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1 Forord 
Statens vegvesen Region Øst har hatt ansvaret for å få utarbeidet kommunedelplan med 
konsekvensutredning for E16 Fagernes-Hande i Oppland. Norconsult er konsulent med ansvar 
for å gjennomføre oppdraget og Knut Westerbø i Statens vegvesen Region Øst er 
planleggingsleder. I prosjektet er det utført trafikkberegninger for følgende alternativer: 

 
Basis 2010 – Dagens veg 
 
Alt0  - Referanse situasjon – vegnett 2014 som benyttet i NTP-beregningene 
Alt 1 - Utvikling av dagens veg 
 
Alt 2a rød -   Tunnelløsning til Ulnes ellers som Alt 1. Alt rød gjennom Fagernes 
Alt 2ab rød - Tunnelløsning til Røn ellers som Alt 1. Alt rød gjennom Fagernes 
Alt 2b rød   - Tunnelløsning til Hande ellers som Alt 1. Alt rød gjennom Fagernes 
 
Alt 2ab grønn - Tunnelløsning til Røn ellers som Alt 1. Alt grønn gjennom Fagernes 
Alt 2ab oransje Tunnelløsning til Røn ellers som Alt 1. Alt oransje gjennom Fagernes 
 

Trafikkberegningene er utført med Regional Transport Modell (RTM) delmodell HedOpp. 
Alternativene er beregnet for ÅDT 2018. Beregningene med RTM er utført for å ha et 
grunnlag for å vurdere alternativene mot hverandre og for å ha et grunnlag for beregning av 
prissatte konsekvenser i EFFEKT. Se eget dokumentasjonsnotat.  
 
1.1 Prosjektforutsetninger 
Modellen for referansevegnettet i 2014 (RTM scenario: E16FagerHandeBasis) er justert på 
strekningen Fønhus-Bjørgo der det er forutsatt gjennomførte tiltak på denne del av E16 i 
2014. I modellen betyr det at det er gjort mulig å kjøre med 80 km/t på denne strekningen. 
Dessuten er det lagt inn en ny lenke i grunnmodellen med forbindelse fra E16 over 
Langedrag. Alle alternativer beregnes med prognoser for 2018 og sammenlignes på ÅDT 
2018. 
 
I alternativene inngår ikke endringer i kollektiv tilbudet. 
 
2 Metode 
2.1 Valg av modellverktøy 
Regional Transportmodell (RTM) benyttes til beregning av trafikknivåene. Det benyttes en 
delmodell for Hedmark/Oppland. Modellen vurderes å være det best tilgengelige verktøy til 
dette prosjektet da modellen håndterer turproduksjon, reisehensikter og rutevalg. RTM 
beregner turer kortere enn 100 km. Lange reiser lengre enn 100 km beregnes i Nasjonale 
Transportmodell (NTM5), som legges inn som fast matrise i RTM, som viderefordeler 
trafikken på vegnettet i delmodellen.  

Godstrafikken er en fast matrise til RTM og blir her beregnet for høyt. Det pågår arbeider 
med å utvikle godsmodellen men til denne analysen er det ikke mulig å gjøre beregninger 
med godsmodellen. Derfor gjøres noen antagelser og tilpassinger av modellen for 
godstrafikken.  
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2.2 Bruk av Regional Transportmodell 
Ved å benytte et verktøy som RTM oppnår man (generelt):  

• En vitenskapelig tilnærming, basert på kjente teorier, og en systematisk håndtering av 
den empiriske kunnskap som ligger nedfelt i reisevaneundersøkelser mv. På denne 
måten reduseres elementet av ”synsing” 

• Bruk av verktøyet gir en felles, konsistent håndtering av tiltakene. Det gis dermed i 
utgangspunktet ikke noe rom for ”prosjektkjærlighet” i beregningene.  

• Verktøyet håndterer nettverkseffekter. Uten et modellverktøy er dette effekter som er 
vanskelige å overskue.  

Dette er egenskaper ved verktøyet. I tillegg er også kvaliteten på inndata viktig, samt hvordan 
verktøyet blir brukt, herunder også hvordan resultater hentes ut og analyseres videre.  

