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Innledning

Foreløpig illustrasjonsplan ble kommentert i vegvesenets møte det 19.09.2012 med prosjektgruppa –
som tok for seg godkjenning av illustrasjonsplan. Her ble kryssing av Neselva diskutert:
«Diskusjon rundt mulig justering nordover og med T-kryss på vestsiden.
Det bør bestrebes å gi E16 forkjørsrett i kryss. Følgelig må vi nøye vurdere behovet for
rundkjøringer. Av hensyn til krav om stoppsikt, må det anlegges rundkjøring på østsiden
(Skrautvålvegen), men på vestsiden av Neselva kan T-kryss være en bra kryssløsning.
Flere medlemmer i prosjektgruppa, i referansegruppa, samt lokalpolitikere har utrykt skepsis til
å sile ut en Hunkevika-kryssing av Neselva. Dette fordi det er bedre plass i Hunkevika og
mindre konfliktfylt (vil ikke ødelegge bomiljø, mindre terrenginngrep).»
Notatet er en oppfølging av dette punktet og gir en beskrivelse og sammenligning av alternativer for ny
E16 over Neselva nord for Fagernes sentrum. Det er tatt inn forutsetninger om at E16 skal være mest
mulig gjennomgående med T-kryss på vestsiden av Neselva. Dette prinsippet har medført at søndre
kryssingspunkt er blitt omarbeidet i vesentlig grad fra forrige løsning som hadde rundkjøring også her.
Nordre kryssingspunkt ligger ved Hunkevike og søndre kryssing ligger 200-250 m lenger ned i
elveleiet.
Flomnivå
Veganlegget skal være sikret mot 200 års flom med en sikkerhetsmargin på 0,5 m.

Vegstandard
•

Det skal benyttes vegklasse S4 som innebærer tunnel T10,5 og vegprofil 10m.

•

Dimensjonerende hastighet skal være 60 km/t på begge sider av brukryssingen.

•

Avstand fra tunnelmunning til vikelinje for rundkjøring skal være minimum 70 m.

•

Ny E16 skal ha planskilt kryssing for gående og syklende.
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Beskrivelse og vurdering

2.1

TO ALTERNATIV OVER NESELVA

Revisjon: 01

Figur 1: Oversikt over nordre (mørk blå) og søndre (lys blå) kryssing av elva
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ALTERNATIV NORD

Beskrivelse
Tunnelen kommer ut noe skrått på terrenget slik at det trolig blir behov for en lengre portal. Ny E16 går
herfra i en kurve med radius 350 m ut på en (150 m lang) bru over elva og føres inn på dagens fv 51
omtrent ved COOP Byggmix.
Nytt kryss med Skrautvålsvegen 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. Gang- og
sykkelvegen som kommer ned gjennom lia fra boligområdet ved Ranheimskogen/Myraberget må
legges om langs skjæringen og føres over portalen. Gangveg langs Skrautvålvegens vestside kan
eventuelt krysse i kulvert under ny E16.
Tre boliger vest for elva må innløses. Boligene ligger tett inntil dagens fv 51. Disse tomtene er ikke
flomutsatt i følge rapporten fra NGI «Neselva Breiset vest – Fagernes». Øst for elva antas at de må
innløses deler av to industrieiendommer.
Bru
Brua kan utformes som en spennarmert bjelkebru i betong. Total lengde blir ca 150-200m fordelt på 56 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. Flomnivået styrer høyden på brua.
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Pilarer og landkar antas å kunne fundamenteres på berg. 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.
Tunnelportal
Portalen utformes i betong med buet tverrsnitt tilsvarende tunnel type T10,5. Selve portalåpning
utformes med traktform for å redusere påkjørselfaren. Lengden på portalen blir ca. 30m pluss en 3m
lang kontaktstøp i berg. Det er meget høye bergskjæringer ved utgang av portal.
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Vurdering

