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Stortinget vedtok siste gang i 1992 at E16 over Filefjell og Lærdal er stamvegen mellom Oslo 
(Sandvika) og Bergen. Prosjektet er prioritert i Nasjonal Transportplan for perioden 2010 – 
2019. 

Det forutsettes at prosjektet skal delfinansieres via bompenger. 

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

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

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. 

Planområdet strekker seg fra Fagernes i sydøst til Hande i nordvest. Den aktuelle strekningen 
er i dag ca. 19 km lang, hvorav ca. 11,5 km er i Nord-Aurdal kommune og ca. 7,5 km i 
Vestre-Slidre kommune. 

Målene for prosjektet bygger på samfunnsmålene og effektmålene fra den overordnede 
KVUrapporten. 

Samfunnsmål er at strekningen E16 Fagernes syd - Hande skal utvikles til en forutsigbar, 
sikker og effektiv transportåre mellom Øst- og Vestlandet og skal bidra positivt til bosetting 
og næringsliv i Valdres. Effektmålene er lavere transportkostnader for næringslivet og 
gjennomgangsreisende, flere syklister og gående langs strekningen og god tilknytning til 
Fagernes som by- og regionsenter. 

Statens vegvesen region øst ved Plan og trafikk Oppland er prosjekteier og har 
prosjektansvaret. Prosjektleder har vært Knut Westerbø. Nord-Aurdal og Vestre Slidre 
kommuner er planmyndighet og vil være ansvarlige myndigheter i forbindelse med 
behandling av planforslagene. 

Silingsprosess 

I de innledende arbeider ble det gjennomført en forenklet vurdering med etterfølgende siling 
for å redusere antall alternativer som skulle gjennom en komplett konsekvensutredning. 

Alt.2A Ulnes nord 

Det ble anbefalt å gå videre med det alternativet som vi har kalt Ulnes. De største fordelene 
ved denne varianten vil være kortest total reiselengde, mindre inngrep i dyrka mark og 
bebyggelse og mindre ulemper for nærmiljø og landskap. 

Alt.2AB Røn nord 
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Det ble anbefalt å gå videre med det alternativet som blir kalt Røn nord. Denne løsningen vil 
få en kortere tunnel og medføre færre konflikter med eksisterende bebyggelse, dyrka mark og 
landskap. 

Alt.2B Hande 

Det anbefales å gå videre med alternativ 2B, kort tunnel til Hande. De største fordelene ved 
variant kort tunnel vil være lavere kostnader til bygging og drift av tunnelen, samt bedre 
reiseopplevelse og mindre behov for massedeponi. 

Kryssing av Neselve 

Det ble anbefalt å gå videre med den nordre kryssingen av Neselve ved Hunkevike. Det er 
spesielt forholdet til nærmiljø og friluftsliv som gir det søndre alternativet dårligst vurdering. 
Her ville trafikken komme ned til bebyggelsen langs Skrautvålvegen og flere boliger måtte 
innløses. Man ville få støy og ulemper i nærmiljøet. Den nordre varianten vurderes også som 
bedre vegteknisk med bedre siktforhold i kryss og enklere opparbeidelse av sideveger. 

Alt.2 grønn, varianter med kort tunnel eller daglinje i Fagernes. 

Støy langs en eventuell daglinje vil bli en stor ulempe for nærmiljø og friluftsliv. Løsningen 
ville medføre innløsning av mange eiendommer i et attraktivt område av byen. Det ble derfor 
anbefalt å sile bort alternativet med daglinje. 

Alt.3, variant rød eller gul i Fagernes 

Det ble anbefalt å gå videre med alternativ rød som er relativt lik alternativ gul. 

Alt.1 svart, eksisterende veg og alt.4 oransje var ikke gjenstand for siling. 

Planer og premisser 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR)  

Disse retningslinjene gir overordnede føringer for planarbeidet. Viktige prinsipper er at 
arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk og effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, 
bærekraftig perspektiv i planleggingen og man skal sikte mot å oppnå gode regionale 
helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. 

Naturmangfoldloven  

Denne loven krever at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det 
er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Myndighetene skal videre 
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og 
samspill med naturen, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
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naturmangfoldet. En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning 
som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

Kommunale planer 

Nord-Aurdal kommune vedtok i 2009 en revisjon av kommuneplanens arealdel, delplan for 
bygdene. Denne planen viser en mulig trase for E16, men denne traseen er ikke juridisk 
bindende.  

Vestre Slidre kommune vedtok kommuneplanens arealdel i 2003, der det bl.a. er inntegnet et 
alternativ for omlegging av E16 utenom Røn som går langs Strandefjorden. Vestre Slidre 
kommune har fått utarbeidet en reguleringsplan som omfatter vegutbedring tilnærmet fra 
grense mot Nord- Aurdal og gjennom Røn sentrum. Denne reguleringsplanen ble 
egengodkjent i 2003, og gjelder i dag. 

Reguleringsplanen for Fagernes sentrum fra 1988 viser en alternativ trase for E16 gjennom 
sentrum, men denne traseen er ikke juridisk bindende i dag, og heller ikke lenger aktuell. 

Bruk av tunneler 

Tunneler er et svært dyrt vegelement både å bygge, drifte og vedlikeholde. Ved hendelser i 
tunneler vil vegen bli stengt for all trafikk. Det må derfor finnes omkjøringsmuligheter som 
man kan lede trafikken over på ved normalt vedlikehold og dersom ulykker skulle inntreffe. 

Byggekostnadene er ofte mer en dobbelt så høye for en tunnel i forhold til veg i dagen og 
driftskostnadene for tunneler er mellom 6 og 10 ganger så høye. Statens vegvesen søker 
derfor å finne løsninger som unngår flest mulig tunneler eller gjør disse så korte som mulig. 
Statens vegvesen vil vurdere å varsle innsigelse til bruk av tunneler dersom det etter etatens 
mening finnes gode alternativer. 

Dagens situasjon 

Nord-Aurdal kommune er en utpreget turistkommune, noe som medfører store variasjoner i 
trafikkmengder i løpet av året. Primærnæringene og varehandel, hotell- og restaurantnæringen 
er viktige næringer i Valdres. Overnattingsbedrifter finnes i kombinasjon med et stort antall 
private hytter. 

Fagernes er et viktig senter for handel og tjenesteyting og et viktig knutepunkt for 
kommunikasjon til Oslo, Gol, Gudbrandsdalen, Jotunheimen og Vestlandet. 

E16 gjennom Valdres har også stor betydning for godstransport, både regional og for 
transport til Vestlandet. Langtransport av gods antas hovedsakelig å skje via andre veger eller 
med tog. Deler av strekningen har hatt forhøyet ulykkesrisiko. 

Ny E16 gjennom Fagernes 

Alt. 1 svart følger dagens veg gjennom Fagernes 

Alt. 2 grønn vil få en tunnel som begynner i nærheten av Shellstasjonen ved Tveitavegen. 
Dette alternativet får den korteste tunnelen på totalt ca. 450 meter. 
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Alt. 3 rød får en ca. 1025 m lang tunnel som starter med en relativt lang betongtunnel under 
deler av bebyggelsen og fortsetter videre i fjelltunnel fra et punkt mellom Tveitavegen og 
Garlivegen. 

Alt.4 oransje får et annet utløp lenger øst for sentrum i nærheten av Bakkevegen. Denne 
tunnelen vil bli ca. 1450 m lang. 

Alle tunnelalternativene har samme utløp ved Neselve og bru over elva ved Hunkevike. 

 

Oversiktskart Fagernes sentrum 

 

Ny E16 Fagernes nord - Hande 

Alt.1 oppgradering av eksisterende E16: Det anbefales dimensjonerende fart på 50 km/t på de 
første 

700 m ut av Fagernes sentrum. Gjennom Røn anbefales vegklasse S1 med separat gang- og 

sykkelveg og dimensjonerende fart på 60 km/t.. Ellers på strekningen bygges ny veg med 

dimensjonerende fart på 70 eller 80 km/t. Samlet lengde på E16 mellom Fagernes øst og 
Hande vil bli 

ca. 19770 m. 

Alt.2A Ulnes: Gjennom Røn anbefales vegklasse S1 med separat gang- og sykkelveg og 

dimensjonerende fart på 60 km/t. Ellers på strekningen bygges ny veg med dimensjonerende 
fart på 
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80 km/t. Tunnelen vil bli ca. 5450 m lang. Samlet lengde på E16 mellom Fagernes øst og 
Hande vil bli 

ca. 17300 m. 

Alt.2AB Røn: På hele strekningen bygges ny veg med dimensjonerende fart på 80 eller 90 
km/t. 

Løsningen omfatter ca. 5500 m ombygging av eksisterende fv51 og ca. 3900 m ombygging av 

eksisterende E16 nord for Røn. Tunnelen vil bli ca. 6470 m lang. Samlet lengde på E16 
mellom 

Fagernes øst og Hande vil bli ca. 17720 m. 

Alt.2B Hande: På hele strekningen bygges ny veg med dimensjonerende fart på 80 eller 90 
km/t. 

Løsningen omfatter ca. 5600 m ombygging av eksisterende fv51 og ca. 4650 m ny veg til 
Plassane. 

Tunnelen vil bli ca. 5350 m lang. Samlet lengde på E16 mellom Fagernes øst og Hande vil bli 
ca. 17400 m. 

 

Oversikt Fagernes – Hande 

Behov for utbedringer av dagens trase 
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Der E16 legges om må eksisterende veg opprettholdes som lokalveg for de som bor og ferdes 
langs vegen. Vegen må også kunne benyttes som beredskapsveg ved stenging av tunnelen. 
Det anbefales at avlastet vegnett klassifiseres som samleveg klasse Sa3 med vegbredde på 6,5 
m, inkludert 0,5 m skulder på hver side. 

Etappevis utbygging 

Alt. 1 egner seg best til etappevis utbygging og det er stor fleksibilitet med hensyn til 
rekkefølge og størrelsen på de enkelte fasene. 

I alt. 2A Ulnes vil man kunne få god effekt ved å bygge ny tunnel mellom Breiset og Ulnes. 
Dette anlegget kan også være en god løsning om man ikke fullfører de etterfølgende fasene. 

Alt.2AB Røn vil kunne få god effekt av å bygge den nye tunnelen. Dette anlegget kan også 
være en god løsning om man ikke fullfører de etterfølgende fasene. 

Alt.2B Hande vil måtte gjennomføre en vesentlig større etappe før man får noen nytte av 
tiltaket. 

 

Prissatte konsekvenser 

Støy 

Alt. 1 gir mest støybelastning både i Fagernes sentrum og langs hele E16-strekningen mellom 
Fagernes og Hande. Alt. 2A Ulnes, 2AB Røn og 2B Hande ser ut til å gi nokså lik 
støybelastning mellom Fagernes og Hande, med et unntak for alt. 2AB som vil gi minst støy i 
de tettbygde strøkene ved Ulnes og Røn. Alternativene 2A, 2AB og 2B gir nokså lik 
støybelastning i sentrumskjernen i Fagernes 

Massebalanse og massedeponier 

Aktuelle områder for overskuddsmasser kan være utfylling i Veslefjorden i Strøndafjorden. 
Som alternativer til utfylling i fjorden vurderes å deponere masse til opparbeidelse av 
industriområdet på Rogndokken. Det vil også være aktuelt å benytte masse til forming av 
terrenget på siden av det nye veganlegget. Det kan være aktuelt å slake ut sideterrenget for å 
få en bedre tilpasning til landskapet og redusere forbruket av dyrka mark. 