Sterke sider ved verktøyet vurderes å være følgende:  

• Konsistensen i verktøyet, og muligheten til å fange opp nettverksvirkninger  

• Studien utføres på et overordnet nivå, og verktøyet er utformet med henblikk på dette  

• Konkurranseforholdet mellom bil- og kollektiv. Også dette er et hovedformål ved 
verktøyet, slik det er utformet.  

Svake sider ved modellen, som man må være oppmerksom på:  

• Modellen er mest egnet til å analysere en trendbasert utvikling, og mindre egnet til å 
håndtere store kursendringer i transportpolitikken  

• Arealbruk gis eksogent inn til modellen, og arealbruken endres ikke som følge av 
transporttilbudet   

• Modellen håndterer ikke park and ride  

• Modellen håndterer ikke kvalitative forhold ved kollektivtilbudet, som for eksempel 
ekstra virkning av det å satse på bane framfor buss, eller virkning av bedre komfort. 
Det siste gjelder både kollektiv og bil.  

• Modellen håndterer ikke kø- og trengselsproblemer på en god nok måte. Redusert eller 
økt kapasitet på veg gir ingen virkning på reisemiddelfordelingen, men påvirker kun 
vegvalg for bilistene.  

 
2.3 Tekniske forutsetninger for beregningene 
 
2.3.1 RTM 
Dette kapittel dokumenterer oppsett og resultater fra RTM-beregninger utført høsten 2012. 
Det er benyttet RTM ver Regmod_v2.1.133, delmodell for Hedmark/Oppland (DOM HedOpp 
2006). Denne modell har sonedata koplet til grunnkretsinndeling 2001. Modellområdet består 
av fylkene Hedmark og Oppland samt noen kommuner nord i Akershus. Se Figur 1. Figur 2 
viser oppsett i RTM.  
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Figur 1: Modellområde RTM DOM HedOpp. 

 

 
Figur 2: Oppsett i RTM. 
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Prosjektet ligger nær regionsgrensen i ytterkant av modellområdet. Trafikknivået i ytterkant 
av modellen er ”låst” i alle alternativer.  
 
For å etablere modellen for RTM 2010 og 2018 skal det gjøres følgende: 
 

• Nasjonal transportmodell (NTM5) er kjørt for Basis 2010 og Basis 2018, som input til 
RTM. Dette er beskrevet i etterfølgende avsnitt 

• Nye datafiler fra etterspørselsmodellen er benyttet for de aktuelle årene. Demografi og 
sonedatafil er laget av Tom Hamre 24. sept. 2010 og ligger på e-room for NTP-
transportanalyse eller her: O:\1\Res\16040 Transportanalyse og 
miljø\Fellesdata\Regional modell\RTM øst 
Inndata\Sonedata\ntm5_datasett_oppdatertTNH24sept2010.zip 

• Faste matriser er fremskrevet. Det gjelder godsmatrise, buffermatriser og eksternturer. 
Fremskrivingen gjøres ved bruk av offisielle prognoser for fylkene (O:\1\Res\16040 
Transportanalyse og miljø\Fellesdata\Regional modell\RTM øst Inndata):  
 
Turmatriser - fremskrivingsfaktor Fra 2006 til 2010 Fra 2010 til 2018 
Fast godsmatrise 1,07 1,20 
Buffermatriser, person  1,06 1,13 
Tilbringermatriser, Eksternturer 
person 

1,09 1,12 

Eksternturer gods 1,10 1,23 
 

 
Det bør forventes noen avvik mellom modellen og virkeligheten. Det etableres en basismodell 
2010 som sammenlignes med tellinger. Det er gjort noen grep for å kalibrere modellen for å 
utjevne avvik. For å utjevne avvik er det gjort noen justeringer på de faste matrisene ved hjelp 
av en separat applikasjon til justering av matriser: 
 

• Godsmatrise er skalert i to soner. Sone 1875 er skalert med faktor 0,2. Sone 1873 er 
skalert med faktor 0,25 

• Buffermatrise bilfører justert i node 1897 (Fv. 51 Leira) med faktor 0,4  
• Omkoding er gjort av lenker som hadde linktype=20. Det vil si en del lenker hadde 

envegskjøring hvor det i virkeligheten er tovegskjøring så det ikke kom trafikk i den 
ene retningen i modellen. Alle lenker med linktype=20 er gjennomgått. 

