehold er
tilstrekkelig eller ei.
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5.3 Beskrivelse av investeringstiltak med forslag til prioritering

Veg

E16

Strekning

Sandvika
(Kjørbo)
Wøyen

-

Beskrivelse
av
prosjekt
eller
grupper av tiltak

Begrunnelse

Ombygging til 4 felt
inkludert kryss mot ny
E18. Del av Oslopakke
3.

Prioritet
1

Fremkommelighet
og TS

2000

X

1 100

X

850

E16

Bjørum
Skaret

-

Utbygging til 4 felt. HP
14-19

TS,
fremkommelighet

1500

E16

Skaret
Rørvik

-

Utbygging til firefelts
veg i eksisterende
trase

Trafikkavvikling
, trafikksikkerhet

720

X

Oppgradering av
tunnel

Trafikksikkerhet

130

X

E16

Nes
tunnelen 3

Potensial for
bruker-finans
mill. kr

Kostn
mill. kr

2

3

425

E16

Rørvik
Stein

-

Utbygging til firefelts
veg i ny trase

Trafikkavvikling
, trafikksikkerhet

1250

X

625

E16

Stein
–
Hvervenmo
en

Utbygging til firefelts
veg
i
ny
og
eksisterende trase

Trafikkavvikling
, trafikksikkerhet

1000

X

500

E16

Hvervenmo
em – Ve

Utbygging til firefelts
veg i eksisterende
trase

Trafikkavvikling
, trafikksikkerhet

350

E16
E16

E1
6

Ve
Hallingby
Hallingby –
Oppland
grense

Bagn
(nord)
Bjørgo

-

Utbedring av vegen til
vegnormalstandard i
dagens trase
Breddeutvidelse,
kurveutretting,
kryssutbedringer,
og G/S- tiltak

Bjørgo Fagernes

E1
6

Fagernes
sentrum

E1
6

Fagernes - Breddeutvidelse,
Øye, ekskl kurveutretting
Kvamsklei

Ny veg Aurdal og Leira
Ny veg Fagernes,
Tunnel i nord

0

Trafikkavvikling
, trafikksikkerhet

250

X

0

Trafikksikkerhet

900

X

0

TS

Utbedring og tunell. HP
14-19

E1
6

X

Fremkommelig
het (vinter) og 1 000
TS

200

X

ÅDT 2400
Takst kr.2,50/km

Fremkommelig
het og TS

170

X

Fremkommelig
het og TS

370

X

Fremkommelig
het og TS

980

3

800
ÅDT 6000

X

Takst kr. 2/km

KVU-arb. vil gi
nye kostnadstall

Oppgradering av Nestunnelen vil etter planen gjøres som en del av prosjektet med ny E16 Skaret –
Hønefoss. Hvis dette prosjektet skyves ut i tid vil det uansett være behov for å gjennomføre
oppgraderingen av Nestunnelen i første 10-års periode. Summen er 850 mill.kr.
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va
E1
6

Kvamsklei
va

E1
6

Tunell
forbi
Rassikring
rasutsatt område.

280

X

0

Øye
- Ny veg utenom Øye. Fremkommelig
Eidsbru
Del av E16 Filefjell. het

270

X

0

E1
6

Rassikring,
Varpe bru Ny veg og tunell.
fermkommelig
- Nystuen Del av E16 Filefjell.
het (vinter)

420

X

0

E1
6

Nystuen Utbedring. Del av Sammenhenge
Fylkesgre
E16 Filefjell.
nde standard
nsen

90

X

0

X

E16

Oppland
gr.-Borlaug

Fullføring av prosjekt
Filefjell

Helårsveg med
god regularitet

500

E16

BorlaugLjøsne

Tuftås, Borgund, Selta
tunnel-rehab.