1) Landskapsvurderinger
Landskapsrommet ved Hunkevike som storskala, avrundet og åpent. Neselva utvider seg, og
danner bunnen i et større landskapsrom omkranset av granbevokste lisider og randsone vegetajon rundt vassdraget. Dette danner veggene i rommet rundt Hunkevike. Området er i
balanse i forhold til visuelle kvaliteter og gir samlet sett en god romfølelse.
Brua vil ha en frihøyde over vannflata på ca 3.80, og vil avskjære det avrundede og godt definert
landskapsrommet. Selve brukryssingen er problematiske og lite harmonisk i forhold til
omgivelsene og inngrepet vil ikke tilføre dette landskapet noe positivt.
2) Friluftsliv
Det foreligger ikke konkrete opplysninger om området langs elva blir mye brukt til friluftsliv, men
det ser ut til å være mer gjenbygget og litt dårligere tilgjengelighet til elvebredden her i forhold til
lenger ned. Det er likevel og stort potensiale for fiske og tur i et aktuelt nærfriluftsområde som
ligger tett inntil Fagernes tettsted.
3) Nærmiljø, støy og luft
Det er ingen boliger som får den nye vegen og bru rett foran seg og støyproblemene ventes å bli
små. Brua vil i mindre grad virke dominerende i forhold til eksisterende boliger, men anlegget vil
bli synlig fra boliger lenger opp i lia.
4) Forhold til gående og syklende
Forholdet for gående og syklende vurderes som gode. Det er i utgangspunktet ikke tatt med fortau
eller gangbane på den nye brua over Neselva, fordi det antas at behovet er lite. Kryssing av elva
må derfor skje på eksisterende bruer. Gående og syklende langs fv51 og Skrautvålvegen til og fra
Fagernes vil få separate veger og planskilte kyssinger med ny E16. Det samme vil gående og
syklende fra boliger opp i lia.
5) Forholdet til næringsliv
Man vurderer her hvordan veganlegget gir forbindelse til næringseiendommene på begge sider av
elva. Disse hensynene blir ivaretatt på en god måte ved at nye E16 gir gode forbindelser til
næringsområdet ved Hunkevike, Spikermoen og områdene langs fv 51.
6) Inngrep i bestående eiendommer
Inngrepene vurderes som små. Innløsning av boliger vil være begrenset til de tre som i dag ligger
langs fv 51. Bygging av ny bru og bygging av tunnel vil i liten grad påvirke eksisterende trafikk,
men anleggstrafikk langs Skrautvålvegen vil være en ulempe for boliger og virksomheter.
7) Trafikkavvikling i anleggsperioden
Bygging av den nye vegen med omkringliggende anlegg vil ikke få vesentlig betydning for
trafikkavvikling. Midlertidige anlegg for trafikken vil ikke bli nødvendig.
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ALTERNATIV SØR

Veggeometri, lokalveger, system for gående og syklende
Ny E16 kommer ut av tunnelen som går delvis under idrettsanlegget. Herfra føres vegen ut på en
ca.150 m lang bru over elva og treffer direkte på dagens fv 51 på andre siden. Selve brua kan legges i
rettlinje. For at E16 skal komme mest mulig direkte inn på eksisterende fv 51 er det benyttet en
horisontal radius på 175 m.
Skrautvålvegen kobles til E16 med en fire armet rundkjøring. Tilfartene til rundkjøringen må heves noe
opp over dagens veghøyde for å få tilfredsstillende stigningsforhold. 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 bru. Planskilt kryssing vil skje under den nye brua.
Gangveg langs Skrautvålvegens vestside kan krysse i kulvert under ny E16.
Bru
Brua kan utformes som en spennarmert bjelkebru i betong. Total lengde blir ca 150-200m fordelt på 56 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. Flomnivået styrer høyden på brua.
Pilarer og landkar antas å kunne fundamenteres på berg. 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 meget skrått over elva. Dette i seg er ikke noen problem men ved etablering av landkar
vil en skråstilling være mer utfordrende. Som følge av geometrien en det vanskelig å unngå skråstilling
på vestsiden av elva.
Tunnelportal
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Portalen utformes i betong med buet tverrsnitt tilsvarende tunnel type T10,5. Selve portalåpning
utformes med traktform for å redusere påkjørselfaren. Lengden på portalen blir ca 30m pluss en 3m
lang kontaktstøp i berg. Det er meget høye bergskjæringer ved utgang av portal.

