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Sammendrag
Definisjon og avgrensning
Temaet nærmiljø og friluftsliv tar utgangspunkt i tiltakets virkninger for beboere og brukerne av berørte
områder. For nærmiljø vurderes hvordan tiltaket svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, samvær
og fysisk aktivitet i uteområdene, noe som indirekte har betydning for helse. Nærmiljø defineres som
menneskers daglige livsmiljø, og friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte
på miljøforandring og naturopplevelse.
Konsekvensutredningen er utarbeidet på bakgrunn av metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140.
For temaet nærmiljø og friluftsliv er prinsippene bak metoden at verdien av områder ses sammen med tiltakets
omfang og summen av dette gir konsekvensene av tiltaket. Konsekvensgraden vurderes fra meget stor positiv
til meget stor negativ konsekvens.

Verdivurdering
Innenfor studieområdet er det et større sentrumsområde i Fagernes med viktige nærmiljøfunksjoner og med
relativt gode muligheter for friluftsliv i nærområdet. Utenfor Fagernes sentrum er det mindre bygder og spredt
bebyggelse med unntak av Ulnes og Røn som begge har visse sentrums‐ og nærmiljøfunksjoner. De største
friluftsområdene er knyttet til vassdragene med Storndafjorden og Slidrefjorden som de viktigste. Og
Rebneskogen hvor det blant annet utøves jakt.
Verdivurderingen av de ulike områdene har tatt utgangspunkt i bruksintensiteten innenfor identifiserte
lokaliteter. Omfanget av tiltaket er vurdert i forhold til tiltakets virkninger for beboere i nærmiljøet og bruken
av friluftsområder. Langs Strondafjorden og Slidrefjorden er det mange mindre grender med like
karakteristikker, der dette har vært hensiktsmessig er disse vurdert som et område. Planområdet er til sammen
delt inn i 20 ulike delområder. Alle 20 delområdene berøres i ulik grad av de ulike alternativene og er dermed
konsekvensvurdert.
Nummer

Område

Verdivurdering

1

Fagernes øst

Stor

2

Fagernes vest

Stor

3

Neselva

Stor

4

Hunkevike

Stor‐middels

5

Breiset

Liten

6

Sæbufjorden

Middels
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7

Rognstad

Liten

8

Rogndokken

Liten‐middels

9

Rebne Statskog

Middels

10

Plassane

Liten‐middels

11

Strondafjorden

Stor

12

Slettin

Liten

13

Stand

Middels

14

Bjørklund, Svennes
og Vangsnes

Liten‐middels

15

Ulnes

Stor‐middels

16

Gøe ‐ Nordviste

Liten‐middels

17

Røn

Stor‐middels

18

Slidrefjorden

Stor

19

Viker
Hande

–

Nørdre

Revisjon: 01

Liten‐middels
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Konsekvensvurdering
Prosjektet er delt opp, slik at de alternative traseene som det er relevante å vurdere sammen blir
konsekvensvurdert og rangert opp mot hverandre. Prosjektet er delt opp i tre deler, med et område i Fagernes
sentrum, et for kryssing mellom øst og vest i Fagernes og et for strekningen utenfor Fagernes sentrum fram til
Hande.
Fagernes sentrum:
Alternativ 1: I alternativ 1 vil hele strekningen innebære en utbedring og utvidelse av dagens E16 trasé. Den
nye vegen vil etableres som gate gjennom sentrum, og med en ny planfri kryssingsmulighet. Dette alternativet
skiller seg ikke vesentlig fra referansealternativet med hensyn til støybelastning gjennom sentrum. Vegens
barrierevirkning i forhold til nærmiljøfunksjoner og tilgjengeligheten til friluftsområdene ved Strondafjorden vil
fortsatt delvis opprettholdes. Alternativet vurderes samlet å ha ubetydelige konsekvens.
Alternativ 2 Grønn: Alternativet innebærer at dagens E16 utbedres fram til krysset ved Tveitavegen. I dette
krysset etableres det en rundkjøring og ny E16 ledes inn i tunnel under Blåbærmyra idrettsanlegg. I
kryssområdet må flere boligeiendommer innløses for å gi plass til rundkjøring og tunnelportal. Det etableres en
planfri kryssingsmulighet slik at barrierevirkningen mellom boligområdene og nærmiljøfunksjonene i sentrum
og friluftsområdene nede ved Strondafjorden reduseres selv om gjennomfartstrafikken opprettholdes.
Trafikkstøyen reduseres markant i de områdene hvor dagens E16 blir lagt om. Lokaltrafikken må fortsatt delvis
benytte den nye E16. Situasjonen vest for Neselva vil bedres betraktelig gjennom at dagens E16 blir nedgradert
til lokalveg. Alternativet vurderes samlet å ha middels positiv til stor positiv konsekvens.
Alternativ 3 Rød: Tiltaket innebærer at man legger den nye E16 i tunnel fra området mellom bussterminalen og
den nedlagte skolen på Fagernes. Det etableres nytt kryss ved Jernbanevegen, med lokalveg inn i Fagernes
sentrum. Lokaltrafikken vil da ha en separat ringveg i sentrum. Barrierevirkningen av dagens E16 vil reduseres
vesentlig da trafikken inne i sentrum vil reduseres. Støyen vil også reduseres pga. at gjennomfartstrafikken i
hovedsak vil gå gjennom tunnelen. Tiltaket viser i utgangspunktet at det ikke er behov for innløsning av
eiendommer. Situasjonen vest for Neselva vil bedres betraktelig gjennom at dagens E16 blir nedgradert til
lokalveg. Alternativet vurderes samlet å ha stor positiv konsekvens.
Alternativ 4 Oransje: Alternativet innebærer at det etableres tunnel rett øst for sentrum. Foran tunnelportalen
må man etablere en rundkjøring slik at man håndterer trafikken til og fra sentrum og boligområdene nede ved
Strondafjorden. Dette alternativet utløser behov for å løse inn flere boliger, noe som er negativt for bomiljøet i
området. Denne løsningen vil også utløse behov for utfylling i Strondafjorden og flytting av dagens gang‐ og
sykkelveg. Denne fyllingen er vist på forslag til kommuneplanens arealdel i Nord‐Aurdal. Støybelastningen ved
tunnelpåhugg og rundkjøring er ventet å øke noe i forhold til referansesituasjon. Det totale støybildet i
Fagernes vil likevel reduseres da gjennomfartstrafikken i Fagernes som helhet vil gå ned. Situasjonen vest for
Neselva vil bedres betraktelig gjennom at dagens E16 blir nedgradert til lokalveg. Alternativet vurderes samlet
å ha stor positiv konsekvens.
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Rangering:
Nummer

Område

Verdi

KONSEKVENSER
Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

1

GRØNN

RØD

ORANSJE

1

Fagernes øst

Stor

0/+

++

+++

+++

2

Fagernes vest

Stor

0

+++

+++

+++

Samlet
konsekvensvurdering

0

++/+++

+++

+++

Rangering

4

3

1

2

Alternativ rød og oransje er vurdert tilnærmet likt, men alternativ rød er rangert foran pga. en del usikkerhet
omkring eventuell gjenværende gjennomfartstrafikk i sentrum i det oransje alternativet.
Kryssing fra øst til vest i Fagernes
Alternativ 1: Dette alternativet innebærer at man benytter dagens bru for kryssing mellom øst og vest i
Fagernes. Denne kryssingen er bare aktuell ved valg av alternativ 1. Alternativet vurderes å ha ubetydelige
konsekvens.
Alternativ Sør: Alternativet innebærer kryssing av Neselva med bru, denne vil ha en samlet lengde på mellom
150 – 200 meter. Der hvor Skrautvålvegen krysses etableres det en firearmet rundkjøring. To boligeiendommer
må løses inn på vestsiden av Neselva. På elvesiden av veganlegget etableres det separate gang‐ og sykkelveg
som krysser under den nye traseen for E16. Alternativet vil berøre kantsonene til elva og pilarene til brua vil bli
stående ute i elva. Dette reduserer friluftsopplevelsen langs Neselva. Boligeierne nord for brua vil oppleve
tiltaket som en forringelse av boligområdet, både med hensyn til støy og at vegen blir ny nabo. Alternativet
vurderes å ha middels negativ konsekvens.
Alternativ Nord: Alternativet innebærer at tunnelportalen kommer ut på nordsiden av Blåbærmyra og at
kryssing mellom øst og vest skjer med bru i Hunkevika. Brua vil få en samlet lengde på mellom 150 – 200 meter.
På østsiden av Hunkevike etableres det en firearmet rundkjøring i forbindelse med at Skrautvålvegen krysses. I
dette alternativet må tre boligeiendommer på vestsiden av Hunkevike innløses. Disse eiendommene er regulert
til framtidig næringsformål i gjeldene kommuneplan. Det etableres gang‐ og sykkelveg ut mot Hunkevike på
begge sider. Tiltaket vil medføre inngrep i kantsonen til Hunkevike og det vil etableres pilarer ute i vika. Dette
vil redusere friluftsverdien i Hunkevike. Alternativet vurderes å ha liten negativ konsekvens.
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Rangering:
Nummer

Område

Verdi

KONSEKVENSER
Alternativ:

Alternativ:

1

SØR

Alternativ:
NORD

3

Neselva

Stor

0

‐‐

0

4

Hunkevike

Stor‐middels

0

0

‐

Samlet
konsekvensvurdering

0

‐‐

‐

Rangering

1

3

2

Alternativ 1 er vurdert som best i forhold kryssing av fra øst til vest, da denne vil foregå i dagens trasé.
Konsekvensene av alternativ sør og nord er vurdert tilnærmet likt. Det nordlige alternativet er rangert foran
pga. at området er gitt litt lavere verdi i forhold til nærmiljø.
Fagernes – Hande
Alternativ 1: Tiltaket innebærer en generell oppgradering og utvidelse av eksisterende trasé for dagens E16.
Det er foreslått en dimensjonerende fart på 80 km/t, men på flere strekninger vil det være problematisk å
holde denne hastigheten pga avkjørsler, siktkrav og støy. Denne veglinjen er stivere enn dagens for å
tilfredsstille kravene i vegnormalene, dette medfører en del terrenginngrep og noe fylling ut i Strondafjorden.
Utvidelse av vegen i dagens trase vil øke barrierevirkningen av vegen både i forhold til nærmiljø og friluftsliv.
Gjennom deler av Ulnes og Røn vil det etableres separat gang‐ og sykkelveg, dette vil bidra til å redusere
barrierevirkningen av vegen i disse områdene. På grunn av at det er trangt mellom bebyggelse og dagens veg
vil det være vanskelig å etablere støyskjermingstiltak langs vegen. Alternativet vurderes å ha liten til middels
negativ konsekvens.
Alternativ 2A: Tiltaket innebærer at det etableres en ca. 5 kilometer lang tunnel mellom Breiset og Gøe nord
for Ulnes. Ved Breiset må to eiendommer innløses for å gi plass til tunnelportalen. Tunnelportalen vil etableres
ca. 700 meter nord for Ulnes. Det etableres T‐kryss mellom ny og eksisterende E16 sørover mot Ulnes. Dagens
E16 mellom Fagernes og Ulnes vil bli nedklassifisert til lokalveg, den reduserte trafikken vil redusere
barrierevirkningen av vegen og støyplagene langs denne strekningen. Det må påregnes noe utfartstrafikk til
hytteområdene ved Vaset fra krysset mellom ny og gammel E16 og gjennom Ulnes. Alternativ 2A vil fra Ulnes
og nordover ha felles trasé med alternativ 1 fram til Hande. Alternativet vurderes samlet å ha liten positiv
konsekvens.
Alternativ 2AB: Tiltaket innebærer at det etableres en tunell mellom Rognstad og Røn på ca. ca 6,5 kilometer.
Tunnelportalen vil komme på nordsiden av Røn sentrum. Denne løsningen vil gjøre at man kan nedklassifisere
hele dagens E16 langs Strondafjorden til lokalveg. Redusert trafikk på lokalvegen vil redusere
barrierevirkningen av vegen langs Strondafjorden og være positivt på områdets attraktivitet. Langs
Sæbufjorden vil dagens fv. 51 utvides og det blir en markant økning i trafikken. Her vil da både
barrierevirkningen av vegen og støybelastningen bli større. Fra Røn til Hande vil alternativet ha felles trasé med
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alternativ 1. Dette alternativet vurderes som det beste sett i forhold til nærmiljø og friluftsliv på strekningen
mellom Fagernes og Hande. Alternativet vurderes samlet å ha liten til middels positiv konsekvens.
Alternativ 2B: Alternativet innebærer at dagens fv. 51 oppgraderes og utvides fram til Rognstad og at det
derfra til Plassane bygges ny veg gjennom Rebne Statskog. Mellom Rebneskogen skytebane og Plassane er det
et skogsområde uten større bilveg i dag. Etableringen av veg i dette området vil redusere muligheten for
utøvelse av friluftsliv i området. Fra Plassane til Hande etableres det en tunnel på ca 5,4 kilometer. Løsningen
vil gjøre at hele strekningen mellom Fagernes og Hande langs Strondafjorden og Slidrefjorden kan
nedklassifiseres til lokalveg. I dette alternativet vil det være en utfordring å få trafikken over fra gammel til ny
veg og det vil fortsatt være en del trafikk på lokalvegen. Barrierevirkningen av dagens E16 vil likevel reduseres
da trafikken reduseres noe. Støybelastningen vil også reduseres noe pga mindre trafikk og lavere hastighet.
Alternativet vurderes samlet å ha liten positiv konsekvens.
Rangering:
Nummer

