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  Sammendrag 1

Illustrasjonsplan for E16 fra Fagernes øst til Hande er en overordnet, teknisk presentasjon 
av aktuelle løsninger for ny E16 mellom Fagernes og Hande. Planene omfatter fire alternativ 
gjennom Fagernes sentrum og fire alternativ mellom Fagernes og Hande. De alternativene 
som presenteres her skal også inngå i konsekvensutredningen.  

Alternativ gjennom Fagernes: 

• Alternativ 1 følger eksisterende veg gjennom sentrum og vil omfatte ulike 
trafikksikkerhetstiltak og utbedringer som vil gi bedre miljø, trafikksikkerhet og 
fremkommelighet. 

• Alternativ 2 (grønn) har den korteste tunnelen og utnytter en vesentlig del av 
eksisterende E16 gjennom sentrum fra øst og helt frem til Tveitavegen. Herfra blir 
det tunnel frem til Skrautvålvegen og bru over Neselve.  

• Alternativ 3 (rød) vil få en betongtunnel under deler av bebyggelsen. Tunnelen 
kommer ut i dagen ved Skrautvålvegen på samme sted som i alternativ 2. I denne 
løsningen vil man få et separat lokalvegsystem som ikke berører ny E16.  

• Alternativ 4 (oransje) vil få tunnel lenger øst, like utenfor tettstedet. Dette blir den 
lengste tunnelen av de tre og gjennomgangstrafikken vil bli ledet helt utenom 
sentrum. Tunnelen kommer ut i dagen ved Skrautvålvegen på samme sted som i 
alternativ 2 og 3. 

Alternativ mellom Fagernes og Hande: 

• Alternativ 1 følger eksisterende E16 på hele strekningen. Tiltakene vil omfatte 
opprusting eller nybygging, inkludert tiltak for gående og syklende.  

• Alternativ 2a med tunnel til Ulnes vil følge et kort stykke av Fv 51 ut fra Fagernes 
opp til Breiset og videre inn i en 5 km lang tunnel mellom Breiset og Ulnes. Nord for 
Ulnes følges 10 km av eksisterende E16 til Hande med de samme tiltakene som i 
alternativ 1.  

• Alternativ 2ab med tunnel til Røn vil følge 5 km av Fv 51 ut fra Fagernes og opp til 
krysset med Fv 269 og ta inn i en 6,5 km lang tunnel som kommer ut i dagen like 
nord for tettbebyggelsen i Røn. Nord for Røn følges 3,5 km av eksisterende E16 til 
Hande med de samme tiltakene som i alternativ 1. 

• Alternativ 2b med tunnel til Hande vil følge 5 km av Fv 51 ut fra Fagernes og opp til 
krysset med Fv 269. Herfra bygges 5 km ny veg oppover i lia fram til tunnelpåhugg i 
nærheten av Tuv. Mellom Tuv og Hande blir det en 5,5 km lang tunnel som kommer 
ut i dagen i nærheten av Hande.  
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 Planprogrammet  2

 

Mål  

Samfunnsmål 

Strekningen E16 Fagernes syd - Hande skal utvikles til en forutsigbar, sikker og effektiv transportåre 
mellom øst- og vestlandet og bidra positivt til bosetting og næringsliv i Valdres. 

 

Effektmål 

• Lavere transportkostnader for næringslivet og gjennomgangsreisende. 

• Flere syklister og gående langs strekningen. 

• God tilknytning til Fagernes som by og regionsenter. 

Bakgrunnen for disse målene er behovsanalysen som ble utarbeidet i KVU-prosessen. Denne 
analysen peker på at det er behov for en effektiv, sikker og forutsigbar veg, både for 
gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Videre er det behov for å øke trafikksikkerheten og bedre 
forholdene for gående og syklende. 

 

Silingsprosess 

Det har i tidligere prosesser vært skissert og drøftet ulike alternativer for ny eller opprustet E16 
gjennom Fagernes og nordover forbi Ulnes og Røn. I arbeidet med konseptvalgutredningen ble det 
gjennomført en idédugnad, som både hentet ideer fra tidligere prosesser og skisserte nye alternativ.  

Planprogrammet anbefaler at det gjennomføres et innledende arbeid for å få frem andre alternativ enn 
de som er vist i planprogrammet.  I tillegg skal man gjennomføre en siling som gjør at de alternativer 
som konsekvensutredes blir begrenset og framstår som relevante og gjennomførbare.  

Vurdering av alternativ og valg av de som skal videreføres til konsekvensutredningen er dokumentert i 
silingsrapporter.  
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 Viktige forutsetninger 3

3.1  TRAFIKKENS FORDELING PÅ VEGNETTET 

Trafikkens fordeling på nytt og gammelt vegnett vil få betydning for trafikksikkerhet og 
fremkommelighet, men også i forhold støy til og andre nærmiljøtema. Den nye vegen vil få god 
standard på hele strekningen. Nytten i prosjektet blir større jo mer trafikk som går på ny veg. Prognose 
for trafikk på de enkelte alternativene er vist i Tabell 1. 

I alternativ 1 vil både gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk kjøre på den oppgraderte E16.  

Alternativ 2B med tunnel til Hande er den andre ytterligheten. Her vil først og fremst 
gjennomgangstrafikken benytte den nye vegen og lokaltrafikken i stor grad benytte dagens veg. Man 
oppnår dermed å kunne skille mellom ulike trafikanter, og den gamle vegen kan i større grad tilpasses 
lokaltrafikk med mulighet for lavere dimensjonerende hastighet. Størst ulempe ved dette alternativet vil 
være at trafikken på den gamle vegen vil få mindre god trafikksikkerhet og fremkommelighet, da det 
ikke forutsettes forbedringer på denne strekningen. Alternativ 2b vil også gi mindre trafikk på ny 
omkjøringsveg forbi Fagernes (sammenlignet med alternativ 2a) fordi det blir mer trafikk på dagens 
E16. Denne trafikken vil i stor grad benytte eksisterende bru og det lokale vegnettet i Fagernes.  