Krav til tunnel

135

E16

LjøsneHåbakken

Oml. ved Ljøsne skule

TS og miljø ved
skulen
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E16

LjøsneHåbakken

Utbedring
sykkelfelt

E16

LjøsneHåbakken

Oml Voll bru-Tønjum

TS, miljø
kurvatur

E16

HåbakkenGudvangen

Gudvanga
rehab.

tunnel,

Krav til tunnel

460

E16

HåbakkenGudvangen

Øvrig tunnel-rehab.
Lærdal,
Onstad,
Fretheim

Krav til tunnel

590

E16

HåbakkenGudvangen

g/s-veg Aurland-Flåm

TS

60

E16

Gudvangen
-Oppheim

5 km ny
Nærøydalen

tunnel

Skredsikring, TS

600

E16

Gudvangen
-Oppheim

Utbedring
Oppheim

Stalheim-

Bredde/kurvatur

190

E16

OppheimLundarosen

Fullføring
Lundarosen-Løno

TS, miljø

340

E16

OppheimLundarosen

Løno-Oppheim, delvis
utbedring

TS,
miljø,
bredde/kurvatur

730

E16

Lundarosen
-Bulken

Vossapakken,
restoverslag

Framkomst, TS,
miljø

100

E16

Lundarosen
-Bulken

Midtrekkverk, 7 km

TS

200

X

E16

Bulken
Dalseid

Rehab.
Tunnel
Hernes,Hyving,Trollk
one,Dalseid

krav til tunnel

230

X

-

med

X
X

115

X

Bredde/kurvatur
TS

61

og

95

X
X

X

X
X

X
X
X
X

50
ÅDT 4000
Takst kr. 40

E16

Bulken
Dalseid

-

Utbedring 21 km

410

X

Bredde/kurvatur

E16

DalseidVaksdal

Ny tunnel Beitla, TStiltak Dalevåg m.m.

krav til tunnel,
TS

120

E16

DalseidVaksdal

Rehab. tunneler

krav til tunnel

180

E16

DalseidVaksdal

Ny tunnel Stanghelle,
Midtrekkverk
Vaksdal-Dale, 14 km

X

X

640

X

TS, bredde
E16

VaksdalRomslo

Ny tunnel KjenesRomslo 9 km

krav til tunnel,
TS, beredskap

1140

E16

VaksdalRomslo

Rehab. tunnel Boge

krav til tunnel

50

E16

RomsloArna

Arnanipa,
tunnel+rehab
tunnel

ny
gml.

TS, beredskap,
trafikkavvikling

430

X

E16

RomsloArna

Smal
4-felt,
tunnelløp, bruer

sep.

TS, beredskap,
trafikkavvikling

520

X

E16

ArnaVågsbotn

Nye tunnelløp og 4
felt, 10 km

TS, kapasitet
Avventer KVUkonklusjon

1400

Rv.
5

HåbakkenSogndal

Rehabilitering
tunneler

Krav til tunneler

350

Rv.
5

HåbakkenSogndal

Utbedring
m/sykkelfelt Lærdal
og
Kaupanger
Loftesnes bru

TS,
bredde/kurvatur

380

Rv.
5

HåbakkenSogndal

Ny
veg/tunnel
Valeberg-Loftesnes

TS,
bredde/kurvatur

290

Rv.
5

SogndalSkei

Sykkelfelt + fortau
Gravensteinsgata
Forbikj.felt
Sogndalsdalen

TS, miljø

30

Rv.
5

SogndalSkei

Rehab. og strossing
tunneler

Krav til tunneler

930

Rv.
5

SogndalSkei

Miljøtunnel Sogndal
sentrum
Utbedring
og
rassikring
Fjærland/Kjøsnesfj.

Miljø

270

X

X

900
ÅDT 12000
Takst kr. 25
(felles
med
Vaksdal-Romslo)
X

X
X

X
X

X
X

Bredde/kurvatur

Rv.
5

Førde-Florø

Utb.
m/sykkelfelt
Førde-Naustdal

TS,
bredde/kurvatur

210

Rv.