Område

Verdi

KONSEKVENSER
Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

1

2A

2AB

2B

5

Breiset

Liten

0

‐

0/‐

0/‐

6

Sæbufjorden

Middels

0

0

‐‐

‐‐

7

Rognstad

Liten

0

0

0/‐

0/‐

8

Rogndokken

Liten‐middels

0

0

0

‐

9

Rebne Statskog

Middels

0

0

0

‐‐

10

Plassane

Liten‐middels

0

0

0

‐/‐ ‐

11

Strondafjorden

Stor

‐‐‐

‐‐

++

++

12

Slettin

Liten

0/‐

+

+

+

13

Stand

Middels

‐‐

++

++

++

14

Bjørklund, Svennes
og Vangsnes

Liten‐middels

‐

++

+/++

+/++

15

Ulnes

Stor‐middels

‐‐

+++

+++

++

16

Gøe ‐ Nordviste

Liten‐middels

‐

‐

++

+

17

Røn

Stor‐middels

++

++

++

0

18

Slidrefjorden

Stor

‐‐

‐‐

‐‐

+++

19

Viker
Hande

Liten‐middels

‐

‐

‐

0

Samlet
konsekvensvurdering

‐/‐ ‐

+

+/++

+

Rangering

4

2

1

3

–

Nørdre

Alternativ 2AB er vurdert som best, da dette alternativet vil redusere barrierevirkningen av dagens E16 langs
Strondafjorden på den beste måten. Alternativ 2A med tunnel fra Breiset til Gøe nord for Ulnes vurderes å ha
liten positiv konsekvens og derfor rangert som nummer to. Da man i dette alternativet vil få redusert
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barrierevirkning på den nedklassifiserte delen av dagens E16 mellom Fagernes og Ulnes betraktelig, mens
barrierevirkningen av ny og utbedret E16 fra tunnelportalen og nordover vil forsterkes. Alternativ 2B er vurdert
som nummer tre da denne vil bedre forholdene langs dagens E16 fram til Hande. Det er likevel knyttet noe
usikkerhet til hvor mye trafikken på dagens E16 vil reduseres. Dette alternativet vil også gi veg gjennom
områder hvor det i dag ikke er bilveg og som i dag benyttes til friluftsliv. Dette alternativet er derfor rangert bak
alternativ 2a. Alternativ 1 er rangert sist pga at dette alternativet i stor grad vil forsterke barrierevirkningen
mot både Strondafjorden og Slidrefjorden, samt mellom bebyggelsen i grendene langs traseen.

Anleggsperioden
Anleggsfasen vil være en midlertidig unntakstilstand der man kan forvente støy og støv samt økt trafikk i form
av større og tyngre kjøretøy. En anleggsperiode medfører også stengte veger, omkjøringer og redusert
framkommelighet. Denne manglende forutsigbarheten i muligheten til å bevege seg vil skape usikkerhet og
redusert sikkerhetsfølelse. Slike anleggsområder vil også ses på av barn og unge som spennende og potensielle
lekeområder, dette kan være forbundet med stor risiko. Summen av dette vil gi negative konsekvenser for
bruken av nærmiljøet i anleggsfasen. Anleggsfasen vil også kunne påvirke friluftsliv negativt på grunn av støv,
støy og redusert framkommelighet.
I anleggsfasen er det derfor viktig å tilrettelegge på en slik måte at arbeidstider med tilhørende støy og støv
ikke sjenerer boligområdene unødvendig. Det legges opp til informasjon gjennom media ved gjennomføring av
spesielle tiltak som sprenging. Forutsigbarhet og tydelig skilting i forhold til vegomlegginger, ikke minst i
forhold til kryssingspunkter for gående og syklende.

Avbøtende tiltak
Det foreslås følgende avbøtende tiltak:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Støyskjermingstiltak (dette inngår i planen, men må detaljeres i videre planfaser)
Luftforurensingstiltak – plassering av tunnelmunninger bør gjøres slik at man unngår
overskridelser av anbefalte krav til luftkvalitet
Utvidet tilbud av gang‐ og sykkelveg, og evt. bruk av utvidet skulder
Etablere gode stoppesteder langs Strondafjorden, Slidrefjorden og Sæbufjorden som gir tilgang til
vassdragene
Utvidelse av strandsonen øst for Fagernes sentrum vil kunne gi en bedre gang‐ og sykkelveg, og en
bedre og mer tilgjengelig strandsone/friområde mot Strondafjorden
Gjøre inngrepene ute i fjorden så små som mulig for å bevare kantvegetasjon. Der vegen ligger på
fylling ute i vannet bør fyllingen forsøksvis tilpasses den naturlige strandlinjen og revegeteres med
lokale og naturlige arter.
Relokalisering av Rebneskogen skytebane
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Kort om prosjektet
KOMMUNEDELPLAN FOR E16 – BAKGRUNN FOR TILTAKET

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.
I gjeldende NTP (2010‐19) ligger utbygging av strekningene på begge sider av Bjørgo – Øye inne med oppstart i
perioden 2010‐13. Dette er prosjektene Fønhus, Bagn, Bjørgo og Filefjellutbyggingen. Videre er oppstart av
strekningen Fagernes – Øye omtalt for oppstart i perioden 2014‐19.
Statens vegvesen utarbeidet i 2010/2011 en konseptvalgutredning (KVU) for E16 mellom Bjørgo og Øye. Denne
rapporten konkluderer med at det er stort behov for å bygge ut E16 fra Bjørgo til Øye.
Det er utarbeidet og fastsatt planprogram for kommunedelplan på strekningen E16 Fagernes syd – Hande, som går
igjennom to kommuner. Det er utarbeidet et forslag til planprogram for begge kommunene. Fastsatt planprogram
legges til grunn for utarbeidelse av konsekvensutredning.
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DE ULIKE ALTERNATIVENE I FAGERNES

Alternativ 1 følger eksisterende veg gjennom sentrum og vil omfatte ulike trafikksikkerhetstiltak og
utbedringer som vil gi bedre fremkommelighet.
Alternativ 2 (grønn) har den korteste tunnelen og utnytter en vesentlig del av eksisterende E16 gjennom
sentrum fra øst og helt frem til Tveitavegen. Herfra blir det tunnel frem til Skrautvålvegen og bru over
Neselva.
Alternativ 3 (rød) vil få en betongtunnel under deler av bebyggelsen. Tunnelen kommer ut i dagen ved
Skrautvålvegen på samme sted som i alternativ A. I denne løsningen vil man få et separat lokalvegsystem
som ikke berører ny E16.
Alternativ 4 (oransje) vil få tunnel lenger øst, utenfor tettstedet. Dette blir den lengste tunnelen av de tre og
gjennomgangstrafikken vil bli ledet helt utenom sentrum. Tunnelen kommer ut i dagen ved Skrautvålvegen
på samme sted som i alternativ A og B.
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DE ULIKE ALTERNATIVENE FRA FAGERNES TIL HANDE

Alternativ 1 følger eksisterende E16 på hele strekningen. Tiltakene vil omfatte opprusting eller nybygging,
inkludert tiltak for gående og syklende.
Alternativ 2a med tunnel til Ulnes vil følge et kort stykke av Fv 51 ut fra Fagernes opp til Breiseth og videre
inn i en 5 km lang tunnel mellom Breiseth og Gøe ca. 700 meter nord for Ulnes. Videre følges 10 km av
eksisterende E16 til Hande med de samme tiltakene som i alternativ 1.
Alternativ 2ab med tunnel til Røn vil følge 5 km av Fv 51 ut fra Fagernes og opp til krysset med Fv 269 og ta
inn i en 6,5 km lang tunnel som kommer ut i dagen like nord for tettbebyggelsen i Røn. Nord for Røn følges
3,5 km av eksisterende E16 til Hande med de samme tiltakene som i alternativ 1.
Alternativ 2b med tunnel til Hande vil følge 5 km av Fv 51 ut fra Fagernes og opp til krysset med Fv 269.
Herfra bygges 5 km ny veg oppover i lia fram til tunnelpåhugg i nærheten av Plassane. Mellom Plassane og
Hande blir det en 5,5 km lang tunnel som kommer ut i dagen i nærheten av Hande.
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Metode
AVGRENSNING AV FAGOMRÅDET

Nærmiljø og friluftsliv er velkjente begreper i vår dagligtale. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø.
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.
Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig‐ og tettstedsnære uteområder,
byrom, parker og friluftsområder. Motoriserte aktiviteter inngår ikke i tema nærmiljø og friluftsliv.
I følge handbok 140 skal vurdering og analyse av ikke‐prissatte konsekvenser gjøres i tre trinn:




Verdi. Vurdering av nærmiljø‐ og friluftslivverdier
Omfang. Vurdering av hvor stort inngrep tiltaket medfører i forhold til 0‐situasjonen
Konsekvens. En samlet vurdering av verdi og omfang.

Metodikken for å vurdere konsekvenser deles inn i følgende arbeidstrinn:







2.2

Planområdet blir delt inn i miljø eller områder, avhengig av fagtema
Vurdering av verdien på ulike områder i samsvar med kriterium fastsatt i handbok 140
Vurdering av omfanget av endringene tiltaket vil medføre for det enkelte område, i samsvar med kriterium
fastsett i handbok 140
Konsekvensen for hvert område blir fastsatt ved å sammenholde områdets verdi med omfanget av tiltaket
Samlet vurdering av hvert alternativ
Rangering av de ulike alternativene etter hvor store konsekvensene er for de enkelte tema

NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE MÅL OG RETNINGSLINJER

Nærmiljø
Statlige myndigheter har i flere sammenhenger gitt uttrykk for et ønske om sterkere satsing
på miljøvennlig utvikling i byer og tettsteder. Regjeringens mål for byer og tettsteder er gitt i
Stortingsmelding 23 (2001‐2002) Bedre miljø i byer og tettsteder (MD 2002) kan
oppsummeres i følgende punkt:
 Trygge, vakre og opplevelsesrike byer og tettsteder med høy miljø‐ og bokvalitet for befolkningen
 Funksjonelle og attraktive byer og tettsteder for et konkurransedyktig næringsliv
 Bystrukturer og bymiljø som stimulerer til helsefremmende livsstil
 Et funksjonelt og miljøvennlig transportsystem med sterkere satsing på kollektivtransport, sykling og gange
 Byer og tettsteder som ivaretar natur‐ og kulturmiljøet

Friluftsliv
Mål for friluftslivspolitikken i Norge er gitt i Stortingsmelding 39 (2000‐2001) Friluftsliv ‐ en
veg til høgare livskvalitet (MD 2001). Målsetningene i denne er følgende:
 Alle skal ha anledning til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet, i
nærmiljøet og i naturen ellers.
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Friluftsliv basert på allemannsretten skal holdes i hevd i alle lag av befolkningen
Barn og unge skal få anledning til å utvikle ferdigheter innen friluftsliv
Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at det fremmer miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting, og at
naturgrunnlaget blir ivaretatt.
Ved boliger, skoler og barnehager skal det være god tilgang til trygg ferdsel, lek og annen aktivitet i en variert
og sammenhengende grønnstruktur, men gode forbindelser til omkringliggende naturområder.

Barn og unge
Barn, unge skal gis særskilte muligheter til å drive og utvikle ferdigheter i friluftsliv. I rikspolitiske retningslinjer for å
styrke barn og unges interesser i planleggingen framheves to hovedmål (MD 1995):
 Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de
fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og
unges behov
 Ivareta det offentliges ansvar for å sikre barn og unge de tilbud som samlet kan gi den enkelte utfordringer og
en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn
 Arealer som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen
helsefare
 I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø
 Kommunen skal sørge for at det skaffes fullverdig erstatning for områder som barn og ungdom bruker
dersom slike områder bygges ned

2.3

PLANPROGRAMMET

I planprogrammet heter det under tema for nærmiljø og friluftsliv:
Det skal innhentes informasjon om det finnes sosiale og fysiske forhold som kan komme i konflikt med de ulike
alternativene. Ved valg av trase skal det tas hensyn til en eventuell konflikt med disse temaene.
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2.4

METODE OG DATAGRUNNLAG

2.4.1

Kriterier for verdivurdering

Revisjon: 01

Verdivurderingen tar utgangspunkt i hvor tett befolket et område er og i hvor stor grad et område blir benyttet til
utendørsaktivteter eller ikke. Det er gjort en felles verdivurdering for friluftsliv‐ og nærmiljølokaliteter, men det
framgår av vurderingen om det er friluftsliv eller nærmiljø som er vektlagt.