I alternativ 2A Ulnes vil både gjennomgangstrafikken og det meste av lokaltrafikken benytte den nye 
vegen og man vil få en bedre veg med bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det vil i dette 
tilfellet fortsatt være ulemper med at ulike typer trafikk blandes på strekningen. Alternativet vil gi minst 
trafikk over dagens bru over elva i Fagernes og mest trafikk som vil benytte ny omkjøringsveg utenom 
Fagernes sentrum.  

Alternativ 2AB vil være en mellomting mellom 2A og 2B der gjennomgangstrafikken og en mindre del 
av lokaltrafikken benytte tunnelen.  

Grunnlaget for planarbeidet er trafikkprognoser for 2018 som er antatt åpningsår.  Prognosene angir 
trafikkmengder i alternativ 1 på mellom ca. 2300 – 3200 biler på E16 og på Fv 51 utenom Fagernes 
sentrum og opptil 7400 biler i døgnet gjennom Fagernes. Hvis trafikken på eksisterende E16 blir ledet 
i tunnel over til Fv 51, forventes det at summen av trafikken oppover på denne felles strekningen langs 
Fv 51 vil bli 5000 – 7000 biler i døgnet.  
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Trafikkprognoser for de ulike alternativ fremgår av Tabell 1. 

Tabell 1Prognoser for trafikkmengder på vegnett (ÅDT år 2018) 

Vegsnitt Alternativ 1 Alternativ 2A 
Ulnes 

Alternativ 2AB  
Røn nord 

Alternativ 2B 
Hande 

Fagernes omkjøringsveg  - 4530 4030 3850 

Skrautvålvegen 1790 2780 2170 2060 

Fagernes bru 7450 1440 2000 2320 

Strand  3190 300 1200 1550 

Røn sør 2330 2340 950 820 

Røn nord 2750 2590 1880 1280 

Tverrveg ved Ulnes 1500 2490 1270 1400 

Tverrveg ved Røn 1590 1300 1690 1450 

Fv 51 3220 6970 5190 4930 

Ny tunnel - 4300 2790 1880 

 

3.2 DIMENSJONERINGSKLASSER 

3.2.1 Trafikkmengde, årsdøgntrafikk (ÅDT) på 0-4000 biler. 

Opprustning av E16 skal i utgangspunktet tilfredsstille dimensjoneringsklasse S2 med ÅDT på 0 – 
4000 biler og fartsgrense 80 km/t. I spesielle tilfeller benyttes dimensjoneringsklasse S1 med hastighet 
60 km/t. Det er små forskjeller i normalprofilet for S1 og S2.  

Vegbredden skal være 8,5 meter inkludert to kjørebaner på 3,25 meter og 1 meter skulder på hver 
side. I tillegg skal det legges til rette for gående og syklende. Der hvor det antas at gang- og 
sykkeltrafikken vil bli mindre enn 50 pr døgn skal det vurderes å erstatte gang- og sykkelvegen med 
en utvidet skulder på 1,5 meter. Separat gang- og sykkelveg foreslås derfor gjennom Ulnes og Røn, 
samt nedre del av Fv 51. Det vil også gjelde for ny veg gjennom Fagernes.  

 

 

Figur 1:  Normalprofil vegklasse S1, 8,5 m vegbredde (mål i m) 
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Figur 2:  Normalprofil vegklasse S2, 8,5 m vegbredde (mål i m) 
 

Tunneler skal i utgangspunktet bygges med tunnelklasse C som er tofeltsveg med innvendig bredde 
på 9,5 meter. Denne tunnelklassen benyttes for tunnellengder fra 0,5 til 10 km og trafikkmengder 
under 4000 ÅDT.  

 

Figur 3:  Tunnelprofil T9,5 (mål i m) 

 

3.2.2 Trafikkmengde, årsdøgntrafikk (ÅDT) på 4000 - 8000 biler 

Dagstrekninger med trafikkmengde på 4000 – 8000 biler i døgnet bygges i samsvar med vegklasse 
S4 med en bredde på 10 m inkludert skulder på 1 m og midtmarkering på 1 m. Denne 
standardklassen benyttes for ny omkjøringsveg forbi Fagernes og oppover langs dagens Fv 51 som 
går i felles trase med E16 for alternativ 2A, 2AB og 2B. 
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Figur 4:  Normalprofil vegklasse S4, 10 m vegbredde (mål i m) 

 

Tunnel med trafikkmengder på 4000 - 8000 i døgnet bygges som type T10,5 med 3,5 m kjørebane og 
1 meter midtmarkering. Dette gjelder for både betongtunnel og fjelltunnel. Figur 5 viser en aktuell 
løsning for betongtunnel i løsmasser i Fagernes sentrum. Bredden på byggegropa vil i stor grad bero 
på graveskråning for løsmassene som sannsynlig ikke egner seg for spunting. Ut fra de 
opplysningene som foreligger har man anslått at det er 3 meter ned til fjell.  

 

 

Figur 5: Profil av S4 med betongtunnel (T10.5) for E16 gjennom Fagernes 
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3.3 STANDARDKRAV  

3.3.1 Standard for ny E16 

Nedenfor er det angitt standard dimensjoneringsparametre for vegklassene S1, S2 og S4. 