Vurderinger

1) Landskapsvurderinger
Elva og området rundt har gode visuelle kvaliteter. Anlegget vil bli godt synlig fra Fv. 51 og vil påvirke
og forringe visuelle opplevelseskvaliteter for boliger langs Skrautvålvegen. På vestsiden kobler E16
seg fint til eksisterende veg og linjeføringen er godt forankret i terrengformene. Søndre brukryssing er
stedvis ute av skala og har en nærføring til bomiljø som fremstår som problematisk i forhold til
omgivelsene. Inngrepet vil ikke tilføre dette landskapet noe positivt.
2) Friluftsliv
Området langs elva blir mye brukt til friluftsliv, og det et betydelig potensiale for fiske og tur i et
nærfriluftsområde som ligger så tett inntil Fagernes tettsted.
3) Nærmiljø, støy og luft
Flere boliger ved elva vil få vegen rett framfor seg og den nye brua vil fremstå som et betydelig
fremmedelement. Støyen fra vegtrafikken ventes å bli en ulempe. Her er det ventet at 10 – 12 bolig vil
bli berørt i større eller mindre grad.
4) Forhold til gående og syklende
Forholdet for gående og syklende vurderes som gode. Det er i utgangspunktet ikke tatt med fortau
eller gangbane på den nye brua over Neselva, fordi det antas at behovet er lite. Kryssing av elva må
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derfor skje på eksisterende bruer. Gående og syklende langs fv51 og Skrautvålvegen til og fra
Fagernes vil få separate veger og planskilte kyssinger med ny E16.
5) Forholdet til næringsliv
Man vurderer her hvordan veganlegget gir forbindelse til næringseiendommene på begge sider av
elva. Disse hensynene blir ivaretatt på en god måte ved at nye E16 gir gode forbindelser til
næringsområdet ved Hunkevike, Spikermoen og områdene langs fv 51.
6) Inngrep i bestående eiendommer
Inngrepene vurderes som middel store. To boliger vest for elva bør innløses. Boligene ligger tett inntil
dagens fv 51. Øst for elva blir det behov for å innløse to boligeiendommer langs elva. Det er flere hus
på hver av disse to eiendommene.
7) Trafikkavvikling i anleggsperioden
Bygging av den nye vegen med omkringliggende anlegg vil ikke få vesentlig betydning for
trafikkavvikling. anleggstrafikk langs Skrautvålvegen vil være en ulempe for boliger og virksomheter.
Midlertidige anlegg for trafikken vil ikke bli nødvendig.
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Sammenligning og foreløpig anbefaling

Beskrivelse av mål:

Alternativ
Nordre alternativ

Søndre alternativ

Landskap

Stor negativ

Middels negativ

Friluftsliv

Middels negativ

Stor negativ

Nærmiljø, støy, luft

Liten negativ

Meget stor negativ

Gående og syklende

Liten positiv

Liten positiv

Forhold til næringsliv

Middels positiv

Middels positiv

Trafikkavvikling i
anleggsperioden

Liten positiv

Liten positiv

Oppsummering
Det er spesielt forholdet til nærmiljø og friluftsliv som gir det søndre alternativet dårligst vurdering. Her
trekkes trafikken ned til bebyggelsen langs Skrautvålvegen og det medfører innløsning av flere
boliger, støy og ulemper for nærmiljøet. Den nordre varianten vurderes også som bedre vegteknisk
med bedre siktforhold i kryss og enklere opparbeidelse av sideveger.
Det er imidlertid ikke vurdert selve tunnelpåhugget for den nordre varianten, og det vil her være behov
for optimalisering for å redusere lengden på tunnelportalen og finne beste tekniske løsningen for å
drive fjelltunnelen.
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