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Norconsult AS | Pb. 110, NO-3191 Horten | Apotekergaten 14, NO-3187 Horten  
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1 Innledning 
1.1 GENERELT 

Norconsult AS har på oppdrag for Statens vegvesen, Region øst utarbeidet en Sårbarhets- og 
tiltaksanalyse knyttet til kommunedelplan for ny E16 Fagernes – Hande.   

Plan og bygningsloven (ref. 1.5.4) stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser 
ved all planlegging jf. § 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at 

risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen 

skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område 

med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder 

forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.  

Forskrift om krav til byggverk og produkt til byggverk (TEK) gir sikkerhetskrav i forhold til naturfare 
(TEK § 7-1,2,3 og 4), og det er gitt et generelt krav om at byggverk/konstruksjoner skal utformes og 
lokaliseres slik at det er tilfredsstillende sikkerhet mot fremtidige naturkrefter (ref. 1.5.4).  

Forskrift om konsekvensutredning fastsetter at temaet beredskap og ulykkesrisiko skal utredes i 
henhold til PBL § 4.3. (Forskrift om konsekvensutredning vedlegg III, pkt. b). 

I henhold til krav i plan og bygningsloven (§ 4.3) er det utført en ROS på overordnet plannivå, - dvs. 
en sårbarhetsanalyse. Analysen følger retningslinjene til Direktoratet for sikkerhet og beredskap og 
bygger på NS5814:2008 krav til risikovurderinger. PBL stiller krav om gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsanalyser på alle plannivå, retningslinjene fra DSB omtaler hvilket nivå analysene skal 
være på for ulike plannivå. For kommuneplaner og kommunedelplaner forventes det analyser på 
oversiktsnivå. Det vil si kartlegging av et vidt spekter av farer og planområdenes evne til å motstå 
virkningen av uønskede hendelser.  

Hovedmålet med analysen er å identifisere risiki som må hensynstas videre i planleggingen 
(reguleringsplan). Videre skal analysen forsøke å identifisere forskjeller mellom de ulike trase-
alternativene med hensyn på samfunnssikkerhet på et tidlig tidspunkt.  

Analysen inngår som en del av grunnlaget for å identifisere behov for risikoreduserende tiltak på et 
tidlig plannivå. I etterfølgende planfaser vil det være aktuelt med hendelsesbasert risiko- og 
sårbarhetsanalyse med etablering av risikomatriser og tilhørende kriteriesett.. 
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1.2 BAKGRUNN 

Stortinget vedtok siste gang i 1992 at E16 over Filefjell og Lærdal er stamvegen mellom Oslo 
(Sandvika) og Bergen.  

Prosjektet er prioritert i Nasjonal Transportplan for perioden 2010 – 2019. Det forutsettes at 
prosjektet skal delfinansieres via bompenger.  

E16 gjennom Valdres er en vegstrekning med relativt dårlig standard, mye randbebyggelse, 
blandet trafikk. Vegen er ulykkesbelastet og har tidvis lav framkommelighet. E16 er en av 
hovedvegene mellom Oslo og Bergen, men også hovedpulsåren gjennom Valdres.  

Nesten all transport til og fra Valdres og gjennom regionen går på veg. Jernbanen ble nedlagt i 
1988, og flytrafikken til og fra Fagernes lufthavn er beskjeden. E16 utgjør sammen med rv. 7 og rv. 
52 korridor 5 mellom Oslo-Bergen nord for Hardangervidda. Korridoren binder Vestlandet og 
Østlandet sammen og er viktig for både person- og godstransport. E16 inngår også i flere andre 
viktige samband, bl.a. Vestland/Valdres – Mjøsområdet og Vestland/Valdres – 
Gudbrandsdal/Trøndelag via Valdresflya (vinterstengt). 

Ifølge Nasjonal Transportplan 2010-2019 er det behov for å oppgradere infrastrukturen i korridoren 
for å skape vekst i næringslivet og utvikle levedyktige bo- og arbeidsregioner. E16 er den ruten 
mellom øst og vest som har best regularitet vinterstid. Vegen skal sikres som vinteråpen veg 
mellom Oslo og Bergen. 

Se for øvrig hovedrapport konsekvensutredning.  

 

1.3 FORUTSETNINGER, BEGRENSNINGER OG ANTAKELSER 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for denne risiko- og sårbarhetsanalysen: 

• Analysen er kvalitativ.  
• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette er beskrevet av DSB. 
• Det forutsettes at fremtidig utført byggearbeid følger relevante lover og forskrifter, 

herunder sikringstiltak og lignende. 
• Vurderingen omfatter det aktuelle planområdet.   
• Analysen betrakter ikke uavhengige, sammenfallende hendelser. 
• Den omfatter i hovedsak ferdig løsning, samt spesielle forhold i bygge- og 

anleggsfasen. 
• Analysen omfatter ikke hendelser knyttet til tilsiktede handlinger (sabotasje, terror el. l.). 
• Vurderingene og antakelsene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om 

prosjektet, og om faktisk og planlagt bruk av nærområdet på tidspunktet for analysen. 
Det er ikke gjennomført egne undersøkelser i området i forbindelse med denne 
analysen. 

• Analysen omfatter ikke spesielle vurderinger av tunnelene som skal etableres i 
prosjektet. Disse vil bli underlagt egne analyser på senere tidspunkt i henhold til Statens 
vegvesen Veileder for risikoanalyser av vegtunneler, samt vurdering av krav i håndbok 
021 Vegtunneler.  

• Den omfatter ikke trafikksikkerhetsvurderinger jf. Statens vegvesen hb. 271.  
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1.4 DEFINISJONER 

Begrep Definisjon (hovedsak hentet fra NS5814) 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Klif Klima- og forurensningsdirektoratet. 

SVV Statens vegvesen 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med 
ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø 
eller materielle verdier. 

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av 
en uønsket hendelse. 

Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, årsaker 
til og konsekvenser av disse. 

Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten for-  
eller konsekvensen av en uønsket hendelse. 

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en 
uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller 
funksjon etter hendelsen. 

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreff  
(kan uttrykkes med ord eller som en tallverdi). 

NVDB Nasjonal vegdatabank 

ÅDT Årsdøgntrafikk (gjennomsnittlig antall kjøretøy pr. døgn)   
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1.5 STYRENDE DOKUMENTER FOR RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSEN 

Ref. nr Beskrivelse Utgitt av/kilde: 

1.5.1 NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger Standard Norge 

1.5.2 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (rev. mai. 
2012) 

DSB 

1.5.3 NVEs retningslinjer 2-2011 Flaum og skredfare i 
arealplansaker 

NVE 

1.5.4 Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
(plan- og bygningsloven). Plandelen.  

Miljøverndepartementet 

1.5.5 Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av 
innsigelse i plansaker etter plan og bygningsloven, 
september 2010. 

DSB 

1.5.6 Byggteknisk forskrift – TEK 10. Forskrift om 
tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 
FOR-2010-03-26-489 

Kommunal- og 
regionaldepartementet 

1.5.7 NVE Veileder for kartlegging og vurdering av 
skredfare i arealplaner 
 

NVE 

1.5.8 NVE Veileder for vurdering av områdestabilitet 
ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter 
med snøbruddegenskaper. 

NVE 

 

1.6 UNDERLAGSDOKUMENTASJON 

Intern ref. Navn  Dato  Utgiver 

1.6.1 E16 Fagernes syd – Hande  Forslag til 
planprogram . Kommunedelplan og 
konsekvensutredning 

19.5.11 Nord-Aurdal 
kommune 

1.6.2 Kommunedelplan for E16 Fagernes – 
Hande – silingsrapport Fagernes øst 

Aug 12 Norconsult 

1.6.3 Kommunedelplan for E16 Fagernes – 
Hande. Illustrasjonsplan  

26.10.12 Norconsult 

1.6.4 Diverse oversiktskart over de ulike 
alternativene, oversiktskart og detaljkart 
Fagernes sentrum 

Div Norconsult 

1.6.5 Breiset vest, Fagernes, Nord-Aurdal 
Dokumentnr.: 20110723-00-4-R 
Faresoner for flom 

19.1.12 NGI på oppdrag 
for Nord-Aurdal 
kommune.  

1.6.6. KU, høringsutgave 1.11.12 Norconsult 
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1.7 ØVRIGE REFERANSER 

Intern ref. Navn Utgitt av 

1.7.1 Håndbok 271 Risikovurderinger i 
vegtrafikken 

Statens vegvesen 

1.7.2 SIGVe-veiledning Fylkesmannen i Rogaland, 
Hordaland og Sogn og Fjordane, 
DSB og Statens kartverk.  
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2 Beskrivelse av analyseobjektet 
2.1 OM ANALYSEOBJEKTET 

Stortinget vedtok siste gang i 1992 at E16 over Filefjell og Lærdal er stamvegen mellom Oslo  
(Sandvika) og Bergen. Vegen er den av hovedvegene til vestlandet som har best regularitet  
vinterstid.   

E16 gjennom Valdres er en vegstrekning med relativt dårlig standard, mye randbebyggelse, 
blandet trafikk, relativt ulykkesbelastet og lav framkommelighet.  For ytterligere generell beskrivelse 
av analyseobjektet henvises det til plandokumentet. De ulike alternativene som er underlagt 
analyse er beskrevet ytterligere i dette avsnittet.  
 
Opprustning av E16 og fv 51 som vil bli en del av fremtidig E16 skal i hovedsak 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. 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 på hele strekningen med gang- og sykkelveg. 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. Tunneler skal i utgangspunktet bygges med 
tunnelklasse B 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. 
 
De to neste kart figurene viser de ulike alternativene som er aktuelle og som er vurdert i denne 
analysen. Etter kartbildene følger en kort tekst forklaring til hvert enkelt alternativ.  
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Figur 1 – Oversikt alternativer Fagernes - Hande 

Figur 2- Oversikt over alternativer Fagernes sentrum 
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2.1.1 Alternativ 1 – opprusting av dagens veg.  

Alternativ 1 innebærer en opprustning av dagens E 16 på hele strekningen. Det vises til plan- og 
profiltegning nr C001-C005 

Det foreslås her å benytte vegklasse S2 for trafikkmengder 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 ved dårlig sikt ved avkjørsler, terrenginngrep og støy. 
Derfor vil dette spørsmålet bero på detaljerte planer som ikke inngår i denne fasen av prosjektet. 
Dette må avgjøres i 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. 

2.1.2 Fagernes Sentrum alternativ 2  

Fagernes sentrum alternativ 2 er markert med grønn linje på figur 1. 

Man benytter eksisterende E16 fra øst og helt fram til krysset med Tveitavegen og Shellstasjonen. 
Her etableres tunnel som går under Blåbærmyra idrettsanlegg.  

