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 Innledning 2

2.1 PLANPROGRAMMET  

 

Mål  

Samfunnsmål 

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

Effektmål 

• Lavere transportkostnader for næringslivet og gjennomgangsreisende. 

• Flere syklister og gående langs strekningen. 

• God tilknytning til Fagernes som by og regionsenter. 

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

 

Silingsprosess 

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

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

Hensikten med denne rapporten er således å velge hvilke løsninger som skal behandles i 
konsekvensutredningen.  
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2.2 VIKTIGE FORUTSETNINGER 

Grunnundersøkelser 

Det ble i forrige silingsrapport (mai 2012) ikke tatt stilling til løsning for Fagernes øst på grunn av at 
man blant annet hadde mangelfulle opplysninger om stedlige forhold. Det ble derfor gjennomført en 
befaring den 24.05-2012 for å avklare behovet for å gjennomføre grunnundersøkelser 
Undersøkelsene ble gjennomført i siste halvdel av juni 2012 og resultatene er nå kjent og vil danne 
grunnlag for vurderinger av teknisk gjennomførbarhet og for forprosjekt for tunnelen.  

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

 

 

Figur 1:  Oversiktstegning av grunnundersøkelser i 2012 

 

Betongtunnel 

Skissen viser en aktuell løsning for betongtunnel i løsmasser. Bredden på byggegropa vil i stor grad 
bero på graveskråning for løsmassene som sannsynlig ikke egner seg for spunting. Ut fra de 
opplysningene som foreligger har man anslått at det er 3 meter ned til fjell. Vegprofilet som er benyttet 
tilsvarer tunnel type T10,5 med 3,5 m kjørebane og 1 meter midtmarkering.  
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Figur 2: Betongtunnel for E16 gjennom Fagernes 

 

Flomnivå 

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

 

Overskuddsmasser 

Alternativ som innebærer tunnel eller kulvert vil generere betydelige mengder overskuddsmasser 
Massene kan benyttes til stedsforming til beste for landskap, nærmiljø og friluftsliv. Massene kan 
benyttes som fyllmasser til forming av for eksempel kunstig badestrand, øy, turvei og friområder ute 
på fylling. Dette forutsetter en god estetisk forming av landskapet (fyllingen) ,samt at fylling i 
vassdraget er akseptabelt i forhold til natur og miljøhensyn. Deler av Fagernes sentrum, samt 
gangvegen fra sør ligger i dag på fylling, og en ytterligere utfylling kan gi en bedre landskapsmessig 
tilpassing, og en finere linjeføring på strandlinjen enn vi finner sør for sentrum i dag.  
 

Kostnadsvurdering  

Kostnadene for de enkelte alternativ er vurdert ut fra en grov seksjonering med varierende 
vanskelighetsgrad. Vurderingene omfatter veganlegg i dagsone øst og dagsone vest, samt tunnel 
mellom dagsonene. For dagsone vest er det tatt utgangspunkt i søndre kryssing av Neselva, som 
også er den som anbefales for det videre arbeidet.  

 

Alternativ Kostnad mill. kr 

Alt. 1 grønn 209 

Alt. 2 gul 278 

Alt. 3 rød 285 

Alt. 4 oransje 314 
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 Viktige mål for Fagernes sentrum  3

Viktige mål: 

1. Vegens plassering og utforming skal bygge opp om Fagernes som regionsenter og 
styrke næringslivet: Da blir det viktig å gi de kjørende best mulig tilgjengelighet til Fagernes 
sentrum og gjøre adkomsten til Fagernes tydelig, enkel og oversiktlig. Det bør være kort vei 
fra avkjøring fra E16 til man er inne i sentrum. Det kan i tillegg etableres en slags portal på 
vegen som viser at man ankommer stedet og som gir et godt førsteinntrykk.  