Tabell 2.1Oversikt over kriterier for verdivurdering
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Vanlige boligfelt og
boligområder

‐ Lav tetthet av boliger og få
boliger

‐ Vanlige boligfelt og
boligområder

‐ Tette konsentrasjoner av
boliger

Øvrige bebygde områder1)

‐ Lav bruks‐ og
oppholdsintensitet ‐ Ingen
skoler, barnehager, lite
fritidstilbud for barn og unge

‐ Middels bruks‐ og
oppholdsintensitet

‐ Svært stor bruks‐ og
oppholdsintensitet

‐ Fritidstilbud der en del barn
og unge oppholder seg

‐ Grunnskoler/barnehager
/fritidstilbud der mange barn
og unge oppholder seg

‐ Uteområder som er lite brukt

‐ Uteområder som brukes
ofte/av mange

‐ Uteområder som brukes svært
ofte/av svært mange

‐ Områder som har betydning
for barn og unges fysiske
utfoldelse

‐ Viktige områder for barn og
unges fysiske utfoldelse

‐ Veg‐ og stinett som er mye
brukt

‐ Sentrale ferdselslinjer for
gående og syklende som er
svært mye brukt, har god
framkommelig het, og oppleves
som trygge og attraktive å
ferdes langs

Offentlige/ felles møtesteder og
andre uteområder i byer og
tettsteder (plasser,
parker,løkker med mer)

Veg‐ og stinett for gående og
syklende

‐ Veg‐ og stinett som er lite
brukt, og/eller som mange føler
ubehag og utrygghet ved å
ferdes langs
‐ Ferdselslinjer med flere
barrierer og/eller som oppleves
som omveier og dermed er lite
brukt

‐ Ferdselslinjer til sentrale
målpunkter 2)
‐ Ferdselslinjer som er en del av
sammenhengende ruter

‐ Områder som har betydning
for et større omland

‐ Hovedferdselslinjer til sentrale
målpunkter 2)

Identitetsskapende
områder/elementer

‐ Områder/elementer som få
knytter stedsidentitet til

‐ Områder/elementer som
noen knytter stedsidentitet til

‐ Områder/elementer som
svært mange knytter
stedsidentitet til

Friluftsområder

‐ Områder som er mindre brukt
til friluftsliv

‐ Områder som brukes av
mange til friluftsliv

‐ Områder som brukes svært
ofte/av svært mange

‐ Området som er særlig godt
egnet til friluftsliv 3)

‐ Områder som er en del av
sammenhengende områder for
langturer over flere dager
‐ Områder som er attraktive
nasjonalt og internasjonalt og
som i stor grad tilbyr stillhet og
naturopplevelse

1) Offentlig og privat service, arbeidsplasser, skoler, fritidstilbud, knutepunkter, funksjonsblandede områder der også boliger inngår
2) Sentrale målpunkter er innfallsporter til turområder, skoler, arbeidsplasser, sentrumsområder og kollektivknutepunkter
3) Områder som er spesielt godt egnet for fiske, jakt, padling, skøyter eller andre friluftsaktiviteter med spesielle krav til området
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2.4.2
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Kriterier for omfang og konsekvens

Omfang vurderes ut i fra kriterier som vist i tabell 2.2. Konsekvensene for et tema framstilles i en “konsekvensvifte”
(fig. 2.1) ved å sammenholde områdets verdi for temaet og tiltakets viktighet. Konsekvensene blir vist på en skala fra
meget stor positiv konsekvens (+++) til meget stor negativ konsekvens (‐‐‐‐).

Tabell 2.2 Oversikt over kriterier for omfang og konsekvens for tema nærmiljø og friluftsliv
Stort
omfang

positivt

Middels
omfang

positivt

Lite/intet omfang

Middels
omfang

negativt

Stort
omfang

negativt

Bruksmuligheter

Tiltaket vil i stor grad
betre
bruksmulighetene
for området

Tiltaket vil betre
bruksmulighetene
for området

Tiltaket vil ikkje
endre
bruksmulighetene
for området

Tiltaket vil redusere
bruksmulighetene
for området

Tiltaket vil ødelegge
bruksmulighetene
for området

Barriere for ferdsel
og opplevelse

Tiltaket vil fjerne
betydelige barrierer
mellom
viktige
målpunkter

Tiltaket vil i noen
grad
redusere
barrierer
mellom
viktige målpunkter

Tiltaket vil i liten
grad endre barrierer

Tiltaket vil i noen
grad
medføre
barrierer
mellom
viktige målpunkter

Tiltaket vil medføre
betydelige barrierer
mellom
viktige
målpunkter

Attraktivitet

Tiltaket vil i stor grad
gjøre området mer
attraktivt

Tiltaket vil
området
attraktivt

gjøre
mer

Tiltaket vil stort sett
ikke endre områdets
attraktivitet

Tiltaket vil gjøre
området
mindre
attraktivt

Tiltaket vil i stor grad
redusere områdets
attraktivitet

Identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil i stor grad
øke
områdets
identitetsskapende
betydning

Tiltaket
vil
øke
områdets
identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil stort sett
ikke endre områdets
identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil forringe
områdets
identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil ødelegge
områdets
identitetsskapende
betydning
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Figur 2.1Konsekvensviftefra Håndbok
140

2.4.3

Avbøtende tiltak

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurdering av omfang. Andre tiltak som blir
anbefalt for å redusere negative virkninger, skal omtales som avbøtende tiltak. Mulige avbøtende tiltak er omtalt for
hvert delområde.

2.4.4

Avgrensing mot andre fagtemaer

I mange tilfeller vil nærmiljø og friluftsliv ha betydning for og berøre andre fagtemaer. Skillelinjen mellom temaene går
på at det er ulike aspekter som vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensvurderes
innenfor flere tema, er det for temaet nærmiljø og friluftsliv definert følgende avgrensinger:




Områdenes betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet for de som bor i eller er brukere av et område
skal vurderes under temaet nærmiljø og friluftsliv. Områdenes visuelle kvaliteter behandles under tema
landskaps bilde/bybilde.
Identitetsskapende områder eller elementer for beboere eller brukere skal vurderes under nærmiljø og
friluftsliv. Dette kan for eksempel være viktige møteplasser, kulturminner/miljøer eller naturelementer.
Soppsanking, bærplukking, jakt og fiske som fritidsaktiviteter behandles under temaet nærmiljø og friluftsliv,
mens bær, fisk og vilt som en matressurs behandles under temaet naturressurser, og bestandene av planter
og dyr under naturmiljø.
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Innløsing av boliger er en prissatt konsekvens og inngår i kostnadsoverslaget, og er derfor ikke med i
vurderingen av nærmiljøet. Betydningen av at boliger blir borte for det gjenværende nærmiljøet skal
imidlertid vurderes under nærmiljø og friluftsliv.
Sykling og gange som lek på friområder og lignende omtales under nærmiljø og friluftsliv, mens gange og
sykling som transportform kan prissettes og beregnes i EFFEKT dersom man har data for trafikkomfang i før‐
og ettersituasjonen. Der dette ikke beregnes, skal virkningene omtales under nærmiljø og friluftsliv.

Konsekvensen av støy og luftforurensning berører flere temaer, og det er derfor gjort følgende avgrensninger:





Plager og redusert livskvalitet knyttet til innendørs støy behandles som prissatt konsekvens.
Plager av luftforurensning ved bolig behandles som prissatt konsekvens.
Forkortet livsløp som følge av lokal luftforurensning vurderes ikke under nærmiljø og friluftsliv og beregnes
heller ikke som prissatt. Det gis imidlertid en omtale av problemet under prissatte konsekvenser.
De visuelle virkningene av et støyskjermingstiltak sett fra vegen og fra vegens omgivelser vurderes under
landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av støy, støytiltak,
luftforurensning
og
lokalklimatiske
endringer,
omtales
under
nærmiljø
og
friluftsliv.

Det er utarbeidet en egen støyrapport med støykart.
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Beskrivelse av utredningsområdet

Planområdet strekker seg fra Fagernes sentrum i Nord‐Aurdal over Neselva og opp langs vestsiden av Sæbufjorden
fram til Plassane i lia vest for Hovsfjorden og langs dagens E16 på østsiden av Strondafjorden fram til Hande i Vestre
Slidre. Området består av en blanding av relativt tett sentrums‐ og boligbebyggelse i Fagernes til svært små tettsteder,
jordbruksområder med spredt boligbebyggelse og typiske skogsområder.
Strekningene der vegen vil gå i tunnel beskrives ikke, da disse inngrepene ikke vil ha innvirkning på nærmiljø og
friluftsliv.

3.1

FAGERNES SENTRUM

Fagernes har siden 2007 hatt bystatus og administrasjonssentrum i Nord Aurdal kommune. Fagernes hadde per 1.
januar 2012 1762 innbyggere. Fagernes er også regnet som regionsenter i Valdres.

3.1.1

Offentlig og privat service

I Fagernes sentrum finner man de fleste kommunale funksjoner med blant annet rådhus og kulturhus med bibliotek og
kino. I tillegg finner man bank, legesenter, legevakt for store deler av Valdresregionen, distriktsmedisinsk senter med
fødestue, forretninger, en rekke overnattings og serveringssteder samt bussterminal. De fleste offentlige og private
servicefunksjonene ligger på sørsiden av dagens E16. Legesenter og distriktsmedisinsk senter ligger på nordsiden.

3.1.2

Skoler og barnehage

I Fagernes sentrum er det både barnehage og barne‐ og ungdomsskole. Barneskolen og ungdomsskolen i Nord‐Aurdal
er samlokalisert på nordsiden av dagens E16. Barneskolen og ungdomsskolen har delvis felles utearealer. Barneskolen
er nyåpnet og ble tatt i bruk til skoleåret 2012/13. Den kommunale barnehagen har til sammen 72 plasser fordelt på 5
avdelinger. Barnehagen ligger også på nordsiden av E16.

3.1.3

Boligområder

Det er flere større boligområder i Fagernes sentrum. Boligområdene er i hovedsak lokalisert på utsiden av sentrum og
dagens E16. Nord og øst for sentrum er det et betydelig boligområde langs Garlivegen i lia ovenfor dagens E16. Det er
en del boligbebyggelse på østsiden av Neselva oppover langs fv. 204 Skrautvålvegen. På vestsiden av Neselva er det
betydelige boligområder vest for dagens E16 opp mot Kviteberg.

3.1.4

Lekeplasser, idrettsplasser og parker

I forbindelse med skoleområdet er det etablert lekeplass. Det er også en stor og relativt nyetablert lekeplass i
parkområdet sør for sentrum ut mot Strondefjorden. Det er også en liten fotballbane i arealet som i kommuneplanen
for Nord‐Aurdal ligger inne som parkområde. Blåbærmyra idrettsanlegg er et anlegg med både friidrettsbane og
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kunstgressbane for fotball. Dette er et viktig anlegg for Fagernes og er mye brukt. Ved gamle Fagernes skole er det et
relativt mye brukt BMX‐ og skateanlegg.

3.1.5

Friluftsområder

I Fagernes sentrum er nærheten til Strondafjorden viktig for friluftslivet, med mulighet for fiske og andre aktiviteter
knyttet til vannet. Det er blant annet egen seilforening i tilknytning til Strondafjorden. Vesleøye ute i fjorden er også
mye brukt. På nedre deler av Neselva er det tilrettelagt for å gå langs elva. Elva er også tilrettelagt med gangbru i
nerkant av Kvitvellafossen. Neselva er også brukt til fiske. Det er merket sti fra boligområdene på vestsiden av
Neselva og opp til Kviteberg, dette er en relativt mye brukt nærturutflukt. Storøye og området ved Valdres
folkemuseum ligger idyllisk ved Strondafjorden og er godt egnet for friluftsliv.
Gang‐ og sykkelvegen langs Strondafjorden er mye brukt mellom Fagernes og utover mot Leira.
Det er etablert gangveg med belysning på deler av strekningen fra området ved skolen og mot Blåbærmyra
idrettsanlegg og videre til boligområdene ved Marsteinhøgda på åsen nord for Fagernes sentrum. Denne gangvegen
gir tilgang til stinettet på åsen nord for Fagernes sentrum.

3.1.6

Ferdselslinjer og målpunkter

Dagens E16 gjennom Fagernes påvirker i stor grad ferdselslinjene mellom ulike nærmiljøfunksjoner og friluftsområder.
Dette gjelder spesielt ved at dagens E16 krysser naturlige ferdselslinjer mellom sentrumsfunksjoner som
kommuneadministrasjon, handel og nærheten til Strondafjorden og skole, bosetting og idrettsanlegg. Dagens E16 er
tilrettelagt med fortau. Med betydelig gjennomfartstrafikk, til dels uoversiktlige kryssområder og avkjørsler er ikke
vegen ikke spesielt tilrettelagt for kryssing. Man kan i dag bare krysse planskilt under E16 ved Shellstasjonen øst for
sentrum.