Grunnforholdene ved tunnelpåhugget er vurdert ved befaring og dokumentert med bilder og viser 
her stedvis fjell i dagen, samt at hus i nærheten etter sigende står på fjell. Det er ellers påvist mye 
stor blokkstein. Terrenget stiger raskt på og det burde derfor være mulig å få en kort fjellskjæring 
inn mot tunnelen. Ved krysset med Tveitavegen må lokalvegen senkes ved å legge denne 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. 

2.1.3 Fagernes Sentrum alternativ 3 

Fagernes sentrum alternativ 3 er markert med rød linje på figur 1.  

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 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. 
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2.1.4 Fagernes Sentrum alternativ 4  

Fagernes sentrum alternativ 4 er alternativet markert med oransje linje på figur 1. 

Ny E16 føres først 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 også 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. 

2.1.5 Fagernes sentrum kryssing av Neselva  

Fagernes sentrum alternativ for kryssing av Neselva er markert med lyseblå linje på figur 1. 

Planene viser to aktuelle brukryssinger over Neselva 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 krysningspunkt ligger ved Hunkevike og søndre kryssing ligger 200-250 m lenger ned i 
elveleiet. 

Alternativ nord 

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. 

Alternativ sør 

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.  
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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. 

 

2.1.6 Alternativ 2ab med tunnel til Røn nord 

Fagernes – Hande alternativ 2ab er markert med grønn linje på figur 2. 

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 

2.1.7 Alternativ 2a med tunnel til Ulnes 

Fagernes – Hande alternativ 2a er markert med rosa linje på figur 2. 

Det vises til plan- og profiltegning nr C101-C102 for ny veg mellom Fagernes og Ulnes og C003-
C005 for oppgradering av eksisterende E16 videre nordover. Det foreslås her vegklasse S2 for veg 
i dagen (S1 gjennom Røn) og tunnelklasse C-T9,5.  

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.  
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Ny E16 tar av fra eksisterende Fv 51 ved Breiset i nærheten av vegstasjonen. Her er det relativt 
mye løsmasser. 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. 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 til Hande vil bli ca. 17940 m 

2.1.8 Alternativ 2b med kort tunnel til Hande 

Fagernes – Hande alternativ 2b er markert med lyseblå linje på figur 2. 

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. 
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• 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 

2.2 OPPSUMMERING ANALYSEOBJEKT 

På bakgrunn av teksten over er det totalt 8 ulike analyseobjekt. Skjematisk oppsatt som følger: 

Analyseobjekt Beskrivelse 

Delobjekt A Opprusting av dagens veg 

Delobjekt B Fagernes Sentrum alternativ 2 

Delobjekt C Fagernes Sentrum alternativ 3 

Delobjekt D Fagernes Sentrum alternativ 4 

Delobjekt E Fagernes sentrum kryssing av Neselva 

Delobjekt F Alternativ med tunnel til Røn nord (2ab) 

Delobjekt G Alternativ med tunnel til Ulnes (2a) 

Delobjekt H Alternativ med kort tunnel til Hande (2b) 
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3 Metode 
Analysen er gjennomført i forbindelse med kommunedelplan. Det er en forutsetning at det på 
senere nivå skal utarbeides reguleringsplaner når valg av traseer er gjort.  

Gjennom denne overordnede sårbarhetsanalysen identifiseres de tema som vil være sentrale i de 
ROS-analyser som senere må utarbeides i forbindelse med detaljreguleringen. De detaljerte 
analysene med vurdering av sannsynlighet og konsekvens inkluderer og tiltak for å redusere 
påpekt risiko.   

Sårbarhetsanalysen skal identifisere og rangere forhold som det må tas hensyn til i etterfølgende 
planprosesser.  For å sikre at alle slike forhold blir synliggjort, vurderes sårbarhet ut fra stedlige 
forhold slik området fremstår før tiltaket iverksettes, og uten de sårbarhetsreduserende tiltak som 
vil bli gjennomført i vegprosjektet. Sårbarhets-vurderingen vil derfor være et utgangspunkt for 
videre fareidentifikasjon i mer detaljerte risikovurderinger. Forhold som i kommunedelplanen 
identifiseres som høy sårbarhet, vil da måtte tas hensyn til og kompenseres for med tiltak ved 
utforming av vegen og omgivelsene for å sikre at den endelige risikoen blir akseptabel. Den 
endelige risiko- og sårbarhetsvurderingen vil derfor bli gjort når en detaljert utforming av veg og 
omgivelser er avklart i reguleringsplan for valgte alternativ. Sårbarhetsanalysen fremmer også 
enkelte forslag til tiltak (risikoreduserende, dvs. forebyggende tiltak eller beredskap) som bør 
implementeres i den videre detaljplanlegging og prosjektering. Analysen følger retningslinjene i 
DSBs veiledning ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging” (ref. 1.4.5). På bakgrunn av denne 
sårbarhetsvurderingen vil det ved detaljregulering gjennomføres ROS-analyser for menneskers liv 
og helse, materielle verdier og miljø basert på retningslinjer i NS 5814:2008 Krav til 
risikovurderinger, der risiko defineres som: 
 

Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det 
er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget 
(konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer.  

Som et ledd i fareidentifikasjonen ble det arrangert et møte med deltakelse fra kommuner, 
brannvesen, politi, Energiverk Statens vegvesen, NVE, og Norconsult. Møte ble avholdt i Rådhuset 
til Nord-Aurdal kommune den 6.september12. Den etterfølgende fareidentifikasjonen er bl.a. basert 
på innspill og kommentarer som fremkom under møtet. Deltakere på møtet den 6.9.2012 er gjengitt 
nedenfor: 

Navn Organisasjon 

Per Moen Politiet 

Christian Rieber-Mohn Nord-Aurdal kommune 
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Navn Organisasjon 

Eirik Steinde  Nord-Aurdal kommune 

Kenneth Monsen  Vestre Slidre kommune 

Ivar Svensson  Nord-Aurdal og Vestre- og Øystre Slidre 
brannvesen 

Olav Warberg Valdres Energi 

Ola Rosing Eide Statens vegvesen 

Magnhild Finnanger Statens vegvesen 

Syver Øistuen Statens vegvesen 

Marius Meland Statens vegvesen 

Sinikka Løvbrøtte Statens vegvesen 

Bjørn Nyquist Statens vegvesen 

Knut Westerbø Statens vegvesen 

Ivar Skyberg Norconsult 

Kevin H. Medby Norconsult 

I tillegg til de som deltok på møte var representanter fra Fylkesmannens beredskapsavdeling, NVE 
samt flere representanter fra kommunene og Statens vegvesen invitert.  
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4 Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering 
4.1 INNLEDENDE FAREKARTLEGGING 

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete, stedfestede hendelser. En fare er ikke 
stedfestet og kan representere en ”gruppe hendelser” med store likhetstrekk. Etterfølgende tabeller  
er basert på DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (ref. 1.5.5), vår gjennomgang 
av ulike sjekklister fra Fylkesmennene og SIGVe-veiledningen (ref. 1.7.2). I tillegg er det tatt med 
innspill på hendelser som er kommet opp under det avholdte møte. Under følger en systematisk 
gjennomgang av hvert av de ulike analyseobjektene (alternative traseene) i forhold til de ulike 
farene, og hvilke tema som er relevante for en etterfølgende sårbarhetsanalyse: 

4.1.1 Farekartlegging analyseobjekt A, opprusting eksisterende veg, alternativ 1 

Fare Vurdering 

NATURBASERTE hendelser er avgrenset til de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet 
kan motstå eller avgrense konsekvensene av uønskede hendelser 

Skred/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord) Både steinsprang og snøskred ses på som 
aktuelle farer. Temaet vurderes.  

Flom i vassdrag (herunder isgang) Temaet vurderes.  

Stormflo Ikke relevant tema. 

Vind/ekstremnedbør Temaet vurderes.  

Havnivåstigning Ikke relevant tema 

Skog- / lyngbrann En evt. skog/lyngbrann i dette området er 
vurdert til å i liten grad påvirke en ny veg i 
dette området. Temaet vurderes ikke.  

Radon Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant.  

Dybde i Strondafjorden Dybdeforholdene kan medføre 
vanskeligheter med nødvendig utfylling.  
Temaet vurderes 

VIRKSOMHETSBASERT 

Brann/eksplosjon ved industrianlegg Tiltaket er en veg. Hendelser knyttet til brann 
i kjøretøy håndteres under temaet Transport 
av farlig gods og trafikksikkerhet. Det er ikke 
identifisert lokaliteter langs vegen som utgjør 
en særskilt fare for tiltaket. Temaet vurderes 
ikke.  

Kjemikalieutslipp og annen akutt 
forurensning 

Temaet er knyttet til trafikkulykker og da 
spesielt ved transport av farlig gods. Temaet 
vurderes ikke særskilt i analysen.  
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Fare Vurdering 

Transport av farlig gods Temaet vurderes 

Forurensning i grunn Det er ikke identifisert på nåværende 
tidspunkt større områder med forurensing i 
grunn. Det er heller ikke indikasjoner på at 
det kan utgjøre en stor utfordring. Temaet 
vurderes derfor ikke videre.  

Elektromagnetisk stråling Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

Støy Temaet vurderes i begrenset omfang.  

INFRASTRUKTUR 

VA-ledningsnett/ installasjoner En slik utbygging kan komme i konflikt med 
enkelte va-ledninger i området. Det er ikke 
identifisert noen spesielle konfliktområder, 
temaet vurderes derfor ikke.  

Trafikksikkerhet Temaet vurderes i begrenset omfang. 

Eksisterende kraftstasjon/ el-forsyning Temaet vurderes. 

Drikkevannsforsyning Det er lokalisert mange private brønner i 
området som kan bli påvirket av tiltaket. 
Temaet vurderes. 

SÅRBARE OBJEKTER er anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare for inngrep og 
skader. 

Helse- og omsorgsinstitusjoner Tiltaket vil ikke påvirke slike institusjoner. 
Temaet vurderes ikke.  

Viktige offentlige bygg Tiltaket vil ikke påvirke slike institusjoner. 
Temaet vurderes ikke. 

Kulturminne Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

Natur Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

ANLEGGSFASEN – spesifikke hendelser knyttet til anleggsfasen 

Sprengningsarbeid Temaet vurderes 

Omkjøringsmuligheter Temaet vurderes 

G/S-trafikk Temaet vurderes 

Drikkevannsforsyning Det er lokalisert mange private brønner i 
området som kan bli påvirket av 
anleggsarbeid. Temaet vurderes. 