2. Det er viktig at den nye omkjøringsvegen blir brukt av flest mulig biler for derved å 
avlaste sentrum for trafikk: God kjøretilgjengelighet til ny omkjøringsveg vil derfor være 
viktig. Dette forutsetter en god plassering av kryssene på E16 i forhold til sentrum og 
lokalveger og korte avstander for å komme inn på E16. Vurdering av trafikkmønsteret er at en 
omkjøringsveg som ligger tettest mulig mot sentrum vil fange opp mest lokaltrafikk. Det er 
også viktig at kryssene vil fordele trafikk direkte inn mot sentrum. En intervjuundersøkelse fra 
2002 indikerer at den samlede gjennomgangstrafikken som i dag går på E16 gjennom 
Fagernes og som kan kjøre på ny omkjøringsveg utgjør ca. 20% av trafikken gjennom 
sentrum. Derfor må ny omkjøringsveg bygges slik at mest mulig at trafikk til og fra Fagernes 
også vil benytte denne.  

3. Ivareta byutvikling, fotgjengerakser, planer for utvikling av Fagernes sentrum: Man bør 
legge til rette for fortetting i sentrum og bygge videre på etablerte kvartaler, samt unngå store 
utflytende områder og store trafikkarealer. Det er også stort fokus på nord-syd gående akser 
for å knytte sammen viktige områder. Stedsanalyser av Fagernes sentrum ble utarbeidet i 
2008 – 2009. Dette prosjektet var et parallelloppdrag med totalt 5 bidragsytere. Skissen 
nedenfor er laget av Asplan Viak og viser hvordan de har analysert «tråder» for 
begelsesmønster gjennom sentrum.  

  

Figur 3: Bevegelsesmønster for gående på tvers av veglinjer, kilde Asplan 
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4. I størst mulig grad å unngå inngrep i bebyggelse, gjelder både i anleggsperioden og i 
permanent situasjon.  

5. Enkel anleggsgjennomføring, trafikkavvikling spesielt.. 

6. Akseptabel støy og forurensning: Minst mulig biltrafikk inn i støyfølsom bebyggelse.  

7. Lave kostnader til bygging og drift.  

8. Unngå barrierevirkning: Gjennomgangstrafikken skaper barriere og er et hinder for kontakt 

mellom bakenforliggende bebyggelse, sentrum og strandsonen. Man bør unngå 

barrierevirkning ved å samle veianleggene mest mulig innenfor et begrenset område. 

9. Løsninger som kan tilpasses og tar hensyn til byforming og landskap. 
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 Vurdering av alternativ 4

 

Figur 4:  Alternative løsninger Fagernes 

 

4.1 FAGERNES VEST - KRYSSING AV NESELVA 

Det ser ut til at krysningspunktet over elva i liten grad vil påvirke hvilken løsning som velges for 
Fagernes øst. Det vil altså være mulig å krysskoble løsninger i hver ende av tunnelen. Derfor valgte 
man å se de to strekningene hver for seg.  

 

To alternativ over Neselva 

Blå linjer er alternativer for kryssing av Neselva.  

Kryssing med mørk blå farge ligger lengst opp i elva og blir vesentlig dyrere enn lys blå fordi man får 
både lenger tunnel og lenger bru. Man får også mer omlegging av Skrautvålvegen i denne varianten. 
Eksisterende eiendommer på begge sider av elva vil bli berørt.  

Begge krysningspunktene av elva vil gi inngrep i form av tunnelportaler med påhuggsområder og 
rundkjøringer, men i ulik grad. Mørk blå kryssing vil gi en mer omfattende omlegging av lokalvegen på 
østsiden. Skrautvålvegen ligger med god tilpasning til landskapet inntil åsen, og flytting av vegen vil 
føre til en oppdeling av området lokalt på odden ut i elva. 

Landskapet åpner seg mer og blir mer storskala ved mørk blå kryssing. På denne måten kan muligens 
en flott bru være positivt for landskapsbildet, og det vil kunne gi en flott reiseopplevelse sett fra 
bilvinduet nordover. Samtidig vil brua bli ganske lang, og det kan bli en komplisert oppgave å få dette 
bra med en kryssing som ikke går vinkelrett på elva.  

Lys blå kryssing ligger lenger ned i elva. Denne kryssingen gir en kortere tunnel og en kortere bru 
over elva, men berører noen boliger ved Skrautvålvegen. Det er også positivt at kryssingen av elva 
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ligger vinkelrett på elva.  Brua blir kortere, og åsene på begge sider av elva vil gjemme inngrepene. 
Denne kryssingen fremstår som enklere, og vurderes samlet sett til å gi en bedre landskapstilpasning. 
Her kan man i større grad benytte dagens lokalvegsystem og det gir således mindre nye inngrep i 
landskapet.  

