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Sammendrag
For alternativene skal arealbeslag av produktive jord- og skogbruksareal beregnes. Dette gjøres på
bakgrunn av digitalt markslagskart (DMK) / registreringer. Driftsmessige ulemper på overordnet
nivå beskrives kort.
Bruk av Slidrefjorden og Sebufjorden som vannressurs skal utredes. Supplerende registreringer
etter brønner, evt vanningsanlegg og eventuelle behov for avbøtende tiltak og oppfølgende
undersøkelser utredes i reguleringsplan.
I forhold til berggrunn og løsmasser skal det legges vekt både på hvordan ny veg eventuelt legges
gjennom slike ressurser, og hvordan de tilgjengelige ressursene best kan utnyttes i forbindelse
med bygging av ny veg. Det skal utføres grunnundersøkelser etter behov.
På bakgrunn av vegareal og markslagsdata er det utført arealberegninger for de ulike
alternativene. En veg beslaglegger alltid en del mer enn selve vegprofilet. Her kommer i tillegg
behov for terrengtilpasninger, arealer til omlegging av avkjørsler, vegkryss, ekstra arealer rundt
tunnelportaler, anlegg for overvannshåndtering etc.
For alternativ 1, 2a Ulnes, 2ab Røn har man lagt til 15 m på hver side i tillegg til de arealene som
fremgår av de teoretisk vegtegningene.
For alternativ 2b Hande har man lagt til 10 meter på hver side fordi det her vil være mindre behov
for omlegging av sideveger og andre arealkrevende tiltak.

Naturressurser i Nord-Aurdal og Vestre Slidre
Landbruk
Det er mange områder med dyrket mark langs dagens E16. Dette henger naturlig nok sammen
med en svært lang utvikling av både egnede områder for å drive jordbruk, bostedsområder,
ferdselsårer, forbindelser i dalføret med mer.
Både Nord-Aurdal og Vestre Slidre er typiske jordbrukskommuner. Store deler av dyrka marka
brukes til beite og til grasproduksjon. Statistikk viser at de siste 10 årene har antall bruk gått ned,
mens landbruksarealet i kommunene er opprettholdt.
Dyrka marka ligger i hovedsak i dalene langs de store vassdragene og fjordene; og strekker seg fra
dalbunnen og oppover mot 600 meters høyde, stedvis opp mot 700 meter over havet. I tillegg
finnes arealer med dyrka mark i seterområdene på fjellet i høyder på 800 og 900 meter over havet.
Dalsidene utenom dyrka mark og de lavereliggende fjellområdene er i hovedsak skogdekte. I
lisonene er skogen av høg og middels bonitet.

Bergrunn
De største strekningene langs fjordene (Strondafjorden, Fensfjorden, Slidrefjorden i vest samt
Sæbufjorden og Hovsfjorden i øst) består av skifrige bergarter tilhørende Kvitberg‐
Ørnbergformasjonen, med hovedinnslag av næringsrik fyllitt. Partiet fra Hande/Reie og mot
Fagernes samt strandsonen ved Ulnes/Strand består i hovedsak av fyllitt og glimmerskifer.
Områdene rundt Fagernes består av leirskifer, sandstein, kalkstein med innslag av fyllitt og
glimmerskifer (NGU Berggrunn).
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Løsmassene består av morene, med unntak av torvavsetninger (myr) i området ved Lomtjern
(NGU Løsmasser). Vegetasjonsgeografisk hører området til i Sørboreal‐Mellomboreal
vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998).

Vannressurser
Det er registrert en rekke brønner i planområdet. Disse ligger naturlig nok i tilknytting til
eksisterende bebyggelse. De fleste brønnene er etablert som forsyning til enkeltgårder og
husstander og er boret i fjell. Langs innsjøene i området, spesielt langs Strondefjorden er det også
noen grunnvannsbrønner i løsmasser.

Kommunal vannforsyning
Strondefjorden brukes til kommunal vannforsyning med inntak på vestsida ved Loe. Vannet blir
pumpet over fjorden og behandles i nærheten av Ulnes.
I Sæbufjorden ligger det et mindre kommunalt inntak som går til vannverket i Skrautvål, samt at det
finnes noen grunnvannsbrønner. Vanninntak fra Sæbufjorden skal fases ut, og det planlegges
ingen økt bruk av vann her til organisert vannuttak. Det er mulig at den fremholdes som
reservevannkilde.
I Slidrefjorden ligger det reservevanninntak (krisevannforsyning) ved Pjåten nord for Røn. Det
finnes også en mulighet for å bruke det gamle vanninntaket ved Slidre sentrum i en nødsituasjon.

Konsekvenser Fagernes sentrum
Konsekvenser for landbruk
Løsningene gjennom Fagernes sentrum, inkludert de to alternative kryssingene med Neselve (sør
og nord) beslaglegger mindre arealer dyrka mark.
Alternativ 1 gjennom sentrum til brua over Neselve er vurdert til ikke å ha noen konsekvenser for
landbruk. Ingen konsekvens (0).
Alternativ 2, 3 og 4 beslaglegger noe skog ved nordlige tunnelportaler og østre elvekryssing. Dyrka
mark beslaglegges ved Breiset/Nørdre Breiset i forbindelse med kryss med dagens fv. 51. Det
vurderes at beslag av skogareal i dette området har liten innvirkning på ressursgrunnlaget.
Middels negativ konsekvens (- -).

Tabell 1. Samlet konsekvensvurdering for landbruk Fagernes sentrum.
Strekning

Verdi

KONSEKVENSER

Fagernes - Hande

Stor

Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

1

2 grønn

3 rød

4 oransje

Samlet
konsekvensvurdering

0

--

--

--

Rangering

1

2

2

2
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Konsekvenser strekningen Fagernes – Hande
Konsekvenser for berggrunn/løsmasser
Rebneskogen er den eneste lokaliteten som er registrert innenfor traseene for ny E16 er allerede
nedbygget. Trase for 2b Hande går nær men ikke over ressursen. Det vurderes at ingen av
alternativene har konsekvenser for slike ressurser.
Det er ikke registrert grusforekomster.

Konsekvenser for landbruk
Alt. 1 Fagernes – Hande via dagens E16: Tiltaket medfører et beregnet beslag på ca. 240 da
fulldyrka mark og ca. 260 da skog, i tillegg til mindre arealer overflatedyrka og beite. Stor negativ
konsekvens (- - -).
Alt. 2a Ulnes via fv. 51: Tiltaket medfører et beregnet beslag på ca. 170 da fulldyrka mark og
ca.210 da skog. Dyrka mark berøres både på Breiset og Nørdre Breiset i øst og ved portal og
dagsone ved Ulnes i vest. På strekningen fra Ulnes til Hande har alternativet samme omfang som
tilsvarende strekning i alt. 1. Stor negativ konsekvens (- - -).
Alt. 2ab Røn via fv.51: Tiltaket medfører et beregnet beslag på ca. 80 da fulldyrka mark og ca. 270
da skog, samt noe innmarksbeite. Dyrka mark berøres både på strekninger i øst og ved
tunnelportal og kryss med dagens E16 i vest. På strekningen fra Røn til Hande har alternativet
samme omfang som tilsvarende strekning i alt. 1. Middels negativ konsekvens (- -).
Alt. 2b Hande via fv. 51: Tiltaket medfører et beregnet beslag på ca. 50 da fulldyrka mark og ca.
380 da skog, samt noe innmarksbeite. Dyrka mark berøres både i øst og i portalområde og område
for kryss med dagens E16 i vest. Middels negativ konsekvens (- -).