 
På bakgrunn av denne farekartleggingen, er følgende tema vurdert som relevante, dvs. at de 
inngår i den etterfølgende overordnede sårbarhetsanalysen: 

Driftsfase 
• Skred 
• Flom 
• Vind/ ekstremnedbør 
• Dybde i Strondafjorden 
• Transport av farlig gods 
• Støy 
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• Trafikksikkerhet 
• Drikkevannsforsyning 

Spesielle forhold knyttet til anleggsfasen 
• Sprengningsarbeid 
• Begrensede omkjøringsmuligheter 
• G/S-trafikk 
• Drikkevannsforsyning 

 
 

4.1.2 Farekartlegging analyseobjekt B, Fagernes sentrum, alt. 2 (grønn) 

Fare Vurdering 

NATURBASERTE hendelser er avgrenset til de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet 
kan motstå eller avgrense konsekvensene av uønskede hendelser 

Skred/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord) Vurdering av grunnforhold viser at det er 
stedvis fjell i dagen. Alternativet vil medføre 
en kort fjellskjæring inn mot tunnelen. Basert 
på dette og at det må iverksettes nødvendige 
tiltak i forbindelse med etablering av skjæring 
vurderes ikke dette temaet videre.  
 
Når det gjelder evt. dårlig fjelloverdekning for 
tunnel er det et tema som er vurdert å ligge 
utenfor ROS-analysens formål og er ikke 
videre vurdert her.  

Flom i vassdrag (herunder isgang) Det er identifisert en mulig flomfare ved 
gangkulvert parallelt med Skrautvålvegen. 
Temaet flom vurderes. 

Stormflo Ikke relevant tema.  

Vind/ekstremnedbør Temaet vurderes.  

Havnivåstigning Ikke relevant tema. 

Skog- / lyngbrann Dette alternativet går gjennom Fagernes 
sentrum, lite relevant tema.  

Radon Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

VIRKSOMHETSBASERT 

Brann/eksplosjon ved industrianlegg Tiltaket er en veg. Hendelser knyttet til brann 
i kjøretøy håndteres under temaet Transport 
av farlig gods og trafikksikkerhet. Det er ikke 
identifisert lokaliteter langs vegen som utgjør 
en særskilt fare for tiltaket. Temaet vurderes 
ikke.  

Kjemikalieutslipp og annen akutt 
forurensning 

Temaet er knyttet til trafikkulykker og da 
spesielt ved transport av farlig gods. Temaet 
vurderes ikke særskilt i analysen.  

Transport av farlig gods Temaet vurderes.  



 Oppdragsnr.: 5121013 

 Dokument nr.: 11110 

Risiko- og sårbarhetsanalyse | Kommunedelplan E16 Fagernes – Hande Revisjon: 00 

 

 2012-11-15 | Side 21 av 46

 

Fare Vurdering 

Forurensning i grunn Det er ikke identifisert på nåværende 
tidspunkt større områder med forurensing i 
grunn. Det er heller ikke indikasjoner på at 
det kan utgjøre en stor utfordring. Temaet 
vurderes derfor ikke videre. 

Elektromagnetisk stråling Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

Støy Ved dette alternativet kan det oppstå støy i 
sentrum på grunn av kort tunnel med utløp 
mot sentrum.  Temaet vurderes i begrenset 
omfang. 

INFRASTRUKTUR 

VA-ledningsnett/ installasjoner Det er ikke identifisert spesielt sårbare 
anlegg for dette alternativet. Følgelig vil en 
kunne komme i konflikt med noe ledningsnett 
under anleggsarbeidet. Temaet vurderes 
ikke videre. 

Trafikksikkerhet Stigning på Tveitaveien utgjør et problem i 
dag, spesielt vinterstid. Dette kan ha 
innvirkning på trafikksikkerhetsforhold. 
Temaet vurderes i begrenset omfang. 

Eksisterende kraftstasjon/ el-forsyning Det er ikke identifisert at tiltaket vil påvirke 
eksisterende el-forsyning negativt. Temaet 
vurderes ikke videre.  

Drikkevannsforsyning Tiltaket påvirker ikke drikkevannskilder, 
temaet vurderes følgelig ikke.  

SÅRBARE OBJEKTER er anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare for inngrep og 
skader. 

Helse- og omsorgsinstitusjoner Tiltaket vil ikke påvirke slike institusjoner. 
Temaet vurderes ikke.  

Viktige offentlige bygg Vestre tunnelpåhugg vil komme i en dyp 
skjæring i nær tilknytning til idrettsanlegget i 
området. Og kan dermed utgjøre en fare for 
barn som ferdes i området, i tillegg vil dette 
kunne ha påvirkning på p-areal ved anlegget 
men ikke påvirke selve idrettsanlegget. Temaet 
vurderes. 

Kulturminne Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

Natur Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

ANLEGGSFASEN – spesifikke hendelser knyttet til anleggsfasen 

Det er ikke identifisert spesielle farer knyttet til anleggsfasen av dette alternativet.  
 
På bakgrunn av denne farekartleggingen, er følgende tema vurdert som relevante, dvs. at de 
inngår i den etterfølgende overordnede sårbarhetsanalysen: 
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Driftsfase 
• Flom 
• Vind/ ekstremnedbør 
• Transport av farlig gods 
• Støy 
• Trafikksikkerhet 
• Viktige offentlige bygg 

 
4.1.3 Farekartlegging analyseobjekt C, Fagernes sentrum alternativ 3, (rød)  

Fare Vurdering 

NATURBASERTE hendelser er avgrenset til de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet 
kan motstå eller avgrense konsekvensene av uønskede hendelser 

Skred/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord) Dette alternative vil kunne medføre høye 
skjæringer spesielt ved vestre tunnelutløp. 
Det forutsettes at nødvendige sikringstiltak 
ivaretas i den videre prosjekteringen.  
 
Det er ikke identifisert noen spesielle forhold 
knyttet til ustabil grunn på nåværende 
tidspunkt. Det må følgelig gjennomføres 
nødvendige grunnundersøkelser for sikker 
fundamentering av veg og geotekniske 
vurderinger i forbindelse med driving av 
tunnel. Temaet vurderes ikke videre. 

Flom i vassdrag (herunder isgang) Det er identifisert en mulig flomfare ved 
gangkulvert parallelt med Skrautvålvegen. 
Temaet flom vurderes. 

Stormflo Ikke relevant. 

Vind/ekstremnedbør Temaet vurderes.  

Havnivåstigning Ikke relevant. 

Skog- / lyngbrann Dette alternativet går gjennom Fagernes 
sentrum, lite relevant tema.  

Radon Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

VIRKSOMHETSBASERT 

Brann/eksplosjon ved industrianlegg Tiltaket er en veg. Hendelser knyttet til brann 
i kjøretøy håndteres under temaet Transport 
av farlig gods. Det er ikke identifisert 
lokaliteter langs vegen som utgjør en 
særskilt fare for tiltaket. Temaet vurderes 
ikke.  

Kjemikalieutslipp og annen akutt 
forurensning 

Temaet er knyttet til trafikkulykker og da 
spesielt ved transport av farlig gods. Temaet 
vurderes ikke særskilt i analysen.  

Transport av farlig gods Temaet vurderes.  
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Fare Vurdering 

Forurensning i grunn Det er ikke identifisert på nåværende 
tidspunkt større områder med forurensing i 
grunn. Det er heller ikke indikasjoner på at 
det kan utgjøre en stor utfordring. Temaet 
vurderes derfor ikke videre. 

Elektromagnetisk stråling Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

Støy Ved dette alternativet kan det oppstå støy i 
sentrum på grunn tunnelutløpets plassering. 
Temaet vurderes i begrenset omfang. 

INFRASTRUKTUR 

VA-ledningsnett/ installasjoner Det er ikke identifisert spesielt sårbare 
anlegg for dette alternativet. Følgelig vil en 
kunne komme i konflikt med noe ledningsnett 
under anleggsarbeidet. Temaet vurderes 
ikke videre. 

Trafikksikkerhet Det er ikke identifisert spesielle forhold 
knyttet til trafikksikkerhet på nåværende 
tidspunkt i planarbeidet. Temaet vurderes 
ikke videre.  

Eksisterende kraftstasjon/ el-forsyning Det er ikke identifisert at tiltaket vil påvirke 
eksisterende el-forsyning negativt. Temaet 
vurderes ikke videre. 

Drikkevannsforsyning Dette alternativet påvirker ikke 
drikkevannskilder. Temaet vurderes ikke.  

SÅRBARE OBJEKTER er anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare for inngrep og 
skader. 

Helse- og omsorgsinstitusjoner Se faretema under.  

Viktige offentlige bygg Kommunen ønsker høy utnyttelsesgrad av 
arealene over en evt. betongkulvert her. Det 
planlegges bygd ut med helsetun og andre 
offentlige funksjoner.  
 
I tillegg vil vestre tunnelpåhugg vil komme i en 
dyp skjæring i nær tilknytning til idrettsanlegget i 
området. Og kan dermed utgjøre en fare for 
barn som ferdes i området, i tillegg vil dette 
kunne ha påvirkning på p-areal ved anlegget 
men ikke påvirke selve idrettsanlegget. Temaet 
vurderes. 

Kulturminne Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

Natur Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

ANLEGGSFASEN – spesifikke hendelser knyttet til anleggsfasen 

Sprengningsarbeid Spesielt ved østre tunnelpåhugg er det tynn 
bergoverdekning. Dette kan medføre at det 
forekommer rystelser i bebyggelse over 
tunnel. Temaet vurderes. 
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Fare Vurdering 

Trafikkavvikling Trafikkavvikling i anleggsperioden vil være 
utfordrende. Temaet vurderes. 

Helse- og omsorgsinstitusjoner Anleggsfasen vil kunne komme i konflikt med 
regionalt helsetun i anleggsfasen. Temaet 
vurderes..  

 
På bakgrunn av denne farekartleggingen, er følgende tema vurdert som relevante, dvs. at de 
inngår i den etterfølgende overordnede sårbarhetsanalysen: 

Driftsfase 
• Flom 
• Vind/ ekstremnedbør 
• Transport av farlig gods 
• Støy 
• Viktige offentlige bygg 

Spesielle forhold knyttet til anleggsfasen 
• Rystelser ved sprengningsarbeid 
• Trafikkavvikling 
• Helse- og omsorgssenter (viktige offentlige bygg) 

 
 

4.1.4 Farekartlegging analyseobjekt D, alternativ 4 (oransje) 

Fare Vurdering 

NATURBASERTE hendelser er avgrenset til de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet 
kan motstå eller avgrense konsekvensene av uønskede hendelser 

Skred/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord) Dette alternativet vil kunne medføre høye 
skjæringer spesielt ved vestre tunnelutløp. 
Alternativet forutsetter og en større fylling i 
Strandefjorden. Det forutsettes at 
nødvendige sikringstiltak for begge disse 
områdene ivaretas i den videre 
prosjekteringen.  
 
Det er ikke identifisert noen spesielle forhold 
knyttet til ustabil grunn på nåværende 
tidspunkt. Det må følgelig gjennomføres 
nødvendige grunnundersøkelser for sikker 
fundamentering av veg og geotekniske 
vurderinger i forbindelse med driving av 
tunnel. Temaet vurderes ikke videre.  