Førde-Florø

Rehabilitering

Krav til tunneler

280

62

X
X

100
(Sogndal
miljøtunnel
tilskudd/bom)

5

tunneler

Rv.
5

Førde-Florø

Markegata, Florø

miljø

50

Rv.
5

Førde-Florø

Skrevikja

skredsikring

20

Hele ruta

Planlegging

600

X

X

X

Hele ruta

Mindre utbedringer

900

X

X

X

Hele ruta

Gang/sykkelveger

600

X

X

X

Hele ruta

TS-tiltak

450

X

X

X

Hele ruta

Miljøtiltak

90

X

X

X

Hele ruta

Universell
utforming/kollektiv

180

X

X

X

Hele ruta

Skredsikring, uspes.

250

X

25
(tilskudd/bom)
X

X

For programområdene foreligger det dokumentasjon for viktige tiltak i første periode. For øvrig er det
ført opp uspesifiserte behov som er kalkulert ut fra erfaringer i de siste HP-periodene. Disse er ikke
beregnet på prosjektnivå og heller ikke effekt-beregnet.
I øvre del av Valdres pågår et KVU-arbeid fram til mars 2011. Dette vil gi nye kostnadstall for
Bjørgo-Øye. I tabellen er det tatt utgangspunkt i kostnader fra forrige vegutredning (2006)
For å oppnå utbedringsstandard ved ÅDT under 8000 og vegnormalstandard ved ÅDT over 8000 har
ruta følgende investeringsbehov :

Prioritet 1

15965 mill.kr.

Prioritet 2

6845 mill.kr.

Prioritet 3

4040 mill.kr.

SUM

26850 mill.kr.

5.4 Finansiering
Det er gjort en vurdering av bompengepotensialet knyttet til større strekningsvise tiltak. Flere tiltak er
under utredning for bompengefinansiering dette gjelder spesielt tiltak omtalt i NTP 2010-2019. For
disse har vi lagt til grunn eksisterende bompengeberegninger der slike eksisterer. For øvrige prosjekt
er gjennomføring og oppstart ukjent frem til tiltaket blir prioritert i handlingsprogram. Beregningen av
bompengepotensialet vil derfor være preget av stor usikkerhet. På bakgrunn av dette har vi valgt en
svært forenklet fremgangsmåte.
For nye prosjekter har vi gjort en beregning av hvilke bompengebidrag som kan finansieres på
bakgrunn av følgende forutsetninger:
•
•

Gjennomsnittlig takst tilsvarende 2 kroner pr km ved åpning for lengre strekninger, for andre
tiltak er det gjort en selvstendig vurdering av takstnivået.
Dagens ÅDT (2010) er lagt til grunn ved åpning. Vi ser med dette bort fra trafikkvekst frem til
åpning. Dette fanger opp en trafikkavvisning ved bompengeprosjektet tilsvarende
trafikkveksten fra 2010 til 2019 ved oppstart i 2020.
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•
•
•
•
•

2 års anleggstid med lik fordeling av midlene. Innkrevingen starter år 3
15 års innkrevingsperiode
6,5 pst. Lånerente
2,5 mill. i årlige innkrevingskostnader pr. innkrevingspunkt (2010-kroner)
Trafikkvekst i tråd med grunnprognosene i NTP 2010-2019