Konsekvenser for bergressurser
Ingen konsekvens (0)

Konsekvenser for vannressurser
Konsekvenser knyttet til enkeltlokaliteter og private brønner skal utredes etter at det er gjort
komplett registering i forbindelse med reguleringsplanen.
Erfaring viser at det som regel er relativt enkelt å erstatte brønner som blir direkte berørt, med nye.
I mange sammenhenger vil det også være aktuelt å etablere offentlig vannforsyning i tilknytting til
et slikt veganlegg, slik at bolig- og gårdsbebyggelse kan knyttes til offentlig vannledningsnett.
I tillegg kan anleggsgjennomføring, uhell under anleggsarbeid og ulykker langs vegnettet i
driftsfase medfører forurensning til grunnvann, nærliggende brønner, samt fjordene.
I forhold til både private brønner og kommunal bruk av fjordene som vannressurs er det viktig at
det innarbeides krav til anleggsgjennomføringen og metoder i YM-plan til reguleringsplanen, samt
at det det finnes kommunal beredskap knyttet til ulykker med for eksempel tankbil på vegnett som
ligger oppstrøms kommunale vanninntak.
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Tabell 2. Samlet konsekvensvurdering for landbruk Fagernes-Hande.
Strekning

Verdi

KONSEKVENSER
Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

1

2a

2ab

2b

Fagernes - Synnstrond

Stor

-

Synnstrond - Haganes

Stor

- -/- - -

Søre Svennes - Viste

Stor

---

---

Viste - Røn

Middels
- stor

--

--

Røn – Vangen (ved
Hande)

Middels
- stor

--

--

--

Vangen – Nørre Hande

Stor

---

---

---

---

Breiset – Nørdre Breiset

Stor

---

--

--

Nørdre Breiset Skomakarrud

Liten middels

-

-

Skomakarrud - Øye

Stor

--

--

Øye - Tuv

Middels

-

--

Samlet
konsekvensvurdering

---

---

--

--

Rangering

4

3

2

1
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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. Fastsatt planprogram legges til grunn for utarbeidelse av konsekvensutredning.

2012-12-20 | Side 8 av 36

Oppdragsnr.: 5121013
Dokument nr.:11108
Kommunedelplan
E16 Fagernes-Hande | Konsekvensutredning delrapport naturressurser

1.2

Revisjon: 02

DE ULIKE ALTERNATIVENE I FAGERNES

Figur 1. Alternativer 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 Neselve.
Alternativ 3 (rød) vil få en betongtunnel under deler av bebyggelsen. Tunnelen kommer ut i dagen
ved Skrautvålvegen på samme sted som i alternativ 2. 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 2 og 3.
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DE ULIKE ALTERNATIVENE FRA FAGERNES TIL HANDE

Figur 2. Alternativer Fagernes – 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 Ulnes. Nord for Ulnes 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 Tuv. Mellom Tuv
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
Naturressurser omhandler undertemaene landbruk (som består av jordbruk og skogbruk),
vannressurser og georessurser (berggrunn og løsmasser).

2.2

NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE MÅL OG RETNINGSLINJER
Vannressurser
EU vedtok i 2000 et direktiv om vannforvaltning for å sikre en felles tilnærming, målsetting,
prinsipper og sett av forholdsregler for beskyttelse av overflatevann og grunnvann innenfor
EU. Direktivet er en del av EØS-avtalen, og blir i Norge implementert gjennom ”Forskrift om
rammer for vannforvaltningen (vannforvaltningsforskriften)” av 15.12.06 med ikrafttredelse fra
1.1.07 (Miljøverndepartementet, 2006). Hovedhensikten med vanndirektivet er en helhetlig,
nedbørfeltorientert vannforvaltning. Det skal settes opp miljømål for vannforekomstene og
disse skal oppfylle kravene til ”god økologisk status”. Det skal tas hensyn til egnethet for ulike
brukerinteresser i nedbørfeltet. Koordinering av arbeidet med å implementere forskriften er lagt til
en vannregion som ledes av én fylkesmann.
Jord- og skogressurser
Dyrket og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyning på kort og lang sikt, og
en viktig del av kulturlandskapet. Omkring 1 million daa1 er blitt borte som dyrket jordbruksareal de
siste 50 år. Det er særlig de høyproduktive landbruksområdene nær byer og tettsteder som er
utsatt for utbyggingspress. Jordsmonnet er en knapp og ikke fornybar ressurs, og bare ca 3 % av
landarealet i Norge er dyrket. Bare 1 % av landarealet er egnet til matkorndyrking og særlig disse
arealene har stor forsyningsmessig verdi. Det har vært bred politisk enighet om betydningen av et
sterkt jordvern og det har flere ganger blitt innskjerpet at jordvernet skal styrkes.
I St.meld. nr. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken slås det fast at «På grunn av bl.a.
topografi og klima er det norske potensialet for matproduksjon på land i utgangspunktet begrenset.
Norsk landbruk er relativt spredt og småskalapreget, sammenlignet med andre industrialiserte land,
selv om det også her til lands er en viss økning i størrelsen på jordbruksforetakene. Norge har bare
3 pst. jordbruksareal, mens gjennomsnittet for OECD-land er nær 40 pst. Omdisponering av dyrka
og dyrkbar mark til andre formål reduserer produksjonspotensialet ytterligere. Det er derfor svært
viktig å verne om de beste jordressursene.»
Jordvernmålet i landbruksmeldingen fra 2011 sier at årlig omdisponering av dyrka mark skal holdes
under 6000 daa.
Noe tilsvarende mål for skogarealet finns ikke da skogen øker i omfang, blant annet på grunn av at
skogen kryper opp på fjellet og gjengroing i lavereliggende områder.
I konseptvalgutredning (KVU) for Bjørgo-Øye (2011) er det gjort vurdering av nasjonale behov i
analyseområdet. To av de fire nasjonale hovedmålene fra NTP framstår som mest sentrale langs
E16. Dette er framkommelighet og trafikksikkerhet. Hovedmålet miljø omtales også som relevant, i

1

daa =1000 m2 (1 mål)
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første rekke i forbindelse med gjennomføring av tiltak (begrense miljøulempene), f.eks. ved å ta
vare på dyrka mark, kulturlandskap og vannmiljø.
KVUen setter opp krav som konseptene skal måles mot. Absolutte krav og krav avledet av disse er
viktigst for valg av løsning. Under Tekniske, funksjonelle, økonomiske og andre krav er hensyn til
landbruk, særlig dyrka mark, vann og vassdrag omtalt, og at disse skal vektlegges i henhold til
nasjonale målsettinger.

2.3

PLANPROGRAMMET
Temaet omfatter blant annet konsekvenser knyttet til landbruk, skogbruk, fiske, vannressurs,
berggrunn og løsmasser som ressurser. I dette prosjektet antas imidlertid kun konsekvenser
knyttet til landbruk, berggrunn/løsmasser og vannressurser som relevante.