 

Figur 5:  Alternativer for kryssing av Neselva 

 

Anbefaling 

Ut fra en overordnet vurdering har det mørke blå alternativet ingen fordeler som tilsier at løsningen 
skal tas med videre i konsekvensutredningen. 

 

 

4.2 FAGERNES ØST - TUNNEL OG DAGSONER 

Alternativ grønn vil få tunnel som begynner i nærheten av Shellstasjonen ved Tveitavegen.  

Alternativ rød og gul har tilnærmet samme tunnel som starter med en relativt lang betongtunnel under 
deler av bebyggelsen og fortsetter videre i fjelltunnel på et punkt mellom Tveitavegen og Garlivegen.  

Den største forskjellen er hvordan disse to alternativene kommer ut i dagen og løsninger for kryss og 
veg ute i dagsonen. Dette innebærer i tillegg at det blir ulike betongkonstruksjoner ved overgangen 
mellom fjelltunnel og dagsone.   

Alternativ oransje får et annet utløp lenger øst for sentrum i nærheten av Bakkevegen.  
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4.3 ALTERNATIV 1 GRØNN 

 

Beskrivelse 

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

Grunnforholdene 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 veg 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 finne sin løsning kryssinger og tiltak/opprydding i kryssene. 

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

  

Vurdering 

1. Bygge opp om Fagernes som regionsenter og styrke næringslivet - best mulig tilgjengelighet 
til Fagernes sentrum  
Alternativet gir den beste tilknytningen til Fagernes. Det er flere kryss som fordeler trafikken til 
ulike områder. Fagernes sentrum som handelssted vil dra nytte av denne løsningen ved at 
stedet fortsatt gjøres tilgjengelig for gjennomreisende og lokaltrafikk. 

2. Flest mulig biler som benytter den nye omkjøringsvegen for derved å avlaste sentrum. God 
kjøretilgjengelighet til ny omkjøringsveg vil derfor være viktig.  
I dette tilfelle kan det se ut som Skråutvålvegens rolle som tilførselsveg blir mindre viktig. 
Krysset ved Tveitavegen/og Valdresvegen på motsatt side vil bli et hovedkryss på E16 
gjennom Fagernes. Det blir liten trafikkavlastning gjennom deler av sentrum. 

3. Ivareta byutvikling, fotgjengerakser, planer for utvikling av Fagernes sentrum.  
Det å føre vegen i dagens trase forbi kjøpesenteret vil dele opp områdene og opprettholde 
den barrieren som E16 utgjør i dag. Det vil være klare ulemper for kryssende gangtrafikk og 
eiendommer som får sine adkomster stengt eller lagt om.  

4. Unngå inngrep i bebyggelse, gjelder både i anleggsperioden og i permanent situasjon. 
Det er spesielt bygging av betongtunnel som medfører de største inngrepene i bebyggelsen. 
Alternativet berører lite av eksisterende bebyggelse, med unntak av husene i nærheten av 
tunnelpåhugg.  

5. Enkel anleggsgjennomføring, trafikkavvikling spesielt  
Flere hus blir berørt av trafikk, noen få av disse er boliger og de fleste er næringseiendommer. 
Gjennomføring av planlagt sanering av noe bebyggelse på nordsiden vil gjøre situasjonen 
bedre. 

6. Akseptabel støy og forurensning.  
Alternativet gir økt risiko for støy og utslipp til luft.  

7. Lave kostnader til bygging og drift:  
Kort tunnel og mye gjenbruk av eksisterende veg gir lavere kostnader og er anslått til 208 mill. 
kroner. Dette er ikke komplette tall, men brukes for sammenligningen med de andre 
alternativene.  

8. Unngå at gjennomgangstrafikken skaper barriere og blir et hinder for kontakt mellom 
bakenforliggende bebyggelse, sentrum og strandsonen.  
Barrieren vil være betydelig, avbøtende tiltak må settes inn, sanering av eiendommer kan 
være aktuelt. Det blir mindre god separering av lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk på 
strekningen mellom Jernbanevegen og Tveitavegen. 
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9. Byforming og landskap  
Rundkjøring og omleggingen av Tveitavegen vil gi et betydelig inngrep i form av 7,5 meter høy 
fjellskjæring langs Tveitavegen. Sammen med en tunnelportal vil dette gi store 
landskapsinngrep. Det blir avgjørende at disse gis en god estetisk utforming og tilpassing i 
terreng. Inngrepene vil kunne forankres i den bratte åsen bak Det ser ut til å være mulig med 
en estetisk akseptabel løsning, med bearbeiding av sideterreng og en god utforming av 
rundkjøring og portal.  

