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Innledning 

I prosjektmøtet den 10.12- 2012 fikk Norconsult i oppgave å gjøre en tilleggsvurdering av en alternativ 
daglinje som i store trekk følger Skrautvålvegen mellom Fagernes sentrum og Hunkevike.  

 

5 Anbefaling av linje i KDP 

Fagernes sentrum: 

Det må ses på en dagløsning som binder Fagernes sentrum sammen med 
alternativ 2a og 2ab. Kommentar fra Ivar Skyberg: Dette er ikke det 
samme som «alternativ 1» som er å oppgradere eksisterende E16 
gjennom sentrum. På møtet ble det feilaktig blandet sammen disse to 
betegnelsene. 

Det er svært bratt oppover langs Neselva. Må se på om dagens vegkapital 
kan benyttes (Skrautvålvegen og Bygdinvegen).    

Konsekvensene av en slik løsning må utredes 

 

 

Notatet er en oppfølging av dette punktet og gir en beskrivelse av en del vesentlige konsekvenser.  
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 Beskrivelse av daglinja 1

 

Figur 1:  Oversikt over alternativ 2 som daglinje (mørk)  og kort tunnel (lys) 

 

Det foreslås å benytte vegklasse S1 som er en tofelts veg og er beregnet for trafikkmengder på inntil 
12.000 biler pr. døgn. Dimensjonerende fart settes til 60 km/t. Vegklassen er 8,5 meter bred, inkludert 
vegskulder.  

Veglinja skjærer ut fra dagens veg der man i dag har kryss med Tveitavegen. Her går man omtrent 
rett fram der eksisterende veg svinger mot venstre (sett fra sør/øst). Den nye vegen fortsetter ca. 300 
meter i en ny daglinje og møter eksisterende Skrautvålvegen.  

Videre opp til Hunkevike har man tenkt seg at dagens veg utvides i bredden og i hovedsak mot øst. 
Man følger dagens trase, men det er likevel nødvendig å bygge helt ny veg som erstatning for den 
gamle. Avstanden fra Tveitavegen og opp til foreslått rundkjøring ved Hunkevike vil bli ca. 950 meter.  

Stigningen opp til Hunkevike vil bli akseptabel på inntil 5%. Forholdet til flomnivå vil også være 
akseptabel og vegen vil ligge over forventet 200 års flom. 
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Figur 2 Snitt med ny E16, gang- og sykkelveg og separat adkomstveg 

 

Konstruksjoner 

Omfanget av støttemurer avhenger av om man har behov for å etablere adkomstveg på østsiden. Her 
er det meget trangt og det vil derfor være nødvendig å bygge en sammenhengende, 400 meter lang 
mur, hvis det blir en adkomstveg til eksisterende eiendommer. Muren vil bli 2-3 meter høy.  

 

Gang- og sykkelveg 

Det etableres separat gang- og sykkelveg langs vestsiden av ny E16. Her er det i dag fortau eller 
separat gang- og sykkelveg på deler av strekningen. Gang- og sykkelvegen vil gå over i den 
eksisterende Skrautvålvegen ved profil 300. Denne nedre delen av Skrautvålvegen blir blindveg og vil 
få liten trafikk. 

 

Kryssutforming 

Tveitavegen stenges og trafikken som i dag går opp til skoleanlegget og de øvrige eiendommene må 
benytte en annen adkomst. Bruk av annen adkomst vil kreve opparbeidelse av en av de andre vegene 
og Garlivegen vil få mer trafikk. Skrautvålvegen stenges der den møter ny E16 ved profil 300. Her 
anlegges en snuplass.  

  

Adkomster til eiendommer  

Det bør legges opp til at alle eksisterende avkjørsler saneres. Det er likevel tatt hensyn til en mulig 
adkomst til boliger vest for vegen ved profil 730 og adkomst til idrettsanlegget på østsiden ved profil 
810. Skissen viser en mulig separat atkomstveg til boliger øst for vegen.  

Fire eiendommer i sør kan få adkomst via Tveitavegen, men også her vil den nye vegen komme 
meget tett inntil eksisterende eiendommer.   
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 Vurderinger  2

Berørte eiendommer og behovet for innløsning 

Vegen vil ligge tett inntil mange eksisterende eiendommer på strekningen og i flere tilfeller må 
bebyggelsen fjernes. Det må i tillegg gjøres en helhetlig vurdering av hvilke eiendommer som kan bli 
stående. Selv om en bygning ikke blir direkte berørt av tiltaket, kan nærhet til vegen, støy og tap av 
tomtearealer gjøre at eiendommen bør innløses.  

Enkelte av de eiendommene som ikke rives, kan som følge av at andre boligeiendommer innløses 
miste sin tilhørighet i et nabolag. Dette kan oppleves som negativt av den enkelte boligeier. 
Eiendommene på østsiden av den foreslåtte traseen vil bli liggende svært tett på den nye traseen, 
samtidig som terrengforholdene oppover i lia gjør det vanskelig å utvide tomtene på en 
hensiktsmessig måte.  