Flom i vassdrag (herunder isgang) Det er vurdert at en evt. flom i Strondafjorden 
vil utgjøre en spesiell risiko for dette tiltaket. 
Utfyllingen vil bli dimensjonert for minimums 
200 års. Det er identifisert en mulig flomfare 
ved gangkulvert parallelt med 
Skrautvålvegen. Temaet flom vurderes.  

Stormflo Ikke aktuelt tema.  
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Fare Vurdering 

Vind/ekstremnedbør Temaet vurderes.  

Havnivåstigning Ikke aktuelt tema.  

Skog- / lyngbrann Dette alternativet går gjennom Fagernes 
sentrum, lite relevant tema.  

Radon Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

VIRKSOMHETSBASERT 

Brann/eksplosjon ved industrianlegg Tiltaket er en veg. Hendelser knyttet til brann 
i kjøretøy håndteres under temaet Transport 
av farlig gods og trafikksikkerhet. Det er ikke 
identifisert lokaliteter langs vegen som utgjør 
en særskilt fare for tiltaket, dette alternativet 
går og i hovedsak i tunnel. Temaet vurderes 
ikke. 

Kjemikalieutslipp og annen akutt 
forurensning 

Temaet er knyttet til trafikkulykker og da 
spesielt ved transport av farlig gods. Temaet 
vurderes ikke særskilt i analysen. 

Transport av farlig gods Temaet vurderes.  

Forurensning i grunn Det er ikke identifisert på nåværende 
tidspunkt større områder med forurensing i 
grunn. Det er heller ikke indikasjoner på at 
det kan utgjøre en stor utfordring. Temaet 
vurderes derfor ikke videre. 

Elektromagnetisk stråling Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

Støy Det er identifisert at det for enkelte boliger 
kan bli et for høyt støynivå. Alternativet vil og 
kunne føre til etablering av hensynssoner for 
temaet støy. Temaet vurderes i begrenset 
omfang.  

INFRASTRUKTUR 

VA-ledningsnett/ installasjoner Alternativet vil komme i konflikt med et 
etablert pumpehus i østlig del. Det vil 
medføre kostnader i forbindelse med at dette 
må flyttes. For øvrig er det ikke identifisert 
større konfliktpunkter mellom dette 
alternativet og VA-installasjoner. Temaet 
vurderes.  

Trafikksikkerhet Det er ikke identifisert spesielle forhold 
knyttet til trafikksikkerhet på nåværende 
tidspunkt i planarbeidet. Temaet vurderes 
ikke videre. 

Eksisterende kraftstasjon/ el-forsyning Det er ikke identifisert at tiltaket vil påvirke 
eksisterende el-forsyning negativt. Det er 
gode forhold for å forsyne tunnel med tosidig 
strømforsyning. Temaet vurderes ikke 
videre. 

Drikkevannsforsyning Alternativet påvirker ikke drikkevannskilder. 
Temaet vurderes ikke.  
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Fare Vurdering 

SÅRBARE OBJEKTER er anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare for inngrep og 
skader. 

Helse- og omsorgsinstitusjoner Tiltaket vil ikke påvirke slike institusjoner. 
Temaet vurderes ikke. 

Viktige offentlige bygg Vestre tunnelpåhugg vil komme i en dyp 
skjæring i nær tilknytning til idrettsanlegget i 
området. Og kan dermed utgjøre en fare for 
barn som ferdes i området, i tillegg vil dette 
kunne ha påvirkning på p-areal ved anlegget 
men ikke påvirke selve idrettsanlegget. Temaet 
vurderes.  

Kulturminne Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

Natur Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

ANLEGGSFASEN – spesifikke hendelser knyttet til anleggsfasen 

Rystelser ved sprengningsarbeid Spesielt ved østre tunnelpåhugg er det tynn 
bergoverdekning. Dette kan medføre at det 
forekommer rystelser i bebyggelse over 
tunnel. Temaet vurderes.  

 
På bakgrunn av denne farekartleggingen, er følgende tema vurdert som relevante, dvs. at de 
inngår i den etterfølgende overordnede sårbarhetsanalysen: 

Driftsfase 
• Flom 
• Vind/ ekstremnedbør 
• Transport av farlig gods 
• Støy 
• VA-ledningsnett/ installasjoner 
• Viktige offentlige bygg 

Spesielle forhold knyttet til anleggsfasen 
• Rystelser ved sprengningsarbeid 
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4.1.5 Farekartlegging analyseobjekt E, kryssing av Neselva 

Fare Vurdering 

NATURBASERTE hendelser er avgrenset til de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet 
kan motstå eller avgrense konsekvensene av uønskede hendelser 

Skred/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord) Grunnforholdene her består av 
morenemasser. Det må følgelig 
gjennomføres nødvendige 
grunnundersøkelser i det videre arbeidet for 
å sikre en sikker fundamentering av en bru. 
Det er ikke på nåværende tidspunkt 
identifisert andre spesielle forhold knyttet til 
skred. Temaet vurderes ikke videre for dette 
alternativet.  

Flom i vassdrag (herunder isgang) Temaet vurderes. 

Stormflo Ikke relevant 

Vind/ekstremnedbør Temaet vurderes.  

Havnivåstigning Ikke relevant.  

Skog- / lyngbrann Dette alternativet går gjennom Fagernes 
sentrum, lite relevant tema.  

Radon Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

VIRKSOMHETSBASERT 

Brann/eksplosjon ved industrianlegg Tiltaket er en veg. Hendelser knyttet til brann 
i kjøretøy håndteres under temaet Transport 
av farlig gods. Det er ikke identifisert 
lokaliteter langs vegen som utgjør en 
særskilt fare for tiltaket, dette alternativet går 
og i hovedsak i tunnel. Temaet vurderes 
ikke. 

Kjemikalieutslipp og annen akutt 
forurensning 

Temaet er knyttet til trafikkulykker og da 
spesielt ved transport av farlig gods. Temaet 
vurderes ikke særskilt i analysen. 

Transport av farlig gods Temaet vurderes.  

Forurensning i grunn Det er ikke identifisert på nåværende 
tidspunkt større områder med forurensing i 
grunn. Det er heller ikke indikasjoner på at 
det kan utgjøre en stor utfordring. Temaet 
vurderes derfor ikke videre. 

Elektromagnetisk stråling Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

Støy Dette alternativet er i liten grad funnet 
nødvendig å analysere for temaet støy. Støy 
vil uansett måtte vurderes i henhold til 
gjeldende retningslinjer. Temaet vurderes 
ikke.  

INFRASTRUKTUR 
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Fare Vurdering 

VA-ledningsnett/ installasjoner Det er ikke identifisert spesielt sårbare 
anlegg for dette alternativet. Følgelig vil en 
kunne komme i konflikt med noe ledningsnett 
under anleggsarbeidet. Temaet vurderes 
ikke videre. 

Trafikksikkerhet Det er ikke identifisert spesielle forhold 
knyttet til trafikksikkerhet på nåværende 
tidspunkt i planarbeidet. Dette må vurderes 
nærmere når kryssløsninger mv evt. er valgt. 
Temaet vurderes ikke videre. 

Eksisterende kraftstasjon/ el-forsyning Det er ikke identifisert at tiltaket vil påvirke 
eksisterende el-forsyning negativt. Temaet 

vurderes ikke videre. 

Drikkevannsforsyning Alternativet påvirker ikke drikkevannskilder. 
Temaet vurderes ikke.  

SÅRBARE OBJEKTER er anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare for inngrep og 
skader. 

Helse- og omsorgsinstitusjoner Tiltaket vil ikke påvirke slike institusjoner. 
Temaet vurderes ikke.  

Viktige offentlige bygg Tiltaket vil ikke påvirke slike institusjoner. 
Temaet vurderes ikke. 

Kulturminne Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

Natur Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

ANLEGGSFASEN – spesifikke hendelser knyttet til anleggsfasen 

Akutt forurensing Anleggsarbeidet vil her foregå tett innpå og 
til tider over Neselva. Faren for akutt 
forurensning vurderes.  

 
På bakgrunn av denne farekartleggingen, er følgende tema vurdert som relevante, dvs. at de 
inngår i den etterfølgende overordnede sårbarhetsanalysen: 

Driftsfase 
• Flom 
• Vind/ ekstremnedbør 
• Transport av farlig gods 

Spesielle forhold knyttet til anleggsfasen 
• Akutt forurensning 
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4.1.6 Farekartlegging analyseobjekt F, Alternativ 2ab - Røn 

Fare Vurdering 

NATURBASERTE hendelser er avgrenset til de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet 
kan motstå eller avgrense konsekvensene av uønskede hendelser 

Skred/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord) Grunnforholdene her består av 
morenemasser. Det må følgelig 
gjennomføres nødvendige 
grunnundersøkelser for sikker 
fundamentering av veg og geotekniske 
vurderinger i forbindelse med driving av 
tunnel. Tunnelpåhuggene her vil være slake 
uten særlig fare for steinsprang i 
munningene. Det er ikke på nåværende 
tidspunkt identifisert andre spesielle forhold 
knyttet til skred. Temaet vurderes ikke videre 
for dette alternativet. 

Flom i vassdrag (herunder isgang) Temaet vurderes.  

Stormflo Ikke relevant 

Vind/ekstremnedbør Temaet vurderes. 

Havnivåstigning Ikke relevant 

Skog- / lyngbrann Temaet er vurdert som lite relevant for dette 
alternative for ny veg. Temaet vurderes ikke.  

Radon Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

Vinterføre Den østlige siden vil være en skyggeside 
som medfører lengre vinterforhold på vegen, 
med fare for økt ulykkesrisiko. Temaet 
vurderes sammen med Trafikksikkerhet.  

Vilt Strekningen Breiset til Holdasfoss (øst) er en 
av de mest utsatte strekningene i Nord-
Aurdal mtp. elgpåkjørsler. Temaet vurderes 
sammen med Trafikksikkerhet. 

VIRKSOMHETSBASERT 

Brann/eksplosjon ved industrianlegg Tiltaket er en veg. Hendelser knyttet til brann 
i kjøretøy håndteres under temaet Transport 
av farlig gods og trafikksikkerhet. Det er ikke 
identifisert lokaliteter langs vegen som utgjør 
en særskilt fare for tiltaket, dette alternativet 
går og i hovedsak i tunnel. Temaet vurderes 
ikke. 

Kjemikalieutslipp og annen akutt 
forurensning 

Temaet er knyttet til trafikkulykker og da 
spesielt ved transport av farlig gods. Temaet 
vurderes ikke særskilt i analysen. 

Transport av farlig gods Temaet vurderes.  

Forurensning i grunn Det er ikke identifisert på nåværende 
tidspunkt større områder med forurensing i 
grunn. Det er heller ikke indikasjoner på at 
det kan utgjøre en stor utfordring. Temaet 
vurderes derfor ikke videre. 
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Fare Vurdering 

Elektromagnetisk stråling Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

Støy Dette alternativet er i liten grad funnet 
nødvendig å analysere for temaet støy. Støy 
vil uansett måtte vurderes i henhold til 
gjeldende retningslinjer. Temaet vurderes 
ikke.  