3.1.7

Identitetsskapende elementer

Strondafjorden med Vesleøye og Neselva er identitetsskapende elementer i Fagernes sentrum. Også Valdres
folkemuseum sitt område er viktig i Fagernes.
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Etter kryssing av Neselva og ca en kilometer nordover langs Bygdinvegen (fv. 51) ligger det industri og
næringsvirksomhet ut mot Fløtadn og noen gårdsbruk opp mot lia. Pilgrimsvegen går opp over Fodnesåsen fra
Breisetsiden. Langs Sæbufjorden er det spredt gårdsbebyggelse og landbruksarealer som dominerer. Bygdinvegen
ligger som en barriere mellom bebyggelsen og Sæbufjorden.
Det er ikke spesielt tilrettelagt for fiske langs Bygdinvegen oppover langs Sæbufjorden, men det er gode
fiskemuligheter langs Sæbufjorden og ikke minst ved utløpet av Øystre Slidre Åne. Rett før man krysser Øystre Slidre
Åne langs Bygdinvegen ligger det en campingplass. Helt nord i Sæbufjorden og utløpet til Øystre Slidre Åne ligger det
en idyllisk odde. Vegen til odden er stengt for biltrafikk, men den er tilgjengelig for gående fra Bygdinvegen.
Fra krysset ved Bygdinvegen – Rogndokkvegen stiger terrenget oppover i lia mot Plassane. Helt nede ved
kryssområdet mellom Rogndokkvegen og Høvsvegen er det noe spredt bebyggelse. Videre oppover finner man et
mindre industriområde og Valdres kommunale renovasjon. I dette området ligger også Rebneskogen/Brendemoen
skytebane. Dette er et svært mye brukt anlegg i området. Her er det ukentlige aktiviteter fra april til rundt 1.
september.

I skogsområdene opp mot Plassane er det en rekke stier som er avmerket på kart. Det er lite kjent hvor mye disse er i
bruk. Det foregår også elg‐ og storfugljakt i disse skogsområdene.
Det er ikke registrert tilrettelagte leke og idrettsområder i dette området, men på gårdstun, landbruksarealer og i
naturen er det gode naturlige lekemuligheter.
I dette området fungerer Bygdinvegen og Rogndokkvegen som ferdselslinje til og fra skole og annen offentlig og privat
service. Disse vegene er ikke tilrettelagt for myke trafikanter, og det er i hovedsak bilbasert ferdsel. Høvsvegen
fungerer som tilførselsveg til skytebane, industriområde og renovasjonsanlegg. Dette er dermed en veg som har
relativt høy andel tungtrafikk i forhold til standard.
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De nordlige delene av Sæbufjorden og særlig området med odden kan ha identitetsskapende betydning for området.

3.2.2

Fagernes vest – Hande

Etter passering av boligbebyggelsen som ligger rett vest for Valdres folkemuseum og utover langs Strondafjorden har
man mindre husklynger og små grender langs vegen. Det er flere steder svært trangt mellom bebyggelsen og dagens
veg. Ulnes og Røn er lokalsamfunn med tettere bebyggelse. I Ulnes ligger det gårdsbebyggelse og enkelte eneboliger
spredt oppover lia med dagens veg i mellom, mens det er en mindre fortetting av eneboligbebyggelse ved skolen og
barnehagen på øya Syndei. I Røn ligger en del av eneboligbebyggelsen relativt tett inntil dagens veg, hovedvekten av
bebyggelsen ligger på vestsiden av vegen.
I Ulnes finner man barnehage, privat Montessoriskole, butikk og kirke. I Røn er det både barnehage, grunnskole,
butikksenter, pensjonat, meieri, en større trelastbedrift og flere mindre bedrifter. Nordover langs Stondafjorden og
Slidrefjorden er det flere gårder som driver med utslag av lokale matvarer med hovedvekt på rakfisk. Det er
campingplasser ved Stand og Svennes. Pilgrimsleden fra Fagernes over Fodnesåsen går forbi Ulnes kirke.
I Ulnes og Røn finner man tilrettelagte lekeplasser ved skole og barnehage. Ellers er ikke registrert andre tilrettelagte
lekeområder på strekningen, men på gårdstun, hager, landbruks‐ og skogsområder er det store arealer tilgjengelig for
lek og aktivitet. Ved skolen og barnehagen i Ulnes er det en liten idrettsplass. I Røn er det en større idrettsplass og
hoppbakker som benyttes til konkurranser i aldersbestemte klasser.
Den langstrakte formen med Strondafjorden og Slidrefjorden samt den relativt bratte lia avgrenser området, og gjør at
dagens E16 er den naturlige ferdselslinja for de som bor i området. Det finnes ikke fortau eller gang‐ og sykkelveg
langs vegen. Dette sammen med at vegen er til dels smal og svingete gjør at vegen føles usikker. For bebyggelsen
oppe i lia er det et egen lokalveg som går noenlunde parallelt med E16, men for de som bor nede ved fjorden er dette
ikke noe reelt alternativ.
Strondafjorden og Slidrefjorden er viktige for friluftsaktivitetene i området, med blant annet mulighet for fritidsfiske
og båtliv. Ved Røn er det avsatt to arealer til friområder i nordenden av Strondafjorden. På det ene arealet er det blant
annet tilrettelagt med benker og stupetårn. Det er også flytebrygge med båtplasser i umiddelbar nærhet.

Det er flere identitetsskapende elementer i området, blant annet ligger Strand og Ulnes kirke svært tett inntil dagens
veg. Det ligger i tillegg flere vakre gårder langs vegen som er identitetsskapende for området
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Vurdering av omfang og konsekvenser

4.1

FAGERNES SENTRUM

4.1.1

Delområde 1, Fagernes øst for Neselva

Fagernes er et by‐/sentrumsområde med viktige regionale og kommunale funksjoner, og med større boligområder
rundt. Fagernes som sentrum er et viktig knutepunkt i Valdresregionen. Fagernes sentrum har flere nærmiljø‐ og
friluftsfunksjoner i området.
Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Store og gode boligområder
Viktige servicefunksjoner for både kommunale og regionale oppgaver, skole, barnehage, distriktsmedisinsk
senter, legevakt, rådhus, kulturhus og bibliotek
Handelssentrum for regionen
Nærhet til nærmiljøfunksjoner og friluftsaktiviteter som idrettshall, idrettsplass, park, Strondafjorden og
Neselve
Dagens E16 går gjennom sentrum og gir trafikk‐ og miljøulemper gjennom sentrum
Dagens E16 bryter i dag opp de naturlige ferdselslinjene fra sentrum og ut til boligområdene

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
De ulike alternativene vil på ulike måter påvirke sentrum direkte. Alternativ 1 vil medføre en generell utvidelse og
utbedring av dagens E16. Dette innebærer at den nye vegen etableres som gate og med en planfri kryssingsmulighet.
Alternativ 2 (grønn linje) vil følge dagens trasé gjennom Fagernes sentrum fram til Tveitavegen og Shellstasjonen. Her
etableres det en rundkjøring som fanger opp trafikken fra Tveitavegen og leder ny E16 inn i en tunnel under
Blåbærmyra idrettsanlegg. Til sammen må trolig fire boligeiendommer og to næringseiendommer rives. Støyen fra
vegen vil i de østlige delene av sentrum være tilnærmet lik som i dagens situasjon. Mens trafikkstøyen vil reduseres
merkbart gjennom det gamle Fagernes sentrum sørvest for Tveitavegen. Lokaltrafikken vil delvis fortsatt måtte krysse
og benytte E16. Man vil også fortsatt ha en del avkjørsler direkte ut på E16. Det etableres en planfri kryssingsmulighet
for fotgjengere og syklister slik at barrierevirkningen av vegen reduseres selv om trafikken opprettholdes.
Alternativ 3 (rød linje) vil gå i tunnel der dagens E16 ligger mellom den nedlagte skolen på terminalområdet for buss.
Det etableres en ny kryssløsning i krysset mellom E16 og Jernbanevegen. Det etableres ny lokalveg fra Jernbanevegen
og over tunneltaket inn på dagens E16. Denne løsningen gir en lokal ringveg som gjør at det meste av trafikken i
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Fagernes kan kjøre uten å måtte benytte E16. En slik løsning vil gjøre ferdsel mellom de ulike områdene i Fagernes
bedre, da man unngår gjennomfartstrafikken i større deler av sentrum. Støyen vil reduseres betraktelig ved at
gjennomfartstrafikken føres i en lengre tunnel. Alternativet vil i utgangspunktet ikke medføre behov for innløsning av
boligeiendommer.
Alternativ 4 (oransje linje) vil lede E16 inn i tunnel øst for sentrum. Det vil etableres ei rundkjøring rett øst for portalen
som gir en avkjøring til boligområdet nord for vegen og en avkjøring til Fagernes sentrum. Alternativet utløser behov
for innløsning av flere boliger ved tunnelpåhugget. Innløsning av disse boligene er negativt for bo området. Anlegget
vil medføre behov for å fylle ut i Strondafjorden og ny gang‐ og sykkelveg må etableres på utsiden av veganlegget. En
slik utfylling i Strondafjorden er også vist i forslaget til kommuneplanens arealdel. På grunn av at
gjennomfartstrafikken ikke lenger ledes gjennom Fagernes sentrum vil støybelastning og miljøulempe reduseres
betraktelig. Ferdselslinjene for gående og syklende vil bedres på grunn av redusert gjennomfartstrafikk. Dette
alternativet kan gi noe mer gjenværende gjennomfartstrafikk gjennom Fagernes sentrum

Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
▲
(1)
(Grønn)(Rød/Oransje)
Konsekvenser:
Alternativ 1:
Ubetydelig konsekvens til liten positiv konsekvens (0/+)
Alternativ Grønn:
Middels positiv konsekvens (++)
Alternativ Rød/Oransje: Stor positiv konsekvens (+++)

4.1.2

Delområde 2, Fagernes vest for Neselva

Rett vest for Neselva har man en del av det gamle sentrum i Fagernes. Langs dagens E16 er det fortsatt enkelte
butikker og firma som holder til, men området er i hovedsak preget av boligbebyggelse. I dette området ligger Storøye
med blant annet Fagernes camping og Valdres Folkemuseum, Storøye har en viktig friluftslivsfunksjon. Fra boligfeltet
er det merket tursti opp til Kviteberg som er et viktig nærfriluftsområde.
Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Stort og godt boligområde
Enkelte private servicefunksjoner
De viktigste nærmiljøfunksjonene ligger på andre siden av elva, men det er kort avstand
Svært kort avstand til friluftsområder som Storøye og Kviteberget
Dagens E16 deler området og begrenser tilgjengeligheten til Storøye
Dagens E16 ligger tett inn mot bebyggelsen og gir noe miljøulempe

Verdi:
Liten

Middels Stor
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|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Fagernes vest for vil kun berøres av alternativ 1 som er en oppgradering av eksisterende trasé for E16. Dagens
bebyggelse ligger svært tett inntil dagens E16 og ved en utvidelse og oppgradering vil denne situasjonen ytterligere
forverres. En utvidelse og oppgradering av eksisterende trasé vil medføre behov for å sanere og samordne avkjørsler,
da området i dag er uoversiktlig. Støysituasjon og miljøulempe er ikke ventet å endres, da boligene fortsatt ligger helt
inntil vegen. Dette alternativet vil ikke redusere den barrieren dagens E16 representerer.
De andre alternativene vil føres nordover og oppover mot Sæbufjorden. Disse alternativene vil gi en vesentlig
forbedring av trafikksituasjonen i Fagernes sentrum vest. Støy og barrierevirkning vil vesentlig reduseres ved å velge
alternativ 2a, 2ab eller 2c.

Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
1
(Grønn/Rød/Oransje)
Konsekvenser:
Alternativ 1:
Alternativ Grønn /Rød/Oransje:

4.1.3

Ubetydelig konsekvens (0)
Stor positiv konsekvens (+++)

Delområde 3, Neselva, og områdene på begge sider av Neselva nord for
Kvitvellafossen

Neselve er viktig for Fagernes. Elva er brukt til rekreasjon og fiske. Kantsonene til elva er i ulike reguleringsplaner
avsatt til friområde og det er mulig å bevege seg på begge sider av Neselva. I reguleringsplanen for Fagernes sentrum
er det sørligste bolighuset mellom Skrautvålvegen og Neselva avsatt til park/lek. Mellom Skrautvålvegen og Neselva
ligger det et vel etablert boligfelt, med god utsikt utover Neselva. På vestsiden av Neselve ved Bygdinvegen er det en
parkeringsplass som kan benyttes av fiskere eller turgåere. Det er etablert en bilforretning på vestsiden av Neselve.
Bebyggelsen på vestsiden av elva er mer spredt og mindre planmessig.
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Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐

Fungerende boligområde og enkelte spredte eneboliger
Delvis tilrettelagte muligheter for friluftsaktiviteter som turgåing og fiske. Disse er sikret gjennom gjeldene
reguleringsplaner i området
Privat næringsområde på vestsiden
Ligger relativt tett inntil Bygdinvegen og Skrautvålvegen med en del tungtrafikk til nærliggende
industriområder

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Alternativet med vist tunnelløsning som kommer ut like vest for Blåbærmyra idrettsanlegg, vil gi en rundkjøring midt i
dagens Skrautvålveg. Rundkjøring og bru over Neselva vil medføre innløsning og riving av eiendommene gnr/bnr
18/27 og 18/106. Brua over Neselva vil etableres slik at den krysser Neselva i nordvestlig retning. Brua vil komme nord
for Fagernes Auto på vestsiden av Neselva. Det etableres en parallell lokalveg for dagens Bygdinveg, denne ledes inn
på ny E16 via nytt kryss ca. 200 meter nord for Fagernes Auto. Eiendommen gnr/bnr 66/53 må trolig rives som en
følge av den omlagte lokalvegen. Det vil bli etablert gang‐ og sykkelvegtrasé på elvesidene av den nye traseen. Det at
det etableres en gjennomgående gang‐ og sykkelveg vil bedre trafikksikkerheten. Støysituasjonen til boligene rundt
Neselva vil endres som en følga av at vegen etableres, det er flere boliger som vil oppleve støy fra vegen. Alternativet
vil trolig oppleves som en forringelse av boligeiendommene i området. Alternativet vil berøre kantsonene til elva og
kan dermed medføre redusert friluftsopplevelse.

Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
(Sør)
(1/Nord)
Konsekvenser:
Alternativ Sør:
Alternativ 1/Nord:

Middels negativ konsekvens (‐‐)
Ubetydelig konsekvens (0)
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Delområde 4, Hunkevike

Hunkevike ligger i sørenden av Fløtadn. Langs Hunkevike er det relativt tett kantvegetasjon, slik at bakenforliggende
industri i liten grad er synlig. Det er i reguleringsplan avsatt plass til gangveg og gangbru ved utløpet til Neselve.
Vestsiden av Hunkevike er i reguleringsplan avsatt til park/friområde. Det er tre boliger på østsiden av Hunkevike.

Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐

Enkelte boliger, disse er i gjeldene kommuneplan avsatt til framtidig næring
Friluftsinteressene til området er sikret i reguleringsplan
Mulighet for fiske
Ligger tett inntil eksisterende industri, samt Bygdinvegen og Skrautvålvegen

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Dette alternativet er kalt nordre elvekryssing. Tunnelen er i dette alternativet flyttet nord for oppkjøringen til
Blåbærmyra idrettsanlegg. Det etableres ny rundkjøring rett på vestsiden av dagens Skrautvålveg. På østsiden av
Hunkevike må det rives to mindre næringsbygg. Bru føres over til vestsiden av Hunkevike. Denne løsningen medfører
at de tre boligeiendommene (gnr/bnr 70/11, 70/12 og 70/21) må innløses. Disse boligene ligger i dag svært tett inntil
vegen og i et område som i hovedsak benyttes til næring og industri. Boligene er avsatt til framtidig næring i gjeldene
kommuneplan. Det etableres ny gang‐ og sykkelvegforbindelse ut mot vannet på både øst‐ og vestsiden av Hunkevike.
Det er i dag ikke gang‐ og sykkelveg på østsiden av Hunkevike, og etableringen av denne vil bedre trafikksikkerheten.
Gangvegen og rundløype fra boligfeltene på Myraberget og Marsteinshøgda og til Blåbærmyra idrettsanlegg og
Fagernes sentrum må legges om på oversiden av tunnelportalen. Alternativet vil berøre kantsonene i Hunkevike og
kan dermed medføre redusert friluftsopplevelse.
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Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
(Nord) (1/Sør)
Konsekvenser:
Alternativ Nord:
Alternativ 1/Sør:

Liten negativ konsekvens (‐)
Ubetydelig konsekvens (0)

4.2

STREKNINGEN FAGERNES – HANDE

4.2.1

Delområde 5, Breiset

Det er gårdsbebyggelse på vestsiden av Bygdinvegen, mens det ut mot Fløtadn er etablert
industri/næringsvirksomhet.
Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐

Enkelte gårdstun
Fløtadn er lite tilgjengelig på grunn av Bygdinvegen og næringsarealene
Naturområde på vestsiden av gårdene er lite tilgjengelig på grunn av vanskelig terreng
Ligger relativt tett inntil eksisterende industri, samt Bygdinvegen

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Alternativ 2a, 2ab og 2b vil berøre området ved Breiset. Disse alternativene omfatter en oppgradering av vegen.
Alternativ 2a vil ha størst omfang for Breiset, da dette alternativet omfatter etablering av en tunnelportal inn ved
gården Nørdre Breiset. Dette medfører at de nordligste eiendommene på Breiset trolig må innløses (gnr/bnr 70/5,
70/25 og 71/23). I alternativ 2a etableres det kryss til Bygdinvegen ved Nedre Breiset.
Alternativ 2ab og 2b vil i hovedsak medføre en oppgradering av dagens Bygdinveg opp til kravene i vegklasse S2. Alle
tiltakene vil øke barrierevirkningen av vegen mellom eiendommene på vestsiden av dagens Bygdinveg og ut mot
Fløtadn pga. økt trafikkmengde. Alle alternativene vil medføre en forverring av støysituasjonen.
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Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲ ▲
▲
(2a)(2ab/2b)
(1)
Konsekvenser:
Alternativ 2a:
Alternativ 2ab/2b:
Alternativ 1:

4.2.2

Liten negativ konsekvens (‐)
Ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/‐)
Ubetydelig konsekvens (0)

Delområde 6, Sæbufjorden

Sæbufjorden er brukt til fiske og noe vannbasert friluftsliv. Det er ikke tilrettelagte stoppesteder langs Bygdinvegen.
Det er svært spredt bebyggelse langs Sæbufjorden. Bygdinvegen ligger flere steder på fylling ut i fjorden. Vegen er en
barriere mellom gårdsbebyggelsen og vannet.

Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Enkelte gårdstun
Fjorden er noe brukt til fiske og friluftsliv
Hytte ligger vakkert til ytterst på odden ved utløpet av Øystre‐Slidre Åne.
Naturområde på vestsiden av Bygdinvegen er lite tilgjengelig på grunn av bratt terreng
Ligger relativt tett inntil Bygdinvegen, der hvor vegen ligger nært vannet er det bratt.
Det er ikke tilrettelagt med stoppesteder langs Sæbufjorden

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲
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Omfang:
Alternativ 2ab og 2b vil berøre Sæbufjorden og området på vestsiden av fjorden. Tiltaket innebærer en oppgradering
og utvidelse av dagens fv. 51 (Bygdinvegen). Dette medfører at den nye vegbredden blir 10 meter, dette er bredere
enn dagens veg. Den økte vegbredden sammen med økt trafikk vil forsterke vegens barrierevirkning ut mot
Sæbufjorden. På grunn av kravene til kurvatur vil enkelte svinger bli rettet ut. Vegfyllinga vil komme ut i Sæbufjorden
og begrense mulighetene for ferdsel langs fjorden ytterligere. Den økte trafikken vil gi støyplager for mange av
boligene langs fjorden. Støyen vil også være merkbar for de som beveger seg langs fjorden. Det planlegges ikke gang‐
og sykkelveg i dette området.

Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
(2ab/2b)
(1/2a)
Konsekvenser:
Alternativ 2ab/2b:
Alternativ 1/2a:

4.2.3

Middels negativ konsekvens (‐‐)
Ubetydelig konsekvens (0)

Delområde 7, Rognstad, kryssområde Bygdinvegen – Rogndokkvegen

Langs Bygdinvegen ligger det en campingplass ut mot Øystre‐Slidre Åne. Det er svært spredt boligbebyggelse i
området.
Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐

Lite boligbebyggelse
Campingplass
Lang veg til offentlig og privat service, lang avstand til skole og idrettsanlegg
Området opp mot Rantrud er lite tilgjengelig på grunn av bratt terreng

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Alternativ 2ab og 2b vil berøre området. Begge alternativene vil gi nytt kryss for å koble fellesstrekningen for ny E16
og Bygdinvegen (fv. 51) sammen med Bygdinvegen videre mot Beitostølen. Det etableres også avkjøring til
Rogndokkvegen (fv. 269) i forbindelse med dette krysset. Bygdinvegen vil ikke lenger være gjennomfartsvegen i
området. Alternativ 2ab vil føres inn i en tunnelportal ved Rognstad. Alternativ 2b vil føres videre oppover langs lia og
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Rogndokkvegen. Alternativ 2b vil medføre at en boligeiendom må innløses. På grunn av økt trafikk vil støysituasjonen i
området forverres. Campingplassen berøres ikke av tiltaket.

Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
(2ab/2b)
(1/2a)
Konsekvenser:
Alternativ 2ab/2b:
Alternativ 1/2a:

4.2.4

Ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/‐)
Ubetydelig konsekvens (0)

Delområde 8, Rogndokken

I kryssområdet ved Rogndokkvegen – Høvsvegen er det noe spredt bebyggelse. Like ovenfor ligger grenda
Rogndokken med en del gårdsbebyggelse.
Verdivurdering:
‐
‐

Grend med i hovedsak gårdsbebyggelse
Lang veg til offentlig og privat service, lang avstand til skole og idrettsanlegg

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Det er bare alternativ 2b som berører området. Alternativet vil gå i lia på nedsiden av grenda Rogndokken. Vegen vil
medføre innløsning av tre eiendommer på nedsiden av Høvsvegen, hvorav to av disse trolig er fritidseiendommer.
Støyen fra den nye vegtraseen vil i liten grad berøre grenda Rogndokken. Den nye vegtraseen ligger i dette området i
skrånende terreng, dette medfører store fyllinger og skjæringer. Dette inngrepet vil skape en barriere mellom grenda
Rogndokken og områdene ned mot Øystre Slidre Åne.

Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
(2b)
(1/2a/2ab)
Konsekvenser:
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Alternativ 1/2a/2ab:

4.2.5
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Liten negativ konsekvens (‐)
Ubetydelig konsekvens (0)

Delområde 9, Rebne statsskog

Oppover langs Høvsvegen fram til næringsområde, Rebneskogen skytebane og Valdres kommunale renovasjon ligger
det et skogsområde. Mellom Rebneskogen skytebane og grenda Plassane er det i hovedsak skogkledd li.
Skogsområdene er en del av Rebne Statsskog. Områdene brukes blant annet til skogsfugl‐ og elgjakt. Skogsområdet er
preget av aktiv skogsdrift, med en del hogstflater. Det er flere stier i området og enkelte hytter.
Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐

Stor aktivitet på Rebneskogen skytebane fra april til august
Området er brukt til jakt og friluftsliv, det finnes en del stier i området
Relativt mye tungtrafikk på Høvsvegen
Deler av området er regulert til næring/industri‐ og kommunaltekniske anlegg

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Alternativ 2b vil etableres rett gjennom området. Vegen vil berøre næringsområdet i ytterkant, mens traseen vil
etableres rett gjennom det som i dag er den mye brukte Rebneskogen skytebane. Etter skytebanen vil vegtraseen gå
gjennom den skogkledde lia fram mot Plassane. På grunn av at vegen ligger i skrånende terreng vil skjæringer og
fyllinger flere steder bli relativt store. Veganlegget vil være en betydelig barriere i forbindelse med jakt og friluftsliv.
Det nye veganlegget vil også medføre en del støy i et tidligere relativt stille område.

Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
(2b)
(1/2a/2ab)
Konsekvenser:
Alternativ 2b:
Alternativ 1/2a/2ab:

Middels negativ konsekvens (‐‐)
Ubetydelig konsekvens (0)
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Delområde 10, Plassane

Plassane er ei lita grend med en del gårdsbebyggelse med vakker utsikt over Hovsfjorden og Krøsstad i Øystre‐Slidre.