Ved å legge til grunn en gjennomsnittlig takst ut fra lengden på strekningen mener vi å fange opp
potensialet på en bedre måte enn ved at takstnivået settes ut fra at bompengeordningen skal finansiere
det Staten ikke kan dekke. I praksis innebærer dette et jevnt takstnivå, men at bompengeandelen blir
høyere der det er et stort trafikkgrunnlag, mens bompengebidraget blir lavere der det er lite trafikk. Vi
oppfatter dette å være i tråd med NTP 2010-2019 der det heter at: “For å få forsert utbyggingen av
riksvegnettet, kollektivinfrastrukturen og styrket drift av kollektivtransporten, legges det opp til å
utnytte en stor del av bompengepotensialet der det er lokalpolitisk vilje til dette. Det innebærer en høy
bompengeandel der potensialet er stort.”
Det er gjennomført en mulighetsstudie for delvis bompengefinansiering av strekningen Skaret –
Hvervenmoen. I denne mulighetsstudien er det forutsatt en bompengeandel på 50%. Dette er også lagt
inn som potensial for brukerfinansiering. Fra øvre Valdres og fram til Vinje (Voss kommune) har E16
trafikktall som i stor grad ligger mellom 1000 og 2000 i ÅDT. Potensialet for brukerfinansiering er
dermed nokså beskjedent. Ved Voss er en del tiltak finansiert i Vossapakken, og det er lite rom for
utvidelse av denne pakken. Dermed er det mest naturlig å se på delt finansiering nærmere Bergen.
Trafikktallene stiger til ca 5000 i Vaksdal kommune, og videre til ca 10000 etter Trengereid. ArnaVågsbotn har ÅDT på 15000 i 2009. De store tiltakene i Vaksdal går på oppgradering av tunneler til et
høyere sikkerhetsnivå, og det er ikke vanlig praksis å innføre brukerfinansiering på slike tiltak.
Derimot vil tunneltiltakene Trengereid-Arna-Vågsbotn også gi trafikantene en gevinst i form av bedre
trafikkavvikling. Et grovt overslag antyder et potensial på 900 mill.kr. med bomavgift 20 kr. som
gjennomsnitt. Dette vil utgjøre ca 70 % av kostnaden for Trengereid-Arna. Av hensyn til
beredskapssituasjonen kan det være naturlig å ta denne delstrekningen først. Tiltak på Arna-Vågsbotn
vil også være avhengig av konklusjonene i KVU/KS1 for Bergensområdet.

5.5 Virkninger og samfunnsøkonomiske beregninger

Virkning
Samfunnsøkonomisk netto nytte

Tilstand
2014

Endring
prior. 1*

Endring
prior. 2*

Endring
prior. 3*

-6607

-413

-1483

Reduksjon i ulykkeskostnader

1947

780

431

Reduksjon i transport- kostnader
for samfunnet

3281

1495

451

Reduksjon i transport- kostnader
for næringslivet

1101

250

88

Reduksjon i transport- kostnader
for distriktene

644

253

284

Reduksjon i antall drepte og
hardt skadde

44

49

31

Reisetid på ruta

64

Tilstand
2044

134,2

Antall km uten gul midtlinje

*

*

*

43,6

11,4

-3

6,8

*

*

*

17

14

11

Antall km med vegbredde <8,5
km
Antall km firefelts veg med
fysisk adskilte kjørebaner
Antall km midtrekkverk på to- 11
og trefeltsveger
Antall
km
midtoppmerking

forsterket

Antall km tilrettelagt for gående 71.1
og syklende
Antall km kollektivfelt
Antall
rasstrekninger
raspunkter
CO2-utslipp
(mill.
Tilstand, ikke endring.

og 33
tonn).

82 000

Antall personer utsatt for PM10
over grenseverdien. Tilstand,
ikke endring.

0

0

7

7

Antall personer utsatt for NO2
over grenseverdien. Tilstand,
ikke endring.

0

0

0

0

Antall personer med 38 dB
innendørs støynivå. Tilstand,
ikke endring.

150

Støyplageindeks (SPI). Tilstand,
ikke endring.

1 309

Antall
konflikter
mellom
riksveg og biologisk mangfold
Antall
konflikter
riksveg og vann

mellom

Antall
kollektivknute-punkter
langs riksveg med universell
utforming
Antall
holdeplasser
langs
riksveg
med
universell
utforming
Virkning
på
driftsvedlikeholdsbudsjettet

og

* For miljøvirkningene har vi oppgitt tilstand og ikke endring. Dette fordi endringene her i
stor grad vil være avhengig av andre faktorer enn tiltakene i seg selv. Miljøvirkningene er
beregnet samlet for de ulike prioriteringsgruppene.
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