…………………. 

En variant «fiolett» av grønn linje  er å bygge en kulvert på store deler av eksisterende E16 og 
fortsette inn i fjelltunnel som vist i «grønn linje». Eksisterende kryss mellom E16 og Jernbanevegen 
bør bygges om for å kunne ta økning i antall biler som skal svinge i krysset. Videre herfra senkes E16 
og går inn i ca. 510 m lang betongkulvert som følger dagens trase fram til Tveitavegen og videre i 
fjelltunnel. Lokaltrafikk kobles til Jernbanevegen og føres opp over betongkulverten.  

Kostnader er anslått til 360 mill. kroner. Dette er ikke komplette kostnader, men brukes for 
sammenligningen med de andre alternativene.  

Trafikk til og fra Garlivegen må løses spesielt. Antatt byggetid på 18 mnd og trafikken må ledes 
utenom anleggsområdet (Jernbanevegen).  

Betongkulvert i dagens vegtrase vil bli meget kostbar på grunn av lengde og kompleksitet. Tilstøtende 
eiendommer vil bli berørt på ulike måter.  

Det er spesielt kostnader og ulemper i anleggsperioden som taler i mot dette alternativet og man har 
derfor utviklet en forbedret utgave hvor disse ulempene i stor grad kan unngås. Det nye alternativet 
blir her kalt for rød.  

 

4.4 ALTERNATIV 2 GUL LINJE 

 

Beskrivelse 

E16 føres inn i en fire armet rundkjøring som fordeler trafikken videre rett fram på ny omkjøringsveg 
for E16, eller til høyre inn på Valdresvegen eller til venstre inn i Jernbanevegen. Ny E16 anlegges forbi 
gjestegården (bowling og kro) og videre inn i en betongkulvert under eksisterende bebyggelse frem til 
et punkt mellom Garlivegen og Tveitavegen. Herfra antas at det vil bli en fjelltunnel. Fjellsonderinger 
fra sommeren 2012 viser at den første delen vil bestå av fjellskjæring hvor det er naturlig å bygge 
betongkulvert. Lengden på tunnelen, inkludert betongtunnel vil bli ca. 1000 meter. 

Kostnader er anslått til 270 mill. kroner. Dette er ikke komplette kostnader, men brukes for 
sammenligningen med de andre alternativene.  

 

Vurdering  

1. Bygge opp om Fagernes som regionsenter og styrke næringslivet - best mulig tilgjengelighet 
til Fagernes sentrum  
Her vil man få meget god tilgjengelighet ved at trafikken fra øst møter ett kryss som ligger i 
overgangen inn til byen. Rundkjøringen vil kunne fordele trafikken på en god måte, kort veg 
herfra til kjøpesenter og andre reisemål. Man ser Fagernes fra E16. Det vil være mulig å 
etablere en tydelig portal. Rundkjøringen gir en god mulighet til profilering av Fagernes 
sentrum, en markering av hvor stedet/ sentrum befinner seg. 

2. Flest mulig biler som benytter den nye omkjøringsvegen for derved å avlaste sentrum. Dette 
forutsetter en god plassering av kryssene på E16 i forhold til sentrum og lokalveier og korte 
avstander for å komme inn på E16.  
Gjennomgangstrafikken blir styrt unna sentrumsgatene, ved å bli ledet rett gjennom 
rundkjøringen og inn i tunnelen. Det vil bli meget kort avstand fra lokalveier til E16. 
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3. Ivareta byutvikling, fotgjengerakser, planer for utvikling av Fagernes sentrum.  
Det er ingen viktige fotgjengerakser som blir påvirket. Det er mulige konflikter med 
utbyggingsplaner for området ved rutebilstasjonen og nærføring til gjestegården. Løsningen 
kan bidra positivt til stedets form, ved at utflytende arealer på rutebilstasjonen i sentrum kan 
strammes opp og gi struktur til stedet. 