Landbruk - kjent kunnskap
Både Nord-Aurdal og Vestre-Slidre er typiske jordbrukskommuner, der nesten all dyrka mark
brukes i grasproduksjon eller som beite. Statistikken for de siste 10 årene viser at landbruksarealet
i drift er opprettholdt, mens antall bruk har gått ned med nesten en tredjedel. Det er likevel fortsatt
en betydelig variasjon i bruksstørrelsen. Det dyrka arealet i kommunene nyttes i stor grad til
grasproduksjon. Den dyrka marka strekker seg fra dalbunnen oppover i lisidene mot ca 600 meters
høyde, sjeldent opp mot 700 meter. I tillegg er det store arealer dyrka mark i seterområdene på
fjellet i høyder på 800-900 meter. Dalsidene utenom dyrka mark og de lavereliggende
fjellområdene er i hovedsak skogdekte. I lisonene består skogen hovedsakelig av høg og middels
bonitet. Best kvalitet har skogen i de samme lisonene som gardene og dyrka-marka ligger. Over
600-700 meter høyde er hoveddelen av skogen av lav bonitet.
Konsekvensene for landbruket forventes å være størst for de alternativene som i størst grad følger
dagens veg. Fordi dagens veg – som et resultat av utviklingen av veg og bosetting i en lang
historie – går gjennom de mest fruktbare og oppdyrka områdene i Valdres, vil en utvidelse av
denne ha større konsekvenser for landbruket enn bygging av en ny veg helt utenom de oppdyrka
områdene.

Landbruk - utredningsbehov
For alternativene skal arealbeslag av produktive jord- og skogbruksareal beregnes. Dette gjøres på
bakgrunn av digitalt markslagskart (DMK) / registreringer. Driftsmessige ulemper på overordnet
nivå beskrives kort.

Berggrunn / løsmasser - kjent kunnskap
Grus og pukkressurser er viktige regionale ressurser som i relativ stor grad har blitt beslaglagt ved
nedbygging opp gjennom historien. I Valdres er det registrert flere grus og pukkressurser. De
viktigste ressursene i følge grus og pukkdatabasen ligger i Vestringsbygda, ved Tveitmoen nord for
Ryfoss, og ved Berge og Bø i elvevifta til Vangsåni i Vang. Det er også registrert ressurser i Vollbu
og Heggenes-området, men disse er ikke gitt like høy verdi. De fleste av de registrerte
grusressursene har gitt grunnlag for periodevis eller fast drift av uttak. Det er ikke registrert
vesentlige mineralressurser i planområdet, bortsett fra registrerte skiferressurser i Rogne. Disse
har også delvis vært grunnlag for begrenset drift.

Berggrunn / løsmasser - utredningsbehov
Det er ikke gjort noen undersøkelser av berggrunnens beskaffenhet eller egnethet for vegbygging.
Kvaliteten på eventuelle overskuddsmasser er heller ikke kjent. Det er viktig at det i den videre
planlegging legges vekt både på hvordan ny veg eventuelt legges gjennom slike ressurser, og
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hvordan de tilgjengelige ressursene best kan utnyttes i forbindelse med bygging av ny veg. Det
skal utføres grunnundersøkelser etter behov.

Vannressurser - kjent kunnskap
Det er registrert en rekke brønner i planområdet. Disse ligger naturlig nok i tilknytting til
eksisterende bebyggelse. De fleste brønnene er etablert som forsyning til enkeltgårder og
husstander og er boret i fjell. Langs Strondefjoren er det også noen grunnvannsbrønner i
løsmasser.
Brønner som er registrert i grunnvannsdatabasen Granada (http://www.ngu.no/kart/granada/) er
vist på kart. Det må forventes at nye veglinjer gjennom bebygde og dyrka områder vil komme i
konflikt med eksisterende brønner. Erfaring viser imidlertid at det som regel er relativt enkelt å
erstatte brønner som blir direkte berørt med nye. I mange sammenhenger vil det også være aktuelt
å bygge offentlig vannforsyning i tilknytting til et slikt veganlegg, slik at bolig- og gardsbebyggelse
kan knyttes til offentlig vannledningsnett. Det er i mindre grad registrert større viktige
grunnvannsressurser i denne delen av Valdres. I Vestringsbygda ligger en grunnvannsressurs som
ikke berøres av vegalternativene. Samlet sett kan en si at de alternativene som i størst grad
berører eksisterende bebyggelse også i størst grad berører vannforsyning i form av brønner. I
senere detaljering av løsninger vil det være mulig å gjøre avbøtende tiltak som kan avhjelpe de
konsekvensene ny veg vil få på vannforsyning. Det anses ikke at disse konsekvensene vil ha
vesentlig betydning for valg av alternativ.

Vannressurser – utredningsbehov
Bruk av Slidrefjorden og Sæbufjorden som vannressurs skal utredes. Supplerende registreringer
etter brønner, evt vanningsanlegg og eventuelle behov for avbøtende tiltak og oppfølgende
undersøkelser utredes i reguleringsplan.

2.4

METODE OG DATAGRUNNLAG
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 legges til grunn. Der er naturressurser definert slik:
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske,
havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.
Utredning på landbruk har grenseflater mot flere andre utredningstemaer. Landbrukets betydning
og verdi for friluftsliv, landskapsbilde og kulturminner og kulturmiljø belyses i de respektive tema.
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte påvirket av arealbeslag av den planlagte
utbyggingen, dvs. veg inklusive fyllinger/skuldre/sideareal/kryss samt alternative anleggsveger,
masseuttak, deponi og andre arealinngrep som er kjent på utredningstidspunktet.
Influensområdet består av arealer som ligger utenfor tiltaksområdet, men som kan bli påvirket av
tiltaket og må av den grunn være en del av utredningen. Eksempel på dette kan være
hekkelokaliteter for forstyrrelsessårbare fuglearter eller viktige oppvekstområder for fisk lenger ned
i et vassdrag. Influensområdet for fisk/elvemusling er definert til å omfatte alle bekker som drenerer
gjennom tiltaksområdet, og omfatter i praksis alle større bekker som drenerer gjennom
tiltaksområdet.
Utredningsområdet er tiltaksområdet og influensområdet samlet, som er lagt til grunn for vurdering
her.

Registreringskategorier
Følgende registreringskategorier er lagt til grunn (relevant fra Håndbok 140):
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• Jordbruk omfatter driftsformer, arealtilstand (fulldyrket/overflatedyrket/beitemark), driftsforhold
(lett-/tungdrevet), jordtype/jordsmonnkvalitet, arrondering/ størrelse, utmarksbeite (omfang og
kvalitet).
• Skogbruk omfatter type skog og bonitetsklasse og driftstekniske forhold (tilgjengelighet).
• Berggrunn omfatter type bergart, samt svakhetssoner (bruddstrukturer), egnethet og forekomster
av malmer, industrimineraler, bygningsstein fra naturstein og byggeråstoffer (pukk).
• Løsmasser omfatter type løsmasser, egnethet og forekomster av byggeråstoff (sand, grus og
leire).
• Grunnvann omfatter type grunnvannsmagasin (i fjell og i løsmasser), grunnvannsressursens
vanngiverevne og egnethet (mengde og kvalitet) samt bruk (drikkevann, industri- og
landbruksformål, varmepumpe).
• Utmarksressurser omfatter beite, jakt/fiske/sanking (omfang og hva som høstes), annen
økonomisk utnytting av utmark på landbrukseiendom (naturbasert reiseliv innenfor gårdbrukets
ressursgrunnlag).