Dimensjoneringsklasse S1 S2 S4 

ÅDT 0-12000 0-4000 
4000-
80000 

Fartsgrense (km/t) 60 80 80 
Vegbredde (m) 3,25 3,25 3,50 
Skulderbredde (m) 1 1 1 
Midtmerking (m) - - 1 
Total vegbredde (m) 8,50 8,50 10,00 
Min. hor. radius (m) 150 250 275 
Min. hor. radius (m) 100 m før/etter T-/X-kryss 225 425 550 
Min. klotoide (m) 85 125 140 
Min. vert. radius høybrekk (m) 1 100 2 800 4 200 
Min. vert. radius høybrekk (m), 100 m før/etter T-/X-kryss 2 300 6 100 9 300 
Min. vert. radius lavbrekk (m) 1 100 1 900 2 100 
Maks stigning (%) 6 6 6 
Maks stigning (%), 100 m før/etter T-/X-kryss 5 5 5  
Stoppsikt (m) 70 115 145 
Min. avstand mellom tunnel og kryss (m) 140 230 290 
 

3.3.2 Sikt i kryss 

I forkjørsregulerte kryss skal det være sikt på minst 2 x stoppsikt. Sikten måles fra et punkt inne på 
sidevegen og langs forkjørsvegen (230 m for S2). For kryss som ligger nær en tunnel kan sikten 
måles til tunnelåpningen, men ikke lenger inn. I tilfeller der krysset er en rundkjøring blir 
forkjørsreguleringen opphevet og siktkravet reduseres til minst 1x stoppsikt målt fram til vikelinje eller 
gangfelt.   
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3.3.3 Standard på nedgradering av eksisterende E16 

Flere av de foreliggende trasealternativene viser en omlegging av E16 mellom Fagernes og Hande. 
Der E16 legges om må eksisterende veg likevel opprettholdes som lokalveg for de som bor og ferdes 
langs vegen.  

Avlastet vegnett må utformes på en slik måte at det gir god sikkerhet og framkommelighet for 
lokaltrafikken i den daglige bruken, med spesiell vekt på tilrettelegging for gående og syklende.  

Vegen må også kunne benyttes som beredskapsveg ved stenging av hovedvegen, blant annet ved 
vedlikeholdsarbeider i tunnel og ulykker. Hensynet til hovedvegstrafikken skal likevel ikke være 
førende for de løsninger som blir valgt.  

Aktuelle tiltak vil være innsnevring av kjørebanen og andre trafikksikkerhetstiltak som skal dempe 
hastigheten og gjøre det tryggere for gående og syklende. Det anbefales derfor at avlastet vegnett 
klassifiseres som samleveg klasse Sa3 med vegbredde på 6,5 m, inkluderte 0,5 m skulder på hver 
side.  

 
 

3.3.4 Separat gang- og sykkelveg 

Planprogrammet forutsetter at det skal legges til rette for flere gående og syklende på strekningen. 
Det skal planlegges gang- og sykkelveg der det er behov for det.  

Regelverket i håndbok 017 sier at:  

 «Langsgående gang- og sykkelveg bør etableres når ÅDT er over 1000 og potensialet for 
gående og syklende overstiger 50 i døgnet, eller strekningen er skoleveg. Dersom det er 
vanskelig å få til en egen gang- og sykkelveg, kan skulderen utvides til 1,5 meter på begge 
sider. Utvidet skulder anbefales ikke brukt som del av skoleveg».  

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 
2 km (1.klasse) eller 4 km (2. - 10.klasse). Servicetilbud som skole, idrettsanlegg, barnehage, butikker 
og tetthet av bebyggelse genererer gang- og sykkeltrafikk som igjen skaper behov for gang- og 
sykkelveg. Barneskole og dermed skoleveg innen radius 4 km finnes kun på Røn, da Ulnes skole skal 
legges ned. Man har ellers ingen opplysninger om forventet antall gående og syklende langs E16.  

Det foreslås å anlegge separat gang- og sykkelveg gjennom Røn og på en kortere strekning forbi 
Ulnes. På grunn av stedvis trang situasjon samt for å minske inngrep i natur, landbruk og kulturmiljø 
anbefales det å anlegge 1,5 meter skulder på begge sider av vegen på resterende strekninger som 
alternativ til gang og- sykkelveg. 
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3.4 GRUNNUNDERSØKELSER 

Grunnundersøkelsene ble gjennomført i juni 2012 og resultatene danner grunnlag for vurderinger av 
teknisk gjennomførbarhet og for forprosjekt for tunnelen.  

Tegningen nedenfor viser utførte boringer i Fagernes, en serie som dekker tunnelpåhugg for alternativ 
rød og en serie for alternativ oransje. I tillegg er det utført boringer ved foreslått påhugg for tunnel i 
vest ved parkeringsplassen for idrettsbanen. For alternativ grønn er det foretatt en visuell vurdering av 
fjellforholdene, samt innhentet opplysninger fra grunneiere. 

Det er også tatt noen fjellkontrollboringer ved Breiset, UInes og Hande. 

 

Figur 6:  Oversiktstegning, grunnundersøkelser i Fagernes i 2012 

 

3.4.1 Geotekniske vurderinger 
 

Tunnelpåhugg Fagernes sentrum  

I Fagernes sentrum er det tre alternativer og fire ulike påhugg som er vurdert. 

Det er utført 9 totalsonderinger (punktene nr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11). Generelt er det påtruffet fast 
lagrede masser helt ned til antatt fjell. Dybden til fjell varierer relativt mye innenfor korte avstander, fra 
fjell i dagen til ned mot 10 m dybde i de østlige punktene (punkt nr. 10).  

Ut fra en vurdering av grunnforholdene ligger forholdene til rette for åpen skjæring i løsmassene med 
en helning på ca.1:1,5. Enkelte steder vil skjæringene komme i konflikt med hus, og da kan det være 
aktuelt med sikringstiltak for å redusere bredden på inngrepet.  