Effektberegninger 

Sammenligning av beregningsresultater viser at alternativ 1 gir best netto nytte, hovedsakelig 
på grunn av vesentlig lavere investeringskostnad. Alternativ 2A gir mest igjen per investert 
krone sammenlignet med de andre alternativene (netto nytte per budsjettkrone), med høyest 
trafikantnytte. 

Alternativ 1 gir klart minst nytte for trafikantene, hovedsakelig på grunn av at de andre 
alternativene gir en del kortere reisevei. Alle konseptene vil gi reduserte tidskostnader og 
vesentlig ulykkes reduksjon. 
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Alternativ 2A Ulnes gir flest fordeler for transportbrukerne. Den viktigste egenskapen med 
2A er at man får mest trafikk inn på den nye vegforbindelsen og flest trafikanter vil derfor ha 
nytten av å benytte den nye vegen. Her kommer alternativ 1 dårligst ut og det skyldes i første 
rekke at man får en lengre reiseveg enn i de andre alternativene. 

Alternativ 1 vil få lavest kostnader til bygging og drift. Dette er et veganlegg i dagen, som vil 
bli billigere å bygge og har lavere vedlikeholdskostnader enn de alternativene som inneholder 
tunnel. 

Samlet sett vil alternativ 1 være det alternativet som får minst negativ nytte og således 
vurderes som best. 

Tabell 1 Resultater av effektberegningene - alle tall i mill NOK 

 Alt 1 
utbedring 
hele vegen 

2A Ulnes 
+alt 3 rød 

2AB Røn 
+alt 3 rød 

2B 
Hande+ 
alt 3 rød 

2AB Røn 
+alt 2 
grønn 

2AB Røn 
+alt. 4 
oransje 

Transportbrukere 365 1233 977 985 926 957 

Operatører -1 -9 2 6 1 2 

Det offentlige 1315 2125 2120 2207 1933 2150 

Samfunnet for 
øvrig 

-20 -176 -163 -292 -122 -180 

Netto nytte -971 -1077 -1305 -1508 -1127 -1371 

 

 

Ikke prissatte konsekvenser 

Kapitlet omfatter de ikke-prissatte konsekvensene som skal utredes i henhold til 
planprogrammet. Utredningsmetoden er beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 140. 
Konsekvensen vurderes ut fra å sammenholde verdi og omfang og gi det en karakter etter gitt 
skala. 

Skalaen er nidelt og spenner fra karakteren meget stor positiv (+ + + +) til meget stor negativ 
konsekvens (- - - -). 

Vurdering av konsekvenser gjennom Fagernes 

Landskap: Alt. 2, grønn vurderes som best i forhold til landskapsbilde og bybilde. Alt. 1 vil 
sammen med alt 2 grønn gi den beste reiseopplevelsen gjennom sentrum på grunn av lengst 
dagstrekninger. 
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Nærmiljø og friluftsliv: Alt.3 rød og alt. 4 oransje er vurdert tilnærmet like, men alt. 3 rød er 
rangert foran alt. 4 oransje fordi alt. 4 oransje ventes å få mest gjenværende trafikk i sentrum. 
Alt. 1 er rangert lavest fordi gjennomgangstrafikken vil opprettholde E16 sin barrierevirkning. 

Naturmiljø: Alt. 1, alt. 2 grønn og alt. 3 rød vil ikke forringe naturverdier i Fagernes sentrum, 
men kan ha negativ konsekvens ved anleggsarbeider ved Neselve.  

Alt. 4 oransje kan påvirke vannmiljø og bunnforhold ved en utfylling i Stondefjorden, i tillegg 
til konsekvenser ved anleggsgjennomføringen ved Neselve. Alt.4 kommer derfor dårligst ut 
for tema naturmiljø. Liten negativ konsekvens (-). 

Kulturmiljø/kulturminner: Alt. 1 vil ha ubetydelig konsekvens (0). Alt. 2 grønn, 3 rød og 4 
oransje vil være positiv for kulturmiljøet på grunn av mindre trafikk i sentrum. Ubetydelig / 
liten positiv konsekvens (0/+) 

Naturressurser: Alt. 1 gjennom sentrum er vurdert til ikke å ha noen konsekvenser for 
naturressurser. Alt.2 grønn, 3 rød og 4 oransje beslaglegger noe skog ved nordlige 
tunnelportal og elvekryssingen. 

Dyrka mark: Beslaglegges ved Breiset/Nørdre Breiset i forbindelse med kryss med dagens fv. 
51. Middels negativ konsekvens (- -) 

Risiko og sårbarhet: Det er identifisert eventuelle hensynssoner over betongkulvert i sentrum i 
alt. 3 rød, i forhold til planer om å bygge av helsetun mv. på disse arealene. Liten negativ 
konsekvens (-) 

Regionale virkninger: Alt. 1 i dagens trase vil ha samme tilknytning til Fagernes som i dag. 

Næringsliv: Næringsliv, handelsstand og kundegrunnlaget påvirkes ikke. Det antas at alt. 2 
grønn ikke vil påvirke næringslivet og handelsstanden i vesentlig grad, men kan gi bedre 
forhold i nedre deler av sentrum slik at dette området fremstår som mer attraktivt enn i dag. 
Liten positiv konsekvens (+) 

Trafikkforhold: Trafikkforholdene i alt. 3 rød vil bli bedre gjennom de lokale gatene i 
sentrum. Adkomsten fra hovedvegen vil bli omtrent som i dag. Det antas at dette vil påvirke 
næringslivet og handelsstanden i positiv retning ved at det blir mer attraktivt å besøke stedet. 
Middels positiv konsekvens (++) 

I alt. 4 oransje vil trafikkforholdene bli bedre ved at en del av trafikken ledes over i den nye 
tunnelen. Adkomsten fra hovedvegen vil bli noe lengre og gjør at flere vil reise forbi uten å 
stoppe. Det er to forhold som antas å trekke i hver sin retning, og det er derfor grunn til å tro 
at resultatet vil bli omtrent som i dag. Ingen konsekvens (0). 

 

Tabell 2 samletabell for Fagernes sentrum 

 Alt. 1 Alt. 2 grønn Alt. 3 rød Alt. 4 oransje 
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Landskap + +/++ + + 

Nærmiljø/friluftsliv 0 ++/+++ +++ +++ 

Naturmiljø 0/- 0/- 0/- - 

Kultur/kulturminner 0 0/+ 0/+ 0/+ 

Naturressurser 0 - - - - - - 

Risiko og sårbarhet 0 0 - 0 

 

Vurdering av konsekvenser mellom Fagernes og Hande 

Landskap: 

Alt. 2AB Røn vurderes som best i forhold til landskap. Reiseopplevelsen langs med 
Sæbufjorden vil være meget god, og man har god utsikt til kulturlandskapet på østsiden av 
fjorden, men tunnel vil være negativt for reiseopplevelsen. Veganlegget vil være godt 
forankret i landskapet. Liten negativ konsekvens (-). 

Alt. 2B Hande vil virke negativt på reiseopplevelsen, men alternativet vil være mindre synlig 
på grunn av vegetasjon. Man vil få en god opplevelse av landskapet i hver ende av tunnelen. 
Middels negativ konsekvens (- -). 

Alt. 2A Ulnes vil føre til mange uheldige inngrep i terrenget, nærføring til gårdsbruk og kirker 
og inngrep enkelte eiendommer. Ulempene vil bli mindre omfattende enn i alt.1. Det vil bli 
mindre god reiseopplevelse på grunn av tunnel. Middels negativ konsekvens (- -) 

Alt. 1 innebærer en rekke uheldige inngrep i landskapet, med høye skjæringer og fyllinger. 
Det vil gi den beste reiseopplevelsen siden dette alternativet har den lengste dagstrekningen. 
Middels negativ konsekvens (- -). 

Nærmiljø og friluftsliv 

Alt. 2AB Røn er vurdert som best, da dette alternativet vil redusere barrierevirkningen av 
dagens E16 langs Strøndafjorden (+/++). 

Alt. 2A Ulnes med tunnel fra Breiset til nord for Ulnes vurderes å ha en liten positiv 
konsekvens og derfor rangert som nummer to. Man vil i dette alternativet få redusert 
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 (+). 

Alt. 2B Hande 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. (+). 
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Alt. 1 vil i stor grad vil forsterke barrierevirkningen mot både Strøndafjorden og 
Slidrefjorden, samt mellom bebyggelsen i grendene langs traseen (-/- -). 

Naturmiljø 

Alt. 2AB Røn vurderes som best, men medfører inngrep i naturmiljøet ved Rantrudberget og 
deltaområde ved Sæbufjorden nord. Ved Røn vil tiltaket trolig ikke medføre fragmentering av 
verdifullt viltområde, men ligger nær beite- og yngleområder i øst og vest. Samlet 
konsekvensutredning for alt.2AB Røn: Liten negativ konsekvens (-) 

Alt. 2A Ulnes: På strekningen fra Ulnes til Hande har alternativet samme konsekvens som 
tilsvarende strekning i alt. 1. Liten til middels negativ konsekvens (-/- -). 

Alt. 1 kan medføre inngrep i naturtyper av lokal viktighet, samt yngleområde for fugl på 
rødlista sør for Ulnes. Mellom kommunegrensa og Røn sør kan tiltaket påvirke naturtyper ved 
Kvåle.           Tiltaket vil berøre lokalitet vurdert som svært viktig ved Reie og ved Midtre 
Hande. Middels negativ konsekvens (- -). 

Alt. 2B Hande øst for åsen berører beiteområder for elg og rådyr, leveområde for storfugl, 
samt tjern med småsalamander. Middels negativ konsekvens (- -). 

Kulturmiljø/kulturminner 

Samlet sett er alt. 2AB Røn det alternativet som vil ha minst negativ konsekvens for 
kulturminner og kulturmiljø. 2AB Hande vil ha konsekvens for 16 av kulturmiljøene i 
tiltaksområdet, positiv konsekvens for 7 kulturmiljø og negativ konsekvens for 2 kulturmiljø.. 
Ubetydelig / liten negativ konsekvens (0/-). 

Alt. 2A Ulnes vil ha konsekvens for 13 av kulturmiljøene i tiltaksområdet, negativ 
konsekvens for 4 og positiv konsekvens for 4 av kulturmiljøene. Dette alternativet vil ha liten 
positiv konsekvens for kulturmiljøet ved Ulnes, pga. tunnel som vil lede trafikk utenom 
kulturmiljøet. Liten negativ konsekvens (-). 

Alt. 2B Hande vil ha konsekvens for 14 av kulturmiljøene, positiv konsekvens for 8 og 
negativ konsekvens for 4. Som det eneste av de fire alternativene, vil dette bare ha positiv 
konsekvens for kulturmiljøene langs E16 på østsiden av Strondafjorden. Liten/ middels 
negativ konsekvens (-/- -). 