Verdikriterier
Håndbok 140 har en detaljert metodikk for å verdivurdere naturressurser. Tabell under viser de
kriterier som er aktuelle for dette området. Verdikriteriene for jordbruksområder med poenggivning
som gitt i Håndbok 140 er ofte lite egnet i praktisk bruk. Det er ressurskrevende å gå inn på hver
enkelt teig og vurdere verdi på den måten, og den verdien som gis oppfattes ikke nødvendigvis
riktig for den enkelte brukeren. Det er derfor foretatt en forenkling av verdisettingsmetodikken:



Alle fulldyrkete lettdrevne arealer over fem dekar er gitt stor verdi. All dyrket jord er viktig
som ressursgrunnlaget for de brukene som driver aktivt.
Tungdrevne og mindre arealer med dyrket jord er gitt middels verdi.

Det er ikke tatt hensyn til hvilken produksjon det er på arealene i verdivurderingen. Arealenes
egnethet for landbruksproduksjon har vært det avgjørende, ikke produksjonen et enkelt år.




Skogsområder med høg bonitet er gitt middels verdi.
Skog med middels bonitet er gitt liten til middels verdi.
Sog med lav bonitet er gitt liten verdi.

Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten til stor verdi:
Liten

Middels

Stor
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Tabell 3. Kriterier for verdibedømming av naturressurser (fra Hb 140).

Omfang og konsekvens av de ulike alternativene er vurdert. Kriterier for å bedømme omfang er gitt
i tabell under.
For landbruk er følgende forhold vektlagt:
•
•
•

arealtap (fordelt på jordsmonn)
restarealer
arrondering (tilgjengelighet/landbrukskryssinger)

På bakgrunn av vegareal og markslagsdata er det utført arealberegningen for de ulike
alternativene. En veg beslaglegger alltid en del mer enn vegkropp og utslag
(fyllingsfot/skråningsutslag). Bufferen ivaretar areal som blir beslaglagt i fbm. omlegging av
lokalveger/kryss, sanering av avkjørsler, ekstra areal rundt tunnelportaler etc. Det er ulike måter å
beregne totalbeslag på, men beregninger har i dette tilfellet tatt utgangspunkt i omfang som er
beskrevet i KVUen. For alt. 1, alt. 2a Ulnes, 2ab Røn er det gjort en vurdering av skjæring og fylling
for de ulike alternativene og satt en fast offset fra senterlinja slik at arealet skal dekke vegkropp og
skjæring/fylling, samt at det er lagt på buffer på 15 m.
Alt. 2b Hande har på lang strekning i annen type annet terreng og det er derfor satt en annen
buffer: Det er gjort en vurdering av skjæring og fylling for de ulike alternativene og satt en fast
offset fra senterlinja slik at arealet skal dekke vegkropp og skjæring/fylling, samt at det er lagt på
buffer på 10 m.
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For alternativene i sentrum er det gjort samme som for alt. 2b Hande, lagt til 10 m buffer.

Omfang
Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang:
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt

Tabell 4. Kriterier for å vurdere omfang for tema naturressurser

Konsekvenser
Konsekvensen framkommer ved å sammenholdes verdien av et område med omfanget av
inngrepet. Som det framgår av figur over angis konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor
positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Midt på figuren er en strek
som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens.

Innsamling av grunnlagsinformasjon, gjelder alle undertemaer
Grunnlagsinformasjon er i hovedsak innhentet fra:
•

digitalt markslagskart

•

temakart tilgjengelig via Internett (fra Norges geologiske undersøkelser, Norges
vassdrags- og energidirektorat og Norsk institutt for skog og landskap)

•

kommuneplaner

•

kontakt med landbrukskontorene

•

ulike rapporter som omhandler temaet

•

søk på Internett etter relevant informasjon

•

befaring

Det ved vurdering av omfang ikke sett i detalj på hver enkelt eiendom som berøres av de ulike
alternativene, men strekninger innenfor hvert alternativ er isolert og vurdert i forhold til omfang og
konsekvens. I forbindelse med reguleringsplan av valgt alternativ må hver enkelt eiendom vurderes
separat, både for beslag av dyrka mark/skog og for løsninger rundt arrondering og mulige
avbøtende tiltak.
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Noen definisjoner
Fulldyrket jord: Areal som er dyrket til vanlig pløyedybde, og som kan brukes til åkervekster eller til
eng som kan fornyes ved pløying.
Overflatedyrket jord: Areal som for det meste er ryddig og jevnt i overflata, slik at maskinell høsting
er mulig.
Innmarksbeite: Innmarksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt.
Minst 50 % av arealet skal være dekt av grasarter eller beitetålende urter.
Det er for jordsmonn ikke gjort vurderinger av kvalitet/egnethet i Skog og landskaps database
Kilden (kilden.skogoglandskap.no) for dette området. Ved verdivurdering er det derfor tatt hensyn
til arrondering og størrelse på teigene.

2.5

SAMMENLIGNINGSGRUNNLAGET I ANALYSEN - ALTERNATIV 0
Omfang og konsekvens av tiltaket (de ulike alternativene) skal vurderes opp mot et
sammenligningsgrunnlag, som oftest et alternativ 0 som er dagens situasjon inkludert vedtatte
planer.
Alternativ 0 er å beholde dagens E16, men med en forventet trafikkutvikling i henhold til offisielle
trafikkprognoser. Nødvendige trafikksikkerhetstiltak og vedlikeholdstiltak er forutsatt gjennomført
innenfor årlige budsjettrammer.
Av planlagte tiltak i alternativ 0 er oppgradering av en strekning gjennom Fagernes og en ca. 600
m lang strekning med nytt fortau og oppstramming av vegbanen forbi Valdres Folkemuseum.
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Beskrivelse av utredningsområdet, dagens
situasjon og verdier

3.1

NATURRESSURSER I NORD-AURDAL OG VESTRE SLIDRE

3.1.1

Generelt
Utredningsområdene dekker i stor grad bebygd areal eller andre former for menneskepåvirket
areal. De ulike alternativene følger for en stor del eksisterende veger i området, bortsett fra en
strekning av alt. 2b Hande som også går gjennom skogområder. Langs store deler av dagens E16
og mindre deler av fv. 51 ligger det dyrket mark, og med skogarealer innimellom. I tillegg til
Fagernes er det flere mindre tettsteder som kan bli berørt langs dagens E16.