Siden det ikke er tatt opp prøver fra grunnen er det vanskelig å si noe om tettheten til massene. For 
hus som kommer nær skjæring for tunnelpåhugg kan grunnvannssenking, og tilhørende fare for 
setningsskader være en aktuell problemstilling. En vurdering bør gjøres for hvert enkelt hus som kan 
bli berørt. 
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Tunnel for alternativ 2A kort (Breiset - Ulnes) 

I området hvor det opprinnelig var planlagt tunnelpåhugg ved Breiset er det urmasser som gjør 
sikringstiltak for bygging av et tunnelpåhugg vanskelig. På grunn av disse problemene, valgte man å 
gjennomføre totalsonderinger (punkt nr. 13) noe lenger sør. Det er her registrert ca. 5,1 m til fjell. 
Sonderingen viser videre at det er et øvre ca. 2 m tykt lag sannsynligvis leire som går over til sand. 
Videre i dybden ned til fjell er det registrert morene. Det foreslåtte tunnelpåhugget ligger nå ca. 80-100 
m sør for denne prøvetakingen i et område som har omtrent de samme løsmasseforholdene.       

Med hensyn til tilgjengelig plass og grunnforhold i området ligger forholdene rette for å kunne etablere 
en graveskråning med en helning på ca. 1:1,5. 

Ved det vestre tunnelpåhugget ved Ulnes er det utført 2 totalsonderinger (punktene nr. 14 og 15). 
Sonderingene viser at det er ca. 6,4-9,7 m ned til antatt fjell. Det er registrert et øvre ca. 2 m tykt lag 
av løst til middels løst lagrede masser som sannsynligvis er sandig leire. Videre er det registrert meget 
fast lagrede masser (morene) ned til antatt fjell i begge punktene. 

Forholdene ligger godt til rette for åpen skjæring med helning på ca. 1:1,5.  

 

Tunnel for alternativ 2AB Røn 

Ved det østre tunnelpåhugget er det kun utført visuell vurdering av grunnforholdene. Det er mye fjell i 
dagen i området og grunnforholdene vurderes som uproblematisk for etablering av tunnelpåhugget. 

Vestre tunnelpåhugg som kommer ut nord for Røn vurderes som uproblematisk. Her er forholdene 
vurdert visuelt og det er registrert fjell i dagen i dette området.  

 

Tunnel for alternativ 2B kort 

Ved det østre tunnelpåhugget er det kun utført visuell vurdering av grunnforholdene. Det er mye fjell i 
dagen i området og grunnforholdene vurderes som uproblematisk for etablering av tunnelpåhugget. 

For det vestre tunnelpåhugget ved Hande er det utført to totalsonderinger (punktene nr. 16 og 17) ved 
stedet hvor tunnelpåhugget opprinnelig var planlagt. 

Begge disse sonderingene viser at løsmassene er fast til meget fast lagret, men overgangen til fjell er 
imidlertid vanskelig å fastslå. Det er antatt at fjell er påtruffet i ca. 3,9-9,4 m dybde. Usikkerheten er 
stor og fjelloverflaten kan ligge høyere. Man har indikasjoner på at fjellet er forvitret og har dårlig 
kvalitet. 

Tunnelpåhugget er nå flyttet noe mot nord for å unngå en meget lang skjæring, store inngrep i 
landskapet og stort forbruk av jordbruksareal.  

Ved den nye plasseringen av tunnelpåhugget er terrenget mye brattere og det er registrert fjell i dagen 
flere steder. Det vil si at tunnelpåhugget vil bli kortere og det vil bli et mindre inngrep i terrenget. Her er 
det ikke utført undersøkelser, men det er antatt at løsmassene og fjellet er av samme kvalitet ved den 
nye lokasjonen som i punktene nr. 16 og 17.  

Ut fra en geoteknisk vurdering ligger forholdene til rette for åpen skjæring med helning på ca. 1:1,5. 

 

3.5 FLOMNIVÅ 

Flomsikker høyde i Fagernes er beregnet til kote 359,4. Det er beregnet 200 års flom pluss en 
sikkerhetsmargin på 0,5 m.  
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3.6 OVERSKUDDSMASSER 

Alle alternativ vil få et overskudd  av masser. Fordelingen mellom jordmasser og fjellmasser fra 
anlegget er ikke beregnet fordi man ikke har tilstrekkelig opplysninger om mengden av løsmasser i 
vegtraseen.  Tabell 2 viser en grov oversikt over masseoverskuddet: 

 

Tabell 2  Masseberegning for hvert alternativ 

Alternativ Fra dagsoner Fra tunnel Til fylling Masseoverskudd 

Alt. 1 720 000 0 230 000 490 000 

Alt. 2a lang 130 000 350 000 10 000 487 000 

Alt. 2ab 160 000 460 000 20 000 600 000 

Alt. 2b kort 490 000 380 000 180 000 690 000 

Grønn alt. 1 120 000 30 000 10 000 140 000 

Rød alt.. 3 150 000 50 000 10 000 190 000 

Oransje alt. 4 90 000 100 000 50 000 140 000 

 

Det er vurdert mulige områder for bruk av overskuddsmassene.  

Utfylling i Veslefjorden i Strondafjorden er vist på kommuneplanens arealdel. Planen legger opp til 
utfyllinger i flere områder fra utløpet av Neselve og østover til Shell-stasjon, samt en utfylling videre 
østover med ny strandlinje.  

Deler av Fagernes sentrum, samt gangvegen fra sør ligger i dag på fylling, og en ytterligere utfylling 
kan gi en bedre landskapsmessig tilpassing, og en finere linjeføring på strandlinjen enn i dag.   

Som alternativer til utfylling i fjorden vurderes å deponere masse til opparbeidelse av industriområdet 
på Rogndokken. Det vil også være aktuelt å benytte masse til forming av terrenget på siden av det 
nye veganlegget. Det kan være aktuelt å slake ut sideterrenget for å få en bedre tilpasning til 
landskapet og redusere forbruket av dyrka mark. 