Alt. 1 vil gå gjennom det sentrale gårds- og bosetningsområdet langs østsiden av 
Strøndafjorden, og vil berøre flest områder med kjente kulturminner. 16 av kulturmiljøene på 
strekningen Fagernes - Hande ligger ved eller i nærheten av E16, og Alt.1 vil ha negativ 
konsekvens for 8 av disse. Middels negativ konsekvens (- -). 

Naturressurser 

Alt. 2AB Røn og 2B Hande vil få minst negativ betydning. 

Alt. 2AB Røn vil medføre 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 
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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 vil medføre 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 (- -) 

Alt. 2A Ulnes vil medføre 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. 1 vil medføre 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 (- - -) 

Risiko og sårbarhet 

ROS analysen konkluderer med det ikke er noen spesielle samfunnssikkerhetsforhold som vil 
være utslagsgivende i forhold til valg av alternativ. De viktigste forskjellene er antagelig 
skredfaren og dybdeforhold i Strondafjorden for alt.1 og eventuelle hensynssoner over 
betongkulvert i sentrum i Alt.3 rød, i forhold til planer om å bygge helsetun mv. på disse 
arealene. Ut over dette er det bare noen minimale forskjeller som ikke vil påvirke utfallet av 
valg av alternativ. 

Næringsliv 

Alt. 1 For eksisterende næringsliv som i stor grad består av transportkrevende foretak vil en 
oppgradering av E16 være positivt med tanke på reisetid og transportkostnader. Fortsatt E16 
gjennom tettstedene kan også gi næringslivet en forutsigbarhet i forhold til utvikling av 
eksisterende foretak og nyetableringer. Fremtidige næringsareal avsatt i kommuneplanen vil 
få lett tilgang til E16. Løsningen gir også en forutsigbarhet i forhold til fremtidig bosetting i 
tettstedene Ulnes og Røn. 

Alt. 2A Ulnes Overnattingsforetak og butikker ved Strøndafjorden og Tyinvegen mellom 
Fagernes og Ulnes mister nærhet til E16, og det tilfeldige kundegrunnlaget. 

Alt. 2AB Røn vil bidra til at næringsarealene på Breiset og Storebrøtin, vil få god lokalisering 
inntil ny E16. Dette er gunstig for næringslivet med henblikk på nyetableringer, slik som det 
ligger inne i kommuneplanen for Vestre Slidre. Fagernes regionsenter er også tjent med 
sentrumsnære næringstomter. Overnattingsforetak og butikker ved Strøndafjorden og 
Tyinvegen mellom Fagernes og Ulnes mister nærhet til E16, og det tilfeldige 
kundegrunnlaget. Røn butikksenter og bensinstasjonen kan miste noe av kundegrunnlaget ved 
at gjennomgangstrafikken forsvinner. 

Alt. 2B Hande vil være raskest og mest effektiv for langtransportforetak. Vegen legges helt 
utenom tettstedene Ulnes og Røn. Nye foretak innen industri, produksjon og handel som er 
avhengig av å transportere varer og tjenester vil erfaringsmessig lokalisere seg i tilknytning til 
hovedvegen. Overnattingsforetak og butikker ved Strøndafjorden og Tyinvegen mellom 
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Fagernes og Ulnes, samt dagligvarehandelen i Ulnes mister nærhet til E16, og det tilfeldige 
kundegrunnlaget.  

 

Samletabell Fagernes - Hande 

 Alt.1 Alt.2A Ulnes Alt.2AB Røn Alt.2BHande 

Landskap - - - - - - - 

Nærmiljø/friluftsliv -/- - + +/++ + 

Naturmiljø - - -/- - - -/- - 

Kultur/kulturminner - - - 0/- -/- - 

Naturressurser - - - - - - - - - - 

Risiko og sårbarhet - - 0 0 0 

 

Anbefaling 

Den samfunnsmessige analysen viser at ingen av de utredede alternativene for ny E16 
Fagernes – Hande samlet sett er samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer. Målet om 
lavere transportkostnader og en bedre veg mellom landsdelene, samt styrking av Valdres 
generelt og Fagernes spesielt tilsier likevel at prosjektet bør gjennomføres. Siden prosjektet 
har negativ nytte, bør det tilstrebes løsninger som gir minst økonomisk tap, men som likevel 
oppfyller de målene som er satt. 

Fagernes - Hande 

Statens vegvesen anbefaler alternativ 2AB Røn mellom Fagernes og Hande 

Alternativ 2AB Røn har lavere samfunnsøkonomisk nytte enn alt. 2A Ulnes, men høyere enn 
alternativ 2B Hande. Denne løsningen vurderes som best eller likeverdig for alle de ikke 
prissatte temaene. En positiv reiseopplevelser og et veganlegg som kan forankres på en god 
måte i terrenget gjør at dette alternativet vurderes som best i forhold til landskapet. Traseen 
vil i liten grad berøre nærmiljø og friluftsliv fordi man går utenom de mest sårbare områdene. 
Det samme kan sies om naturmiljø og kulturminner. Løsningen vurderes omtrent likt med 
alternativ 2B Hande i forhold til naturressurser og forventes å bli bedre enn alternativ 1 og 2A 
Ulnes. 

Det er lagt stor vekt på å velge en løsning som beslaglegger minst dyrka eller dyrkbar mark. 
Det er en vesentlig grunn til ikke å velge alternativ 2A Ulnes, selv om denne løsningen 
kommer best ut på prissatte konsekvenser, og da særlig i forhold til trafikantnytte. 

Beregning av kjøretider mellom Vaset og Fagernes tyder på at den nye tunnelen kan 
konkurrere med dagens veg. Gjennomgangstrafikken og en stor del av tungtrafikken vil 
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benytte tunnelen og gjenværende trafikk på den gamle vegen vil i stor grad være lokaltrafikk 
med private biler, noe som vil gi mindre ulemper for folk som bor og ferdes langs vegen. 
Alternativ 2AB Røn vurderes derfor som best ut fra en total vurdering 

Gjennom Fagernes 

Statens vegvesen anbefaler alternativ 2, grønn gjennom Fagernes 

Gjennom Fagernes sentrum er det alternativ 2 grønn som får størst netto nytte, her uttrykt som 
minst negativ netto nytte. Det er da særlig lavere anleggskostnader som slår ut i positiv 
retning for denne løsningen. Alternativ 2 får en mer positiv vurdering når det kommer til 
landskapsbildet og bybildet. Ulemper med barriere vil bli redusert ved at det gjøres en del 
tiltak på eksisterende veg mellom Jernbanevegen og Tveitavegen med sanering av avkjørsler, 
kanalisering og planskilte kryssinger for gående og syklende. Ulemper med støy forventes å 
bli redusert på grunn av endret arealbruk langs den aktuelle vegen. 

Alternativ 2 grønn vil gjøre Fagernes synlig for vegfarende og gi god tilknytning til sentrum. 
Dette vil styrke Fagernes som by- og regionsentrum. 

Alternativ 3 rød vurderes som mest sårbar fordi det her kreves at det reguleres hensynssoner 
over tunnelen hvor det blant annet er planlagt å bygge nytt helsetun. Det kan også bli 
arealkonflikter ved anleggelse lokal ringveg i sentrum. Det er derfor usikkert hvordan dette 
kan løses på en god måte. 

Alternativ 4 oransje vil bli vesentlig dyrere enn alternativ 2 grønn. I tillegg vil det bli minst 
trafikk på det nye vegnettet. Alternativ 3 rød og 4 oransje vurderes som best i forhold til 
nærmiljø og friluftsliv fordi man får flyttet en stor del av trafikken ut av sentrumsgater og 
man oppnår et forbedret bymiljø. 

 
Rådmannens vurdering: 
Dette planarbeidet er av svært stor betydning, særlig for Nord-Aurdal og Vestre Slidre men 
også for resten av Valdres kommunene. Det vil være naturlig at rådmannen i denne saken 
vurderer planforslagene ut fra Nord-Aurdal kommunes ståsted, og at en samordnet holdning 
til utbyggingsalternativene må baseres på politisk samarbeid med nabokommunene. 

Det er Statens vegvesen som har utarbeidet forslagene til kommunedelplan og som legger 
forslagene med tilhørende dokumenter og rapporter ut til offentlig ettersyn. På grunnlag av 
det offentlige ettersynet vil Vegvesenet gi en endelig anbefaling av hvilke alternativ som bør 
velges før saken oversendes kommunene til politisk behandling for godkjenning av 
kommunedelplanen. 

Nord for Fagernes står en etter den innledende silingsprosessen tilbake med 
tunnelalternativene Breiset-Ulnes, Høldalsføss-Røn og Plassane-Hande. Gjennom/forbi 
Fagernes sentrum har en beholdt alternativ 2, (grønn linje med tunnel fra Shell/Seven-Eleven) 
3, (rød fra ca. 250 m nordvest for avkjøringa til Jernbanevegen) og 4 (oransje fra Vika 
området) i tillegg til 1 (svart med opprusting av eksisterende veg). Alle tunellalternativene er 
planlagt fram til Hunkevika.  
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Fagernes – Hande 

Hvor mange som faktisk vil benytte de forskjellige tunnelalternativene vil trolig variere sterkt 
etter hvilken trase som velges. Tunnelen til Hande vil i hovedsak betjene 
gjennomgangstrafikken, mens en tunnel til Ulnes trolig også vil ta hånd om størstedelen av 
lokaltrafikken. Trafikkmengden i en tunnel til Røn vil trolig ligge et sted mellom Ulnes- og 
Handealternativet. En vesentlig del av trafikken nordvestover fra Fagernes går til Vaset 
området. Størstedelen av denne trafikken vil neppe benytte en tunnel til Røn. Utløpet vil ligge 
ca. 1 km nord for Røn sentrum og trafikken må derfor tilbake via sentrum før den tar av i 
retning Vaset via den kommunale Brekkevegen. Det kan i tillegg legges noe vekt på at en 
tunnel til Røn vil la trafikken mot Beitostølen følge E16 fram til Høldalsføss. Framtidig 
kjøremønster vil trolig være sterkt avhengig av trafikkforhold og fartsgrenser på dagens veg.  

Prissatte konsekvenser er beregnet til 1687 mill. kroner for tunnel til Ulnes, 1664 for tunnel til 
Røn nord og 1600 for alternativet til Hande. Effektberegningene gir størst fordel for 
transportbrukerne ved valg av alternativ Ulnes, mens de ikke prissatte konsekvensene slår ut 
til fordel for Røn, særlig på grunn av hensyn til dyrka mark.  

Ved valg av Hande eller Røn vil resttrafikken på dagens veg bli betydelig. Med en tunnel til 
Røn er trafikkmengden forbi Strønd beregnet til 1200 (ÅDTU 2018) mens tunnel til Ulnes vil 
gi et tilsvarende tall på 300. Uansett alternativ vil trafikkforholdene på eksisterende veg 
likevel bli betydelig bedre fordi tungbiltrafikken mot vestlandet vil kjøre ny veg. Valg av 
Hande eller Røn vil gi større behov for utbedringer på eksisterende veg for å sikre de myke 
trafikantene akseptable trafikkforhold og sikkerhet. Fordi Hande-alternativet ville få lavest 
trafikkmengde og derfor får forholdsvis lav nytteverdi er en enig i vegvesenets konklusjon om 
ikke å anbefale dette alternativet. 