3.1.2

Landbruk
Både Nord-Aurdal og Vestre Slidre er typiske jordbrukskommuner. Store deler av dyrka marka
brukes til beite og til grasproduksjon.
Det er mange områder med dyrket mark langs dagens E16. Dette henger naturlig nok sammen
med en svært lang utvikling av både egnede områder for å drive jordbruk, bostedsområder,
ferdselsårer, forbindelser i dalføret med mer.
I Nord-Aurdal kommune er også jordbruket preget av små enheter; 2/3 av alle bruk ligger i
størrelsesorden 50 – 100 daa. I seinere år har utviklinga i jordbruket gjort at det har blitt færre
aktive gardbrukere, mens driftsenhetene har blitt større. Jordbruket bidrar til å opprettholde et
århundregammelt kulturlandskap med et levende og aktivt bygdemiljø til glede for både bygdefolk
og turister.
Av kommunens totalareal på 910.000 daa er 33 % produktiv skog. I tillegg er det 19 % med annen
skog (skrapskog og annen trebevokst mark). Den produktive skogen domineres av marksalg med
lavproduktiv mark og av middels produktiv mark. Det alt vesentlige av skogen er privateid.
Karakteristisk for eiendomsforholdene er at det er mange og små skogeiendommer.
Gjennomsnittsstørrelsen er på ca 300 daa produktiv skog, og det er vanlig med 3-4 teiger pr bruk.
Skogen i kommunen er gjennomgående gammel og mye er hogstmoden. Avvirkningen har i lang
tid vært lavere enn tilveksten, og stående kubikkmasse øker.
Landbruket står sterkt i Vestre Slidre kommune, men mange av bøndene har flere bein å stå på.
Småskala produksjon og reiseliv har også stor betydning. Jordbruket er den viktigste næringsveien,
med hovedvekt på melkeproduksjon. Stølsdriften betyr en god del i denne sammenheng, med
mange støler i drift. Skogbruk, pelsdyravl og fiskeoppdrett (rakfiskproduksjon) er også viktige
næringer.
Dyrka marka ligger i hovedsak i dalene langs de store vassdragene og fjordene; og strekker seg fra
dalbunnen og oppover mot 600 meters høyde, stedvis opp mot 700 meter over havet. I tillegg
finnes arealer med dyrka mark i seterområdene på fjellet i høyder på 800 og 900 meter over havet.
Dalsidene utenom dyrka mark og de lavereliggende fjellområdene er i hovedsak skogdekte. I
lisonene er skogen av høg og middels bonitet.
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Innenfor det definerte influensområder er det en lang rekke gårdsbruk. Hovedproduksjonen på den
dyrkede jorda er grovfôr (gras). På husdyrsiden dominerer storfe (kjøtt- og melkeproduksjon). Sau,
svin og kylling finnes også. De meste av de dyrkede arealene langs E16 er lettdrevne med en god
arrondering.
Konsekvensene for landbruket forventes å være størst for de alternativene som i størst grad følger
dagens veg. Fordi dagens veg – som et resultat av utviklingen av veg og bosetting i en lang
historie – går gjennom de mest fruktbare og oppdyrka områdene i Valdres, vil en utvidelse av
denne ha større konsekvenser for landbruket enn bygging av en ny veg helt utenom de oppdyrka
områdene.

Figur 3. Landbruksområder i Nord-Aurdal. Dyrka mark er vist i gul. Skog er vist i grønt, ulike
nyanser reflekterer bonitet, hvor mørk er høg bonitet.

Figur 4. Landbruksområder i Vestre Slidre. Dyrka mark er vist i gul. Skog er vist i grønt, ulike
nyanser reflekterer bonitet, der mørk er høg bonitet.
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Bergrunn
De største strekningene langs fjordene (Strondefjorden, Ferisfjorden, Slidrefjorden i vest samt
Sæbufjorden og Hovsfjorden i øst) består av skifrige bergarter tilhørende Kvitberg‐
Ørnbergformasjonen, med hovedinnslag av næringsrik fyllitt. Partiet fra Hande/Reie og mot
Fagernes, samt strandsonen ved Ulnes/Strand består i hovedsak av fyllitt og glimmerskifer.
Områdene rundt Fagernes består av leirskifer, sandstein, kalkstein med innslag av fyllitt og
glimmerskifer (NGU Berggrunn).
Løsmassene består av morene, med unntak av torvavsetninger (myr) i området ved Lomtjern
(NGU Løsmasser). Vegetasjonsgeografisk hører området til i Sørboreal‐Mellomboreal
vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998).

3.1.4

Vannressurser
Det er registrert en rekke brønner i planområdet. Disse ligger naturlig nok i tilknytting til
eksisterende bebyggelse. De fleste brønnene er etablert som forsyning til enkeltgårder og
husstander og er boret i fjell. Langs innsjøene i området, spesielt langs Strondefjoren er det også
noen grunnvannsbrønner i løsmasser.

3.2

FAGERNES SENTRUM - VERDIVURDERING

3.2.1

Landbruk
Det er noe skog øst for Skrautvålvegen og vest for Blåbærmyre idrettsanlegg, i hovedsak barskog
på høg bonitet.
Vest for Neselve er det partier med dyrka mark rundt og sør for Breiset. Teigene er relativt store,
og det i seg selv er grunnlag for å gi arealene stor verdi.
Dyrka mark ved Nes og Valdres Folkemuseum er omtalt og verdivurdert i forbindelse med
alternativ 1 på strekningen Fagernes – Hande.

Verdivurdering landbruk:
Liten

Middels

Stor
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Figur 5. Kartutsnitt som viser jordbruksareal og skog på ulik bonitet i Fagernes sentrum (kilde:
kilden.skogoglandskap.no).

3.2.2

Berggrunn
Det er ikke registrert grus- eller pukkforekomster i Fagernes sentrum.

3.2.3

Vannressurser
Se kapittel 3.4.3 for omtale av vannressurser.

3.3

STREKNINGEN FAGERNES – HANDE VERDIVURDERING

3.3.1

Landbruk
Traseen deles inn i mindre delstrekninger som er relativt homogene når det gjelder verdi. Det vil
være mindre arealer innenfor strekningen som har mindre verdi enn den oppgitte verdien her, men
denne verdien er vurdert ut i fra kriteriene i Hb 140.
Strekningen Fagernes – Synnstrond består av hovedsakelig skog av høg bonitet. Det er også
mindre partier med dyrket mark i sentrum vest for Neselve, ved Nes og Valdres Folkemuseum.
Dette er mindre teiger, men den som ligger tett inntil vegen er stor nok til at arealet havner i
høyeste verdikategori.
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Verdivurdering landbruk:
Liten

Middels

Stor

Strekningen Synnstrond – Haganes består i stor grad av gårdsbebyggelse og dyrka mark med
mindre innslag av skog på middels bonitet. Ved Synnstrond/Midtstrond er det et større,
sammenhengende jordbruksområde. På resten av strekningen er mindre teiger, men likevel av
størrelse som tilsier stor verdi.

Verdivurdering landbruk:
Liten

Middels

Stor

Strekningen Søre Svennes – Viste består hovedsakelig av gårdsbebyggelse og dyrka mark. Det er
sammenhengende jordbruksområder omtrent langs hele E16.

Verdivurdering landbruk:
Liten

Middels

Stor

Strekningen Viste – Røn fremstår som fragmentert, med en blanding av bebygd areal, dyrka mark,
skog og annen mark. Skogen er i hovedsak av middels bonitet, mindre areal av høg bonitet; dyrka
marka består av blanding av små og noen større teiger.

Verdivurdering landbruk:
Liten

Middels

Stor

Strekningen Røn – Vangen (ved Hande) består, foruten tettbyggelsen i Røn, i hovedsak av
skogmark av middels og høg bonitet. Områdene Viker/Hagali og Reitun har dyrka mark med
middels størrelse, noen teiger er over 5 da.

Verdivurdering landbruk:
Liten

Middels

Stor

Strekningen Vangen – Nørre Hande består av sammenhengende arealer med dyrka mark.