 

 

Figur 7 Utsnitt av kommuneplan for Fagernes (høringsutgave) 
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 Beskrivelse av alternativene 4

4.1 FAGERNES SENTRUM 

 

Figur 8:  Alternativer gjennom Fagernes  

 

På strekningen gjennom Fagernes er det utarbeidet fire alternativ. Disse fire løsningene er utviklet 
med utgangspunkt i planprogrammet og bearbeidet videre gjennom en optimaliseringsprosess i løpet 
av våren og sommeren 2012. Noen alternativer er valgt bort i en silingsprosess som er dokumentert i 
egen rapport.  

Man står da igjen med fire alternativ som man anbefaler å ta med videre i konsekvensutredningen:  

• Alternativ 1 svart som følger dagens veg gjennom Fagernes 
• Alternativ 2 grønn vil få en tunnel som begynner i nærheten av Shellstasjonen ved 

Tveitavegen.  
• Alternativ 3 rød får en tunnel som starter med en relativt lang betongtunnel under deler av 

bebyggelsen og fortsetter videre i fjelltunnel fra et punkt mellom Tveitavegen og Garlivegen.  
• Alternativ 4 oransje får et annet utløp lenger øst for sentrum i nærheten av Bakkevegen.  

 

4.1.1 Alternativ 1 svart linje 

Det er ikke laget detaljerte planer for opprustning av eksisterende veg gjennom Fagernes, men 
hensynet til miljø, trafikksikkerhet og fremkommelighet vil legge føringer for tiltakene.   

Miljø kan ivaretas ved at trafikken underordner seg stedet. Hensikten vil være å bedre bomiljøet og 
gjøre stedet attraktivt for næringslivet, samt bidra til bærekraftig utvikling. En viktig forutsetning må 
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være å redusere den barrieren som dagens veg og trafikk utgjør mellom sentrale deler og de 
høyereliggende områdene. Det vurderes planskilt kryssing for gående og syklende mellom 
skoleområdene og sentrum og i nærheten av Skrautvålvegen. Det vurderes å anlegge tydelige 
plankryssinger for gående og syklende på resten av strekningen. Områdene bør få en generell 
standardheving med beplantning, belysning, belegg og vegutstyr. 

Løsningene må ha fokus på trafikksikkerhet med ombygging eller sanering av kryss, ombygging av 
gater og fotgjengerarealer, planskilte kryssinger på utvalgte punkter, trafikkregulering. Trafikkbildet må 
bli enklere og mer oversiktlig. 

Løsningene bør gi bedre fremkommelighet og tilgjengelighet. Aktuelle tiltak vil være å bygge om kryss 
for å få bedre flyt og regulere varelevering og annen parkering som nå hindrer den øvrige trafikken. 
Vegarealet må strammes opp for å få et bedre skille mellom vegarealer og tilgrensende trafikkarealer, 
parkeringsplasser og adkomster. Vegsystemet må legge til rette for at trafikken benytter korteste veg 
til og fra reisemålene. 

 

4.1.2 Alternativ 2 grønn linje 

Det vises til tegning nr. C501 – C502.   

Eksisterende E16 benyttes fra øst og helt fram til krysset med Tveitavegen og Shellstasjonen. Herfra 
etableres tunnel som går under Blåbærmyra idrettsanlegg.  

Grunnforholdene er vurdert ved befaring og dokumentert med bilder og viser stedvis fjell i dagen, samt 
at hus i nærheten etter sigende står på fjell. Det er ellers påvist mye stor blokkstein. Terrenget stiger 
raskt, og det burde derfor være mulig å få en kort forskjæring inn mot tunnelen. Ved krysset med 
Tveitavegen må lokalvegen senkes ved å legge den ut i en liten slyng for å komme lavt nok. 
Shellstasjonen må kanskje rives. 

Eksisterende E16 mellom Jernbanevegen og Tveitavegen beholdes, men må oppgraderes i stor grad 
for å kunne avvikle trafikken gjennom tettstedet på en forsvarlig måte. Gangtrafikk og lokale 
svingebevegelser må løses. 

Dette alternativet får den korteste tunnelen på totalt ca. 450 meter. 

 

4.1.3 Alternativ 3 rød linje 

Det vises til tegning nr. C701 – C703. 

Ny E16 føres direkte inn i en ny tunnel som dreier mot nord. Før tunnelen vil det bli en rundkjøring der 
dagens kryss med Jernbanevegen ligger. Dette krysset vil fordele trafikken inn i Fagernes sentrum. 
Det etableres en lokalveg fra Jernbanevegen og inn over tunneltaket til ny E16. Man får således enn 
lokal ringgate der trafikken kan kjøre internt uten å berøre E16. Lengden på tunnelen, inkludert 
betongtunnel vil bli ca. 1025 meter. 

 

4.1.4 Alternativ 4 oransje linje 

Det vises til tegning nr. C801 – C803. 

Ny E16 føres gjennom en rundkjøring med avkjøring til Fagernes og lokalveg til boligområdet nord for 
vegen. Herfra dreier E16 mot nord og går inn i en ny tunnel. Selve påhugget vil få en forskjæring i 
løsmasser og relativt store terrenginngrep i anleggsperioden. Det meste av terrenget kan tilbakeføres 
og bearbeides når tunnelen er bygget. Løsningen omfatter en del fylling ute i sjøen og gang-
/sykkelvegen legges på utsiden av fyllingen og det nye veganlegget. Lengden på tunnelen vil bli ca. 
1450 meter. 
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4.1.5 Fagernes vest - kryssing av Neselve 

To alternativ  

Planene viser to aktuelle brukryssinger over Neselve og kryss med Skrautvålvegen. Dette krysset vil 
ha stor betydning for fordeling av trafikk lokalt til Fagernes sentrum. Det er også tegnet et enklere T-
kryss på vestsiden av elva for å fordele trafikken som har start og målpunkt i denne delen av 
Fagernes.  