4. Unngå inngrep i bebyggelse, gjelder både i anleggsperioden og i permanent situasjon.  
Det er usikkert hvordan alternativet vil påvirke gjestegården, og en mer detaljert studie må til 
for å se hvordan dette kan løses. Det vil bli et meget stort inngrep ved etablering av 
betongkulvert gjennom bebygde områder. Berører adkomsten til bensinstasjonen i 
Jernbanevegen. 5-6 eiendommer i sentrum må trolig innløses. 

5. Enkel anleggsgjennomføring, trafikkavvikling spesielt  
Det meste av ny veg kan bygges utenom eksisterende trafikkareal, relativt enkel 
trafikkavvikling i anleggsperioden. 

6. Akseptabel støy og forurensning. Minst mulig biltrafikk inn i støyfølsom bebyggelse..  
Tunnelmunning plassert i et mindre følsomt område, men det kan legge føringer for hva 
området ved rutebilstasjonen kan brukes til.  

7. Lave kostnader til bygging og drift:  
Kostnader er anslått til 278 mill kroner.  

8. Unngå at gjennomgangstrafikken skaper barriere 
Veganleggene vil bli godt samlet og det vil bli mindre barriere enn i dag.  

9. Byforming og landskap 
Tunnelpåhugget tilpasses på en god måte der det er en høydeforskjell i terrenget.  
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4.5 ALTERNATIV 3 RØD LINJE 

 

Beskrivelse 

Ny E16 føres direkte inn i en ny tunnel som dreier mot nord. Denne tunnelen vil bli omtrent lik som i 
alternativ gul. 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. 

Kostnader er anslått til 285 mill. kroner. Dette er ikke komplette kostnader, men brukes for 
sammenligningen med de andre alternativene.  

 

Vurdering  

1. Bygge opp om Fagernes som regionsenter og styrke næringslivet: Best mulig tilgjengelighet til 
Fagernes sentrum  
Her vil man få meget god tilgjengelighet ved at trafikken fra øst møter et kryss som ligger i 
overgangen inn til byen. Rundkjøringen vil kunne fordele trafikken på en god måte, kort veg 
herfra til kjøpesenter og andre reisemål. Man ser Fagernes fra E16. Det vil være mulig å 
etablere en tydelig portal. Rundkjøringen gir en god mulighet til profilering av Fagernes 
sentrum, en markering av hvor stedet/ sentrum befinner seg. 

2. Flest mulig biler som benytter den nye omkjøringsvegen for derved å avlaste sentrum. Dette 
forutsetter en god plassering av kryssene på E16 i forhold til sentrum og lokalveier og korte 
avstander for å komme inn på E16.  
Trafikken blir styrt unna sentrumsgaten, ved å bli ledet rett gjennom rundkjøringen og inn i 
tunnelen. Det vil bli meget kort avstand fra lokalveier til E16. 

3. Ivareta byutvikling, fotgjengerakser, planer for utvikling av Fagernes sentrum.  
Det er ingen viktige fotgjengerakser som blir påvirket. Det er mulige konflikt med 
utbyggingsplaner for området ved rutebilstasjonen og nærføring til gjestegården. Løsningen 
kan bidra positivt til stedet form, ved at utflytende arealer på rutebilstasjonen i sentrum kan 
strammes opp og gi struktur til stedet. 

4. Unngå inngrep i bebyggelse, gjelder både i anleggsperioden og i permanent situasjon.  
Det vil bli et meget stort inngrep ved etablering av betongkulvert gjennom bebygde områder i 
sentrum. 3-4 eiendommer må trolig innløses. 

5. Enkel anleggsgjennomføring, trafikkavvikling spesielt  
Det vil bli behov for etappevis utbygging og midlertidig trafikkavvikling når man skal etablere 
tunnelpåhugget og den nye dagsonen utenfor tunnelen. Resten av veganlegget kan bygges 
utenom eksisterende trafikkareal. 

6. Akseptabel støy og forurensning. Minst mulig biltrafikk inn i støyfølsom bebyggelse..  
Tunnelmunning plassert i et mindre følsomt område, men det kan legge føringer for hva 
området ved rutebilstasjonen kan brukes til.  