Verdivurdering landbruk:
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Stor

Strekningen Breiset – Nørdre Breiset er noe fragmentert og består av dyrka mark på middels store
teiger, noe skog av middels bonitet, samt annen mark. Arealer med dyrka mark tilsier likevel
høyeste verdikategori.
Verdivurdering landbruk:
Liten

Middels

Stor

Strekningen Nørdre Breiset – Skomakarrud består av i hovedsak barskog på bonitet som varierer
fra lav til høg. Terrenget er til dels bratt, og derfor ikke spesielt gode driftsforhold.
Verdivurdering landbruk:
Liten

Middels

Stor

Strekningen Skomakarrud – Øye består for en stor del av dyrka mark på middels store teiger, samt
noe barskog på middels bonitet. Jordteigenes størrelse tilsier høyeste verdi.

Verdivurdering landbruk:
Liten

Middels

Stor

Strekningen Øye – Tuv består av mindre arealer med bebyggelse (Valdres kommunale renovasjon)
og annen fastmark, men i hovedsak store sammenhengende skogarealer med barskog på middels
bonitet.
Verdivurdering landbruk:
Liten

3.3.2

Middels

Stor

Berggrunn/løsmasser
Det er ikke registrert grusforekomster. Det er registrert kun en pukkforekomst i traseene for ny E16,
i Vestre Slidre, mellom Rognstad og Tuv, nær linje for alternativ 2b. Lokaliteten er kalt
Rebneskogen og er karakterisert som en meget viktig ressurs. Massetaket er ikke i drift og ble lagt
ned da Valdres kommunale renovasjon (VKR) overtok området. Det ble tatt ut masser her for å
forberede området for VKR sitt avfallsorterings område Det antas derfor at ressursene er utnyttet.
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Figur 6. Lokalitet Rebneskogen, merket med sort trekant, pukkressurs (kilde: ngu.no).

3.3.3

Vannressurser
Brønner som er registrert i grunnvannsdatabasen Granada (http://www.ngu.no/kart/granada/) er
vist på kartene på neste side.
Det må forventes at nye veglinjer gjennom bebygde og dyrka områder vil komme i konflikt med
eksisterende brønner.

2012-12-20 | Side 24 av 36

Oppdragsnr.: 5121013
Dokument nr.:11108
Kommunedelplan
E16 Fagernes-Hande | Konsekvensutredning delrapport naturressurser

Revisjon: 02

Figur 7. Oversikt over brønner/boringer. Blå=fjell, gul=løsmasser; rosa=sonderboringer (kilde:
ngu.no).
Det er sannsynlig at det finnes private pumper i fjordene for inntak av vann i mindre omfang, både
til jordvanning og annen bruk. Det er i mindre grad registrert større viktige grunnvannsressurser i
denne delen av Valdres.
Samlet sett kan en si at de konseptene som i størst grad berører eksisterende bebyggelse også i
størst grad berører vannforsyning i form av brønner.

Kommunal vannforsyning
Strondefjorden brukes til kommunal vannforsyning med inntak på vestsida ved Loe. Vannet blir
pumpet over fjorden og behandles i nærheten av Ulnes.
I Sæbufjorden ligger det et mindre kommunalt inntak som går til vannverk i Skrautvål, samt at det
finnes noen grunnvannsbrønner. Vanninntak fra Sæbufjorden skal fases ut, og det planlegges
ingen økt bruk av vann her til organisert vannuttak. Det er mulig at den opprettholdes som
reservevannkilde.
I Slidrefjorden ligger det reservevanninntak (krisevannforsyning) ved Pjåten nord for Røn. Det
finnes også en mulighet for å bruke det gamle vanninntaket ved Slidre sentrum i en nødsituasjon.
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Vurdering av omfang og konsekvenser

4.1

FAGERNES SENTRUM

4.1.1

Landbruk
Løsningene gjennom Fagernes sentrum, inkludert de to alternative kryssingene med Neselve (sør
og nord) beslaglegger noe dyrka mark. Dyrka mark ligger langs dagens fv. 51 vest for Neselve, og
det er i hovedsak kryss med/påkobling til fv. 51 som vil beslaglegge noe dyrka mark. Løsninger
vest for kryssing med Neselve er tatt med i beregning av arealbeslag for sentrumstraseene.

Åpen fastmark
Vann
Nordre elvekryssing

Skog

Alt. 4 oransje
Alt. 3 rød

Fulldyrka

Alt. 2 grønn
Samferdsel
Bebygd areal
0

5

10

15

20

25

30

Figur 8. Oversikt over arealbeslag for de ulike alternativene i Fagernes sentrum; tall i dekar.

Tiltaket vil medføre alternative løsninger gjennom sentrum, samt kryssing av Neselve og
kryssløsning med fv. 51. Fremstillingen over viser at det er relativt liten forskjell på alternativene
hva gjelder beslag, bortsett fra alt. 2 Grønn som beslaglegger noe skog sør for Blåbærmyre
idrettsanlegg. Alle alternativer beslaglegger noe skog ved nordlige tunnelportaler og østre
elvekryssing. Dyrka mark beslaglegges ved Breiset/Nørdre Breiset i forbindelse med kryss med
dagens fv. 51
Det er de tre hovedalternativene med søndre elvekryssing som beslaglegger noe dyrka mark sør
for Breiset, og beslaget er likt for alle, ca. 2 da. Alternativet for nordre elvekryssing medfører beslag
av dyrka mark ved gården Nørdre Breiset, ca. tilsvarende areal som de andre alternativene.
Tiltakene fører til noe fragmentering ved etablering av nytt kryss. Det vil si at tiltaket i praksis
medfører mer beslag enn det veg, skjæring og fylling krever fordi restpartier av dyrka mark mellom
ny E16 og fv. 51 kan bli vanskelig å drive. Det vurderes at beslag av skogareal i dette området har
liten innvirkning på ressursgrunnlaget.
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Alternativ 1 gjennom sentrum til bru over Neselve har ikke konsekvenser for landbruk.
Omfang alle alternativer gjennom sentrum:
Stort
negativt

Middels
negativt

Middels
positivt

Lite
neg/
pos

Stort
positivt

Konsekvens alle alternativer gjennom sentrum: Middels negativ konsekvens (--)
Tabell 5. Oversikt over konsekvenser for landbruk Fagernes sentrum.

4.1.2

Strekning

Verdi

KONSEKVENSER

Fagernes - Hande

Stor

Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

Alternativ:

1

2 grønn

3 rød

4 oransje

Samlet
konsekvensvurdering

0

--

--

--

Rangering

1

2

2

2

Berggrunn og løsmasser
Ingen konsekvenser.

4.1.3

Vannressurser
Se omtale i kap. 4.2.3.

4.2

STREKNINGEN FAGERNES – HANDE

4.2.1

Landbruk
Strekningen Fagernes – Synnstrond: Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i terreng på
utsiden eller innsiden av dagens veg med utvidelse av vegen, skjæring/fylling, noe
avkjørselssanering. Tiltaket berører i noen grad landbruk på strekningen ved Nesvegen og ved
Slettin.