• Sonetilknytning (15330106) flyttet til Lunner (Benyttet i RV4-prosjekter).  
 
De endrede vegnettfilene i GIS(shape) heter lenker_NTP basis 2010 og noder_NTP basis 
2010. 
 
Trafikkberegningene som gjennomføres for å sammenligne alternativene beregnes for år 
2018.  
 
Det er laget ny basis der eneste forskjell er at nye noder er lagt til og fler lenker er splittet. 
Vegnettfilene som er benyttet til Alt. 0 heter noder_HedOpp_ntp_ref2014_E16FH og 
lenker_hedopp_ntp_ref2014_E16FH_Basis. 
 
Scenario navn E16FagerHandeBasis (2018) benyttes som Basis til KU og KDP for Fagernes-
Hande. Samme som scenario E16BBBasis2018 som er benyttet i NTP. Basis for både 
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Fagernes-Hande og Bagn-Bjørgo i NTP. Fønhus-Bagn ligger i referanse med oppgradert veg 
80 km/t.  
 
Modelltall i år 2010 er sammenlignet med tellinger for å vurdere avvik. På dette grunnlag er 
det gjort noen grep for å kalibrere modellen. Dette er gjort ved å justere omregningsfaktorene 
fra YDT til ÅDT. De benyttede faktorer er vist i Figur 3. Godsmatrisen omregningsfaktor 
(øverste linje «Omregningsfaktor fra YDT til ÅDT» gjelder for gods) er beholdt til 0,9. 
Omregningsfaktorene for persontrafikk er justert etter det som tilsvarer ÅDT/YDT = 1,3.  
 

 
Figur 3: Oppsett i RTM med kalibreringsfaktorer 

 
Følgende beregninger er kjørt i RTM: 
 
Scenario ÅDT Vegnett 
E16BBBasis2010_13   2010 Dagens veg 
E16FagerHandeBasis 2018 Alternativ 0 - Referansesituasjon - Vegnett 2014 
E16FHalt12018 2018 Alternativ 1 - Utbedring av eksisterende veg 

Endringen består mest i å endre hastigheter på strekningen til 80 km/t og 
"*"-ut disse i effektfartsfilen. Kun gjennom Røn er beholdt 50 km/t. 
Ingen endring gjennom Fagernes.  

E16FHalt2a2018 2018 Alternativ 2a – Tunnel til Ulnes sør. Alternativ rød i Fagernes 
E16FHalt2ab2018 2018 Alternativ 2ab – Tunnel til Røn. Alternativ rød i Fagernes 
E16FHalt2b2018 2018 Alternativ 2b – Tunnel til Hande. Alternativ rød i Fagernes 
E16FHalt2abGr2018 2018 Alternativ 2ab grønn– Tunnel til Røn. Alternativ grønn i Fagernes 
E16FHalt2abOr2018 2018 Alternativ 2ab oransje – Tunnel til Røn. Alternativ oransje i Fagernes 
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2.3.2 NTM 
Det skal etableres en ny beregning for NTM 2018 for å få inndata til RTM. Dette er gjort i 
CUBE 5.0 fra september 2011.  
 
NTM 2018 er kjørt med følgende oppsett: 

 
Figur 4: Oppsett i NTM 2018 

 
Inndata Transportnett og kollektivruter: 
I disse feltene linkes til de dataene som brukes for inndata for nettverk og kollektivruter 
NTM5 2018. Dette er data som kommer fra TØI, som blev benyttet i beregninger til NTP 
høsten 2011. C:\DATA\Regmod_v2.1.133\Inndata\ntm5\2018 
 
Inndata – etterspørselsmodell: 
Ny Scenariofil kommer fra TØI høsten 2011. Eneste endring fra andre analyseår er indeksen 
for økonomisk utvikling, samt årstall i starten av filen. Ligger samme sted som nettverk og 
kollektivruter. 
 
3 Resultater 
3.1 Modellberegning av dagens situasjon ÅDT 2010 
RTM 2010 sammenlignes med trafikktall fra eksisterende datakilder i prosjektområdet og 
kalibreres ut fra dette. Det er tre kontinuerlige (Nivå 1, rød) tellepunkter og syv periodiske 
(Nivå 2,grønn) tellepunkter på E16 mellom Begnadalen og Varden (Filefjell) og Fv51 mellom 
Fagernes og Beitostølen som er brukbare. De aktuelle tellepunktene er vist i Figur 5 og Tabell 
1. I tabellen er vist trafikktall for den kalibrerte RTM 2010. 
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Figur 5: Tellepunkter i NORTRAF (NVDB). 