Antallet boliger som innløses vil trolig være minst 13. Det oppgitte antallet gjelder boenheter og ikke 
bolighus. I tillegg må 2-3 næringsbygg og flere uthus fjernes.  

 

 

Figur 3 Mye av bebyggelsen langs Skrautvålvegen må fjernes 

 

Virkning på landskapet 

Det aktuelle området er et verdifullt elvelandskap som ligger i influensområdet for store deler av 
bebyggelsen i Fagernes og har derfor stor bruksverdi for mange. Den nye vegtraseen vil i store trekk 
følge eksisterende. De største terrenginngrepene forventes å bli der det blir store skjæringer i 
terrenget som følge av at vegen utvides i bredden. Man har lagt utvidelsen mot øst for å unngå å 
komme nærmere elva. Skjæringene vil bli godt synlig fra sentrum og sett fra fv 51 på motsatt side av 
elva.  

Ved at Tveitavegen stenges vil terrenginngrepet og virkningen på landskapet i rundkjøringen bli 
mindre enn hvis armen til Tveitavegen opprettholdes.  

 

Arealbruk 

Dette alternativet vil påvirke arealbruken i Fagernes i negativ retning. Med en hovedveg gjennom dette 
området vil det være lite aktuelt å utvikle boligområdene på begge sider av Skrautvålvegen og til dels 
også på andre siden av elva. Områdene øst for elva er i dag attraktive områder med kort veg til 
sentrum, gode solforhold og nærhet til friområdene og vassdraget.  
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Figur 4 Veglinja følger delvis Skrautvålvegen 

 

 

Figur 5 Snitt som illustrerer terrengutslag mot skråningen 
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Støy og nærmiljø 

Nærfriluftsområdet langs elva vil bli betydelig berørt som følge av økt trafikk og visuelle ulemper.  

Nærliggende bebyggelse vil få ulemper med vegtrafikkstøy. Det gjelder spesielt boligene nede i 
sentrum og lenger oppe ved Hunkevike. I dag er Skrautvålvegen relativt lite trafikkert og den markante 
trafikkøkningen vil gi betydelig økning av støy langs vegen. Resultatene er sammenlignet med 

eksisterende situasjon og de utbyggingsalternativene som er vurdert tidligere. De aller fleste boligene 
langs vegen vil ligge innenfor rød støysone som er støyverdier over 65 dBA.  

 

 

Grunnforhold 

Linja går delvis litt tungt i terrenget med skjæring på østsiden. Her er det ikke foretatt 
grunnundersøkelser, men det er observert fjell i dagen noen steder. Det er således en del usikkerhet 
med hensyn til terrengutslag og behovet for støttemurer.  
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Trafikkmengder 

Vegen vil erstatte tunnelen i tillegg til trafikk i Skrautvålvegen. Begge disse variantene, daglinje eller 
tunnel, vil medføre en betydelig avlastning av trafikk i den trangeste delen av gata gjennom sentrum. 
Krysset ved Valdresvegen vil bli et viktig trafikk-knutepunkt. 

Dagløsningen vil bli den korteste og mest attraktive kjøreruten for det meste av 
gjennomgangstrafikken i tillegg til å bli en viktig forbindelse for trafikk til og fra Fagernes sentrum. 
Trafikkmengder er beregnet til ca. 6200 biler i døgnet (ÅDT 2018).  

I tunnelalternativet vil trafikken bli fordelt på eksisterende Skrautvålvegen med ca. 1500 biler og den 
nye tunnelen med ca. 4500 biler. 

 

Figur 7 Trafikkmengder for tunnelløsning 

 
  

Figur 6 Trafikkmengder for dagløsning 
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Oppsummering og anbefaling 

Kostnader for bygging av daglinje er beregnet til å bli ca. 40 mill kroner lavere enn for tunnel. 
Driftskostnader for tunnel vil bli høyere enn for veg i dagen. Alternativ grønn, både tunnel og daglinje 
vil ivareta god tilknytning til Fagernes sentrum og styrke stedets rolle som by- og regionsenter. Begge 
variantene vil gjøre det mer attraktivt for gående og syklende ved at man kan få to planskilte 
kryssinger med E16.  

Forholdet til nærmiljø og friluftsliv gir alternativ daglinje en dårlig vurdering. Her trekkes trafikken ned 
til bebyggelsen langs Skrautvålvegen og det vil medføre innløsning av flere boliger, samt støy og 
ulemper for nærmiljøet. Boligområdet ligger meget nær sentrum og har en attraktiv beliggenhet. Den 
viste vegtraseen vil gjøre at dette området mister viktige kvaliteter og gjør at byutviklingen i denne 
retningen vil være mindre aktuell. Landskapet har i dag mange kvaliteter med landskapsrommet som 
dannes av elva og lisidene på begge sider. Området er dessuten et viktig friområde med 
gangforbindelse langs elvebredden og gangbru over elva. Vassdraget er vernet. 

Det anbefales derfor at dette alternativet legges bort. 

 