7. Lave kostnader til bygging og drift 
Kostnader er anslått til 285 mill kroner 

8. Unngå at gjennomgangstrafikken skaper barriere 
E16 vil i liten grad utgjøre en barriere enn i dag. Ny lokalveg i nærheten av bussterminalen vil 
bli en integrert del av gatenettet i Fagernes og bør såles ikke være et stort problem.  

9. Byforming og landskap 
Noe krevende å finne god tilpasning der lokalvegen svinges opp over tunneltaket  
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4.6 ALTERNATIV 4 ORANSJE LINJE 

 

Beskrivelse 

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 får 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. 

Kostnader er anslått til 314 mill. kroner. Dette er ikke komplette kostnader, men brukes for 
sammenligningen med de andre alternativene.  

 

Vurdering  

1. Bygge opp om Fagernes som regionsenter og styrke næringslivet: Best mulig tilgjengelighet til 
Fagernes sentrum:  
Kryss langt ute gjør adkomsten til Fagernes mindre god og det blir ingen tydelig portal. Byen 
blir mindre synlig.  

2. Flest mulig biler som benytter den nye omkjøringsvegen for derved å avlaste sentrum. Dette 
forutsetter en god plassering av kryssene på E16 i forhold til sentrum og lokalveier og korte 
avstander for å komme inn på E16.  
Det kan derfor være ulemper for kjøremønsteret hvis krysset blir liggende langt øst og man får 
dårligere tilknytning til lokalveger nær sentrum. Mindre del av lokaltrafikken vil benytte ny 
omkjøringsvei fordi dette kjøremønsteret blir en omveg og vil ha avvisende effekt.  

3. Ivareta byutvikling, fotgjengerakser, planer for utvikling av Fagernes sentrum.  
Mindre konflikter med utvikling av sentrum, men øker sannsynligheten for at Fagernes vil 
utvikle seg utover. Fotgjengerakser berøres ikke av den nye vegen. 

4. Unngå inngrep i bebyggelse, gjelder både i anleggsperioden og i permanent situasjon  
Inngrep i eksisterende boligområder ved tunnel. Anleggsområdet kan bli ganske stort. 

5. Enkel anleggsgjennomføring, trafikkavvikling spesielt, men også hvilke områder som kan bli 
berørt. 
Ingen spesielle problemer med trafikkavvikling i anleggsperioden, med unntak av lokale 
adkomster til boliger. Det er plass til å bygge etappevis uten å etablere midlertidige 
omkjøringer. 

6. Akseptabel støy og forurensning. Minst mulig biltrafikk inn i støyfølsom bebyggelse..  

Tunnelmunning plassert i et mindre følsomt område  

7. Lave kostnader til bygging og drift 
Alternativet vil ha høyest anleggskostnad og høyeste driftskostnader på grunn av lengre 
tunnel. Anleggskostnadene er anslått til 314 mill kroner.  Driftskostnader er ikke beregnet.   

8. Unngå at gjennomgangstrafikken skaper barriere. 
Alternativet vil liten grad skape barriere.    

9. Byforming og landskap 
Planen forutsetter utfylling i sjøen med mulig konflikter for naturmiljø og landskap. Ny gang – 
og sykkelveg flyttes til utsiden av den nye fyllinga. Utfylling kan føre til positive konsekvenser 
for landskapsbildet, ved at linjeføringen kan gis en mer naturlig form enn den har i dag. 
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 Sammenligning og foreløpig anbefaling 5

5.1 SAMMENLIGNING 

Beskrivelse av mål: Alternativ 

Alt. 1 grønn Alt. 2 gul Alt. 3 rød  Alt. 4 oransje 

Best mulig 
tilgjengelighet til 
Fagernes sentrum.  