 
Trafikkmengdene på E16 mellom Begnadalen og Filefjell varierer noe mellom 2200 ÅDT ved 
Begnadalen, ca. 7500 ÅDT nord for Leira og ca. 700 ÅDT ved Varden (Filefjell) i nord. 
Siden 2006 har trafikken økt med ca. 200 ÅDT rundt Fagernes.  
Generelt har trafikkveksten i området vært lav de seneste årene. Det ses at trafikktallene øker 
når en nærmer seg Fagernes/Leira fra nord og sør. I tellepunktet ved Leira var det i praksis 
ingen trafikkvekst fra 2007 til 2011. Tendensen for 2012 er fortsatt stagnerende 
trafikkmengde. 
 
Som supplerende trafikkdata finnes nivå 3 tellinger fra september 2006. Dette indikerer 
trafikknivået pr time og døgn på lokalvegene 1-2 uker. Data fra tellepunkt ved «Stende mot» 
(vest for bruen ved Ulnes på vegen til Vaset) og «Fossheim» er vist i vedlegg 1 og 2. Ved 
Stende til/fra Vaset er det ca 400 ekstra kjøretøyer pr. døgn på fredagen. Ved Fossheim (på 
bruen ved Røn) varierer døgntrafikken noe med ca. 100-300 ekstra kjøretøyer på fredager.  
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Tabell 1: Tellepunkter på E16 i NORTRAF (NVDB)og sammenstilling mot RTM 2010. 

 

 
Godsmatrisen i RTM er i utgangspunkt for høy. Denne er justert ned til et mer realistisk nivå 
og til gjengjeld er den lette trafikken justert opp. På grunn av at ÅDT varierer noe gir det 
ulike utslag ved oppjusteringen. Totaltrafikken i RTM ligger i utgangspunktet noe lavere enn 
tellingene Det er valgt å oppjustere RTM så pass mye at avviket ligger på begge sider av 0 %. 
Avviket er maks +/- 14 % på E16 på den aktuelle delstrekningen for prosjektet. Justeringene 
er beskrevet i det tekniske avsnittet.  
 
På de lokale vegene vil avviket være prosentvis større. Modellen fanger ikke opp lokale reiser 
innen en sone. Sonestørrelsen (grunnkrets) er vesentlig større utenfor tettstedene. All trafikk 
som skapes i en sone tilføres i enkelte punkt og fordeles ikke utover strekninger. Modellen 

Tellepunkt Sted År ÅDT >5.6 m ÅDT lette
>5.6 m 
andel% RTM 2010 RTM gods NTM RTMlokal RTM lette RTM avvik

500904 FAGERNES VEST 2002 3381 384 2997 11 %
2006 3460 366 3095 11 %
2010 3642 368 3274 10 % 3152 321 730 2101 2831 -13 %

500905 NESJA (nord for) 2002 2093 315 1778 15 %
2006 2099 254 1845 12 %

Estimert 2010 2209 2380 8 %
500906 LEIRA 2000 6037 531 5506 9 %

2001 6379 580 5799 9 %
2002 6685 610 6076 9 %
2003 6925 644 6282 9 %
2004 7033 654 6380 9 %
2005 7126 671 6455 9 %
2006 7220 686 6534 10 %
2007 7411 735 6676 10 %
2008 7454 716 6738 10 %
2009 7464 698 6766 9 %
2010 7446 704 6742 9 % 6579 764 1809 4006 5815 -12 %
2011 7439 716 6723 10 %