INFRASTRUKTUR 

VA-ledningsnett/ installasjoner Alternativet kan komme i konflikt med 
hovedvannledningen til Røn – temaet 
vurderes. 

Trafikksikkerhet Temaet vurderes.  

Eksisterende kraftstasjon/ el-forsyning Det er ikke identifisert at tiltaket vil påvirke 
eksisterende el-forsyning negativt. Det er 
gode forhold for å forsyne tunnel med tosidig 
strømforsyning. Temaet vurderes ikke 
videre. 

Drikkevannsforsyning Alternativet kan på deler av strekningen 
påvirke private drikkevannsbrønner. Temaet 
vurderes. 

SÅRBARE OBJEKTER er anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare for inngrep og 
skader. 

Helse- og omsorgsinstitusjoner Tiltaket vil ikke påvirke slike institusjoner. 
Temaet vurderes ikke.  

Viktige offentlige bygg Tiltaket vil ikke påvirke slike institusjoner. 
Temaet vurderes ikke. 

Kulturminne Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

Natur Dette alternativet legger opp til en 
fellestrekning på Fv 51 – dette vil medføre et 
behov for utvidelse av dagens veg og 
etablering av midtrekkverk. En slik utvidelse 
kan komme i konflikt med vassdraget 
Sebufjorden – nærføring av vegen. Temaet 
vurderes.  

ANLEGGSFASEN – spesifikke hendelser knyttet til anleggsfasen 

Akutt forurensing Eventuell utvidelse av Fv 51 kan foregå nært 
vassdraget med fare for akutt forurensing – 
temaet vurderes.  

Drikkevannsforsyning Det er lokalisert private brønner i området 
som kan bli påvirket av anleggsarbeid. 
Temaet vurderes. 

 
På bakgrunn av denne farekartleggingen, er følgende tema vurdert som relevante, dvs. at de 
inngår i den etterfølgende overordnede sårbarhetsanalysen: 
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Driftsfase 
• Flom 
• Vind/ Ekstremnedbør 
• Transport av farlig gods 
• VA-ledningsnett/ installasjoner 
• Trafikksikkerhet 
• Drikkevannskilder 
• Naturforhold 

Spesielle forhold knyttet til anleggsfasen 
• Akutt forurensning 
• Drikkevannsforsyning 

 
 

4.1.7 Farekartlegging analyseobjekt G, alternativ 2a – Ulnes  

Fare Vurdering 

NATURBASERTE hendelser er avgrenset til de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet 
kan motstå eller avgrense konsekvensene av uønskede hendelser 

Skred/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord) På samme måte som for analyseobjekt A er 
det fare for steinsprang også ved dette 
alternativet. Da disse to alternativene har 
delvis sammenfallende trase, dog går dette 
alternative i de minst rasutsatte områdene 
sammenliknet med alternativ 1. For østlig 
tunnelpåhugg vil det og kunne være fare for 
steinsprang.  Temaet vurderes.  

Flom i vassdrag (herunder isgang) Temaet vurderes.  

Stormflo Ikke relevant 

Vind/ekstremnedbør Temaet vurderes, herunder forhold med 
klimaskifte i tunnelåpninger. 

Sollys Den vestre tunnelmunning kan være utsatt 
for sollys. Temaet vurderes. 

Havnivåstigning Ikke relevant 

Skog- / lyngbrann Temaet er vurdert som lite relevant for dette 
alternative for ny veg. Temaet vurderes ikke.  

Vassdrag (elv/ bekker) Tunnel kan påvirke bekkefar i Ulnes. Temaet 
vurderes.  

Radon Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

VIRKSOMHETSBASERT 

Brann/eksplosjon ved industrianlegg Tiltaket er en veg. Hendelser knyttet til brann 
i kjøretøy håndteres under temaet Transport 
av farlig gods og trafikksikkerhet. Det er ikke 
identifisert lokaliteter langs vegen som utgjør 
en særskilt fare for tiltaket, dette alternativet 
går og i hovedsak i tunnel. Temaet vurderes 
ikke. 
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Fare Vurdering 

Kjemikalieutslipp og annen akutt 
forurensning 

Temaet er knyttet til trafikkulykker og da 
spesielt ved transport av farlig gods. Temaet 
vurderes ikke særskilt i analysen. 

Transport av farlig gods Temaet vurderes.  

Forurensning i grunn Det er ikke identifisert på nåværende 
tidspunkt større områder med forurensing i 
grunn. Det er heller ikke indikasjoner på at 
det kan utgjøre en stor utfordring. Temaet 
vurderes derfor ikke videre. 

Elektromagnetisk stråling Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

Støy Dette alternativet er i liten grad funnet 
nødvendig å analysere for temaet støy. Støy 
vil uansett måtte vurderes i henhold til 
gjeldende retningslinjer. Temaet vurderes 
ikke.  

INFRASTRUKTUR 

VA-ledningsnett/ installasjoner Det er ikke identifisert spesielt sårbare 
anlegg for dette alternativet. Følgelig vil en 
kunne komme i konflikt med noe ledningsnett 
under anleggsarbeidet. Temaet vurderes 
ikke videre. Se og tema Drikkevanns-
forsyning. 

Trafikksikkerhet Temaet vurderes 

Eksisterende kraftstasjon/ el-forsyning Det er ikke identifisert at tiltaket vil påvirke 
eksisterende el-forsyning negativt. Det er 
gode forhold (høyspent) for å forsyne tunnel 
med tosidig strømforsyning. Temaet 
vurderes ikke videre. 

Drikkevannsforsyning Alternativet kan på deler av strekningen 
påvirke private drikkevannsbrønner. Temaet 
vurderes.  

SÅRBARE OBJEKTER er anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare for inngrep og 
skader. 

Helse- og omsorgsinstitusjoner Tiltaket vil ikke påvirke slike institusjoner. 
Temaet vurderes ikke.  

Viktige offentlige bygg Tiltaket vil ikke påvirke slike institusjoner. 
Temaet vurderes ikke. 

Kulturminne Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

Natur Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

Utryknignstid kjøretøy Dette alternativet vil medføre kort veg til 
tunnel fra brannstasjon på Breiset. 

ANLEGGSFASEN – spesifikke hendelser knyttet til anleggsfasen 

Akutt forurensing Anleggsperioden vil foregå nært vassdrag. 
Temaet vurderes. 
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Fare Vurdering 

Drikkevannsforsyning Det er lokalisert private brønner i området 
som kan bli påvirket av anleggsarbeid. 
Temaet vurderes. 

 
På bakgrunn av denne farekartleggingen, er følgende tema vurdert som relevante, dvs. at de 
inngår i den etterfølgende overordnede sårbarhetsanalysen: 

Driftsfase 
• Skred 
• Flom 
• Vind/ Ekstremnedbør  
• Sollys 
• Vassdrag (elv/bekk)  
• Transport av farlig gods 
• Trafikksikkerhet 
• Drikkevannsforsyning 

Spesielle forhold knyttet til anleggsfasen 
• Akutt forurensning 
• Drikkevannsforsyning 

   



 Oppdragsnr.: 5121013 

 Dokument nr.: 11110 

Risiko- og sårbarhetsanalyse | Kommunedelplan E16 Fagernes – Hande Revisjon: 00 

 

 2012-11-15 | Side 34 av 46

 

4.1.8 Farekartlegging analyseobjekt H, Alternativ 2ab – Hande  

Fare Vurdering 

NATURBASERTE hendelser er avgrenset til de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet 
kan motstå eller avgrense konsekvensene av uønskede hendelser 

Skred/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord) Grunnforholdene her består av 
morenemasser. Det må følgelig 
gjennomføres nødvendige 
grunnundersøkelser for sikker 
fundamentering av veg og geotekniske 
vurderinger i forbindelse med driving av 
tunnel. Det er ikke på nåværende tidspunkt 
identifisert andre spesielle forhold knyttet til 
skred/ steinsprang mv. Temaet vurderes ikke 
videre for dette alternativet. 

Flom i vassdrag (herunder isgang) Temaet vurderes.  

Stormflo Ikke relevant 

Vind/ekstremnedbør Temaet vurderes. 

Havnivåstigning Ikke relevant 

Skog- / lyngbrann Temaet er vurdert som lite relevant for dette 
alternative for ny veg. Temaet vurderes ikke.  

Radon Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 

Vinterføre Den østlige siden vil være en skyggeside 
som medfører lengre vinterforhold på vegen, 
med fare for økt ulykkesrisiko. Temaet 
vurderes sammen med Trafikksikkerhet.  

Vilt Strekningen Breiset til Holdasfoss (øst) er en 
av de mest utsatte strekningene i Nord-
Aurdal mtp. elgpåkjørsler. Temaet vurderes 
sammen med Trafikksikkerhet. 

VIRKSOMHETSBASERT 

Brann/eksplosjon ved industrianlegg Tiltaket er en veg. Hendelser knyttet til brann 
i kjøretøy håndteres under temaet Transport 
av farlig gods og trafikksikkerhet. Det er ikke 
identifisert lokaliteter langs vegen som utgjør 
en særskilt fare for tiltaket, dette alternativet 
går og i hovedsak i tunnel. Temaet vurderes 
ikke. 

Kjemikalieutslipp og annen akutt 
forurensning 

Temaet er knyttet til trafikkulykker og da 
spesielt ved transport av farlig gods. Temaet 
vurderes ikke særskilt i analysen. 

Transport av farlig gods Temaet vurderes.  

Forurensning i grunn Det er ikke identifisert på nåværende 
tidspunkt større områder med forurensing i 
grunn. Det er heller ikke indikasjoner på at 
det kan utgjøre en stor utfordring. Temaet 
vurderes derfor ikke videre. 

Elektromagnetisk stråling Tiltaket er en vei, temaet vurderes ikke som 
relevant. 
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Fare Vurdering 

Støy Dette alternativet er i liten grad funnet 
nødvendig å analysere for temaet støy. Det 
vil bli generert noe mer støy på felles 
strekningen langs Fv. 51, men her er det lite 
randbebyggelse. Støy vil uansett måtte 
vurderes i henhold til gjeldende 
retningslinjer. Temaet vurderes ikke.  

Nærhet til skytebane Alternativet går i nærheten av skytebane ved 
Rebne. Sikkerhetsforhold må avklares. 
Teamet vurderes.  

INFRASTRUKTUR 

VA-ledningsnett/ installasjoner Det er ikke identifisert spesielt sårbare 
anlegg for dette alternativet. Følgelig vil en 
kunne komme i konflikt med noe ledningsnett 
under anleggsarbeidet. Temaet vurderes 
ikke videre. Se og tema Drikkevanns-
forsyning. 

Trafikksikkerhet Temaet vurderes  

Eksisterende kraftstasjon/ el-forsyning Det er ikke identifisert at tiltaket vil påvirke 
eksisterende el-forsyning negativt. Det er 
gode forhold for å forsyne tunnel med tosidig 
strømforsyning. Temaet vurderes ikke 
videre. 