Valget blir på mange måter et valg mellom trafikkmessige og samfunnsøkonomiske hensyn 
på den ene siden og hensynet til jordvern på den andre. En merker seg at Vegvesenet 
anbefaler Røn-linja, hovedsakelig ut fra jordvernhensyn og redusert barrierevirkning i Røn 
sentrum, men ut fra kommunens hensyn vil Ulnes-alternativet trolig være det gunstigste 
valget. 

Fagernes sentrum  

De prissatte konsekvensene er anslått til 430, 655 og 676 mill. kroner for henholdsvis 
alternativ 2, 3 og 4. Oversikten for ikke prissatte konsekvenser gir ikke noen klare føringer 
bortsett fra at utbedring av dagens trase kommer klart dårligst ut.  

Når det gjelder Fagernes sentrum er det vanskelig å se Vegvesenets anbefalte forslag som en 
god framtidig løsning for Fagernes som by og regionsenter. Vegvesenet har et poeng i at 
alternativ 2 (grønn linje) gir best tilgang og størst bruk av tunnelen til Hunkevike. Det virker 
likevel ikke gunstig å trekke tungbil- og gjennomgangstrafikken inn mot, og gjennom sentrale 
deler av Fagernes. Det blir vanskelig å knytte Tveitavegen opp mot rundkjøringa og denne 
vegen er derfor tenkt stengt mot sør. Det må da finnes nye løsninger i forhold til dagens 
skoleskyssordning. En vil også peke på den barrierevirkningen en slik løsning vil utgjøre, 
med sentrum og handelstilbudene på den ene siden og barnehagen, skoleområdene, det 
lokalmedisinske senteret og boligområdene på den andre siden.  
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Med tanke på de knappe arealreservene i sentrum vil trolig heller ikke alternativ 3 (rød linje) 
være en god løsning for Fagernes. Tyngdepunktet i Fagernes har de siste årene flyttet seg i 
retning søndre del av sentrum og løsningen legger beslag på mye areal i dette området. I 
tillegg må denne traseen tilpasses den vedtatte reguleringsplanen for det lokalmedisinske 
senteret, noe som kan være en utfordring slik traseen er vist.  

Alternativ 4 (oransje linje) har i større grad preg av å være en reell omkjøringsveg. Dette 
vurderes å være det eneste alternativet som gir en langsiktig og framtidsrettet løsning. En kan 
her peke på de positive erfaringene med tilsvarende omkjøringsveger for eksempel de som er 
etablert forbi Dokka og Gol. Argumentene mot er selvsagt kostnadene og at mye av trafikken 
er lokaltrafikk mot sentrum. Det vil utvilsomt være behov for utbedring av Skrautvålvegen 
dersom alternativ 4 velges. Fra kommunens side vil en derfor likevel anbefale dette 
alternativet fordi det gir et omkjøringsalternativ der en unngår å trekke tunge kjøretøy og 
gjennomgangstrafikk inn i sentrum. Samtidig gir den skisserte utfyllinga i Vika området 
utviklingsmuligheter i søndre del av Fagernes og åpner for tilrettelegging av en attraktiv og 
grønn innfartskorridor mot sentrum. 

Forslag til vedtak: 
Nord-Aurdal kommune ser på de oversendte forslagene til kommunedelplanen for E16 
Fagernes Hande som et godt grunnlag for å komme videre med denne planleggingsoppgaven 
og formannskapet vil påpeke at dette vil være en svært etterlengtet avklaring som vil gi 
viktige føringer for framtidig utvikling – ikke bare for Fagernes, men for hele Valdres. 

På strekningen Fagernes nord – Hande vil Nord-Aurdal kommune anbefale alternativ 2A med 
tunnel fra Breiset til Ulnes. 

Gjennom Fagernes vil Nord-Aurdal kommune sterkt anbefale alternativ 4 med tunnel fra 
Bakkevegen til Hunkevike. 

 
07.03.2013 Formannskapet 
Rådmann og saksbehandler orienterte om saken og la fram forslag til justering av 
saksframstillingen ved tilføyelse av en setning i nest siste avsnitt i avsnittet Fagenes – Hande. 
 
Olaf Nils Diserud foreslo andre avsnitt i rådmannens forslag til vedtak justert til ”… alternativ 
2AB med tunnel fra Høldalsføss til Røn.”  
 
Votering: 
Rådmannens forslag med Olaf Nils Diseruds endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FS-006/13 Vedtak, enstemmig (7 stemmer): 
Formannskapet tilrår for kommunestyret å vedta følgende forslag: 
 
Nord-Aurdal kommune ser på de oversendte forslagene til kommunedelplanen for E16 
Fagernes Hande som et godt grunnlag for å komme videre med denne planleggingsoppgaven 
og formannskapet vil påpeke at dette vil være en svært etterlengtet avklaring som vil gi 
viktige føringer for framtidig utvikling – ikke bare for Fagernes, men for hele Valdres. 
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På strekningen Fagernes nord – Hande vil Nord-Aurdal kommune anbefale alternativ 2AB 
med tunnel fra Høldalsføss til Røn. 

Gjennom Fagernes vil Nord-Aurdal kommune sterkt anbefale alternativ 4 med tunnel fra 
Bakkevegen til Hunkevike. 

Saksframlegger: Inger Torun Klosbøle 

11.03.2013 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Kommunedelplan er lagt ut på høring. Rådet fikk utsendt presentasjonen som ble lagt fram for 
planutvalget tidligere i år. 
 
Fagernes sentrum 
Rødt alternativ: 

• Medfører at Fagernes blir til ei ”trafikkmaskin” og rådet stiller spørsmålstegn til 
hvordan tilgjengeligheten blir for bevegelseshemmede og om dette alternativet vil 
medføre tap av en rekke parkeringsplasser 

• Spørsmål om det røde alternativet vil komme i konflikt med nytt Valdres 
Lokalmedisinsk senter 

 
Grønt alternativ: 

• Dette vil dele Fagernes i to 
• Alternativet vil gi dårligere forhold for nærmiljøet og friluftsliv 
• Dette alternativet er foreslått fra Statens vegvesen og er det rimeligste alternativet 

 
Oranje alternativ 

• Dette er et alternativ som gir de beste forhold til nærmiljø og friluftsliv 
• Hoveddelen av trafikken legges utenom sentrum 
• Større trafikksikkerhet for de som skal krysse E16 ved FK senteret for å komme til 

Fagernes legesenter, NAUS, NABS, Valdres Lokalmedisinske senter og andre 
tjenester som ligger på oversiden av E16 

 
Alternativer for Fagernes nord – Hande 

• Utbygging og utbedring av FV 51 vektlegges fordi det er stor trafikk til Beitostølen 
også for Nord-Aurdal kommunes innbyggere.  

 
KRNF-005/13 Vedtak, enstemmig (5 stemmer): 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne anbefaler oransje alternativ for 
Fagernes sentrum. Fra Fagernes nord til Hande anbefales alternativ 2AB 
 
……. 
 

21.03.2013 Kommunestyret 
Saksframlegger redegjorde for saken. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt.  
 
KS-019/13 Vedtak, enstemmig (20 stemmer): 
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Nord-Aurdal kommune ser på de oversendte forslagene til kommunedelplanen for E16 
Fagernes Hande som et godt grunnlag for å komme videre med denne planleggingsoppgaven 
og formannskapet vil påpeke at dette vil være en svært etterlengtet avklaring som vil gi 
viktige føringer for framtidig utvikling – ikke bare for Fagernes, men for hele Valdres. 

På strekningen Fagernes nord – Hande vil Nord-Aurdal kommune anbefale alternativ 2AB 
med tunnel fra Høldalsføss til Røn. 

Gjennom Fagernes vil Nord-Aurdal kommune sterkt anbefale alternativ 4 med tunnel fra 
Bakkevegen til Hunkevike. 

……. 
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Saksutgreiing
Statens vegvesen sendte den 05.02.2013 kommunedelplanen for E16 Fagernes – Hande til 
offentleg ettersyn, med frist for merknad 25.03.2013.

SVV legg fram følgjande anbefaling:

10.3 ANBEFALING
Den samfunnsmessige analysen viser at ingen av de utredede alternativene for ny E16 
Fagernes – Hande samlet sett er samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer. Målet om 
lavere transportkostnader og en bedre veg mellom landsdelene, samt styrking av Valdres 
generelt og Fagernes spesielt tilsier likevel at prosjektet bør gjennomføres. Siden prosjektet 
har negativ nytte, bør det tilstrebes løsninger som gir minst økonomisk tap, men som likevel 
oppfyller de overordnede målene som er satt.

Fagernes - Hande
Statens vegvesen anbefaler alternativ 2AB Røn mellom Fagernes og Hande 
Alternativ 2AB Røn har lavere samfunnsøkonomisk nytte enn alt. 2A Ulnes, men høyere 
enn alternativ 2B Hande. 2AB Røn vurderes som best eller likeverdig for alle de ikke 
prissatte temaene. En positiv reiseopplevelse og et veganlegg som kan forankres på en god 
måte i terrenget gjør at dette alternativet vurderes som best i forhold til landskapet. Traseen 
vil i liten grad berøre nærmiljø og friluftsliv fordi man går utenom de mest sårbare 
områdene. Det samme kan sies om naturmiljø og kulturminner. Løsningen vurderes omtrent 



likt med alternativ 2B Hande i forhold til naturressurser og forventes å bli bedre enn 
alternativ 1 og 2A Ulnes.

Beregning av kjøretider mellom Vaset og Fagernes tyder på at den nye tunnelen kan 
konkurrere med dagens veg. Gjennomgangstrafikken og en stor del av tungtrafikken vil 
benytte tunnelen og gjenværende trafikk på den gamle vegen vil derfor i første rekke være 
lokaltrafikk med private biler. Denne typen trafikk vil ha mindre ulemper for folk som bor 
og ferdes langs vegen. 

Alternativ 2AB Røn vurderes derfor som best ut fra en total vurdering. Det er lagt stor vekt 
på å velge en løsning som beslaglegger minst dyrka eller dyrkbar mark. Det er en vesentlig 
grunn til ikke å velge alternativ 2A Ulnes, selv om denne løsningen kommer best ut på
prissatte konsekvenser, og da særlig i forhold til trafikantnytte.

Alternativ 1 kommer best ut i effektberegningene. De lave investeringskostnadene, dvs. 
lavest byggekostnad, virker positivt inn på effektberegningene. Fordi man følger en større 
omveg langs eksisterende veg, og dels fordi man har en lavere dimensjonerende fart på deler 
av strekningen, blir resultatet lengst kjøretid og størst reiselengde. Dette virker negativt på 
trafikantnytten og gir store utslag i effektberegningene. En annen ulempe med alternativ 1 er 
at denne vanskelig kan kombineres med en omkjøringsveg utenom Fagernes sentrum. Det 
vil da være lite fremtidsrettet å anbefale dette alternativet.