500907 HEMSING 2002 1280 222 1058 17 %
2006 1421 215 1206 15 %
2010 1465 206 1259 14 % 1551 271 612 668 1280 6 %

500911 FAGERNES NORD 2002 2728 307 2420 11 %
2006 2671 249 2422 9 %
2010 2900 282 2618 10 % 2883 290 892 1701 2593 -1 %

500912 HEGGENES 2002 2732 213 2520 8 %
2006 2537 180 2357 7 %
2010 2802 209 2593 7 % 3184 315 900 1969 2869 14 %

500913 BEITOSTØLEN SØR 2002 2026 204 1823 10 %
2006 1864 169 1695 9 %
2010 2011 200 1811 10 % 1970 321 716 933 1649 -2 %

500914 VANG GRENSE 2002 1273 230 1043 18 %
2006 1356 209 1148 15 %
2010 1362 206 1156 15 % 1441 232 553 656 1209 6 %

500916 VARDEN (FILEFJELL) 2000 314 53 261 17 %
2001 509 90 419 18 %
2002 522 100 422 19 %
2003 560 115 446 21 %
2004 584 124 460 21 %
2005 630 131 499 21 %
2006 668 137 531 21 %
2007 726 158 568 22 %
2008 719 148 571 21 %
2009 733 144 589 20 %
2010 721 137 584 19 % 736 223 460 53 513 2 %
2011 706 142 564 20 %

500900 BEGNADALEN 2001 1695 237 1458 14 %
2002 1996 241 1755 12 %
2003 2022 251 1771 12 %
2004 2099 265 1834 13 %
2005 2168 278 1890 13 %
2006 2193 280 1912 13 %
2007 2292 303 1989 13 %
2008 2322 291 2031 13 %
2009 2269 279 1990 12 %
2010 2281 286 1995 13 % 2008 495 1350 163 1513 -12 %
2011 2213 287 1926 13 %

Regional transportmodellTellinger (Nortraf)
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kan derfor ikke brukes til å studere små trafikkmengder på lokalt vegnett, men er godt egnet 
til å vise endringer mellom utbyggingsalternativ. 
 
Figur 6 viser plott fra RTM for ”Dagens veg, ÅDT 2010” på strekningen.  
 

 
Figur 6: Plott fra RTM. Dagens veg ÅDT 2010. Utsnitt E16 Fagernes - Hande. 
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3.2 Modellberegninger av alternativer ÅDT 2018 
Resultatene som presenteres i dette kapitlet kommer fra beregninger utført i den Regionale 
Transport Modell (RTM).  
 
Det vil alltid være avvik i modellberegningene i forhold til tellepunkter. Hvis støyberegninger 
vurderes å være følsomme for avvik i trafikkmengdene på 10-20 % eller hvis tallene ønskes 
benyttet som absolutte tall bør trafikktallene fra modellen korrigeres med avvik mellom 
basisalternativet og trafikktellingen. Beregningene for alternativene er vist i Figur 7 til Figur 
11. Trafikktallene for de samme beregningene i Fagernes er vist i Vedlegg 3.  
 
 

 
Figur 7 Kart med trafikkmengder, ÅDT fra RTM i 2018 (Referansealternativ Alt 0). 
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Figur 8 Kart med trafikkmengder, ÅDT fra RTM i 2018 (Alt 1). 

 



13 
 

 
Figur 9 Kart med trafikkmengder, ÅDT fra RTM i 2018 (Alt 2a rød). 
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Figur 10 Kart med trafikkmengder, ÅDT fra RTM i 2018 (Alt 2ab rød). 
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Figur 11 Kart med trafikkmengder, ÅDT fra RTM i 2018 (Alt 2b rød). 

 
Trafikken på de nye veger er overflyttet fra lokale veger, noe av trafikken er nyskapt trafikk 
eller kommer fra områder lengre borte.  
 
Fordelingen på korte og lange reiser i basismodellen er ca. 40 % lokale reiser, og 60 % lange 
reiser(>100 km)/gods reiser ved Leira. Det er usikkert hvor stor andel som er lokale reiser i 
virkeligheten. Intervjuundersøkelsen fra 2002 indikerer at det sør for Aurdal (men nord for 
Bjørgo) er ca. 50 % lange reiser inkl. gods av ÅDT.  
 
Andelen av lokale reiser vil øke jo nærmere man er på større tettsteder, og andelen av gods og 
lange reiser blir lavere. Tendensen er at jo nærmere den nye forbindelsen ligger til Fagernes jo 
mer trafikk vil benytte vegen.  
 