Drikkevannsforsyning Grunnvannsdatabasen viser at det er et få 
tall private brønner som kan bli berørt på den 
vestre delen av dette alternativet. Temaet 
vurderes.  

SÅRBARE OBJEKTER er anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare for inngrep og 
skader. 

Helse- og omsorgsinstitusjoner Tiltaket vil ikke påvirke slike institusjoner. 
Temaet vurderes ikke.  

Viktige offentlige bygg Tiltaket vil ikke påvirke slike institusjoner. 
Temaet vurderes ikke. 

Kulturminne Vurderes som eget tema i KU, temaet 
vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

Natur Dette alternativet legger opp til en 
fellestrekning på Fv 51 – dette vil medføre et 
behov for utvidelse av dagens veg og 
etablering av midtrekkverk. En slik utvidelse 
kan komme i konflikt med vassdraget 
Sebufjorden – nærføring av vegen. Temaet 
vurderes. 

ANLEGGSFASEN – spesifikke hendelser knyttet til anleggsfasen 

Akutt forurensing Eventuell utvidelse av Fv 51 kan foregå nært 
vassdraget med fare for akutt forurensing – 
temaet vurderes. 

Drikkevannsforsyning Det er lokalisert private brønner i området 
som kan bli påvirket av anleggsarbeid. 
Temaet vurderes. 
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På bakgrunn av denne farekartleggingen, er følgende tema vurdert som relevante, dvs. at de 
inngår i den etterfølgende overordnede sårbarhetsanalysen: 

Driftsfase 
• Flom 
• Vind/ ekstremnedbør 
• Transport av farlig gods 
• Nærhet til skytebane 
• Trafikksikkerhet 
• Drikkevannsforsyning 
• Naturforhold 

Spesielle forhold knyttet til anleggsfasen 
• Akutt forurensing 
• Drikkevannsforsyning 

 

4.2 OVERORDNET SÅRBARHETSANALYSE 

I NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref. 1.5.1) er begrepet sårbarhet definert slik: 

”Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å 

gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen.” 

I denne analysen forstår vi sårbarhetsbegrepet som de naturlige, stedlige forhold samt aktive tiltak 
som gjør at arealene i reguleringsplanen kan motstå eller begrense virkningene av uønskede 
hendelser.  

I denne analysen graderes sårbarhet etter følgende: 

• svært sårbart 
• moderat sårbart 
• lite sårbart 
• ikke sårbart 

En del av de identifiserte farene er generelle hendelser som gjelder for alle eller flere av de ulike 
delobjektene. Det er gjort vurderinger samlet for disse. Dersom det er spesielle forhold ved enkelte 
av delobjektene er dette presisert i vurderingen. Innledningsvis i den enkelte sårbarhetsvurdering 
er det beskrevet hvilke delobjekter vurderingen gjelder for.   

4.3 SÅRBARHETSANALYSE DRIFTSFASE 

4.3.1 Skred 

Vurderingen gjelder spesielt delobjekt A og G som til dels går i samme trase og delvis for 
alternativene som går langs rv. 51 (delobjekt F og H). 

For enkelte av de andre alternativene vil det kunne oppstå steinsprangfare knyttet til 
tunnelpåhuggene og evt. skjæringer som må etableres, men det forutsettes at disse sikres 
tilstrekkelig gjennom anleggsfasen.  

For delobjekt A og delvis G, samt alternativene langs Fv 51 er det noen områder som vurderes 
som utsatte både for steinsprang og snøskred. Opplysninger fra kommunen viser og at det har gått 
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skred langs dagens trase for E16 (delobjekt A) og at det er to boliger som er blitt fjernet på grunn 
av dette. I den nasjonale skreddatabasen er det kun registrert to hendelser i dette området, begge 
to er jordskred. Det må bemerkes at den nasjonale skreddatabasen innehar mangler i forhold til 
registrering av skred.  

I tillegg vurderes alternativene som utsatt for erosjon, spesielt i forbindelse med store 
nedbørsmengder, jf. registrerte skredhendelser. Det vil derfor og være viktig å ha med som et 
bakteppe forventede endringer i klima som tilsier at det kan bli økte nedbørsmengder og flere 
intense nedbørsperioder.  

Disse to alternativene A og G vurderes derfor som svært sårbare overfor skred og det må gjøres 
en omfattende kartlegging av områdene i det videre planleggingsarbeidet. I tillegg må det vurderes 
aktuelle sikringstiltak og evt. avsettelse av areal til disse tiltakene. De aktuelle alternativene langs 
Fv 51 vurderes som moderat sårbare overfor skred, og da spesielt snøskred. Også her bør det 
gjøres et kartleggingsarbeid og vurderinger knyttet til evt. sikringstiltak.  

Figurene under er hentet fra www.skrednett.no  og viser aktsomhetsområder for steinsprang (figur 
3) og snøskred (figur 4). Kartene er generert ut fra datamodellering av topografiske forhold og er 
ikke nøyaktige, men er gode for bruk i denne planfasen som en kartlegging på potensielle 
skredområder. 

 

Figur 3 - Oversiktskart aktsomhetsområder steinsprang, kilde www.skrednett.no 
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Figur 4 - Oversiktskart aktsomhetsområder snøskred, kilde www.skrednett.no 

4.3.2 Vind/ ekstremnedbør 

Sårbarhetsanalysen for vind gjelder spesielt for delobjekt A. Vurderingen for ekstremnedbør gjelder 
for alle delobjekt. Det er ikke identifisert spesielle forskjeller mellom de ulike delobjektene for dette 
temaet. 

Delobjekt A vurderes basert på historiske forhold som noe mer vindusatt en de øvrige 
delobjektene. Dette gjelder spesielt området ved nes, der det basert på lokal kjennskap til området 
sies at det kan være utsatt for vind og snøfokk. Basert på dette vurderes dette delobjektet som 
moderat sårbart for vind. De øvrige delobjektene vurderes som lite sårbare.  

Når det gjelder ekstremnedbør er dette noe det må være fokus på for alle delobjektene. 
Kommende og forventede klimaendringer tilsier at det vil forekomme økte nedbørsperioder, og 
spesielt en økt hyppighet med ekstreme nedbørsperiode (mye regn over kort tid).  

Derfor må det i forbindelse med etablering av overvannshåndtering for alle delobjekter tas høyde 
for at det i fremtiden vil forekomme mer ekstrem nedbør enn i dag. Dette må tas hensyn til i 
forbindelse med etablering av overvannsledninger, stikkrenner mv. slik at ikke intens mengde 
nedbør fører til utgraving av veimasser. Basert på at dette tas hensyn til i prosjektering av det 
valgte alternativet vurderes sårbarheten for alle alternativene å være liten for temaet ekstrem 
nedbør.  
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4.3.3 Flom 

Flom er en aktuell problemstilling for delobjekt A, D, E, F, G, H. En fremtidig ny E16 må minimum 
etableres for å kunne stå i mot en 200 års flom i de aktuelle vassdragene. Det må derfor gjøres 
egne beregninger for flomvannstand i de aktuelle vassdragene. Flomvurdering gjennomført av NGI 
i forbindelse med etablering av ny brannstasjon på Breiset viser at deler av dagens rv. 51 ligger 
flomutsatt til slik den ligger i dag. Dersom det i den videre planleggingen tas høyde for 200-årsflom 
(forutsettes) vurderes ikke alternativene spesielt sårbare i forhold til flom.  

I tillegg er det identifisert en mulig ved gangkulvert parallelt med Skrautvålvegen, (delobjekt B, C og 
D). En gangkulvert vil ikke måtte tilfredsstille krav om sikring mot 200 års flom. Likefult vil det være 
en ulempe for gang/ sykkeltrafikk dersom kulverten blir stengt på grunn av flom. Det kan føre økt 
fare for ulykker dersom gående og syklende må benytte seg av vegbanen for å komme frem i stede 
for kulverten. Området vurderes som lite til moderat sårbart overfor flom, men det bør i det videre 
arbeidet gjøres vurderinger knyttet til evt. flomfare her og se på evt. sikringstiltak.  

4.3.4 Transport av farlig gods 

Sårbarhetsvurderingen gjelder alle delobjekt.  

E16 er en av hovedvegene mellom Oslo og Bergen, men også hovedpulsåren gjennom Valdres.  

Nesten all transport til og fra Valdres og gjennom regionen går på veg. E16 utgjør sammen med rv. 
7 og rv. 52 korridor 5 mellom Oslo-Bergen nord for Hardangervidda. Korridoren binder Vestlandet 
og Østlandet sammen og er viktig for både person- og godstransport. E16 gjennom Valdres 
vurderes like vel å ha størst betydning for regional godstransport. Langtransportert gods antas 
hovedsakelig å bli transportert via andre veger eller med tog.  Tellinger av kjøretøylengde over 5,6 
meter viser en variasjon fra ca. 9 % andel av ÅDT ved Leira til ca. 20 % av ÅDT ved Varden 
(Filefjell).  

Når det gjelder transport av farlig gods, mottar DSB årlig mellom 50-70 hendelser som inkluderer 
farlig gods, 71 hendelser i 2010 (DSB Uhellsstatistikk for 2010). Dette tallet omfatter også 
hendelser med farlig gods på jernbane. Det er rimelig å anta at hendelser med farlig gods vil 
forekomme hyppigst i de områdene hvor det fraktes mest gods (rundt de store byene og langs 
hovedtrafikkårene). I de fleste tilfellene fører en hendelse med farlig gods til akutt utslipp til grunnen 
og til luft. Andelen hendelser hvor det vil oppstå en brann eller eksplosjon er erfaringsmessig svært 
lav.  

Alternativene vurderes i hovedsak som lite sårbart over for hendelser knyttet til transport av farlig 
gods. Når det er sagt så vurderes de alternativene med tunnel, og da spesielt lang tunnel å ha en 
noe forhøyet sårbarhet enn de øvrige alternativene. Bakgrunnen for dette er at konsekvensen ved 
en slik ulykke i tunnel kan bli større enn på en veg med dagstrekning. Det er og et moment her at 
denne type tunneler er en ny situasjon for lokalt brannvesen. Det er nødvendig å bemerke at 
tunnelen vil i de videre fasene bli underlagt egne risikovurderinger, der lokalt brannvesen får 
mulighet til å delta. På bakgrunn av risikovurderingen og standarder for denne type tunneler 
identifiseres nødvendige sikkerhetstiltak som må etableres i og i tilknytting til tunnelen.  

4.3.5 Trafikksikkerhetsforhold 

Trafikksikkerhet vil være et tema som må vurderes i stor grad på et senere tidspunkt for det valgte 
alternativet. Den vurdering som gjøres her gjelder spesielt forhold identifisert for delobjekt A, B, F, 
G og H.  