Meget god, flere 
kontaktpunkter  

Meget god, kort 
veg fra E16 til 
sentrum 

Meget god, kort 
veg til sentrum 

Mindre god, 
Fagernes blir 
mindre synlig 

God kjøretilgjengelighet 
til ny omkjøringsveg:  

Meget god, 
integrert del av 
gatene i 
Fagernes 

God, kort veg fra 
sentrum til 
tunnelen 

God, kort veg fra 
sentrum til 
tunnelen 

Mindre god, 
lengre veg fra 
sentrum til 
tunnelen 

Ivareta byutvikling og  
fotgjengerakser  

Vil utgjøre en 
stor barriere og 
hindre en ønsket 
utvikling 

Barriere for 
gjestegården, 
men ellers flere 
fordeler 

Barriere for 
gjestegården, 
men ellers flere 
fordeler 

Liten barriere og 
mindre 
arealinngrep i 
sentrum  

Unngå inngrep i 
bebyggelse 

(antall er usikkert) 

Indirekte konflikt 
med bygninger 
langs vegen,  
4-5 hus må rives 

5-6 hus må rives  3-4 hus må rives 3-4 boliger må 
trolig rives 
(usikkert) 

Enkel 
anleggsgjennomføring 

Store ulemper 
ved bygging av 
ny E16 i dagens 
trase 

Stor byggegrop 
med nærføring 
til bebyggelse 

Stor byggegrop 
med nærføring 
til bebyggelse 

Stor byggegrop 
ved tunnelportal 

Akseptabel støy og 
forurensning;  

Flere 
eiendommer i 
sentrum blir 
berørt 

Noen få 
eiendommer vil 
bli berørt 

Noen få 
eiendommer vil 
bli berørt 

Lite følsom 
område 

Lave kostnader til 
bygging og drift 

Lavest Middels Middels Høyest 

Barriere  Stor  Middels Middels Liten  

Landskap, byform Må bearbeides Godt tilpasset Må bearbeides Må bearbeides 
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5.2 FORELØPIG ANBEFALING 

 

Alternativ 1 (grønn) vil utgjøre en barriere der den vil gå i dagens trase, men den løser i stor grad de 
største problemene fordi man unngår å legge E16 gjennom de trangeste delene av Fagernes. 
Ombygging av Tveitavegen og nytt kryss i dette området kan bli litt problematisk og det kan bli litt kort 
avstand fra tunnelåpningen til dette krysset.  Kostnader til bygging og drift ventes å bli vesentlig lavere 
enn de øvrige løsningene. På den annen side forventes at fremtidige trafikkmengder på E16 gjennom 
Fagernes blir over 10.000 biler i døgnet og da med betydelig høyere trafikktopper på utfartsdager.  

Løsningen har flere svakheter og møter i liten grad de viktigste målene for utvikling av Fagernes 
sentrum, men kan være et godt alternativ til å oppgradere eksisterende E16 på hele strekningen 
gjennom sentrum. Vi anbefaler derfor at dette alternativet tas med videre i 
konsekvensutredningen.  

 

Alternativ 2 og 3 (gul og rød) har omtrent samme tunnel og vil få omtrent samme kjøremønster både 
for lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Dagsonen med lokalveg og kryss er litt forskjellige, men vi 
anbefaler å videreføre disse to under ett i konsekvensutredningen med utgangspunkt i den røde 
varianten.  

 

Alternativ 4 (oransje) vil bli dyrest og har et mindre fordelaktig kjøremønster ved at en mindre del av 
lokaltrafikken forventes å bruke den nye tunnelen. Da vil en større del av trafikken kjøre gjennom 
sentrum. Her vil man få mindre barriere og arealinngrep i sentrum, og det er vel den viktigste fordelen 
ved dette alternativet. Det anbefales at alternativet tas med videre i konsekvensutredningen. 
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Vedlegg Kostnadsvurdering Fagernes sentrum: 

Alternativ 1 GRØNN 
 Kort tunnel fra ny rundkjøring i 

Tveitevegen 
Evt. fortau er inkludert 
i lm-prisen for veg 

Kostnadselementer enhet mengde vest 
mengde 
øst enhetspris sum 

Veg i lett terreng m 230   35 000 8 050 000 
Veg i middels vanskelig 
terreng m 315 225 45 000 24 300 000 

Veg i vanskelig terreng m 20 380 70 000 28 000 000 

Veg i ekstra vanskelig terreng m     150 000 0 
Opprustning av eksisterende 
E16 m   500 45 000 22 500 000 

GS-kulvert stk   1 2 500 000 2 500 000 

GS-veg m 245   5 000 1 225 000 

Rundkjøring stk 2 1 3 000 000 9 000 000 

Tunnel i løsmasser m     290 000 0 

Tunnelportal m 50 50 290 000 29 000 000 

Fjelltunnel m 0 355 135 000 47 925 000 

Bru m 80 0 180 000 14 400 000 

Riving av bygninger stk 3 4 3 000 000 21 000 000 

SUM         207 900 000 

      

      Alternativ 2 GUL 
 Rundkjøring ved bensinstasjonen (Shell) og tunnel inn mot Garlivegen. 