Alternativ 2B Hande kommer dårligt ut på grunn av lavere trafikantnytte. Kjørelengden og
byggekostnadene vil bli omtrent som i 2A Ulnes og 2AB Røn, men med mindre trafikk på 
det nye vegnettet vil det være færre trafikanter som får nytte av veganlegget. Ut fra de lave 
nytteberegningene anbefales ikke alternativ 2B Hande.

Gjennom Fagernes
Statens vegvesen anbefaler alternativ 2, grønn gjennom Fagernes.
Gjennom Fagernes sentrum er det alternativ 2 grønn som får størst netto nytte, her uttrykt 
som minst negativ netto nytte. Det er da særlig lavere anleggskostnader som slår ut i positiv 
retning for denne løsningen. Alternativ 4 oransje og alternativ 3 rød vil bli ca. 200 mill 
kroner dyrere enn alternativ 2 grønn. Alternativ 2 grønn vil også bli billigere i drift på grunn 
av kortere tunnel. Målet om å bygge opp om Fagernes som regionsenter og styrke 
næringslivet kan ivaretas ved å anlegge en veg som gir best mulig tilgjengelighet til 
Fagernes sentrum. Kjøreadkomsten til Fagernes bør være tydelig, enkel og oversiktlig. 
Alternativ 2 grønn vil få best tilknytning til Fagernes med to sentrale kryss som fordeler 
trafikken inn til sentrum. Alternativ 3 grønn og alt 4 oransje får ett kryss i
sentrum. 

I tillegg har alle alternativene kryss med Skrautvålvegen og med gamle fv 51 oppe ved
Hunkevike. Kryssenes kapasitet vurderes om best i alternativ 2 grønn som har to kryss i 
Fagernes i forhold til alternativ 3 rød og alt 4 oransje. Likevel vil alle de vurderte 
alternativene vil få god kapasitet på normale dager og det vil bli vesentlig bedre enn i dag 
fordi man unngår flaskehalsen gjennom sentrum og krysset vest for brua.

Det er viktig at flest mulig biler benytter den nye omkjøringsvegen for derved å avlaste 
sentrum. Det forutsetter at mest mulig av lokaltrafikken også velger å benytte den nye 
omkjøringsvegen i tillegg til gjennomgangstrafikken. Da må kryssene på E16 legges slik at 
det blir korte avstander til og fra de sentrale delene av Fagernes. Det er beregnet at alternativ 
2 grønn vil få mest trafikk og avlaster Skrautvålvegen i vesentlig grad i forhold til alt 3 rød 
og alt 4 oransje. Øvre deler av sentrum vil få mest trafikk i alternativ 2 grønn fordi tunnelen 
ikke går forbi på denne strekningen. Bygging av ny veg må ta hensyn til en ønsket 
byutviklingen og unngå barrierer. 



Dagens Fagernes har utviklet seg med sitt handelstyngdepunkt sør for E16. En videre 
utvikling ventes å skje ved at sentrum bygges ut med flere arbeidsplasser og boliger. 
Skolene og det fremtidig helsetunet på nordsiden av E16 innebærer en tydelig deling, og 
gode kryssinger er derfor avgjørende for å skape et godt sentrum. Hvis man velger alternativ 
3 rød eller alt 4 oransje vil være mulig å bygge miljøgate gjennom hele eller deler av 
sentrum fordi det vil bli liten gjennomgangstrafikk og færre biler. Ved alternativ 2 grønn vil
deler dagens veg få gjennomgangstrafikk og det bli nødvendig å bygge planskilte kryssinger 
for gående og syklende, slik som vist i den foreslåtte løsningen. Anlegget bør medføre minst 
mulig inngrep i bebyggelse, både i anleggsperioden og i permanent situasjon. Alternativ 3 
rød vil få en ca. 300 meter lang betongtunnel som bygges i åpen byggegrop
gjennom øvre deler av sentrum.

Anleggsperioden vil få betydning for enkelte eiendommer i dette området. Det blir 
nødvendig å regulere hensynssoner over tunnel hvor det blant annet er planlagt å bygge nytt 
helsetun. Det kan også bli arealkonflikter ved anleggelse lokal ringveg i sentrum. Det er
derfor usikkert hvordan dette kan løses på en god måte. Noen av disse ulempene ved 
alternativ 3 rød kan reduseres ved å flytte tunnelen lenger øst, men det vil igjen bety store 
inngrep i eiendomsmassen.

Alternativ 4 oransje vil medføre en del ulemper og eiendomsinngrep ved det østre 
tunnelpåhugget på grunn av en del løsmasser som må graves bort. Alternativ 2 grønn vil 
berøre bensinstasjonen og en eller kanskje to boliger ved Tveitavegen. 

Samlet sett vurderes alternativ 2 grønn som best.
Den valgte løsningen bør ikke føre til uakseptabel støy og forurensning, noe som krever at 
det blir minst mulig biltrafikk i nærheten av støyfølsom bebyggelse. Alternativ 2 grønn 
vurderes som dårligere enn alternativ 3 rød og alternativ 4 oransje i forhold til støy. Dette 
fordi det blir mer trafikk gjennom sentrumsgaten. Konsekvensen av dette kan være at deler 
av den bebyggelsen som ligger her vil gjennomgå en bruksendring til forretning og annet 
næringsformål som er mer robust for støy og luftforurensning. Det nye helsetunet kan 
bygges med god skjerming mot støy. Alternativ 2 grønn vil gi minst støy langs 
Skrautvålvegen. Alternativ 3 rød og 4 oransje vurderes som best i forhold til nærmiljø og 
friluftsliv fordi man får flyttet en stor del av trafikken ut av sentrumsgater og man oppnår et 
forbedret bymiljø. 

Vurdering:
Dette er ein felles kommunedelplan for E16 på ei strekning som går gjennom 2 kommunar. 
Det er difor eit poeng at det bør vere ein viss semje mellom dei to berørte kommunane 
Vestre Slidre og Nord-Aurdal. Samtidig er det viktig for oss at vi ivaretek vår kommune på 
ein best mogleg måte.

Strekninga Fagernes – Hande:
Den delen av strekninga som berører vår kommune mest er i praksis kvar tunnell-utslaget vil 
komme. SVV har tilrådd tunellutslag nord for Røn. Dette er for så vidt i tråd med 
administrasjonens oppfatning, sjølv om det har vore ein viss diskusjon om det er mogleg å 
kunne trekke dette tunnellutslaget til rett sør for Røn sentrum. Administrasjonen legg ikkje 
opp til ein vurdering av Røn-sør, då dette i utgangspunktet ikkje ligg inne i planforslaget. 
Det er dog frå SVV si side gjeve ei tilleggsvurdering om det er mogleg å flytte 
tunnellutslaget noko i Røn ved ein reguleringsplan. Ein føresett då at dette spørsmålet om 
Røn sør eller Røn-Nord vert take opp att. Dette alternativet vert difor nemna som Røn-Nord 
i tråd med SVV sin anbefaling.



Røn-Nord vert sett opp mot Ulnes. Det føreligg vektige argument mot Ulnes, der det største 
muligens er reduksjon av dyrka mark. Dette er noko ein antek statlege sektormyndigheiter 
vil vurdere i høve til motsegn, særskilt når det gjeld dyrka mark.

Det er og viktig i denne saka o prøve å verte einige om ei felles haldning til vegforslag i 
samarbeid med både SVV samt Nord-Aurdal kommune (NAK). NAK har i møte i 
formannskapet nyleg vedteke å sende uttale til kommunestyret om at dei stør SVV si uttale 
om å prioritere Røn-Nord. Dersom det ikkje føreligg sterke og vektige grunnar for Røn-
Nord, bør difor og Vestre Slidre kommune støtte dette same alternativet.

Ein negativ konsekvens som ein kan sjå av Røn-Nord er at det kan verte mindre 
gjennomgangstrafikk gjennom Røn sentrum, då det kan føre til at trafikk som kjem inn/ut av 
tunnelen ikkje vil kjøre ein ekstra omveg for å komme innom Røn. Dette kan ramme 
næringslivet negativt. Imidlertid kan dette muligens opvegast av eit betre bumiljø. Samtidig 
kan ein forvente at ein større andel av Vasetrafikken vil nytte tunnelen og dermed kjøre 
gjennom Røn sentrum, som og oppveger ein del tapt gjennomgangstrafikk.   

Eit viktig moment ved Røn-Nord er og korleis ein opparbeider avkøyringa mot Røn. Denne 
bør vere slik at trafikantar får varsel i god tid om Røn sentrum, samt ein god og smidig 
avkjørsel/rundkjøring frå/til E16. Dette er noko kommunen kan vektlegge i uttala, for å 
synleggjere at dette er eit viktig moment for kommunen. 

Imidlertid, enn så lenge kommunen skal uttale seg i høve til dei forslag som ligg føre, står 
valget mellom Røn Nord og Ulnes. Tunnel ved Hande er ikkje på høyring, og det same gjeld 
utbetring av dagens veg. Desse to alternativa er difor ikkje med i denne utredninga.

Fagernes sentrum:
Nord-Aurdal kommune har følgjande uttale til sentrumsløysing:

Fagernes sentrum
De prissatte konsekvensene er anslått til 430, 655 og 676 mill. kroner for henholdsvis
alternativ 2, 3 og 4. Oversikten for ikke prissatte konsekvenser gir ikke noen klare føringer
bortsett fra at utbedring av dagens trase kommer klart dårligst ut.

Når det gjelder Fagernes sentrum er det vanskelig å se Vegvesenets anbefalte forslag som 
en
god framtidig løsning for Fagernes som by og regionsenter. Vegvesenet har et poeng i at
alternativ 2 (grønn linje) gir best tilgang og størst bruk av tunnelen til Hunkevike. Det virker
likevel ikke gunstig å trekke tungbil- og gjennomgangstrafikken inn mot, og gjennom 
sentrale deler av Fagernes. Det blir vanskelig å knytte Tveitavegen opp mot rundkjøringa og 
denne vegen er derfor tenkt stengt mot sør. Det må da finnes nye løsninger i forhold til 
dagens skoleskyssordning. En vil også peke på den barrierevirkningen en slik løsning vil 
utgjøre, med sentrum og handelstilbudene på den ene siden og barnehagen, skoleområdene, 
det lokalmedisinske senteret og boligområdene på den andre siden.

Med tanke på de knappe arealreservene i sentrum vil trolig heller ikke alternativ 3 (rød 
linje)
være en god løsning for Fagernes. Tyngdepunktet i Fagernes har de siste årene flyttet seg i
retning søndre del av sentrum og løsningen legger beslag på mye areal i dette området. I
tillegg må denne traseen tilpasses den vedtatte reguleringsplanen for det lokalmedisinske
senteret, noe som kan være en utfordring slik traseen er vist.