Delobjekt A er på nåværende tidspunkt vurdert som et dårligere alternativ enn de øvrige når det 
gjelder trafikksikkerhetsforhold. Bakgrunnen for dette er at utbedringen av dagens veg fortsatt vil 
kunne har noe krappere svinger mv. enn de alternativene som medføre bygging av ny veg etter 



 Oppdragsnr.: 5121013 

 Dokument nr.: 11110 

Risiko- og sårbarhetsanalyse | Kommunedelplan E16 Fagernes – Hande Revisjon: 00 

 

 2012-11-15 | Side 40 av 46

 

dagens standard. Delobjekt A kan medføre enkelte avvik i forhold til ønsket standard enkelte 
plasser på vegen, for eksempel på grunn av topografiske forhold mv. I tillegg er de identifiserte 
omkjøringsvegene dersom E16 av en eller annen grunn blir steng vurdert som svært dårlige. De to 
alternativene er om Lo som er smal og svingete samt over Eggeåsen som er bratt og svingete.  

Når det gjelder delobjekt B så gjelder de forholdene som er påpekt på dette tidspunktet stigningen 
på Tveitavegen som allerede i dag utgjør et problem for trafikken og da spesielt på vinterstid. Dette 
er et forhold som ikke vurderes med spesiell høy sårbarhet og bør kunne løses i den videre 
planleggingsfasen om dette alternativet velges.  

For delobjekt F og H vurderes sårbarheten i forhold til trafikksikkerhet som moderat. Bakgrunnen 
for dette er at strekningen fra Breiset til Holdasfoss er den mest utsatte strekningen i Nord-Aurdal 
mtp. elgpåkjørsler. En økning i trafikken her vil kunne medføre økning i denne type ulykker. 
Samtidig vil en ny veg vil legge til rette for etablering sikkerhetstiltak som kan bidra til å forhindre 
denne type ulykker.  

Trafikkøkningen på rv. 51 vil være så stor at det mest sannsynlig må etableres midtdeler på 
strekningen (vegklasse S4). Dette vil være et positivt tiltak i forhold til å redusere faren for 
møteulykker. Noe som virker negativt på trafikksikkerhetsforhold er at vegen her ligger i 
skyggesiden slik at perioden med vinterdrift på vegen er svært lang. Skifte mellom veger med og 
uten vinterforhold er ikke gunstig i forhold til trafikksikkerhet.  

For delobjekt F, G og H vil fremkommeligheten bli dårligere dersom en fremtidig tunnel blir stengt. 
Dette på grunn av at omkjøring vil måtte skje langs det som er dagens E16. Denne vil i fremtiden 
bli nedgradert på deler av strekningen og dermed ha en dårligere standard enn hva en slik 
trafikkmengde skulle tilsi. Tunnelen på delobjekt G vil ha liten stigning og dermed er det en faktor 
som ikke bidrar til økt ulykkespotensial på strekningen. Sårbarheten vurderes som liten til moderat i 
forhold til dette temaet for delobjekt G.   

4.3.6 VA-ledningsnett/ -installasjoner  

Vurderingen gjelder for delobjekt D og F. Det er ikke identifisert at de øvrige alternativene kommer i 
spesiell konflikt med slike installasjoner, og disse vurderes følgelig ikke å være sårbare overfor 
dette temaet.  

Det er identifisert at delobjekt D vil komme i konflikt med eksisterende pumpehus som ligger ved 
g/s-vegen i østlig del. En flytting av pumpehuset vurderes og ikke være spesielt komplisert. 
Alternativet vurderes som lite sårbart overfor temaet.  

Delobjekt F vil kunne komme i konflikt med hovedvannledningen i Røn. Det er foreløpig noe 
usikkerhet hvor eksakt vegen vil gå og derfor er det og knyttet stor usikkerhet om det vil komme i 
konflikt med hovedvannledningen.  På bakgrunn av denne usikkerheten og viktigheten av 
infrastrukturen som kan bli påvirket vurderes dette alternativet å være svært sårbart overfor temaet. 
Det må gjøres grundige undersøkelser i det videre planarbeidet i forhold til om vannledningen vil bli 
påvirket og hvordan dette kan unngås, omlegging mv.  

 

4.3.7 Drikkevannsforsyning (kilde) 

Vurderingen gjelder delobjekt A, F, G og H. Det er lokalisert flere private brønner i områdene hvor 
disse traseene går. Dette medfører at private drikkevannsbrønner kan bli påvirket av tiltaket. I så 
fall må det etableres alternativ vannforsyning for de som blir berørt. Det må foretas en kartlegging 
når alternativ trase er valgt for å identifisere private brønner. 
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Kartutsnittet under gir en grov oversikt over brønner som er registrert i grunnvannsdatabasen 
GRANADA. Denne databasen favner ikke alle brønner som eksisterer og det må derfor gjøres en 
spesifikk kartlegging av brønner i området. Delobjektene som denne vurderingen gjelder for 
vurderes som moderat sårbare overfor negativ påvirkning av private drikkevannsbrønner.  

 

Figur 5 - Registrerte grunnvannsbrønner i de aktuelle områdene. Kilde: NGU, GRANADA 

 

4.3.8 Viktige offentlige bygg  

Delobjekt B, C og D har en sårbarhet knyttet til dette tema. Delobjekt C skiller seg noe ut i forhold 
til de to andre da sårbarheten her gjelder et fremtidig regionalt helsetun i tillegg til sårbarheten 
identifisert for delobjekt B og D. Disse to vurderes derfor hver for seg under.  

Delobjekt C  

Delobjekt C gjelder alternativ nummer 3 gjennom Fagernes sentrum. Dette alternativet legger opp 
til en tunnel som går under et område kommunen planlegger utbygd med regionalt helsetun. En 
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slik utbygging legger opp til forholdsvis høy arealutnyttelse over en fremtidig tunnel. Tunnel som er 
aktuelt i dette alternativet, betongkulvert, vil medføre at det må etableres en hensynssone over 
tunnelen. Her vil Statens vegvesen kun vil tillate utbygging på gitte vilkår. Eks. at fundamentering 
må skje utenfor tunnelkonstruksjon mv. Dette vil kunne medføre høyere byggekostnader for 
regionalt helsetun. Dette alternativet vurderes som svært sårbart overfor negativ påvirkning av 
offentlige bygg.  

Delobjekt B, C og D 

Disse delobjektene vil kunne komme i konflikt med parkeringsarealet til dagens idrettsplass og 
dette må evt. erstattes. I tillegg vil det vestre tunnelpåhugget medføre en ganske høy skjæring (juv) 
i tett nærhet til idrettsanlegget hvor det ferdes mange barn. Denne skjæringen må derfor sikres 
svært godt. Disse vurderes som moderat sårbart overfor temaet.  

4.3.9 Støy 

Vurderingen gjelder for delobjektene A, B, C og D. Alle delobjektene som går gjennom sentrum 
vurderes som moderat til svært sårbare overfor støy i Fagernes sentrum. Det er på nåværende 
tidspunkt ikke gjort støyvurderinger som grunnlag for denne analysen. Delobjekt D har en tunnel 
som er plassert noe utenfor sentrum, og sårbarheten for dette alternativet vurderes som noe 
mindre enn de øvrige.  

4.3.10 Naturforhold 

Når det gjelder naturforhold henvises det i hovedsak til egne vurderinger for temaet. Det er under 
fareidentifikasjonsmøte kommet opp noen forhold spesielt knyttet til delobjekt F, G og H som gjør 
at disse alternativene har en noe høyere sårbarhet for dette temaet enn de øvrige. For delobjekt F 
gjelder dette et deltaområde ved det østlige tunnelpåhugget. For delobjekt G gjelder dette et 
bekkefar i Ulsnes som kan bli påvirket av tunnelen. For delobjekt H ble det ikke identifisert noen 
spesielle punkter, men det henvises til befaringsrapporten fra høsten 2011 for ytterligere 
vurderinger knyttet til dette.  

4.3.11 Nærhet til skytebane 

Vurderingen gjelder delobjekt H. Dette alternativet vil komme svært nær, tilnærmet gå gjennom 
skytebanen på Rebne. Følgelig vurderes dette alternativt som svært sårbart overfor dette. 
Skytebanen vil måtte flyttes dersom delobjekt H velges med dagens forslag til trase fremføring.  

4.3.12 Sollys 

Vurderingen gjelder delobjekt G – her er det identifisert at den vestre tunnel åpningen vil kunne bli 
utsatt for sterkt motlys fra sola. Dette vil kunne medføre trafikkfarlige situasjoner dersom bilister 
kommer ut av en tunnel som er mørkere og blir blendet av sola ved utkjøring. Evt. solforhold i dette 
området bør vurderes nærmere. Alternativet vurderes som moderat sårbart overfor temaet.  

4.3.13 Dybdeforhold Strondafjorden 

Analysen gjelder delobjekt A. Dette alternativet forutsetter en utvidelse av dagens veg. En del 
plasser på strekningen vil det være svært vanskelig å gå lengre inn mot fjellsiden og derfor er 
utfylling og en utvidelse mot Strondafjorden eneste alternativ for å få til ønsket vegstandard, 
utretting av kurver, flytte vegen bort fra rasfarlige områder. Dette vil kunne møte på utfordringer da 
det er svært varierende dybdeforhold i fjorden og enkelte plasser brådyp. Det er ikke foretatt 
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dybdemålinger på aktuelle steder på nåværende tidspunkt. Alternativet vurderes derfor som svært 
sårbart overfor dette og det må iverksettes tiltak for å kartlegge fjorden.  

 

4.4 SÅRBARHETSVURDERING ANLEGGSFASE 

4.4.1 Sprengningsarbeid 

Vurderingen gjelder for delobjekt A, C og D.  

For delobjekt A vil det kunne medføre at det må gjennomføres en god del sprengningsarbeid ut fra 
vegens beliggenhet i dag. Dette kan utsette randbebyggelsen for risiko. Utbedringen vil og medføre 
at det må etableres svært høye skjæringer. Alternativene vurderes som moderat sårbart over for 
sprengningsarbeid.  

For delobjekt C og D er det identifisert at det er tynn bergoverdekning mtp sprengningsrystelser for 
eksisterende bygninger over det som kan bli et fremtidig tunnelløp. Dette gjelder spesielt ved det 
østre utløpet. Disse alternativene og de omtalte områdene spesielt vurderes som svært sårbare 
overfor uønskede hendelser i forbindelse med sprengningsarbeid.  Det må identifisere tiltak for å 
forhindre at det inntreffer skadelige rystelser i bebyggelsen over tunnelen.  

4.4.2 Trafikkforhold 

Både for delobjekt A og C vurderes trafikkhåndteringen å bli svært utfordrende i anleggsperioden. 
For delobjekt A er det dårlig med omkjøringsveger og det er smalt på enkelte områder allerede i 
dag, noe som vil bli en ennå større utfordring i en anleggsperiode. Jf. og vurderingen under G/S-
veg trafikk. I tillegg er det allerede nå identifisert at et større anleggsområde her over lengre tid vil 
kunne medføre utfordringer for spesielt brannvesenet og deres krav til utrykkingstider. Basert på 
dette vil brannvesenet måtte basere seg på utrykninger fra brannstasjonen i Røn.  