Nordre kryssingspunkt ligger ved Hunkevike og søndre kryssing ligger 200-250 m lenger ned i 
elveleiet.  

 

Alternativ nord 

 

Figur 9 Hunkevike sett mot sør 

 

Det vises til tegning nr. C751 og C752. 

Tunnelen kommer ut noe skrått på terrenget slik at det trolig blir behov for en lengre portal. Ny E16 går 
herfra i en kurve ut på bru over elva og føres inn på dagens Fv 51 omtrent ved COOP Byggmix.  

Nytt kryss med Skrautvålvegen bygges som fire armet rundkjøring og vil ligge omtrent på høyde med 
dagens veg. Dagens Fv 51 vil kunne få tilknytning til E16 ved et T-kryss omtrent ved COOP Byggmix. 

Flere adkomster til industrieiendommer og et gårdsbruk må legges om. Adkomsten til idrettsanlegget 
kan beholdes som i dag.  

Gang- og sykkelveg vest for elva er i dag bygget frem til eksisterende avkjørsel til COOP Byggmix. 
Denne må forlenges videre under E16 og fortsette et stykke nordover langs E16/Fv51. Øst for elva må 
gang- og sykkelvegen som kommer ned gjennom lia fra boligområdet ved Ranheimskogen og 
Myraberget legges om langs skjæringen og føres over tunnelportalen. Gangveg langs 
Skrautvålvegens vestside kan eventuelt krysse i kulvert under ny E16.  

Tre boliger vest for elva må antagelig innløses. Disse boligene ligger tett inntil dagens Fv 51. Tomtene 
er ikke flomutsatt i følge rapporten fra NGI «Neselve Breiset vest – Fagernes». Øst for elva antas at 
det må innløses deler av to industrieiendommer.  

Brua kan utformes som en spennarmert bjelkebru i betong. Total lengde blir ca 150-200m fordelt på 5-
6 spenn med spennvidder på ca 30-35m. Ovale pilarer vil bli plassert ute i elva og ved elvebredden i 
strømningsretningen. For å redusere tverrsnittshøyden er det valgt å spennarmere overbygningen og 
krysse elva med moderate spennvidder. Konstruksjonshøyden på brubjelken vil være ca. 1,2-1,4 m. 
Overkant bru vil ligge på kote 380,5. Flomnivået styrer høyden på brua. 
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Pilarer og landkar antas å kunne fundamenteres på fjell. Det er ikke bart fjell i selve bruområdet, men 
det ser ut til å være faste masser og gode fundamenteringsforhold. Det vil derfor være mest aktuelt å 
sjakte til fjell for fundamenter og landkar. 

Brua krysser over elva med en jevn radius. Etablering og plassering av landkar er enklere og kan 
utføres mer ryddig med denne kryssingen sammenlignet med søndre kryssing. 

Tunnelportalen utformes i betong med buet tverrsnitt tilsvarende tunnel type T10,5. Selve 
portalåpningen utformes med traktform for å redusere påkjørselfaren. Lengden på portalen blir ca. 
30m pluss en 3m lang kontaktstøp til fjell. Det vil bli meget høye fjellskjæringer ved utgang av 
portalen.  
 

Alternativ sør 

 

Figur 10  Neselve ved søndre brukryssing, sett mot nord 

 

Det vises til tegning nr. C702 og C703. 

Ny E16 kommer ut av tunnelen som går delvis under idrettsanlegget. Herfra føres vegen ut på en bru 
over elva og treffer direkte på dagens Fv 51 på andre siden. Selve brua kan legges i rettlinje.  

Skrautvålvegen kobles til E16 med en fire armet rundkjøring. Dagens Fv 51 kobles til E16 med et T-
kryss omtrent ved Valdres møbelindustri.  

Gang- og sykkelveg vest for elva er i dag bygget frem til eksisterende avkjørsel til COOP Byggmix, 
men må flyttes noe for å legge til rette for den nye brua. Planskilt kryssing vil skje under den nye brua. 
Gangveg langs Skrautvålvegens vestside kan krysse i kulvert under ny E16.  

Brua kan utformes som en spennarmert bjelkebru i betong. Total lengde blir ca. 150-200m fordelt på 
5-6 spenn med spennvidder på ca. 30-35m. Ovale pilarer vil bli plassert ute i elva og ved elvebredden 
i strømningsretningen. For å redusere tverrsnittshøyden er det valgt å spennarmere overbygningen og 
krysse elva med moderate spennvidder. Konstruksjonshøyden på brubjelken vil være ca. 1,2-1,4m. 
Overkant bru vil ligge på kote 380,0.  

Pilarer og landkar antas å kunne fundamenteres på fjell. Det er ikke bart fjell i selve bruområdet, men 
det ser ut til å være faste masser og gode fundamenteringsforhold. Det vil derfor være mest aktuelt å 
sjakte til fjell for fundamenter og landkar. 

Tunnelportalen utformes i betong med buet tverrsnitt tilsvarende tunnel type T10,5. Selve 
portalåpningen utformes med traktform for å redusere påkjørselfaren. Lengden på portalen blir ca 30m 
pluss en 3m lang kontaktstøp mot fjell. Det vil bli meget høye fjellskjæringer ved utgang av portalen.  
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4.2 FAGERNES – HANDE 

 

Figur 11:  Oversikt over alternativ Fagernes - Hande 

 

På strekningen mellom Fagernes og Hande er det utarbeidet fire alternativer som man anbefaler å ta 
med videre i konsekvensutredningen. Disse fire løsningene er utviklet med utgangspunkt i 
planprogrammet og bearbeidet videre gjennom en optimaliseringsprosess i løpet av våren og 
sommeren 2012. Noen andre alternativ er valgt bort i en silingsprosess som er dokumentert i egen 
rapport.  