Alternativ 4 (oransje linje) har i større grad preg av å være en reell omkjøringsveg. Dette



vurderes å være det eneste alternativet som gir en langsiktig og framtidsrettet løsning. En 
kan her peke på de positive erfaringene med tilsvarende omkjøringsveger for eksempel de 
som er etablert forbi Dokka og Gol. Argumentene mot er selvsagt kostnadene og at mye av 
trafikken er lokaltrafikk mot sentrum. Det vil utvilsomt være behov for utbedring av 
Skrautvålvegen dersom alternativ 4 velges. Fra kommunens side vil en derfor likevel 
anbefale dette alternativet fordi det gir et omkjøringsalternativ der en unngår å trekke tunge 
kjøretøy og gjennomgangstrafikk inn i sentrum. Samtidig gir den skisserte utfyllinga i Vika 
området utviklingsmuligheter i søndre del av Fagernes og åpner for tilrettelegging av en 
attraktiv og grønn innfartskorridor mot sentrum.

Formannskapet i NAK tilrår difor kommunestyret å anbefale alternativ 4, som er i strid med 
alt2 som SVV anbefaler. 

Administrasjonen finn å tilslutte dei argument som NAK har komme fram med for å prøve å 
bevare Fagernes sentrum og unngå barriereverknad og oppdeling av byen. Administrasjonen 
vil difor rå til å følgje uttala til NAK, men ein føresett då at dette faktisk vert vedteke i 
kommunestyret.

Oppsummert rår difor rådmannen til å anbefale alternativet Røn-Nord samt alternativ 4 
gjennom Fagernes sentrum. 

Forslag til vedtak:
Kommunestyret i Vestre Slidre ser på dei oversendte forslag til kommunedelplan for E-16
Fagernes-Hande som eit godt grunnlag for å komme vidare i denne planleggingsoppgåva, og 
ein påpeiker at dette vil vere ein særs etterlengta avklaring som vil gje viktige føringar for 
framtidig utvikling for heile Valdres.

På strekninga Fagernes Nord – Hande vil Vestre Slidre kommune anbefale alternativ 2AB 
med tunnel frå Holdalsfoss – Røn.
Gjennom Fagernes vil Vestre Slidre kommune anbefale alternativ 4 med tunnel frå 
Bakkevegen – Hunkevika.

14.03.2013 Kommunestyret

Behandling:
Forslag frå repr. Brenna om å stryke siste setning i forslag til vedtak.
Forslag frå repr. Bratvold om å endre siste setning i forslag i vedtak:
Vi støtter Nord-Aurdal med val av trasé gjennom Fagernes – den oransje traséen.
Forslag frå repr. Brenna vedteke med 17 mot 4 stemmer.

KS-013/13 Vedtak:
Kommunestyret i Vestre Slidre ser på dei oversendte forslag til kommunedelplan for E-16
Fagernes-Hande som eit godt grunnlag for å komme vidare i denne planleggingsoppgåva, og 
ein påpeiker at dette vil vere ein særs etterlengta avklaring som vil gje viktige føringar for 
framtidig utvikling for heile Valdres.

På strekninga Fagernes Nord – Hande vil Vestre Slidre kommune anbefale alternativ 2AB 
med tunnel frå Holdalsfoss – Røn.
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SAKSPROTOKOLL 

 
E16 Fagernes - Hande. Offentlig ettersyn av kommunedelplan med KU.  
 

 
Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 18.04.2013 sak 42/13  
 
Forslag til 

VEDTAK 
1. Fylkesutvalget mener at prosessen og konsekvensutredningen for E16 Fagernes – Hande er godt 

gjennomført og gir et godt grunnlag for å ta stilling til valg av trasé for videre planlegging. 
2. Fylkesutvalget beklager at alt. 2B Hande ikke er lagt ut til offentlig ettersyn, da dette alternativet 

er det beste i forhold til automatisk fredete kulturminner, verneverdige kulturminner fra nyere 
tid, kulturmiljø og kulturlandskap.  

3. Fylkesutvalget vil tilrå at alt. 2AB Røn legges til grunn for videre planlegging på strekningen nord 
for Fagernes.  

4. Ut fra det høye potensialet for funn av arkeologiske kulturminner vil fylkesrådmannen fraråde 
alternativ 2A Ulnes. 

5. Fylkesutvalget vil tilrå at alt. 4 oransje legges til grunn gjennom Fagernes.  
6. Dersom alt. 2 grønn eller alt. 3 rød gjennom Fagernes likevel blir valgt, vil fylkesutvalget tilrå at 

løsninger som kan redusere barrierevirkningen, vurderes nærmere.  
 
Møtebehandling 
Eivind Brenna (V) fremmet tillegg til punkt 4, etter «kulturminner»: 
…., og av jordvernhensyn….. 
 
Det ble også gjort oppmerksom på at «fylkesrådmannen» skal erstattes med «fylkesutvalget» i samme 
punkt.   
 
Votering 
Fylkesutvalget sluttet seg enstemmig til forslag fremmet av Brenna (V).  
 
Vedtak 
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1. Fylkesutvalget mener at prosessen og konsekvensutredningen for E16 Fagernes – Hande er godt 
gjennomført og gir et godt grunnlag for å ta stilling til valg av trasé for videre planlegging. 

2. Fylkesutvalget beklager at alt. 2B Hande ikke er lagt ut til offentlig ettersyn, da dette alternativet 
er det beste i forhold til automatisk fredete kulturminner, verneverdige kulturminner fra nyere 
tid, kulturmiljø og kulturlandskap.  

3. Fylkesutvalget vil tilrå at alt. 2AB Røn legges til grunn for videre planlegging på strekningen nord 
for Fagernes.  

4. Ut fra det høye potensialet for funn av arkeologiske kulturminner, og av jordvernhensyn, vil 
fylkesutvalget fraråde alternativ 2A Ulnes. 

5. Fylkesutvalget vil tilrå at alt. 4 oransje legges til grunn gjennom Fagernes.  
6. Dersom alt. 2 grønn eller alt. 3 rød gjennom Fagernes likevel blir valgt, vil fylkesutvalget tilrå at 

løsninger som kan redusere barrierevirkningen, vurderes nærmere.  
 
 





















 

 

Valdres Næringsforum 
Post: Valdres Næringshage, 2900 Fagernes - E-post: mikael@vnforum.no - Internett: www.vnforum.no 

Tlf: (+47) 992 87 002 - Org.nr.: 911 586 894 

 
 
 
 
Statens vegvesen, Region øst  
Postboks 1010 
2605 Lillehammer  
 
 
Deres ref.: Kommunedelplan E16 Fagernes-Hande 
  Saksnr 2011160055 
 
 

Høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan for E16 Fagernes-
Hande  
 
Valdres Næringsforum, Fagernes Handelsstandsforening og Fagernes Gårdeierforening har vurdert 
planene for ny E16-trase Fagernes sør – Hande. Vi har belyst saken for våre medlemmer i 
medlemsmøter og behandlet uttalelsen i våre styrer.  
 
Synspunkter på planene som er lagt fram er følgende: 
 
 
A. Vegen gjennom Fagernes 
Fagernes er regionssenteret i Valdres. Derfor er valg av ny E16 linje gjennom Fagernes viktig for hele 
Valdressamfunnet. Byen skal være både en destinasjon å besøke, et sted for handel og et sted å bo.  
 
Vi synes det er valgt en god løsning i Fagernes nord der alle planalternative vil krysse elva i Hunkevika. 
Den skisserte rundkjøringen tror vi vil gi gode avkjøringer til både Fagernes sentrum og mot Spikarmoen 
og Skrautvål.  
 
Når det gjelder valget mellom grønn, rød eller oransje linje er vi opptatt av at  

 Fagernes må være en by folk har lyst til å planlegge å reise til 

 det må velges en linjeføring, kryssløsninger og skilting som fortsatt sikrer drop-stop fra både 
gjennomreisende. I denne sammenhengen må Fagernes framstå som trivelig og et sted hvor 
man umiddelbart får lyst til å stoppe.  

 det må bli attraktivt å bo i sentrum av Fagernes 

 vegen må komme så tett på sentrum som mulig, samtidig som den ikke stenger for 
sentrumsutviklingen. Det innebærer blant at det oransje alternativet sees på som uaktuelt.  

 Valdres Folkemuseum og Fagernes Camping er to av de sterke reiselivsbedriftene i Valdres. I dag 
ligger de helt inntil E16 og har mye drop-in. Disse to bedriftene har til sammen nesten 100.000 
gjester årlig, noe som er svært mye i reiselivssammenheng. Det er kritisk viktig for disse 
bedriftene hvor og hvordan det blir skiltet til dem fra E16 når de nå ikke lenger blir liggende 
inntil hovedveien. Det gjelder fra både nord og sør. For disse bedriftene er grønt tunellalternativ 
klart det beste. Skulle ett av de to andre alternative bli valgt, må reguleringsplanen som senere 
skal utarbeides ta høyde for effektive avkjøringsramper i nord og god skilting både nord og sør 
for sentrum.   
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Konkret til de 3 alternativene: 
 

Fagernes Gårdeierforening og Fagernes Handelsstands forenings hovedanliggende i denne saken er at 
det oransje alternativet ikke velges. Man mener at sørgående trafikk da vil bli ledet forbi Fagernes og at 
dette vil føre til større handelslekkasje fra Fagernes. 
 
Fagernes Gårdeierforening og Fagernes Handelsstand er av den oppfatning at alternativene som er 
beskrevet som grønt og rødt best ivaretar handel og eiendomsutviklingen i Fagernes. Foreningenes 
hovedargumentasjon for å underbygge dette er at disse alternativene bedre legger til rette for å 
opprettholde trafikken gjennom den eldre delen av Fagernes, noe som igjen gir best levegrunnlaget for 
butikker og annen virksomhet i området. 
 
 
Konklusjon: 

Valdres Næringsforum, Fagernes Handelsstandsforening og Fagernes Gårdeierforening går derfor 
inn for å velge rød linje. 
 

 
B. Tunnelalternativet gjennom Fodnesåsen 
Vi støtter valget av en tunnelkorridor som kommer ut i Røn. De andre alternative har alle ulemper 
knyttet til seg som hver for seg gjør dem dårligere enn Røn-alternativet. 
 
Vi er imidlertid tvilende til at tunnelmunningen nord for Røn er det beste alternativet. Vi har sett 
skissene som «Aksjonsgruppa i Røn» har laget for en tunnel som går inn sør for Røn sentrum. Dette har 
mange fordeler: 

 Vegen gjennom Røn sentrum blir avlastet for lokaltrafikk 
 Større sjanse for at Vaset-trafikken ikke vil velge gamlevegen fra Fagernes 
 Styrker bedriftene i Røn 
 Kortere tunell 

 
Vi ber om at det blir jobbet videre med dette i den videre planleggingen. 
 