Delobjekt C ligger midt i Fagernes sentrum med svært begrensede arealer til å etablere et 
anleggsområde på.  

Dersom et av disse alternativene velges må det gjøres svært gode forberedelser i 
planleggingsfasen av anleggsperioden for å få til en god gjennomføring. Det er viktig at nødetatene 
blir involvert i en slik planleggingsfase. Begge alternativene vurderes som svært sårbare overfor 
trafikkforhold i anleggsperioden.  

4.4.3 G/S-veg trafikk 

For delobjekt A er det kommet frem at g/s-veg trafikken vil være svært utfordrende å håndtere i en 
anleggsfase. Dette bl.a. fordi g/s-trafikken her foregår på dagens vegskulder og ikke på egen g/s-
veg. Dette kan medføre at det oppstår trafikkulykker med alvorlig konsekvens i en anleggsperiode 
med uvant kjøremønster, smalere veg mv. Det må derfor gjøres grundige analyser og iverksettes 
trafikksikkerhetstiltak dersom det velges å gå for dette alternativet for å sikre g/s-trafikken i 
anleggsperioden. Alternativet vurderes som svært sårbart overfor temaet.  

4.4.4 Drikkevannsforsyning (kilde) 

Vurderingen gjelder delobjekt A, F, G og H. Det er lokalisert flere private brønner i områdene hvor 
disse traseene går. Dette medfører at private drikkevannsbrønner kan bli forurenset under 
anleggsperioden, eller at tilrenningen endrer seg og brønnen går tørr. I så fall må det etableres 
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alternativ vannforsyning for de som blir berørt. Det må foretas en kartlegging når alternativ trase er 
valgt for å identifisere private brønner.  

Samling av brønner i databasen, omtalt tidligere i analysen, gir en indikasjon på brønner i aktuelt 
områdene, men favner ikke alle brønner som eksisterer. Det må derfor gjøres en spesifikk 
kartlegging av brønner i området. Delobjektene som denne vurderingen gjelder for vurderes som 
moderat sårbare overfor negativ påvirkning av private drikkevannsbrønner i anleggsperioden.  

4.4.5 Akutt forurensning  

Vurderingen gjelder delobjekt A, E, F, G og H, for disse delobjektene vil anleggsarbeidet foregå 
svært nært vassdrag. En hendelse med akutt forurensning vil derfor kunne spre seg til vassdrag og 
ikke bare være en forurensning av masser i nærheten av utslippspunktet. Disse alternativene 
vurderes som moderat sårbare overfor akutt forurensning, da dette er et tema som må ha stort 
fokus i det HMS regime som vil måtte bli etablert i forbindelse med anleggsarbeidet. Det kan være 
aktuelt å pålegge risikoreduserende tiltak som etablering av tankparker for anleggsmaskiner på 
definerte plasser i sikker avstand fra vassdragene. Etablere overfyllingsvern, oppsamlingskar mv. 
på tankplassene. Pålegge ekstra kontroll av maskiner for tidlig å kunne oppdage eks. drivstoff eller 
hydraulikkolje lekkasjer mv.  

4.4.6 Viktige offentlige bygg 

Vurderingen gjelder delobjekt C. Arbeidet med tunnel for dette delobjektet vil kunne komme i 
konflikt med området for regionalt helsetun i kommunen. Det skal her etableres en betongkulvert 
under de arealene kommunen ser for seg utnyttet til et fremtidig regionalt helsetun. Slik fremdriften 
er nå starter bygging av helsetun opp før arbeidet med tunnelen. Dette kan medføre at 
anleggsarbeidet for tunnelen blir svært vanskelig å gjennomføre. Delobjektet vurderes som svært 
sårbart overfor temaet. Jf. og vurderingen tidligere for driftsfasen.  
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5 Konklusjon og risikoreduserende tiltak 
5.1 KONKLUSJON 

De ulike alternativene for ny E16 er blitt vurdert i en sårbarhetsanalyse i forbindelse med 
konsekvensutredningen for kommunedelplanen. Totalt er det gjort vurderinger for 8 ulike delobjekt 
(alternativer).  For å kartlegge aktuelle farer for de ulike delobjektene ble det avholdt et 
fareidentifikasjonsmøte på Fagernes den den 6.september12 hvor både eksterne og interne 
(Statens vegvesen og Norconsult) aktører deltok. Møte ble ledet av Norconsult.  Gjennom 
fareidentifikasjonsmøte ble det identifisert et bredt spekter med hendelser som er aktuelle for de 
ulike delobjektene i analysen.  I tillegg til fremtidig driftsfase av ny veg er det også identifisert 
spesifikke hendelser som for anleggsfasen.  

Sårbarhetsanalysen viser at de ulike alternativene fremstår samlet sett med liten til moderat 
sårbarhet for de identifiserte hendelsene. Noen alternativ fremstår med høyere sårbarhet for 
enkelte spesifikke hendelsestema. Oppsummert gjelder dette følgende tema og delobjekt: 

• Skred, stein, jord, snø – spesielt delobjekt A og G.  
• Vindutsatt – delobjekt A. 
• Mulig negativ påvirkning eksisterende VA-infrastruktur, hovedvannledning til Røn – 

delobjekt F. 
• Negativ påvirkning drikkevannskilder (grunnvannsbrønner) delobjekt A, F, G og H. 
• Konflikt mellom veg og viktig offentlig bygg – delobjekt C. 
• Konflikt mellom eksisterende skytebane og ny veg – delobjekt H.  
• Varierende dybde forhold der det er enkelte plasser som er svært dype i Strondafjorden – 

delobjekt A. 
• Trafikksikkerhet, viltpåkjørsler – delobjekt F og H.  

Det er og en del andre forhold som faller ut i moderat sårbarhetsnivå gjennom vurderingen. Disse 
ses derimot som enkle å løse i videre planleggingsfaser og har lite å si i forhold til valg av 
alternativer som skal gjøres.  

Det er i hovedsak tre temaet som skiller seg ut og kan ha betydning i forhold til valg av trase. Dette 
gjelder skredfare, dybdeforhold i Strondafjorden og negativ påvirkning mellom veg og viktig 
offentlig bygg. Når det gjelder temaet negativ påvirkning av eksisterende VA-infrastruktur havner 
denne ut med høy sårbarhet fordi det er noe usikkerhet om alternativet vil påvirke ledningen ut fra 
plassering – det må derfor gjøres nærme kartlegging av dette. 

Den identifiserte sårbarheten knyttet til skredfare og dybdeforhold i Strondafjorden taler for at 
delobjekt A velges bort ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv. Bakgrunnen for dette er at området 
på dette tidspunktet kan fremstå som utfordrende i forhold til skredsikring. I tillegg kan det være 
utfordrende å få etablert nødvendige fyllinger for å få etablert den vegklasse en ønsker. Enkelte 
områder på denne trassen vil det ikke være mulig å flytte vegen lenger inn mot fjellsiden og dybden 
i fjorden kan dermed medføre problemer.  
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Sårbarhetsanalysen avdekker også at det må gjøres grundige vurderinger knyttet til delobjekt C i 
Fagernes sentrum. Dette vil påvirke et fremtidig planlagt regionalt helsetun på bakgrunn av det vil 
måtte bli etablert hensynsone over tunnelkulverten som ligger til grunn på dette alternativet.  
Gjennom denne hensynsonen vil det kunne bli lagt restriksjoner på arealene over tunnelen for hva 
som kan bygges der og hvordan. Noe som igjen kan medføre en større økning i byggekostnadene 
for helsetunet.  

Det er og verd å bemerke i konklusjonen at veg alternativene langs Fv. 51 vil ligge mer på 
skyggesiden vinterstid som medfører at det vil være behov for økt vintervedlikehold (lenger snø 
her) enn de andre alternativene. Dette vil medføre noe høyere driftsutgifter for disse.  

Når det gjelder de vurderte farene for anleggsfasen vurderes konsekvens av disse ikke å være så 
høy noen av alternativene frarådes. Dette gjelder kanskje bortsett fra påvirkning av viktig offentlig 
bygg. Der bygging av regionalt helsetun kan medføre vanskeligheter med å få gjennomført bygging 
av betongkulvert i delobjekt C. Gjennom aktiv risikovurdering vil en kunne gjennomføre 
anleggsfasen med et akseptabelt risikonivå.  

 

5.2 IDENTIFISERTE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Gjennom sårbarhetsvurderingen og risikovurderingen er følgende risikoreduserende tiltak 
identifisert, og bør tas hensyn til i videre planleggingsfaser: 

• Gjøre spesifikke kartlegginger av skredfare langs alternativene 
• Kartlegge dybdeforhold i Strondafjorden 
• Gjøre vurderinger knyttet til evt. flomfare og se på evt. sikringstiltak, spesielt for 

gangkulvert. Vegen forøvrig må dimensjoneres til å stå i mot 200-års flom. 
• Derfor må det i forbindelse med etablering av overvannshåndtering for alle alternativer tas 

høyde for at det i fremtiden vil forekomme mer ekstrem nedbør enn i dag. Dette må tas 
hensyn til i forbindelse med etablering av overvannsledninger, stikkrenner mv. slik at ikke 
intens mengde nedbør fører til utgraving av veimasser.  

• Ha stort fokus på trafikksikkerhetsforhold i den videre planleggingen.  
• Gjøre kartlegginger i forhold til mulig påvirkning av hovedledning vann til Røn. 
• Gjennomføre kartlegging av private brønner. 
• Sikre en evt. skjæring i nærheten av idrettsanlegget. 
• Gjøre nødvendige avklaringer mot kommunen knyttet til delobjekt C. Det må tidlig gis 

tydelig informasjon om hvilke begrensninger dette alternativet legger på bruk av arealer 
over betongkulvert.  

• Skytebanen på Rebne må flyttes dersom delobjekt H blir valgt.  

For anleggsfasen er følgende tiltak identifisert på nåværende plannivå: 

• Iverksette nødvendig kartleggings arbeid, og utplassering av måleutstyr i forbindelse med 
fare for skadelige rystelser ved sprengningsarbeid. 

• Involvere utrykningsetater i planleggingsarbeidet for å sikre gode utrykningsveier.  
• Trafikksikkerhetsvurderinger og trafikksikringstiltak må ha høy prioritert i denne fasen.  
• Gjennomføre kartlegging av private brønner. 
• I anleggsfasen bør det vurderes å etablere tankparker for anleggsmaskiner på definerte 

plasser i sikker avstand fra vassdragene. Etablere overfyllingsvern, oppsamlingskar mv. på 
tankplassene. Pålegge ekstra kontroll av maskiner for tidlig å kunne oppdage eks. drivstoff 
eller hydraulikkolje lekkasjer mv. 