Kostnadselementer 
 

mengde vest 
mengde 
øst enhetspris sum 

Veg i lett terreng m 230   35 000 8 050 000 
Veg i middels vanskelig 
terreng m 315 640 45 000 42 975 000 

Veg i vanskelig terreng m 20   70 000 1 400 000 

Veg i ekstra vanskelig terreng m     150 000 0 
Opprustning av eksisterende 
E16 m     45 000 0 

Planskilt undergang  stk       0 

GS-veg m 245 180 5 000 910 000 

Rundkjøring stk 2 1 3 000 000 9 000 000 

Tunnel i løsmasser m   225 290 000 65 250 000 

Tunnelportal m 50   290 000 14 500 000 

Fjelltunnel m 0 715 135 000 96 525 000 

Bru m 80 0 180 000 14 400 000 

Riving av bygninger stk 3 5 3 000 000 24 000 000 

SUM         277 010 000 
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Alternativ 3 RØD 
 "Knut-løsningen" - bearbeidet: Senking av eks. E16, og svinge inn under bebyggelsen. 

Kostnadselementer 
 

mengde vest 
mengde 
øst enhetspris sum 

Veg i lett terreng m 230   35 000 8 050 000 
Veg i middels vanskelig 
terreng m 315 370 45 000 30 825 000 

Veg i vanskelig terreng m 20 200 70 000 15 400 000 

Veg i ekstra vanskelig terreng m     150 000 0 
Opprustning av eksisterende 
E16 m     45 000 0 

GS-veg m 245 100 5 000 1 725 000 

Rundkjøring stk 2 2 3 000 000 12 000 000 

Tunnel i løsmasser m   250 290 000 72 500 000 

Tunnelportal m 50   290 000 14 500 000 

Fjelltunnel m 0 725 135 000 97 875 000 

Bru m 80   180 000 14 400 000 

Riving av bygninger stk 3 3 3 000 000 18 000 000 

SUM         285 275 000 

Alternativ 4 ORANGE 
     Tunnelpåhugg øst for sentrum 

Kostnadselementer 
 

mengde vest 
mengde 
øst enhetspris sum 

Veg i lett terreng m 230   35 000 8 050 000 
Veg i middels vanskelig 
terreng m 315 735 45 000 47 250 000 

Veg i vanskelig terreng m 20   70 000 1 400 000 

Veg i ekstra vanskelig terreng m     150 000 0 
Opprustning av eksisterende 
E16 m     45 000 0 

GS-veg m 245 520 5 000 3 825 000 

Rundkjøring stk 2 1 3 000 000 9 000 000 

Tunnel i løsmasser m     290 000 0 

Tunnelportal m 50 60 290 000 31 900 000 

Fjelltunnel m 0 1 335 135 000 180 225 000 

Bru m 80   180 000 14 400 000 

Riving av bygninger stk 3 3 3 000 000 18 000 000 

SUM         314 050 000 
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Alternativ LILLA, Alt. 5 
 

"Knut-løsningen" original 
  

Kostnadselementer 
 

mengde vest 
mengde 
øst enhetspris sum 

Veg i lett terreng m 230   35 000 8 050 000 
Veg i middels vanskelig 
terreng m 315 370 45 000 30 825 000 

Veg i vanskelig terreng m 20 200 70 000 15 400 000 

Veg i ekstra vanskelig terreng m     150 000 0 
Opprustning av eksisterende 
E16 m     45 000 0 

GS-veg m 245 100 5 000 1 725 000 

Rundkjøring stk 2 2 3 000 000 12 000 000 

Tunnel i løsmasser m   510 350 000 178 500 000 

Tunnelportal m 50   290 000 14 500 000 

Fjelltunnel m 0 440 135 000 59 400 000 

Bru m 80   180 000 14 400 000 

Riving av bygninger stk 3 3 3 000 000 18 000 000 

Riving av bensinstasjon stk   1 8 000 000 8 000 000 

SUM         360 800 000 

 

 


