
Klart for anleggsstart
I midten av september starter utbyggingen 

av E16 fra Fønhus i Sør-Aurdal og nordover.

Dagens veg er smal, mangler noen steder gul midtlinje og 
har trafikkfarlige avkjøringer. Den nye vegen får en god 
standard som lokalveg i Valdres og som hovedvegforbin-
delse mellom Østlandet og Vestlandet. Utbyggingsprosjek-
tet er en del av Prosjekt Vestoppland i Statens vegvesen.

Statens vegvesen starter med den 6,5 km lange streknin-
gen fra Fønhus til Dølvesæter. Deretter fortsetter byggear-
beidene med de siste 3,5 kilometerne opp til Bagn. Strek-
ningen Fønhus-Bagn skal stå ferdig ved årsskiftet 2014-15.

Da er planen å fortsette med utbygging av 11 kilometer 
fra Bagn til Bjørgo. Men dette er avhengig av politiske 
vedtak og bevilgninger.

vegvesen.no/e16valdres

E16 har mye tungtrafikk. Her dundrer tre lastebiler 
forbi ved Fønhus. (Foto: Geir Røed)
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Byggearbeidene vil medføre at vegen blir stengt i 
opptil 30 minutter. Her fra trefelling 
i anleggsområdet i sommer. 
(Foto: Geir Røed)

Dette sKal gjøres
•	 Vegen	blir	bredere	enn	dagens,	med	en	vegbredde	på	8,5	m.	
•	 Ny	veg	går	hovedsakelig	 i	eksisterende	 trasé,	men	det	 skal	 
 bygges to tunneler. Den ene er på 650 m ved Bergsund, og  
 den andre blir etter planen på 4,3 km – og skal gå nord for  
 Bagn sentrum. Det skal bygges ny bru over Begna ved Bagn.
•	 Ved	Briskebyen	blir	det	ny	trasé	og	den	gamle	vegen	gjennom	 
 grenda blir lokalveg. 
•	 Flere	kryss	og	avkjørsler	skal	bygges	om,	i	tillegg	til	flere	nye.
•	 På	strekningen	Fønhus-Bagn	skal	bruene	Hølera	og	Island	ut- 
 vides, og det skal bygges underganger og busslommer. Nord  
 for Briske-byen blir det busslomme med parkeringsmuligheter. 
•	 Ca.	25	boliger	skal	støyisoleres	og/eller	støyskjermes.
 
Det lokale firmaet «Arbeidsfellesskapet Dokken og Engene» 
skal bygge delstrekningen Fønhus-Dølvesæter. 

KostnaD og finansiering:
Utbygging og opprustning av hele den 21 km lange strekningen 
Fønhus – Bjørgo er kostnadsberegnet til 1,5 mrd kr. (2012-kr.) 
Prosjektet finansieres med statlige midler, blant annet ras-
sikringsmidler, og bompenger. Bomstasjonen settes først opp 
ved	Koparvike,	men	flyttes	til	kommunegrensa	mellom	Sør-	og	
Nord-Aurdal når hele strekningen Fønhus-Bjørgo er bygget ut.

Dette sKjer høsten 2012

fønhus-Dølvesæter:
Byggearbeidene starter i  midten av september. Utover høsten 
blir det omfattende sprengningsarbeider. Siden det ikke er om-
kjøringsmuligheter, kan E16 bli stengt i opptil en halv time un-
der sprengningsarbeid og utvidelse av bruer. Også lengre steng-
ninger kan forekomme. Dette blir varslet gjennom media og på 
våre nettsider.

Men det blir ikke utført sprengningsarbeider når bussene kjører, 
derfor blir ikke bussene forsinket. Bilister kan unngå ventetid der-
som de kjører på bussens rutetider. I enkelte perioder blir det åpent 
for ferdsel i kun ett felt, med lysregulering eller bruk av følgebil.

Statens vegvesen vil tilpasse anleggsarbeidene i forhold til hel-
geutfarten, og under hele anleggsperioden vil minst to-tredeler 
av anleggsområdet ha fast dekke.

Anleggsarbeidene vil i hovedsak pågå fra kl. 07-20 mandag til 
torsdag, og fra kl. 07-14 på fredager. Det blir ikke arbeid i helgene.

Fram til sommeren 2013, blir det meste av arbeidet på den syd-
ligste delen – fra Fønhus bru til avkjøringen til Lundebygda.

Dølvesæter-Bagn:
Ingen byggeaktivitet høsten 2012. Statens vegvesen jobber 
med forberedelser til byggestart.

Bagn-Bjørgo:
På denne strekningen jobber Statens vegvesen med en ny re-
guleringsplan som etter planen legges fram i oktober med en 
høringsperiode på seks uker. Vi håper på vedtak i Sør- og Nord-
Aurdal kommuner i første kvartal 2013. 

Det planlegges ny tunnel nord for Bagn og utretting av svinger 
nord for tunnelen.
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Mer inforMasjon

Denne nettsiden blir fortløpende oppdatert:
vegvesen.no/Vegprosjekter/e16valdres

Har du spørsmål kan du også kontakte:
Byggeleder	rasmus.piltingsrud@vegvesen.no,	tlf.	468	09	798
Kommunikasjonsrådgiver	geir.roed@vegvesen.no,	tlf.	951	03	313
Prosjektleder	anne-brit.moen@vegvesen.no,	tlf.	916	99	221
Planleggingsleder	bjorn.nyquist@vegvesen.no,	tlf	911	70	253
Grunnerverver	solveig.jarstadmarken@vegvesen.no,	tlf	416	27	866

Byggeledelsen er også tilgjengelig på anleggsriggen ved 
Prix i Bagn sentrum fra 15. oktober. Kom gjerne innom i 
kontortiden. Entreprenøren vil ha kontorlokaler i Briskebyen.