 

Tabell 3  Lengder på alternativene 

Alternativ Lengde m 

Alt 1 oppgradering av eks. E16 19770 
Alt 2a lang tunnel til Ulnes 17940 
Alt 2ab tunnel til Røn nord 17880 
Alt 2b kort tunnel til Hande 17335 
 

Alle alternativ er her målt mellom Fagernes øst og Hande nord.   
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4.2.1 Alternativ 1 oppgradering av eksisterende E16 

Det vises til plan- og profiltegning nr C001-C005 

Det foreslås å benytte vegklasse S2 for trafikkmengde på 0-4000 biler i døgnet og dimensjonerende 
fart 80 km/t. Det er noen strekninger hvor det vil bli problematisk å bygge for 80 km/t. Det anbefales 
dimensjonerende fart på 50 km/t på de første 700 m ut av Fagernes sentrum. Her er det tett 
bebyggelse med trange forhold, tett med avkjørsler og flere uoversiktlige svinger.  

Videre utover mot Strand har man benyttet vegnormalens krav i kapittel D som gjelder ved utbedring 
av eksisterende veger. På denne strekningen er det i noen tilfeller benyttet minstekravet til 
horisontalkurvatur på 150 m for 80 km/t. Det er likevel flere forhold som taler for at hastigheten bør 
holdes på et lavere nivå, blant annet dårlig sikt ved avkjørsler, terrenginngrep og støy. Dette 
spørsmålet vil bero på detaljerte planer som ikke inngår i denne fasen av prosjektet. Detaljer vurderes 
i en senere fase ved utarbeidelse av detaljplaner og reguleringsplaner, hvis alternativet blir valgt for 
kommunedelplanen.  

Gjennom Røn anbefales vegklasse S1 med separat gang- og sykkelveg og dimensjonerende fart på 
60 km/t. 

Gjennom Fagernes er det aktuelt med en trafikksanering i form av å stenge eller bygge om kryss, 
stenge eller legge om avkjørsler og bygge gode fotgjengerkryssinger. Signalregulering kan være 
aktuelt. Disse tiltakene vil ikke bli tegnet i detalj i illustrasjonsplanen, men vil bli videreført i detaljplaner 
og reguleringsplaner.  

Samlet lengde på E16 mellom Fagernes øst og Hande vil bli ca. 19770 m  

 

4.2.2 Alternativ 2a med tunnel til Ulnes 

Det vises til plan- og profiltegning nr C101-C102 for ny veg mellom Fagernes og Ulnes og C003-C005 
for oppgradering av eksisterende E16. Det foreslås å benytte vegklasse S2 for veg i dagen og 
tunnelklasse C-T9,5.  Gjennom Røn anbefales å benytte S1 for å minske arealinngrepene. 

Forventet trafikkmengde i år 2018 er 4300 biler i døgnet gjennom tunnelen til Ulnes. Det meste av 
trafikken på E16 vil benytte den nye tunnelen. Ny omkjøringsveg ved Fagernes vil få mest trafikk i 
dette alternativet.  

Ny E16 tar av fra eksisterende Fv 51 ved Breiseth i nærheten av vegstasjonen. Det kan derfor være 
aktuelt å justere tunnelpåhugget når man får en bedre oversikt over grunnforholdene.  Det er likevel 
sannsynlig at man kan etablere en relativt kort forskjæring i løsmasser før selve fjelltunnelen. 
Tunnelen fram til Ulnes vil bli ca. 4975 m lang og kan få en stigning på rundt 1% med et høybrekk 
midtveis.  

Tunnelutløpet ved Ulnes er planlagt i nærheten av eksisterende kryss ved Fv 265 og lokalvegen opp 
til Vaset. Her er det dyrka mark og en del løsmasser. Det ble utført to fjellkontrollboringer sommeren 
2012. Det ble da påvist ca. 10 m løsmasser over fjell, men forholdene antas å variere en god del. 
Også her bør det vurderes å justere tunnelen når man har mer oversikt over grunnforholdene. 

Fra Ulnes og nordover til Hande er det forutsatt å følge ca. 10300 m av eksisterende E16 som må 
oppgraderes og delvis bygges ny.      

• Omkjøringsveg gjennom Fagernes 1480 m 
• Lengde ny veg opp fra Fv 51 og dagsone i vestre del: 430 m 
• Lengde tunnel: 4975 m.  
• Total lengde veg fra Fagernes øst til Hande vil bli ca. 17940 m 
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4.2.3 Alternativ 2ab med tunnel til Røn nord 

Det vises til plan- og profiltegning C201-C202 og C004-C005.  

Det foreslås vegklasse S4 der ny E16 går i felles trase med Fv 51. Ellers anbefales vegklasse S2 for 
veg i dagen og tunnelklasse C-T9,5. Strekningen langs E16 nord for Røn foreslås bygget 9,5 m bred, 
inkludert 1,5 m skulder på begge sider. 

Forventet trafikkmengde i den nye tunnelen til Røn i år 2018 er beregnet til 2790 biler i døgnet. Det 
forventes å bli en del gjenværende lokaltrafikk på den nedgraderte delen av eksisterende E16 sør for 
Røn. Det vil bli en utfordring å få trafikk til Vaset til å benytte tunnelen. Det må forventes at denne 
trafikken velger gamlevegen til Fagernes, i hvert fall når føret er godt. 

Tunnelpåhugget i øst er flyttet et stykke nordover langs Fv 51, og man følger således ca. 5580 meter 
av dagens Fv 51 opp fra Fagernes. Herfra bygges det ny veg i en kort dagstrekning på 250 m før 
traseen føres inn i en ca. 6475 m lang tunnel. Tunnelen kan få en stigning på ca. 1,5% og et høybrekk 
på midten.  