Omfang alternativ 1:
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt
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Konsekvens alternativ 1: Liten negativ konsekvens (-)

Strekningen Synnstrond – Haganes: Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i terreng på utsiden
eller innsiden av dagens veg med utvidelse av vegen, skjæring/fylling, noe avkjørselssanering.
Tiltaket berører en del bebyggelse, samt i noen grad dyrka mark, men medfører i liten grad
fragmentering. Tiltaket berører noen gårdstun, medfører beslag av et belte langs dagens veg, og i
enkelte områder på sørsiden av vegen kan utvidelse av vegen medføre at dårligere arrondering i
praksis betyr større arealbeslag enn det tiltaket faktisk har.
Omfang alternativ 1:
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvens alternativ 1: Middels til stor negativ (--/---)

Strekningen Søre Svennes – Viste: Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i terreng på utsiden
eller innsiden av dagens veg med utvidelse av vegen, skjæring/fylling, noe avkjørselssanering.
Tiltaket berører i stor grad dyrka mark, og spesielt tunnelportal og påkobling til dagens E16 for alt.
2a Ulnes medfører i noen grad fragmentering nord for Ulnes. Tiltaket berører gårdsbruk på
strekningen ved å beslaglegge et belte på begge sider av dagens veg. Tunnelportal for alt. 2a
Ulnes kommer ut i området ved Marke/Gudi/Belgi, og både portal, dagsone mellom tunnel og
dagens E16, samt kryssområde ved Ulnes medfører beslag som reduserer areal på flere bruk av
vesentlig omfang, men trolig ikke i så stor grad at det påvirker hele enhetens drift.
Omfang alternativ 1 og 2a Ulnes:
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvens alternativ 1 og 2a Ulnes: Stor negativ (---)

Strekningen Viste – Røn: Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i terreng på utsiden eller
innsiden av dagens veg med utvidelse av vegen, skjæring/fylling, noe avkjørselssanering. Tiltaket
berører i noen grad dyrka mark og skogbruksareal, men medfører i liten grad fragmentering.

Omfang alternativ 1 og 2a Ulnes:
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvens alternativ 1 og 2a Ulnes: Middels negativ (--)
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Strekningen Røn – Vangen (ved Hande): Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i terreng på
utsiden eller innsiden av dagens veg med utvidelse av vegen, skjæring/fylling. Tiltaket berører i i
hovedsak skogbruksareal, og medfører i liten grad fragmentering, med unntak av alt. 2ab Røn som
ved sin påkopling til dagens E16 vest for tunnelportalen berører dyrka mark på Røn. Krysset vil
trolig i praksis beslaglegge en hel teig på 11 da pga fremtidig arrondering.
Omfang alternativ 1, 2a Ulnes og 2ab Røn:
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt

(2ab) (1 og 2a)
Konsekvens alternativ 1, 2a Ulnes og 2ab Røn: Middels negativ (--)
Strekningen Vangen – Nørre Hande: Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i terreng på
utsiden eller innsiden av dagens veg med utvidelse av vegen, skjæring/fylling, noe
avkjørselssanering. Tiltaket berører flere gårdstun, i stor grad dyrka mark, og medfører også lokalt
stor grad av fragmentering. Vegen legges noe om ved Nedre Hande. Alt. 2b Hande har sin vestre
tunnelportal ved Hagajordet. Hagajordet og Nørre Hande vil få en annen arrondering og noe
fragmentering som resultat av tunnelportal, dagsone samt påkobling til dagens E16.
Omfang alternativ 1, 2a Ulnes, 2ab Røn og 2b Hande:

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvens alternativ 1, 2a Ulnes, 2ab Røn og 2b Hande: Stor negativ (---)

Strekningen Breiset-Nørdre Breiset: Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i terreng på utsiden
eller innsiden av dagens veg med utvidelse av vegen, skjæring/fylling, noe avkjørselssanering.
Tiltaket berører en del grad dyrka mark og skogbruksareal, og medfører i stor grad fragmentering.
Alt. 2a Ulnes vil medføre at gården Nørdre Breiset i stor grad påvirkes; både gårdstun og
jordbruksareal berøres av dagsonen inn mot østre tunnelportal. Tunnelportalen ligger vest for
gården Nørdre Breiset i skogsmark. Beslaget kan medføre innløsning av gården.
Omfang alternativ 2a, 2 ab og 2b:
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt
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(2ab, 2b)

Konsekvens alternativ 2a: Stor negativ (---)
Konsekvens alternativ 2 ab og 2b: Middels negativ (--)
Strekningen Nørdre Breiset – Skomakarrud: Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i terreng
langs dagens veg med utvidelse av vegen, skjæring/fylling, noe avkjørselssanering. Tiltaket
berører i hovedsak skogbruksareal, og medfører ingen grad fragmentering.
Omfang alternativ 2ab og 2b:
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvens alternativ 2ab og 2b: Liten negativ (-)

Strekningen Skomakarrud – Øye: Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i terrenget ved
utvidelse av langs dagens veg, skjæring/fylling, noe avkjørselssanering. Tiltaket berører i størst
grad dyrka mark, og omfang og konsekvens avhenger av om utvidelse av vegen skjer på øst- eller
vestsida a dagens veg. Arealene på østsida av vegen er smalere og en evt. utvidelse her vil
stedvis medføre vesentlig dårligere arrondering enn i dag.
Omfang alternativ 2ab og 2b:
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvens alternativ 2ab og 2b: Middels negativ (--)

Strekningen Øye – Tuv: Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i terreng som ikke tidligere er
bebygd i særlig grad. Tiltaket berører i hovedsak skogbruksareal, og medfører i stor grad
fragmentering. Tunnelportalområde for alt. 2ab Røn er ved Rantrudberget i barskog på middels
bonitet. Tunnelportalområde for 2b Hande er i overgangen dyrka mark/skog på høg bonitet ved
Tuv.
Omfang alternativ 2ab og 2b:
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt

(2b) (2ab)
Konsekvens alternativ 2ab: Liten negativ (-)
Konsekvens alternativ 2b: Middels negativ (--)
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Samlet omfangs- og konsekvensvurdering for alternativene
Det er en nasjonal målsetning om å redusere tapet av jordbruksjord i Norge. Dyrka mark er en
knapp ressurs, og kun 3 % av Norges areal er dyrka mark, mens 37 % av arealet er skogdekket og
økende. Ved samlet konsekvensvurdering for jord- og skogbruksressursene, er det derfor lagt
større vekt på tap av jordbruksareal enn tap av skogbruksareal.
400
350
300
250
Fulldyrka

200

Skog
150
100
50
0
Alt. 1

Alt. 2a Ulnes

Alt. 2ab Røn

Alt. 2b Hande

Figur 9. Samlet fremstilling av arealbeslag av fulldyrka og skog for de ulike alternativene, tall i
dekar.