 
 

Fagernes 22. mars 2013 
 
 
 
 
Heidi Arnesen     Tor Berge    Mikael Fønhus 
styremedlem     styremedlem    daglig leder 
Fagernes Handelsstandsforening Fagernes Gårdeierforening  Valdres Næringsforum  
(sign.)     (sign.)     (sign.) 
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Valdres Natur- og Kulturpark v/Arne Bang 
Ordførerne i Nord-Aurdal og Vestre Slidre 
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Merknad til Kommunedelplan E 16 Fagernes-Hande, saksnr. 2011160055 

 

Nord-Aurdal Venstre(NAV) vil med dette gi sitt innspill til Kommundelplan E 16 Fagernes-Hande, og vi 
kan innledningsvis si at vi er svært fornøyde med at arbeidet med planverket har kommet så langt. 
Etter vårt syn har prosessen bragt fram seriøse alternativer for framtidig vegbygging. Dette innspillet 
vil dreie seg om vegen gjennom Fagernes.  

Valg av trasè gjennom Fagernes opptar oss i stor grad, og vi mener her at det er avgjørende å ta 
hensyn til at en ny E 16 gjennom Fagernes skal være en veg som skal bygges i dag men som skal ta 
inn i seg framtidige behov. Nye E 16 skal gi rom for utvikling av regionsenteret vårt. Fagernes er en by 
som skal ha plass til mange funksjoner; handel, offentlige tjenester, rekreasjon, turister og kultur. Og, 
ikke minst, vi ønsker et godt miljø for folk som skal bo i fagernesområdet. 

Valg av trasè vil dermed være avgjørende for gode løsninger. I våre øyne vil alternativ 4 oransje linje 
være det desidert beste alternativet for Fagernes. Dette alternativet gir best utviklingsmuligheter. 
Øvre del av Fagernes, med skoler, Valdres lokalmedisinske senter, barnehage, Familiens hus og 
boligområder må knyttes på naturlig måte med resten av Fagernes med og ikke skilles med en 
europaveg. Alternativ 4 gir muligheter for best helhetlig utforming av Fagernes med rom for handel, 
kultur og økt bosetting i sentrumskjernen. Alternativ 4 gir også best arealutnyttelse i 
sentrumssammenheng ved at utfyllinger i Strandefjorden kan bidra med verdifullt areal sør for 
sentrum.  

Alternativ 3 rød linje er i våre øyne det nest beste alternativet, det gir en del sammenfallende 
faktorer som alternativ 4.  

Alternativ 1 grønn linje er lite framtidsrettet. Det er lite forståelig å legge ny europavegtrasè i 
gjennom deler av sentrum. Fagernes blir i så tilfelle et stort trafikkryss. Øvre del av Fagernes vil bli 
fysisk adskilt fra selve sentrumskjernen på grunn av vegen. Flere steder som har hatt store veger 
gjennom sentrums- og sentrumsnære områder har de siste årene fått lagt vegen utenom – med 
svært positive effekter. Handels- og boligmiljøer uten tungtransport skaper trivsel og vekst. 
Tungtransporten utgjør både en støy- og forurensningskilde.  En framtidig utvidelse av traseen ved 
valg av alternativ 1 vil i enda større grad medføre økte plager i et allerede arealknapt 
sentrumsområde. Trafikkavvikling til skoler, lokalmedisinsk senter mm. i øvre del av Fagernes vil også 
bli vanskeligere ved valg av dette alternativet.  



På bakgrunn av ovenstående er NAV’s klare innspill til Statens vegvesen er å gå for alternativ 4 
oransje linje gjennom  Fagernes.  Alternativ 3 rød linje er det nest beste alternativet, mens alternativ 
1 grønn linje anses som uaktuelt for regionsenteret Fagernes.  

 

Fagernes, 21.03.13 

 

For Nord-Aurdal Venstre 

Hilde Tveiten Døvre (sign.) 

 

 

  



Hilde Tveiten Døvre 
Harald Høyvik 
Ranheimsbygda 
2900 Fagernes 
 
Statens vegvesen, Region Øst 
Postboks  1010 
2605 Lillehammer 
 

Merknad til Kommunedelplan E 16 Fagernes-Hande, saksnr. 2011160055 

 

Undertegnede er eiere av Valdresvegen 33, gardsnr. 25, bruksnr. 152, og vi er i denne forbindelse 
opptatt av at en ny E 16 gjennom Fagernes skal gi rom for utvikling av regionsenteret. Fagernes er en 
by som skal ha plass til mange funksjoner; handel, offentlige tjenester, boligområde, rekreasjon, 
turister og kultur.  

Valg av trasè vil dermed være avgjørende for gode løsninger. I våre øyne vil alternativ 4 oransje linje 
være det desidert beste alternativet for Fagernes. Dette alternativet gir best utviklingsmuligheter. 
Øvre del av Fagernes, med skoler, Valdres lokalmedisinske senter, barnehage, Familiens hus og 
boligområder må knyttes på naturlig måte med resten av Fagernes og ikke skilles med en europaveg. 
Alternativ 4 gir muligheter for best helhetlig utforming av Fagernes. Alternativ 4 gir også best 
arealutnyttelse i sentrumsammenheng ved at utfyllinger i Strandefjorden kan bidra med verdifullt 
areal sør for sentrum.  

Alternativ 3 rød linje er i våre øyne det nest beste alternativet, mens alternativ 1 grønn linje er lite 
framtidsrettet. Det er lite forståelig å legge ny europavegtrasè i gjennom deler av sentrum. Fagernes 
blir i så tilfelle et stort trafikkryss. Øvre del av Fagernes vil bli fysisk adskilt fra selve sentrumskjernen 
på grunn av vegen. Som eiere av eiendom som ligger inntil dagens miljøgate på E 16, vet vi at 
tungtransporten utgjør både en støy- og forurensingskilde.  En framtidig utvidelse av traseen ved valg 
av alternativ 1 vil i enda større grad medføre økte plager. Trafikkavvikling til skoler, lokalmedisinsk 
senter mm. i øvre del av Fagernes vil også bli vanskeligere ved valg av dette alternativet.  

Oppsummert: Vårt innspill i forbindelse med denne kommunedelplanen er at alternativ 4 oransje 
linje vil være best for Fagernes som regionsenter. Alternativ 3 rød linje er det nest beste alternativet, 
mens alternativ 1 grønn linje anses som uaktuelt fra vårt ståsted.  

 

Fagernes, 23.03.13 

 

Harald Høyvik (sign.)     Hilde Tveiten Døvre (sign.) 

 



 

  













































Statens vegvesen Region øst. 
Postboks 1010 
2605 Lillehammer. 

 

 

Anmerkninger til Kommunedelplan E -16 Fagernes –Hande. Saksnr. 2011160055. 

 

Fagernes: 

Vegen bør legges utenom sentrum. ( oransj linje). Helst burde veien gått inn i skjæringen ved 
tunneltoppen slik at ingen hadde blitt berørt !! 

Vegen bør legges utenom sentrum  fordi:  

1) Det blir eksos og støy og den er derfor miljømessig dårlig ! 
2) Det blir problemer med  å bygge Valdres distriktsmedisinske senter. (RØD linje går under 

VDS).  Å legge en Europavei rett utenfor der det bygges nytt minisjukehus er ikke lurt. 
3) Ny E- 16 tar mye plass og det blir borte mange parkeringsplasser . ( Bl. A. FK- senteret- Elkjøp 

og på øversiden) 
4) Trafikken blir gående sakte gjennom sentrum med såkalt « miljøgate». 
5) Det vil ødelegge for areal ovenfor brannstasjonen som skulle vært brukt til å bygge boliger. 

(Tveita lia). Alternativ 2 gir rundkjøring rett nedenfor ! 
6) Fagernes blir delt i to. 
7)  Det vil bli mange nye veier rundt «Texaco»/ brannstasjonen  og hvordan blir det da med 

bussopplegget til Ungdomsskolen og nye Nord Aurdal barneskole ? 
8) Det blir triveligere i sentrum og hytte turistene som det er mange av, vil lettere ta seg en tur 

hit da. Se hvordan Dokka og Gol har blomstret opp etter at hovedveien ble lagt utenom ! 

Jeg er enig med Nord Aurdal formannskap og kommunestyre som enstemmig har valgt å legge nye  
E-16 utenfor sentrum. De har valgt oransj alternativ. 

Nord for Fagernes:  E16 + rv.51 mot Ø.Slidre. Må støydempe langs veien. Støyen slår inn i 
bergveggen og kastes mot Skrautvål. Dette er spesielt merkbart på natt da folk skal sove. 

 

Fagernes  24.03.2013. 

 

Mvh. Jøger Skattebo 

 



Statens vegvesen region øst                                                                                   Fagernes 25/3-13 

Postboks 1010 

2605 Lillehammer 

 

Anmerkninger til kommunedelplan E-16 Fagernes-Hande. Snr:2011160055 

1. E-16 vil etter vegvesenet’s forslag, alternativ grønn, dele Fagernes sentrum i to. 
Den nye vegen vil bli en barriere for videre utvikling av tettstedet. 
All videre økning i transportbehov vil i Valdresregionen måtte løses med bil, buss eller 
lastebil. Vi har ikke tog eller bane som i andre regioner vil føre til en avflatning  i økning i 
vegtrafikk. 

2. Vegvesenet kan ikke ha forståelse for den store aktiviteten som allerede i dag er på 
oversiden av E-16. 10 betydelige offentlige instanser med ansatte og brukere ligger pr i dag i 
dette området. Med begrensede muligheter for tomteareal på Fagernes vil en også måtte 
regne med at mye av framtidas utvikling vil bli i dette området. F.eks Tveitlia , Tveit gård, 
Susbakken, Håvelsrud og Garli. 

3. Etter vegvesenet’s forslag skal all trafikk ut og inn fra området på oversiden av E-16 i 
framtida måtte innom krysset Garlivegen -  E-16. For normal trafikk vil det kanskje bli snakk 
om betydelig ventetid, men en vil jo også etter hvert få mer trafikk fra utrykningskjøretøy fra 
distriktsmedisinsk  senter  i dette krysset. Da blir ventetid mer problematisk. 

4. Tveitavegen er i dag en viktig del av lokalvegnettet i Fagernes sentrum. Denne betydelige 
trafikken kan ikke uten videre bare overføres til andre allerede overbelastede smale veger 
med uheldige stigningforhold. Hvordan busstrafikken til 2 store skoler skal kunne skje uten 
bruk av Tveitavegen virker på oss som en stor gåte. 

5. Pr i dag har ca 35 boenheter sin eneste atkomst til Fagernes sentrum via nedre del av 
Tveitavegen. Skal all denne trafikken føres mot veg med skolekjøring? 

6. Det er også næringsvirksomhet i Tveitavegen 4 med opp mot 10000 besøkende hvert år. 
Hvor skal denne trafikken føres? 

7. Vegvesenet’s alternativ  grønn vil innen lokaltrafikkutfordringene på Fagernes er løst måtte 
bli et mye dyrere alternativ enn det vegvesenets tall viser. I tillegg vil en få store miljømessige 
belastninger på et tettsted som kommunen vår og Oppland fylke de siste årene har brukt 
betydelige midler på å utvikle. 
 
Mvh Kari Kj Masdal og Jostein Masdal 
 



Statens vegvesen  
Region øst 
firmapost-ost@vegvesen.no 
 

Moelv 22.03.2013. 
 