I modellen ligger noe usikkerhet i plasseringen av antall arbeidsplasser i de ulike 
grunnkretsene. Dette har betydning for trafikkmengden på vegene og de faktiske tallene hvis 
det ses på det enkelte resultat i en beregning. Det er som nevnt tidligere i rapporten viktig og 
ikke å fokusere på lokalvegnettet men på hovedvegnettet i en regional modell.  
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Vurderingen er, at det ikke endrer på konklusjonen om mer trafikk på vegen jo nærmere 
Fagernes. Dette gjelder også omkjøringsvegen i Fagernes. Tendensen er at det er mest trafikk 
på omkjøringsvegen i Fagernes i kombinasjon med alternativet til Ulnes (Alt 2a).  
 
Fagernes sentrum  
I Fagernes er det gjort beregninger for tre ulike tunnelalternativer, grønn, rød og oransje i 
kombinasjon med alternativ 2ab til Røn. Beregningene er vist i Figur 12 til Figur 15 der første 
figuren viser Alt 0 Basis. Trafikktallene for vegnettet er vist i vedlegg 4. 
Hvis det ønskes resultater med mindre usikkerhet i Fagernes sentrum bør det gjøres et mer 
detaljert og omfattende analysearbeid som tar inn flere problemstillinger enn det modellen 
klarer å håndtere.  
 
 

 
Figur 12 Kart med trafikkmengder, ÅDT fra RTM i 2018 (Alt 0 Basis). 
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Figur 13 Kart med trafikkmengder, ÅDT fra RTM i 2018 (Alt 2ab grønn). 
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Figur 14 Kart med trafikkmengder, ÅDT fra RTM i 2018 (Alt 2ab rød). 
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Figur 15 Kart med trafikkmengder, ÅDT fra RTM i 2018 (Alt 2ab oransje). 

Modellen beregner at ca. 40-50 % av ÅDT trafikken vil benytte omkjøringsveien avhengig av 
alternativ og kombinasjon med andre alternativer og tiltak. Det antas at andelen vil være 
lavere på yrkesdager med mer lokaltrafikk og høyere på dager med ferietrafikk.  
 
Det er viktig å poengtere at RTM - beregningene ikke er tilpasset detaljeringsnivået i et 
tettsted som Fagernes men hovedvegnettet. Beregningene er grove og vil være beheftet med 
usikkerheter – særlig i sentrumsområder der mange forhold spiller inn, f. eks 
parkeringspolitikk, kryssutforming, lokalisering av virksomhet, soneinndeling på 
grunnkretsnivå osv. Likevel er beregningsresultatene i Fagernes sentrum interessante og 
tilsier at en litt større del av trafikken vil gå på en omkjøringsveg enn funnene i 
intervjuundersøkelsen fra 2002 [1]. I denne undersøkelsen var det bl.a. ikke medtatt 
gjennomgangstrafikken mellom sydlige og nordlige del av Fv51. Se kart med trafikkstrømmer 
fra denne undersøkelsen i vedlegg.  
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4 Trafikkdata til EFFEKT 
 
Trafikkberegningene i RTM benyttes også som input til samfunnsøkonomiske beregninger i 
EFFEKT. RTM resultatene er presentert i kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.. 
Beregningene som presenteres i prosjektet er i utgangspunktet beregnet i RTM med variable 
matriser som benyttes i type 3. Type 3 tar for seg hvis prosjektet gir mulighet for endringer i 
reisemiddelvalg hvis det for eksempel skjer endringer i kollektiv tilbudet. Dette er ikke 
konsepter i dette prosjektet.  
 
I tillegg tas det hensyn til hvis prosjektet fører til at trafikken endrer reisemønster dvs. med 
andre eller nye målpunkter for reisen. Dette er mest relevant i komplekse vegnett. Type 3 
beregninger medfører supplerende mer detaljerte beregninger i EFFEKT.  
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6 Vedlegg 
 
Vedlegg 1 Nivå 3 Telledata_rådata_501450 fv267 stende Mot 
Vedlegg 2 Nivå 3 Telledata_rådata_500921 fv261 fossheim 
Vedlegg 3 RTM ÅDT 2018 Fagernes Hande 20121004 
Vedlegg 4 RTM ÅDT 2018 Alt2ab Alternativer Fagernes 20121102 
Vedlegg 5 Utredning E16 Bagn - Øye januar 2003 Vedlegg2 hovedrapport 
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