Alt. 1 Fagernes – Hande via dagens E16: Tiltaket medfører et beregnet beslag på ca. 240 da
fulldyrka mark og ca. 260 da skog, i tillegg til mindre arealer overflatedyrka og beite.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvens: Stor negativ (---)

Alt. 2a Ulnes via fv. 51: Tiltaket medfører et beregnet beslag på ca. 170 da fulldyrka mark og ca.
210 da skog. Dyrka mark berøres både på Breiset og Nørdre Breiset i øst og ved portal og
dagsone ved Ulnes i vest. På strekningen fra Ulnes til Hande har alternativet samme omfang som
tilsvarende strekning i alt. 1.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvens: Stor negativ (---)
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Alt. 2ab Røn via fv.51: Tiltaket medfører et beregnet beslag på ca. 80 da fulldyrka mark og ca. 270
da skog, samt noe innmarksbeite. Dyrka mark berøres både på strekninger i øst og ved
tunnelportal og kryss med dagens E16 i vest. På strekningen fra Røn til Hande har alternativet
samme omfang som tilsvarende strekning i alt. 1.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvens: Middels negativ (--)

Alt. 2b Hande via fv. 51: Tiltaket medfører et beregnet beslag på ca. 50 da fulldyrka mark og ca.
380 da skog, samt noe innmarksbeite. Dyrka mark berøres både i øst og i portalområde og område
for kryss med dagens E16 i vest.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
neg/
pos

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvens: Middels negativ (--)
Tabell 6. Samlet oversikt over konsekvenser for landbruk på strekningen mellom Fagernes og
Hande.
Strekning

Verdi

KONSEKVENSER
Alternativ:
1

Alternativ
2a

Alternativ:
2ab

Alternativ
2b

Fagernes - Synnstrond

Stor

-

Synnstrond - Haganes

Stor

- -/- - -

Søre Svennes - Viste

Stor

---

---

Viste - Røn

Middels
- stor

--

--

Røn – Vangen (ved Hande)

Middels
- stor

--

--

--

Vangen – Nørre Hande

Stor

---

---

---

---

Breiset – Nørdre Breiset

Stor

---

--

--

Nørdre Breiset - Skomakarrud

Liten middels

-

-

Skomakarrud - Øye

Stor

--

--

Øye - Tuv

Middels

-

--

Samlet konsekvensvurdering

---

---

--

--

Rangering

4

3

2

1
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Etablering av gang- og sykkelveg langs dagens E16
Det er gjort vurderinger rundt behov for og konsekvenser av etablering av gang- og sykkelveg
langs deler av dagens E16. I tillegg til strekning med gang- og sykkelveg som ligger som del av
alternativ 1 og 2a ved Røn (ca 2,5 km), så er det gjort beregninger av en strekning med gang- og
sykkelveg mellom Ulnes og Røn (2,7 km) og mellom Røn og Hande (4,3 km). Det er beregnet 6 m
breddebeslag for gang- og sykkelveg.
Strekningen Ulnes – Røn vil, i hht. beregninger og den foreslåtte beliggenheten, beslaglegge ca.
14 daa dyrket mark, inkludert beitemark, og ca. 5 daa skog.
Strekningen Røn – Hande vil i hht. beregninger og den foreslåtte beliggenheten, beslaglegge ca. 9
daa dyrket mark, inkludert beitemark, og ca. 16 daa skog.

4.2.3

Bergressurser
Den ene lokaliteten som er registrert innenfor traseene for ny E16 er allerede nedbygget. Trase for
2b Hande går nær men ikke over ressursen. Det vurderes, ut i fra kjent og tilgjengelig kunnskap
per i dag at ingen av alternativene har konsekvenser for slike ressurser. Det er mulig at ikke alle
georessurser er kartlagt og at det derfor kan være potensiale for nye forekomster.

4.2.4

Vannressurser
Konsekvenser knyttet til enkeltlokaliteter og private brønner skal utredes etter at det er gjort
komplett registering i forbindelse med reguleringsplan.
Erfaring viser at det som regel er relativt enkelt å erstatte brønner som blir direkte berørt med nye. I
mange sammenhenger vil det også være aktuelt å trekke fram offentlig vannforsyning i tilknytting til
et slikt veganlegg, slik at bolig- og gårdsbebyggelse kan knyttes til offentlig vannledningsnett.
I tillegg kan anleggsgjennomføring, uhell under anleggsarbeid og ulykker langs vegnettet i
driftsfase medfører forurensning til grunnvann, nærliggende brønner, samt fjordene.
I forhold til både private brønner og kommunal bruk av fjordene som vannressurs er det viktig at
det innarbeides krav til anleggsgjennomføringen og metoder i YM-plan til reguleringsplanen, samt
at det det finnes kommunal beredskap knyttet til ulykker med for eksempel tankbil på vegnett som
ligger oppstrøms kommunale vanninntak.
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Avbøtende tiltak
FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK I ANLEGGSPERIODEN
Den største potensielle konsekvens i anleggsperioden vil være eventuell tilslamming av
Slidrefjorden og Strondefjorden, noe som vil kunne være negativt for eventuell privat
vannforsyning. Det må etableres en oversikt over private pumper og bruk av vann fra fjordene i
privat regi, slik at tiltak kan iverksettes ved anleggsarbeid i nærheten av disse.
Borebrønner vil måtte erstattes, eller overvåkes mht vannkvalitet og vannkapasitet for eventuell
påvirkning.
Aktuelle tiltak i anleggsperioden kan være etablering av fangdammer/rensedammer for å hindre
tilslamming av overflatevann; samt overvåking av grunnvannsbrønner før, under og etter
anleggsperioden.
Midlertidig beslag og midlertidige løsninger for driftsveger bør gjennomgås sammen med berørte
grunneiere for å optimalisere driftsforhold i anleggsperioden.

5.2

FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK I DRIFTSFASEN
Ved valg av alternativ som inkluderer tunnel:
-

For å sikre overflatevann må det etableres fangdammer/rensedammer for tunnelavrenning og
ved konsentrerte avrenning fra vegstrekninger i dagen.
For å sikre mot drenering av overflatevann må det settes krav til innlekkasje fra tunnelene.
Det må utarbeides lekkasjekrav til tunnelene ut fra mulig påvirkning av vannhusholdning over
tunnelene. Lekkasje i tunnelen kan påvirke vannføring i bekker, uttørking av sårbare naturtyper
og påvirke brønner.

Det må registreres brønner med innsamling av data om bruk, kapasitet, vannkvalitet og sårbarhet
for det alternativet som velges gjennom kommunedelplanarbeidet.
Brønner som får redusert vannkvalitet eller vannkapasitet må erstattes med nye brønner, eventuelt
tilkoples kommunalt/offentlig nett.
Det er i konsekvensutredningen ikke gjort vurderinger av enkelteiendommer med tanke på beslag
av landbruksjord, men det er gjort vurderinger av tap av areal for strekninger innenfor alternativene.
Det må i reguleringsplanfasen gjøres beregninger av arealbeslag på både midlertidig og permanent
basis for enkelteiendommer for aktuelt alternativ.
Det må i forbindelsen med reguleringsplanarbeidet og finjustering av aktuell veglinje søkes å
begrense tap av dyrket og dyrkbar mark, samt å redusere negative arronderingsmessige
konsekvenser av anleggsgjennomføring og veganlegg. Dette bør gjøres sammen med aktuelle
grunneiere.
Det er lite sannsynlig at det vil være areal som er egnet for nydyrking som kan erstatte noe av tapt
areal. Eventuell fjerning av dagens veg på kortere strekninger bør frigis til å dyrkes opp.
Rasjonalisering av bruksstrukturen kan kanskje gjøres gjennom makeskifter, for å optimalisere
arronderingen for enkeltbruk. Dette bør vurderes i forbindelse med reguleringsarbeid.
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Kilder
Skog og landskap (skogoglandskap.no)
Norges geologiske undersøkelse (ngu.no)
Personlig kontakt med relevante fagpersoner i Nord-Aurdal kommune og Vestre Slidre kommune
Statistisk sentralbyrå (ssb.no)
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