Verdivurdering:
‐
‐

Grend med i hovedsak gårdsbebyggelse
Lang veg til offentlig og privat service, lang avstand til skole og idrettsanlegg

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Ved Plassane vil tunnelportalen ved alternativ 2b komme i lia nedenfor grenda. Det vil bli etablert en ny lokalveg som
knytter den nye E16 og Rogndokkvegen sammen. Den nye vegen vil ligge i skrånende terreng. Dette medfører at
veganlegget får betydelige skjæringer og fyllinger. Det nye veganlegget med sin brede trasé og store skjæringer og
fyllinger vil skape en barriere mellom grenda Plassane og området ned mot Hovsfjorden.
Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
(2b)
(1/2a/2ab)
Konsekvenser:
Alternativ 2b:
Alternativ 1/2a/2ab:

Liten til middels negativ konsekvens (‐/‐‐)
Ubetydelig konsekvens (0)
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Delområde 11, Stondafjorden

Stondafjorden er viktig som identitetsskapende element i planområdet. Stondafjorden er også et viktig fiskevann. Den
brukes også til vannrelatert friluftsliv. Randområdene langs Stondafjorden er preget av dyrket mark, smale belter med
randvegetasjon, enkelte skogteiger og at dagens E16 ligger ut mot Fjorden.
Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐

Identitetsskapende element
Aktivt fiske og friluftsområde
Enkelte tilrettelagte stoppesteder langs Stondafjorden
Dagens E16 er en barriere mot fjorden

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Alternativ 1 og 2a vil berøre Strondafjorden. Alternativ 1 vil medføre en opprustning og utvidelse av dagens E16 trasé
til vegklasse S2. Flere steder langs Strondafjorden vil alternativ 1 med utbedring av dagens veg gjøre at vegen legges
på fylling ut i fjorden. Det at vegen utbedres og utvides vil forsterke barrierevirkningen av vegen mot Strondafjorden.
Ferdsel langs Strondafjorden vil reduseres pga fylling ut i vannet. Økt trafikk langs E16 vil medføre en økt
støybelastning på kantsonene til Strondafjorden. Dette kan påvirke bruken av området til friluftsliv.
Alternativ 2a vil ha felles trasé med alternativ 1 fra Ulnes og nordover. Dagens E16 mellom Fagernes og Ulnes
nedklassifiseres til lokalveg og trafikken på denne strekningen vil bli redusert.
Alternativ 2ab og 2b vil ikke berøre Strondafjorden direkte og hele dagens E16 langs Stondafjorden vil bli
nedklassifisert. Nedklassifisering vil medføre redusert gjennomfartstrafikk og redusert støy. I de områdene hvor vegen
nedklassifiseres til lokalveg vil barrierevirkningen av vegen mot Strondafjorden reduseres betraktelig.

Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
▲
(1)
(2a)
(2ab/2b)
Konsekvenser:
Alternativ 1:
Alternativ 2a:
Alternativ 2ab/2b:

Stor negativ konsekvens (‐‐‐)
Middels negativ konsekvens (‐‐)
Stor positiv konsekvens (++)
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Delområde 12, Slettin

Dette er navnet på et lite småbruk i lia over dagens E16. Rett øst for denne gården ligger det en liten husklynge tett
inntil dagens veg.
Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐

Gårdstun med fin utsikt
Boligene ligger helt inntil dagens veg
Dagens E16 gir støy og miljøulemper for boligene nærmest vegen
Dagens E16 ligger som en barriere mellom boligene og mot Stondafjorden

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Alternativ 1 vil medføre en utvidelse av dagens E16. Utvidelsen gjør at vegen kommer nærmere bebyggelsen. En slik
utvidelse vil forsterke barrierevirkningen av vegen. Dette alternativet vil også gi betydelig støyproblematikk for
bebyggelsen i området.
Alternativ 2a, 2ab og 2b berører ikke området ved Slettin direkte, men indirekte ved at dagens E16 nedklassifiseres til
lokalveg. Ved en nedklassifisering vil trafikken reduseres og derigjennom også barrierevirkningen av vegen. Støyen vil
også reduseres som en følge av mindre trafikkmengde.
For Slettin vil alternativ 2a med tunnel til Ulnes være å foretrekke da denne vil redusere gjenværende trafikk på
lokalvegen i størst grad. Redusert trafikk vil også medføre at vegen vil føles tryggere å ferdes på for fotgjengere og
syklister.

Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
▲
(1)
(2ab/2b)(2a)
Konsekvenser:
Alternativ 1:
Alternativ 2a/2ab/2b:

Ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/‐)
Liten positiv konsekvens (+)
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Delområde 13, Strand (Fra Synnstrond til Hømandbergødde)

Sørvestvendt bygd med typisk gårdsbebyggelse og enkelte boligeiendommer. I bygda finner man også Strand kirke og
en campingplass. Kirken ligger idyllisk på en liten høyde ut mot Strondafjorden. Mye av bebyggelsen i Strand ligger
relativt tett inntil dagens E16.

Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Grend med hovedsakelig gårdstunbebyggelse og enkelte boligeiendommer
God beliggenhet og utsikt til Stondafjorden
Kirke
Campingplass
Lang veg til offentlig og privat service
To tilrettelagte stoppesteder langs Strondafjorden
Dagens E16 er eneste ferdselsåre gjennom bygda
Dagens E16 gir støy og miljøulemper for boligene nærmest vegen
E16 er en barriere mot Stondafjorden

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Alternativ 1 medfører en utvidelse og utbedring av dagens trasé for E16. En slik utvidelse vil gjøre at vegen kommer
nærmere bebyggelsen. Barrierevirkning av vegen mellom bebyggelsen ut mot fjorden og oppover i lia vil øke.
Utvidelsen av vegen vil komme svært nær kirkeporten på Strand kirke. På grunn av økt trafikk vil støyulempene øke
for flere boliger, gårdstun og på deler av kirkegården. Den spredte bebyggelsen gjør det vanskelig å etablere
støyskjermingstiltak langs vegen. Økt hastighet og utvidelse av vegen vil redusere bruken av de delvis tilrettelagte
stoppestedene på Strand.
Alternativ 2a, 2ab og 2b berører ikke Strand direkte, men indirekte ved at dagens E16 nedklassifiseres til lokalveg. Ved
en nedklassifisering vil trafikken reduseres og derigjennom også barrierevirkningen av vegen. Støyen vil også
reduseres som en følge av redusert trafikkmengde. For Strand vil alternativ 2a med tunnel til Ulnes være å foretrekke
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da denne vil redusere gjenværende trafikk på lokalvegen i størst grad. Redusert trafikk vil også medføre at vegen vil
føles tryggere å ferdes på for fotgjengere og syklister.
Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
▲
(1)
(2ab/2b)(2a)
Konsekvenser:
Alternativ 1:
Alternativ 2a/2ab/2b:

Middels negativ konsekvens (‐‐)
Middels positiv konsekvens (++)

4.2.10 Delområde 14, Bjørklund, Svennes og Vangsnes
Spredtbygde landbruksarealer med enkelte gårdstun. Ved Svennes er det campingplass.
Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Enkelte gårdstun
God beliggenhet og utsikt til Stondafjorden
Lang veg til offentlig og privat service
Dagens E16 er eneste ferdselsåre gjennom området
Dagens E16 gir støy og miljøulemper for eiendommene nærmest vegen
E16 er en barriere mot Stondafjorden

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Forbi disse områdene vil alternativ 1 medføre en generell utvidelse og utbedring av dagens E16 trasé. Blant annet vil
en sving mellom Svennes og Vangsnes bli rettet ut. Denne utrettingen medfører at det blir en betydelig skjæring opp
mot et gårdstun ovenfor vegen. Barrierevirkning av vegen mellom bebyggelsen ut mot fjorden og oppover i lia vil øke
pga utvidelse og økt hastighet. På grunn av økt trafikk og hastighet vil støyulempene øke. Den spredte bebyggelsen
gjør det vanskelig å etablere støyskjermingstiltak langs vegen.
Alternativ 2a, 2ab og 2b berører ikke disse områdene direkte, men indirekte ved at dagens E16 nedklassifiseres til
lokalveg. Ved en nedklassifisering vil trafikken reduseres og derigjennom også barrierevirkningen av vegen. Støyen vil
også reduseres som en følge av redusert trafikkmengde.
For området vil alternativ 2a med tunnel til Ulnes være å foretrekke da denne vil redusere gjenværende trafikk på
lokalvegen i størst grad. Redusert trafikk vil også medføre at vegen vil føles tryggere å ferdes på for fotgjengere og
syklister.
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Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
▲
(1)
(2ab/2b)(2a)
Konsekvenser:
Alternativ 1:
Alternativ 2ab/2b:
Alternativ 2a:

Liten negativ konsekvens (‐)
Liten til middels positiv konsekvens (+/++)
Middels positiv konsekvens (++)

4.2.11 Delområde 15, Ulnes (Fra Bø til Stavenjord)
Vestvendt bygd med typisk gårdsbebyggelse og en del boligbebyggelse Syndersøye. Syndersøye ligger utenfor
planområdet, men er viktig for bygda på grunn av at man her har både privat grunnskole og barnehage. Bygda har
også egen nærbutikk. Ulnes kirke er fra 1300‐tallet og er et viktig identitetsskapende element. Ved Ulnes er det delvis
eget lokalvegsystem, lokalveg krysser over E16 med bru slik at deler av lokalbefolkningen ikke behøver å benytte
dagens E16. Ved Ulnes er det innfartsveg til hytte‐ og friluftsområdene ved Vaset.

Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Grend med hovedsakelig gårdstunbebyggelse. Fungerende boligområde på Syndersøye
God beliggenhet og utsikt til Stondafjorden og oppover mot Panoramavegen
Kirken er et identitetsskapende element
Skole og barnehage
Butikk
Trafikksituasjonen for deler av bygda er avlastet gjennom kryssende lokalveg.
Dagens E16 gir støy og miljøulemper for boligene nærmest vegen.
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Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Alternativ 1 vil være en generell utvidelse og oppgradering av dagens E16 gjennom Ulnes. I tillegg vil man etablere en
gang‐ og sykkelveg gjennom Ulnes fra Bø til Stavenjord. Breddeutvidelse og gang‐ sykkelveg med tilhørende
skjæringer og skråninger vil medføre at man berører gårdstun og bebyggelse både sør og nord for Ulnes. Alternativet
vil gi økt støy i området ved Ulnes pga økt trafikkmengde og hastighet.
Alternativ 2a medfører at det etableres tunnelportal rundt en kilometer nord for Ulnes, rett sør for gårdene Gøe og
Belgji. Dagens E16 gjennom Ulnes nedklassifiseres til lokalveg, denne vegen kobles sammen med den nye traseen i et
T‐kryss nord for tunnelportalen. Dette alternative vil gi stor reduksjon i trafikken forbi Ulnes. Det er likevel ventet at
det vil være en del trafikk gjennom Ulnes i forbindelse med helge‐ og ferieutfarten til hytteområdene ved Vaset. Den
reduserte trafikken vil føre til at vegen føles tryggere å ferdes på for fotgjengere og syklister.
Alternativ 2ab og 2b berører ikke Ulnes direkte, men indirekte ved at dagens E16 nedklassifiseres til lokalveg. Ved en
nedklassifisering vil trafikken reduseres og derigjennom også barrierevirkningen av vegen. Støyen vil også reduseres
som en følge av redusert trafikkmengde.
For området vil alternativ 2ab med tunnel til Røn være å foretrekke. Alternativ 2ab vil kunne overføre mye av
turisttrafikken til Vaset fra Ulnes til lokalvegnettet ved Røn. Alternativ 2ab og 2b vil det ikke etableres gang‐ og
sykkelveg gjennom Ulnes, men redusert trafikk vil gjøre at vegen vil føles tryggere å ferdes på for fotgjengere og
syklister.
Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
▲
(1)
(2b)
(2a/2ab)
Konsekvenser:
Alternativ 1:
Alternativ 2b:
Alternativ 2a/2ab:

Middels negativ konsekvens (‐‐)
Middels positiv konsekvens (++)
Stor positiv konsekvens (+++)

4.2.12 Delområde 16, Gøe til Nordviste
Spredtbygde landbruksarealer med gårdsbebyggelse langs dagens E16.
Verdivurdering:
‐
‐

Bebyggelse bestående av gårdstun
God beliggenhet og utsikt til Stondafjorden
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Lang veg til offentlig og privat service
Dagens E16 er eneste ferdselsåre gjennom området
Dagens E16 gir støy og miljøulemper for eiendommene nærmest vegen
E16 er en barriere mot Stondafjorden

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Alternativ 1 vil følge dagens trasé forbi disse områdene. Alternativet vil gi en generell utvidelse og oppgradering av
dagens E16. Noen eksisterende svinger vil bli rettet ut. Barrierevirkning av vegen mellom bebyggelsen ut mot fjorden
og oppover i lia vil øke pga. utvidelse og økt hastighet. På grunn av økt trafikk og hastighet vil støyulempene øke. Den
spredte bebyggelsen gjør det vanskelig å etablere støyskjermingstiltak langs vegen.
Med alternativ 2a vil man etablere en tunnelportal ca. 250 meter sørøst for gården Gøe og Belgji. Dette vil medføre et
vesentlig terrenginngrep i området. Dagens E16 vil kobles sammen med alternativ 2a i et T‐kryss rett ved gården Gøe.
Det vil bli en del støy i området ved tunnelportalen.
Alternativ 2ab og 2b berører ikke disse områdene direkte, men indirekte ved at dagens E16 nedklassifiseres til
lokalveg. Ved en nedklassifisering vil trafikken reduseres og derigjennom også barrierevirkningen av vegen. Støyen vil
også reduseres som en følge av svært redusert trafikkmengde. For området vil alternativ 2ab med tunnel til Røn være
å foretrekke. Alternativ 2ab vil i større grad redusere trafikken på dagens E16 enn alternativ 2b. Redusert trafikk vil
gjøre at vegen vil føles tryggere å ferdes på for fotgjengere og syklister.
Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
▲
▲
(2a)
(1)
(2b)
(2ab)
Konsekvenser:
Alternativ 1/2a:
Alternativ 2b:
Alternativ 2ab:

Liten negativ konsekvens (‐)
Liten positiv konsekvens (+)
Middels positiv konsekvens (++)

4.2.13 Delområde 17, Røn
Røn er ei bygd og lite tettsted mellom Strondafjorden i sør og Slidrefjorden i nord. I Røn er det variert boligbebyggelse,
landbrukseiendommer og flere sentrumsfunksjoner med blant annet butikksenter, bensinstasjon og pensjonat. Bygda
har også egen barneskole, barnehage, kirke og asylmottak. Det er idrettsplass og eget hoppanlegg i bygda.
Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på østsiden av dagens E16. Det er blant annet et attraktivt friområde ned mot
Strondafjorden, med benker, stupetårn og flytebrygge for småbåter.
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Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Godt fungerende boligområde og lokalsamfunn
Skole og barnehage
Tilgang til servicefunksjoner som butikk, bensinstasjon og pensjonat
Næringsliv som gir lokale arbeidsplasser
Trafikksituasjonen gjennom Røn er ikke tilrettelagt for myke trafikanter
Dagens E16 er en barriere mellom boligområdene og skole på østsiden av vegen og butikker,
friluftsområder og idrettsplass på vestsiden
Dagens E16 gir støy og miljøulemper for boligene nærmest vegen

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Alternativ 1 og 2a vil følge samme trasé gjennom Røn. Disse alternativene følger i hovedsak den vedtatte
reguleringsplanen for E16 gjennom Røn. Disse alternativene medfører vesentlige utbedringer og utvidelser av dagens
veg. Det er planlagt at fartsgrensen settes til 60km/t, og at det bygges parallell gang‐ og sykkelveg gjennom Røn. Det
er enkelte svinger gjennom Røn som er planlagt utbedret, dette medfører at flere eiendommer som i dag ligger nært
vegen vil bli berørt og må innløses. Byggingen av parallell gang‐ og sykkelveg vil bedre trafikksikkerheten for gående
og syklende gjennom Røn vesentlig. Det at trafikksikkerheten for gående og syklende bedres vil påvirke nærmiljøet og
redusere barrierevirkningen av vegen. Alternativ 1 og 2a vil ikke gi vesentlige endringer i støybildet i forhold til
referansealternativet.
Alternativ 2ab vil gå i en tunnel som kommer ut på nordsiden av Røn sentrum. Tunnelmunningen vil trolig berøre en
boligeiendom. Dagens E16 vil kobles sammen med alternativ 2ab i et kryss ved gården Røn. Det vil i dette alternativet
ikke etableres gang‐ og sykkelveg parallelt med dagens E16 gjennom sentrum. Likevel vil den reduserte
trafikkmengden gjøre at vegen føles tryggere å ferdes på for fotgjengere og syklister og barrierevirkningen av vegen
reduseres. Støybelastningen gjennom Røn sentrum vil bli betydelig redusert i dette alternativet. Ved tunnelportalen
vil støyen øke.
Alternativ 2b med tunnel til Hande vil ikke gi like mye redusert trafikk gjennom Røn, da det vil være noe mer
gjenværende trafikk på dagens E16.
Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
positivt
positivt
negativt negativt
negativt positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
(2b)
(1/2a/2ab)
Konsekvenser:
Alternativ 2b:

Ubetydelig konsekvens (0)
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Middels positiv konsekvens (++)

4.2.14 Delområde 18, Slidrefjorden
Slidrefjorden er et viktig identitetsskapende element nord i planområdet. Fjorden er et av de bedre fiskevannene i
Valdres og benyttes både til fritidsfiske og matauk. Fjorden benyttes også til båtliv. Randsonen langs Slidrefjorden er
preget av dyrket mark og en del skog.

Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐

Identitetsskapende element
Aktivt fiske og friluftsområde
Ingen tilrettelagte stoppesteder langs Slidrefjorden innenfor planområdet
Dagens E16 er en barriere mot fjorden

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Alternativ 1, 2a og 2ab innebærer alle en opprusting og utvidelse av dagens veg langs Slidrefjorden. Utbedringen av
dagens E16 trasé gjør at enkelte svinger rettes ut og at det etableres fylling ut mot Slidrefjorden. Det at vegen
utbedres og utvides vil forsterke barrierevirkningen av vegen mot Slidrefjorden. Vegens økte barrierevirkning
medfører at bruken av området til friluftsliv kan reduseres.
Alternativ 2b berører i liten grad Slidrefjorden, da tunnelportalen blir liggende i lia ovenfor Slidrefjorden. Dette
alternativet vil gi betydelig redusert trafikk på dagens E16, og støybelastning for randområdene ut mot Slidrefjorden
vil bli mindre. Dette er positivt for friluftslivet langs Slidrefjorden.
Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
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▲
(1/2a/2ab)
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▲
(2b)

Konsekvenser:
Alternativ 1/2a/2ab:
Alternativ 2b:

Middels negativ konsekvens (‐‐)
Stor positiv konsekvens (+++)

4.2.15 Delområde 19, Viker til Nørde Hande
I dette området ligger det i hovedsak spredt landbruksbebyggelse langs dagens E16. Ved Hande er det vakker utsikt
over til kirkeruinene på Mo. Det er et lite hytteområde på nedsiden av vegen ut mot Slidrefjorden. På gården Nedre
Hande er det utsalg av lokalprodusert mat.

Verdivurdering:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Bebyggelse bestående i hovedsak av gårdstun
God beliggenhet og utsikt til Slidrefjorden.
Ingen offentlig eller private servicefunksjoner
Dagens E16 er eneste ferdselsåre gjennom området.
Dagens E16 gir støy og miljøulemper for eiendommene nærmest vegen.
E16 er en barriere mot Stondafjorden.

Verdi:
Liten

Middels Stor

|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐| Verdi
▲

Omfang:
Alternativ 1, 2a og 2ab innebærer en opprusting og utvidelse av dagens veg gjennom området. Utbedringene
innebærer en utvidelse av dagens veg og at enkelte svinger rettes ut. Som en følge av utvidelsen vil det bli større
skjæringer og fyllinger og veganlegget vil komme nærmere boligene og gårdstunene i området. Det utvidede
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veganlegget vil føre til at vegens barrierevirkning mellom boligeiendommene på oversiden og nedsiden av vegen blir
større.
I alternativ 2b vil det etableres en tunnelportal ved Hande. Nord for tunnelportalen kobles den nye traseen for E16 inn
på dagens E16. Nord for gården Nørdre Hande etableres det det kryss som kobler dagens E16 sammen med den nye
traseen. I området ved tunnelportalen og nordover vil støybelastningen øke. Alternativ 2b gjør at dagens E16 sør for
Hande nedklassifiseres til lokalveg. Trafikken på lokalvegen vil reduseres og derigjennom reduseres også
barrierevirkningen av vegen. Støyen vil også reduseres en del som en følge av den reduserte trafikkmengde. Redusert
trafikk vil også medføre at vegen vil føles tryggere å ferdes på for fotgjengere og syklister.
Intet
Stort
Middels
Lite
Lite
Middels
Stort
negativt negativt
negativt positivt
positivt
positivt
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐| Omfang
▲
▲
(1/2a/2ab)
(2b)
Konsekvenser:
Alternativ 1/2a/2ab:
Alternativ 2b:

Liten negativ konsekvens (‐)
Ubetydelig konsekvens (0)
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4.3

Nummer

Revisjon: 01

KONSEKVENSUTREDNING AV DE ULIKE ALTERNATIVENE

Område

Verdi

KONSEKVENSER
Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

1

GRØNN

RØD

ORANSJE

1

Fagernes øst

Stor

0/+

++

+++

+++

2

Fagernes vest

Stor

0

+++

+++

+++

Samlet
konsekvensvurdering

0

++/+++

+++

+++

Rangering

4

3

1

2

Nummer

Område

Verdi

KONSEKVENSER
Alternativ:

Alternativ:

1

SØR

Alternativ:
NORD

3

Neselva

Stor

0

‐‐

0

4

Hunkevike

Stor‐middels

0

0

‐

Samlet
konsekvensvurdering

0

‐‐

‐

Rangering

1

3

2
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Nummer

Område

Revisjon: 01

Verdi

KONSEKVENSER
Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

1

2A

2AB

2B

5

Breiset

Liten

0

‐

0/‐

0/‐

6

Sæbufjorden

Middels

0

0

‐‐

‐‐

7

Rognstad

Liten

0

0

0/‐

0/‐

8

Rogndokken

Liten‐middels

0

0

0

‐

9

Rebne Statskog

Middels

0

0

0

‐‐

10

Plassane

Liten‐middels

0

0

0

‐/‐ ‐

11

Strondafjorden

Stor

‐‐‐

‐‐

++

++

12

Slettin

Liten

0/‐

+

+

+

13

Stand

Middels

‐‐

++

++

++

14

Bjørklund, Svennes
og Vangsnes

Liten‐middels

‐

++

+/++

+/++

15

Ulnes

Stor‐middels

‐‐

+++

+++

++

16

Gøe ‐ Nordviste

Liten‐middels

‐

‐

++

+

17

Røn

Stor‐middels

++

++

++

0

18

Slidrefjorden

Stor

‐‐

‐‐

‐‐

+++

19

Viker
Hande

Liten‐middels

‐

‐

‐

0

Samlet
konsekvensvurdering

‐/‐ ‐

+

+/++

+

Rangering

4

2

1

3

4.3.1

–

Nørdre

Sammenstilling av alternativene

4.3.1.1 Alternativene i Fagernes sentrum
Alternativ 1:
I alternativ 1 vil hele strekningen være en utbedring og utvidelse av dagens E16 trasé. Den nye vegen vil etableres som
gate gjennom sentrum, og med en ny planfri kryssingsmulighet. Dette alternativet skiller seg ikke vesentlig fra
referansealternativet med hensyn til støybelastning gjennom sentrum. Vegens barrierevirkning i forhold til
nærmiljøfunksjoner og tilgjengeligheten til friluftsområdene ved Strondafjorden vil fortsatt delvis opprettholdes.
Alternativet vurderes samlet å ha ubetydelige konsekvens.

Alternativ Grønn:
Alternativet innebærer at dagens E16 utbedres fram til krysset ved Tveitavegen. I dette krysset etableres det en
rundkjøring og ny E16 ledes inn i tunnel under Blåbærmyra idrettsanlegg. I kryssområdet må flere boligeiendommer
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innløses for å gi plass til rundkjøring og tunnelportal. Der den nye vegen blir liggende i dagens trasé vil det etableres
en planfri kryssingsmulighet, dette vil redusere barrierevirkningen mellom boligområdene og nærmiljøfunksjonene i
sentrum og friluftsområdene nede ved Strondafjorden. Trafikkstøyen reduseres markant i de områdene hvor dagens
E16 blir lagt om. Lokaltrafikken må fortsatt delvis benytte den nye E16. Situasjonen vest for Neselva vil bedres
betraktelig gjennom at dagens E16 blir nedgradert til lokalveg. Alternativet vurderes samlet å ha middels til stor
positiv konsekvens.

Alternativ Rød:
Tiltaket innebærer at man legger den nye E16 i tunnel fra området mellom bussterminalen og den nedlagte skolen på
Fagernes. Det etableres nytt kryss ved Jernbanevegen, med lokalveg inn i Fagernes sentrum. Lokaltrafikken vil da ha
en separat ringveg i sentrum. Barrierevirkningen av dagens E16 vil reduseres vesentlig da trafikken inne i sentrum vil
reduseres. Støyen vil også reduseres pga. at gjennomfartstrafikken i hovedsak vil gå gjennom tunnelen. Tiltaket viser i
utgangspunktet at det ikke er behov for innløsning av eiendommer. Situasjonen vest for Neselva vil bedres betraktelig
gjennom at dagens E16 blir nedgradert til lokalveg. Alternativet vurderes samlet å ha stor positiv konsekvens.

Alternativ Oransje:
Alternativet innebærer at det etableres tunnel rett øst for sentrum. Foran tunnelportalen må man etablere en
rundkjøring slik at man håndterer trafikken til og fra sentrum og boligområdene nede ved Strondafjorden. Dette
alternativet utløser behov for å løse inn flere boliger, noe som er negativt for bomiljøet i området. Denne løsningen vil
også utløse behov for utfylling i Strondafjorden og flytting av dagens gang‐ og sykkelveg. Denne fyllingen er vist på
forslag til kommuneplanens arealdel i Nord‐Aurdal. Støybelastningen ved tunnelpåhugg og rundkjøring er ventet å øke
noe i forhold til referansesituasjon. Det totale støybildet i Fagernes vil likevel reduseres da gjennomfartstrafikken i
Fagernes som helhet vil gå ned. Situasjonen vest for Neselva vil bedres betraktelig gjennom at dagens E16 blir
nedgradert til lokalveg. Dette alternativet kan gi noe større andel gjenværende gjennomfartstrafikk gjennom sentrum.
Alternativet vurderes samlet å ha stor positiv konsekvens.