Tunnelpåhugget i vest er plassert like nord for tettstedet Røn. Linja vil gå inn i en tunnel like under 
lokalvegen som går over til Fv 51 i Øystre Slidre. Vest for tunnelen vil det bli en kort dagstrekning på 
ca. 230 m med ny veg og ca. 3870 m ny eller ombygget veg langs dagens E16 til nord for Hande. I 
hver ende av tunnelen bygges kryss med eksisterende veg og det vil bli noe omlegging av 
lokalvegene. Begge kryssene foreslås anlagt som T-kryss der ny E16 blir gjennomgående.   

• Omkjøringsveg gjennom Fagernes 1480 m 
• Lengde opprustning av eksisterende Fv 51: 5580 m 
• Lengde opprusting av E16: 3870 m 
• Lengde ny veg opp fra Fv 51 og dagsone i vestre del: 480 m 
• Lengde tunnel: 6470 m.  
• Total lengde veg fra Fagernes øst til Hande vil bli ca.17880 m 
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4.2.4 Alternativ 2b med kort tunnel til Hande 

Det vises til plan- og profiltegning C301 og C303.  

Det anbefales å benytte vegklasse S4 der ny E16 går felles med Fv 51. Ellers anbefales vegklasse S2 
for veg i dagen og tunnelklasse C-T9,5.  

Forventet trafikkmengde i den nye tunnelen i år 2018 er beregnet til 1880 biler i døgnet. Det forventes 
å bli en del gjenværende lokaltrafikk på den nedgraderte delen av eksisterende E16 sør for Hande.  

Fra Fagernes følges ca. 5600 m av eksisterende Fv 51 som er forutsatt å bli oppgradert til klasse S4 
med vegbredde 10 m og oppmerket midtmarkering. Herfra bygges det ny veg som starter nede ved 
kote 385 og går opp i åssiden i en ca. 1370 m lang og ca. 6 % bratt stigning, etterfulgt av en ca. 1000 
m lang og 3-4 % bratt stigning opp til kote 506. Total høydeforskjell vil bli ca. 120 m. Fra det høyeste 
punktet på kote 506 vil vegen falle noe og selve tunnelen kan få et lengdefall på 1,77 %.  

Ny veg i dagen opp gjennom lia vil bli ca. 4650 m lang og tunnelen frem til Hande er beregnet til 5350 
m. Tilkobling til eksisterende E16 nord for Hande vil skje ved å bygge en 250 m lang veg i dagen. Det 
foreslås tre kryss på strekningen, ett nede ved avkjøringen til Fv 51, ett kryss i nærheten av 
tunnelpåhugget ved Plassane og ett ved Hande. Alle de tre kryssene planlegges som T-kryss med ny 
E16 som gjennomgående veg.  

Silingsrapporten viste en tunnel som kommer ut i dagen i nærheten av Reiesvingen ved Hande. Det 
har senere vist seg at dette tunnelinnslaget ville få store svakheter på grunn av en lang forskjæring,  
dårlig kvalitet på fjellet og betydelige inngrep i jordbruksarealer. Det ble derfor anbefalt å flytte 
påhugget lenger nord.  

Eksisterende veg gjør en stor sving forbi et relativt stort søkk i terrenget. Det vil da være en fordel om 
man unngår å føre E16 forbi dette punktet. Derfor har man sett etter mulige påhugg lenger nord. Her 
finnes noen mindre fjellskjæringer langs vegen. Innføring av en tunnel i dette området burde være 
relativt enkelt. 

• Omkjøringsveg gjennom Fagernes 1480 m 
• Lengde ny veg i dagen opp til Plassane ca.4650 m 
• Lengde ny veg opp fra Fv 51 og dagsone i vestre del: 480 m 
• Lengde tunnel: 5350 m.  
• Total lengde veg fra Fagernes øst til Hande (nord) vil bli ca.17335 m 
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 Kostnadsvurdering  5

Dette er kostnader som kom frem på Anslagsprosess som ble gjennomført i september. Det vises til 
separat rapport fra samlingen.  

Kostnadene for anbefalt alternativ vil bli beregnet på nytt i januar 2013.  

Det presiseres at dette er foreløpige kostnader og må bare brukes som et 
sammenligningsgrunnlag mellom ulike alternativ. 

 

Tabell 4  Kostnadsoverslag (totalkostnader år 2012) 

Alternativ Kostnad mill. kr 

Alt. 1 oppgradering eks E16  
inkl Fagernes sentrum 

1320 

Alt. 2a tunnel til Ulnes  
inkl alt 3, rød i sentrum 

2070 

Alt. 2ab tunnel til Røn nord  
inkl alt 3, rød i sentrum 

2196 

Alt. 2b kort tunnel til Hande nord 
inkl alt 3, rød i sentrum 

2083 

 

Andre alternativer i Fagernes 

• Hvis grønn velges i Fagernes, vil anlegget bli 46 mill. kroner billigere. 
• Hvis oransje velges i Fagernes, vil anlegget bli 131 mill. kroner dyrere. 
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 Vedleggsdokumenter 6

Rapport: Kreativ samling – dokumentasjon, dato 12.04.2012 

Rapport: Optimalisering og silingsdokument, dato 06.06.2012 

Rapport: Silingsrapport for alternativer gjennom Fagernes, dato 29.08.2012 

Rapport: Grunnundersøkelser, dato 13.09.2012 

Rapport: Anslagsrapport, foreløpig utgave, dato11.10.2012 

Rapport: Geologisk rapport med vedlegg, dato 26.10.2012  

Notat: Geoteknisk vurdering tunnelpåhugg, dato 19.10.2012 

Notat Kryssing av Neselva, dato 26.10.2012  

Notat: Støykartlegging, dato 26.10.2012 

 

 