4.3.1.2 Kryssing av elva
Alternativ 1:
Dette alternativet innebærer at man benytter dagens bru for kryssing mellom øst og vest i Fagernes. Denne kryssingen
er bare aktuell ved valg av alternativ 1. Alternativet vurderes å ha ubetydelige konsekvens.

Alternativ Sør:
Alternativet innebærer kryssing av Neselva med bru, denne vil ha en samlet lengde på mellom 150 – 200 meter. Der
hvor Skrautvålvegen krysses etableres det en firearmet rundkjøring. To boligeiendommer må løses inn på vestsiden av
Neselva. På elvesiden av veganlegget etableres det separate gang‐ og sykkelveg som krysser under den nye traseen for
E16. Alternativet vil berøre kantsonene til elva og pilarene til brua vil bli stående ute i elva. Dette reduserer
friluftsopplevelsen langs Neselva. Boligeierne nord for brua vil oppleve tiltaket som en forringelse av boligområdet,
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både med hensyn til støy og at vegen blir ny nabo. Alternativet vil påvirke både nærmiljøet og friluftslivet negativt, og
er derfor vurdert som noe dårligere enn alternativ nord. Alternativet vurderes å ha middels negativ konsekvens.

Alternativ Nord:
Alternativet innebærer at tunnelportalen kommer ut på nordsiden av Blåbærmyra og at kryssing mellom øst og vest
skjer med bru i Hunkevika. Brua vil få en samlet lengde på mellom 150 – 200 meter. På østsiden av Hunkevike
etableres det en firearmet rundkjøring i forbindelse med at Skrautvålvegen krysses. I dette alternativet må trolig tre
boligeiendommer på vestsiden av Hunkevike innløses. Disse er i gjeldene kommuneplan avsatt til framtidig
næringsarealer. Det etableres gang‐ og sykkelveg ut mot Hunkevike på begge sider. Tiltaket vil medføre inngrep i
kantsonen til Hunkevike og det vil etableres pilarer ute i vika. Dette vil redusere friluftsverdien i Hunkevike.
Alternativet vil påvirke både friluftslivsinteresser og nærmiljø negativt, men alternativet rangeres foran alternativ sør.
Da det er færre eiendommer som vil oppleve en forringelse av sitt bomiljø. Alternativet vurderes å ha liten negativ
konsekvens.

4.3.1.3 Fagernes – Hande
Alternativ 1:
Tiltaket innebærer en generell oppgradering og utvidelse av eksisterende trasé for dagens E16. Det er foreslått en
dimensjonerende fart på 80 km/t, men på flere strekninger vil det være problematisk å holde denne hastigheten pga
avkjørsler, siktkrav og støy. Denne veglinjen er stivere enn dagens for å tilfredsstille kravene i vegnormalene, dette
medfører en del terrenginngrep og noe fylling ut i Strondafjorden. Utvidelse av vegen i dagens trase vil øke
barrierevirkningen av vegen både i forhold til nærmiljø og friluftsliv. Gjennom deler av Ulnes og Røn vil det etableres
separat gang‐ og sykkelveg, dette vil bidra til å redusere barrierevirkningen av vegen i disse områdene. På grunn av at
det er trangt mellom bebyggelse og dagens veg vil det være vanskelig å etablere støyskjermingstiltak langs vegen.
Alternativet vurderes å ha liten til middels negativ konsekvens.

Alternativ 2A:
Tiltaket innebærer at det etableres en ca. 5 kilometer lang tunnel mellom Breiset og Gøe nord for Ulnes. Ved Breiset
må to eiendommer innløses for å gi plass til tunnelportalen. Tunnelportalen vil etableres ca. 1 kilometer nord for
Ulnes. Det etableres T‐kryss mellom ny og eksisterende E16 sørover mot Ulnes. Dagens E16 mellom Fagernes og
Ulnes vil bli nedklassifisert til lokalveg, den reduserte trafikken vil redusere barrierevirkningen av vegen og
støyplagene langs denne strekningen. Det må påregnes noe utfartstrafikk til hytteområdene ved Vaset fra krysset
mellom ny og gammel E16 og gjennom Ulnes. Alternativ 2A vil fra Ulnes og nordover ha felles trasé med alternativ 1
fram til Hande. Alternativet vurderes samlet å ha liten positiv konsekvens.

Alternativ 2AB:
Tiltaket innebærer at det etableres en tunell mellom Rognstad og Røn på ca. ca 6,5 kilometer. Tunnelportalen vil
komme på nordsiden av Røn sentrum. Denne løsningen vil gjøre at man kan nedklassifisere hele dagens E16 langs
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Strondafjorden til lokalveg. Redusert trafikk på lokalvegen vil redusere barrierevirkningen av vegen langs
Strondafjorden og være positivt på områdets attraktivitet. Langs Sæbufjorden vil dagens fv. 51 utvides og det blir en
markant økning i trafikken. Her vil da både barrierevirkningen av vegen og støybelastningen bli større. Fra Røn til
Hande vil alternativet ha felles trasé med alternativ 1. Dette alternativet vurderes som det beste sett i forhold til
nærmiljø og friluftsliv på strekningen mellom Fagernes og Hande. Alternativet vurderes samlet å ha liten til middels
positiv konsekvens.

Alternativ 2B:
Alternativet innebærer at dagens fv. 51 oppgraderes og utvides fram til Rognstad og at det derfra til Plassane bygges
ny veg gjennom Rebne Statskog. Mellom Rebneskogen skytebane og Plassane er det et skogsområde uten større
bilveg i dag. Etableringen av veg i dette området vil redusere muligheten for utøvelse av friluftsliv i området. Fra
Plassane til Hande etableres det en tunnel på ca 5,4 kilometer. Løsningen vil gjøre at hele strekningen mellom
Fagernes og Hande langs Strondafjorden og Slidrefjorden kan nedklassifiseres til lokalveg. I dette alternativet vil det
være en utfordring å få trafikken over fra gammel til ny veg og det vil fortsatt være en del trafikk på lokalvegen.
Barrierevirkningen av dagens E16 vil likevel reduseres da trafikken reduseres noe. Støybelastningen vil også reduseres
noe pga mindre trafikk og lavere hastighet. Alternativet vurderes samlet å ha liten positiv konsekvens.
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Avbøtende tiltak
KONSEKVENSER AV ANLEGGSPERIODEN OG FORSLAG TIL
AVBØTENDE TILTAK I ANLEGGSPERIODEN

I en anleggsperiode er det forventet at støy, støv og trafikkomlegginger kan påvirke områdene negativt. Både støy og
støv vil kunne gi negative konsekvenser for utendørsopphold. En periodevis omlegging av vegen og stengninger av
veger vil redusere framkommeligheten til og fra nærmiljø‐ og friluftsområder. Slike anleggsområder i bebygde
områder vil kunne være attraktive for barn og unge som søker lekeområder, men dette kan være svært farlig.
Alle alternativene som er vist gjennom Fagernes sentrum vil på ulike måter gi negative konsekvenser i
anleggsperioden. De ulike tunnelalternativene vil gi betydelig massetransport i og rundt sentrum, dette vil generere
både støy og støv. Midlertidige omkjøringer og omlegginger vil kunne skape en usikkerhetsfølelse for de som ferdes i
området. I sentrumsnære områder er det derfor ekstra viktig å etablere tidsbegrensninger på når det kan foretas
arbeid og at spesielle arbeider varsles gjennom media. Skilting og tydelige varslede stengninger er viktige tiltak for å
redusere barrierevirkningen av anleggsområdet. Det bør også settes i verk trafikksikkerhetstiltak ved omlegging av
veger gjennom gater og veger som i dag ikke har særlig gjennomfartstrafikk.
Alternativ 1 gjennom sentrum vil gi arbeid gjennom hele sentrum, men det vil ikke utløse behov for de samme
mengdene massetransport som tunnelalternativene. I alternativ 1 kan trolig arbeidene gjøres etappevis. Det grønne
alternativet vil gi tunnelarbeider midt i sentrum og dette arbeidet vil påvirke de naturlige ferdselslinjer gjennom
sentrum. Det røde alternativet vil også gi relativt store inngrep i sentrum, men ferdselslinjene ved Tveitavegen berøres
ikke i like stor grad. Det oransje alternativet vil i liten grad medføre arbeider i selve sentrum, men det vil i stor grad
påvirke boligområdene øst for sentrum og gang‐ og sykkelvegen langs Strondafjorden. Ved alle tunnelalternativene vil
det bli betydelige overskuddsmasser som må fraktes ut og deponeres. Det er blant annet foreslått å fylle ut i
Strondafjorden øst for sentrum. Denne utfyllingen er vist som en utvidelse av strandsonen og et framtidig friområde i
forslaget til kommuneplanens arealdel. Det oransje alternativet forutsetter utfylling i fjorden, og vil gjøre at
transportbehovet for overskuddsmasser i og rundt sentrum minimeres. I det oransje alternativet kan man foreta
uttransport mer eller mindre direkte fra anleggsområdet og ut i Strondafjorden. En slik utfylling vil gi betydelig støy og
støvulemper i nærheten av boligområdene øst for sentrum.
Det er også vurdert å etablere massedeponi ved industriområdet på Rebneskogen, et slikt deponi vil generere
betydelig transportbehov på det offentlige vegnettet gjennom Fagernes sentrum, langs Bygdinvegen, Rogndokkvegen
og Høvsvegen.
De andre alternativene mellom Fagernes og Hande vil på ulike måter påvirke nærmiljø og friluftsliv. Alternativ 1, med
en oppgradering av dagens trasé vil påvirke hele strekningen gjennom at det arbeides på det som i dag både er en
viktig lokalveg og gjennomfartsåre, samt at det er mye bebyggelse langs både Strondafjorden og Slidrefjorden. De
alternativene som er vist langs Sæbufjorden vil gi færre negative konsekvenser i anleggsperioden. Da vegen er mindre
trafikkert, og det bor færre på denne strekningen. Tunellalternativene vil gi store anleggsområder rundt
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tunnelpåhuggene. Alle tunnelmunningene ligger i relativt spredtbygde områder. Det er likevel viktig at det stilles krav
til arbeidstid og bruk av støysvakt utstyr i forbindelse med tunnelarbeidene.
Utenfor sentrum er det viktig at tilgjengeligheten til Strondafjorden, Slidrefjorden og Sæbufjorden reduseres i minst
mulig grad. I skogsområdene ved Rebneskogen bør stier legges om, og der hvor de må stenges må dette tydelig
skiltes. Der man antar at man vil få en betydelig lekkasje fra hovedvegnettet og over på lokalvegnettet må det
iverksettes tiltak som ivaretar trafikksikkerheten.

5.2

FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK I DRIFTSFASEN

Det foreslås følgende avbøtende tiltak:
‐

Støyskjermingstiltak (dette inngår i planen, men må detaljeres i videre planfaser)

‐

Luftforurensingstiltak – plassering av tunnelmunninger bør gjøres slik at man unngår overskridelser av
anbefalte krav til luftkvalitet

‐

Utvidet tilbud av gang‐ og sykkelveg, og evt. bruk av utvidet skulder

‐

Etablere gode stoppesteder langs Strondafjorden, Slidrefjorden og Sæbufjorden som gir tilgang til
vassdragene

‐

Utvidelse av strandsonen øst for Fagernes sentrum vil kunne gi en bedre gang‐ og sykkelveg, og en bedre
og mer tilgjengelig strandsone/friområde mot Strondafjorden

‐

Gjøre inngrepene ute i fjorden så små som mulig for å bevare kantvegetasjon. Der vegen ligger på fylling
ute i vannet bør fyllingen forsøksvis tilpasses den naturlige strandlinjen og revegeteres med lokale og
naturlige arter.

‐

Relokalisering av Rebneskogen skytebane
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Kilder

Valdreskart (kartportal) www.valdreskart.no
Nord‐Aurdal kommunes hjemmesider www.nord‐aurdal.kommune.no
Vestre‐Slidre kommunes hjemmesider www.vestre‐slidre.kommune.no
Vestre Slidre fjellstyre www.vestre‐slidre‐fjellstyre.no
Valdres kultur og naturpark www.valdres.no
Valdres turistinformasjon www.valdres.com
Nord‐Aurdal jeger‐ og fiskeforening www.njff.no/portal/page/portal/oppland/lokallag/nord_aurdal
Strandefjorden grunneierlag www.strandefjorden‐grunneierlag.no
Slidrevassdragets grunneigarlag www.slidrefjorden.no
Pilgrimsleden i Valdres www.pilegrim.info/led.aspx?led=1509502
Statens vegvesen Vegdirektoratet 2006. Håndbok 140 Konsekvensanalyser. Veiledning
Statens vegvesen Region øst 2011. Konseptvalgutredning for E16 fra Bjørgo til Øye
Statens vegvesen, Nord‐Aurdal og Vestre‐Slidre kommune 2011. Planprogram E16 Fagernes syd ‐ Hande
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