 
Forslag til kommunedelplan for E16 Fagernes – Hande   
 
Vegforum Innlandet viser til forslag til kommunedelplan for E16 Fagernes – Hande i Nord-Aurdal og 
Vestre Slidre kommuner. Vegforum Innlandet har følgende kommentarer:   
 
Fagernes sentrum: 
Prosjektet skal være med på å utvikle E16 fra Fagernes til Hande, slik at trafikksikkerheten og 
fremkommeligheten blir bedre for alle trafikantgrupper. Kommunedelplanen skal avklare hvilken 
trase som skal legges til grunn for videre planarbeid.  
 
Vegforum Innlandet mener at gjennom Fagernes er alternativ 4 med tunnel fra Bakkevegen til 
Hunkevike, det klart beste alternativet. Traseen er riktignok noe dyrere å bygge, men 
trafikksikkerhet, miljøutslipp, støy og kostnadene for brukerne når vegen er ferdig, er avgjørende for 
vårt høringssvar.  
 
Fagernes nord – Hande: 
 
Når det gjelder strekningen Fagernes nord – Hande, anbefaler Vegforum Innlandet alternativ 2AB 
med tunnelutløp like nord for tettstedet Røn. 
 
 
 

 

Med hilsen  

Vegforum Innlandet 

 
 
Christl Kvam, leder 
 

   

 



Høringsutalelse om E16 Fagernes – Hande. 
Jeg mener at det er feil å føre tunnelen ut vest for Røn sentrum, med følgende begrunnelse: 

Den vil fange opp for liten del av trafikken. Derfor bør tunnelen gå til Ulnes.  

Tunnelen bør starte så nær krysset i Ulnes som mulig, helst syd – øst for krysset for å fange opp så 
mye som mulig av trafikken som tar av og kommer på i dette krysset, (her liggere det til rette for 
planfri kryssing). 
 
 Tabell 8. side 68 viser: ÅDT i 2018. ny tunell 2a Ulnes = 4300 biler i døgnet, og 2AB Røn = 2800 biler i 
døgnet = 1500 flere biler i døgnet enn i 2AB Røn dette er 54 % mindre enn i 2a Ulnes. 
 Dette er en så betydelig del av trafikken at det må være helt feil ikke å forsøke å styre en så stor del 
av denne trafikken inn på den nye vegen(tunnelen).  
Det blir hevdet at Røn blir foretrukket p. g. a jordvern. Det er fornuftig med jordvern, men ikke til en 
hver pris. 
 Tar en utgangspunkt i prissatte konsekvenser for 2AB Røn,= 1664 mill. og sier at ved 2A Ulnes blir 
nytte - effekten økt med 54 % og at det går med 90 da. (170 – 80) mer jord ved 2A Ulnes alternativet 
sammenlignet med 2AB Røn, da blir prisen 9,984 mill. pr. da. (1664mill x 54 % = 898,56 deler vi det 
på 90 dekar blir dette 9,984 mill pr dekar dyrket jord). 
 I tillegg får 1500 flere biler nytte av vegen hver dag ved Ulnes- alternativet. 
 Dette viser med all tydelighet at en kan komme til de utroligste resultat med å bruke tall fra planene 
for vegen. Her blir prisen for jordvern så høy at den ikke bør tillegges vesentlig vekt i valg av trassè. 
Nytteeffekten må her være avgjørende. 
Når en i tillegg leser at det opereres med pluss - minus 25 % i feilmargin så blir det i beste fall 
gjetning og en kan selv velge resultat. 
Jeg er også tvilende til at det skal gå med 170 dekar med dyrka jord ved Ulnes – alternativet.  
Går en ut fra at det er 4 km. med dyrka mark etter trassen så blir det 42,5 meter bredt i tilegg til 
eksisterende veg.  
Dette viser at å velge 2AB Røn begrunnet med hensyn til jordvern blir vanskelig å ta på alvor. 

 At 110 dekardyrka mark skal kunne vanskeliggjøre hverdagen for 1500 biler, det vil si 2-4000 
mennesker hver dag i uoverskuelig fremtid, blir forferdelig feil. I tillegg kommer unødvendige 
ulemper for de som bor etter gamlevegen. 

Fordeler med tunnel fra Ulnes er: 

1. En vil styre trafikken ”riktig” gjennom Fagernes, 
2. Flere får nytte av nyvegen 1500 biler pr dag. 
3. Kort og rask veg til Ulnes, Vasetområdet og Panoramavegen.  
4. Få så liten trafikk som mulig på gamlevegen slik at den kan brukes til myke trafikanter.  
5. Liten trafikk på gamlevegen vil bedre miljø og sikkerhet for de som bor der, og andre myke 

trafikanter. 
6. Rask og sikker skoleveg til og fra Ulnes. 
7.  Gamlevegen vil fungere som reserveveg for tunnelen og da bør den være så kort som mulig. 
8. Tunnelen til Ulnes er 1085 m. kortere enn til Røn. 
9. Totallengda Fagernes – Hande er 420 m. kortere ved Ulnes - alternativet.   
10.Bedre nytte av investeringen. 



Ulemper: det blir hevdet at Ulnes-alternativet vil båndlegge mye dyrka mark, og være en belastning 
på nærmiljøet fra Ulnes til Røn. Dette stemmer dersom en utbedrer eksisterende trasse`. 

Dersom en bruker tunnelmassen til å lage en fylling i strandaonen/i fjorden så unngår en disse 
ulempene, i tillegg så blir gamlevegen en lite trafikkert lokalveg, som vil gi det beste nærmiljøet her 
av alle foreslåtte alternativ. 
 I tillegg så får man en fornuftig bruk av tunnelmassen. Har en nok tunellmasse så er det en fordel å 
lage vegen brei nok til mitt - deler. 
 En løser samtidig behovet for massedeponi. 
Det ble hevdet på møte på Fagernes den 06.03.13 at dette var vanskelig å få godkjent av fylket og 
NVE. Dette er vanskelig å forstå, da dette har så mange åpenbare fordeler framfor de andre 
alternativene. Det blir gjort mange andre steder.  
Vegen forbi Slidre sentrum er vel det tilfellet som ligger nærmest og som ligner mest, og er en meget 
fin strekning.  
Både i Vang og på Fagernes blir det planlagt utfylling i fjorden nå, så det skulle vel ikke være verre å 
fylle i fjorden i Ulnes - Røn.  

Strandsonen er allerede forandret fra det opprinnelige på en stor del av strekningen ved at det er 
dyrket ved å kjøre masse opp fra fjorden. Den er slett ikke urørt.   

Jeg synes at vi bor i ett underlig land, dersom utenforstående etater kan påføre lokalsamfunnet 
ulempen med en veg som kunne bli til nytte for 1500 biler hver dag og ha betydelige fordeler for de 
flest som bor etter strekningen Ulnes - Røn. 
 I tillegg så kunne en få ca 900 mill mer i nytte- gevinst av investeringen, ved å øke bruken av 
investeringen med 54 %. Alt dette bare for å ”spare” ca 1,5 km strandsone.  
 
Jeg mener at en burde legge hele strekningen fra Ivarshug i Ulnes og helt til Pjåten i Røn, mellom 
bebyggelsen og vassdraget. Dette vil også være en fin veg.  
Den største ulempen som jeg kan se for oppsitterne der vegen blir lagt i strandsonen, er vanskeligere 
adgang til fjorden. Dette kunne avhjelpes med å opparbeide en ny felles båthavn og badeplass. 

Oppsummering: 

For oss som bor etter- gamle vegen Røn – Fagernes så er det klart flere ulemper enn fordeler med 
denne dyre påkostningen av vegen. 

Den eneste fordelen er at det blir mindre trafikk og spesielt tungtrafikk. 
Trafikken blir fortsatt såpass stor at den ikke er en god og sikker veg for myke trafikkanter. 
 Vegen vil bli dårligere brøytet og vedlikeholdt.(Har du kjørt den humpete gamle E-16 mellom 
Fagernes og Leira, eller andre fylkesveger med 10-15 cm nysnø?)  
Den blir sannsynligvis bomveg. 
Blir den ikke bomveg så vil en enda større del av ”resttrafikken” bli igjen på gamlevegen. 
Kanskje må vi kjøre om Breiset for å komme inn i Fagernes. 
  Kanskje blir farten satt ned 
Vi vil miste mye av busstilbudet vi har i dag. 
 Kanskje mister vi butikken vår også, med post i butikk. 
 

Dersom vegen ikke skulle få begrensninger, så vil vel trafikken fra Vaset, Ulnes og Røn fortsatt bli 
gående på gamlevegen. 



Jeg mener at når en bygger en så dyr veg bør den legges slik at flest mulig får nytte av den og 
argumentet om at reisetiden fra Vaset blir den samme som i dag viser at planleggerne har feil fokus. 
En bør ha større ambisjoner. 

Skal vi betale bompenger for at andre får bedre veg og vi dårligere? Og i tilegg å sitte igjen med 
mange ulemper. Bare på grunn av feil trassevalg. 

Jeg vil anbefale å lytte til rådene fra rådmannen i Nord Aurdal. Han har satt seg grundig inn i saken 
og anbefaler 2 A Ulnes.  

 

 

 

 

 



Høringsuttalelse fra Øystre Slidre Høgre til framtidig E16 .

Øystre Slidre Høgre er enige med kommunene Nord Aurdal(NA), Vestre Slidre(VS) og 
Øystre Slidre(ØSK) om trassen fram til og forbi Fagernes,og til Holdalsfoss. Veien må gå 
utenom sentrum eller under slik som bruken er i dag ( eks. Voss, Lærdal ,Rognan, Jessheim, 
Eidsvoll ,Lillehammer osv)og da er tunnel ” gjennom” Fagernes eneste reelle mulighet. Dette
for å skåne lokalmiljøet og opprettholde framkommelighet for alle trafikanter.

Videre fra Holdalsfoss må veien følge konsept 4a med de endringer som er vedtatt av 
ØSK i sak 32/11, gjennom ØSK og til Ryfoss nord..Det er på privat basis utarbeidet 
alternative beregninger til ssv`s konseptutvalgs utredning, som viser at samfunnsnytten er 
meget stor og positiv med ca 700mill ved alt 4a, mens 2b som er på høring, for et negativt tall 
på ca 1800 mill.Vi vil påpeke den store forskjellen  som framkommer og at den er logisk utfra 
at ny E16 etter trasse 4a tar gjennomgangs trafikken for to eksisterende veier (eksisterende 
E16 og Fv 51) Det må også tenkes arm fra 4a mot Fv 51 utenom sentrum på Beitostølen for å 
ta trafikken som i dag går over Eggeåsen.En vest – nord akse.

Vi er svært skuffa over den snevre tanke som kommer til uttrykk ved det som er lagt ut 
på høring. Vi er også skuffa over at ikke ØSK har blitt involvert i det arbeidet som har 
foregått. Dette er planlegging med skylapper. Transport og ferdsel på flere akser må sees i 
sammenheng. Vi har en Nasjonal turistvei over Valdresflya , vi har Fv 51 som går gjennom 
flere gårdstun og tettbebyggelsen i ØSK på lik linje med E16 i NA og VS.  Vegstandarden og 
framkommeligheten er sterke vitner om veier bygd for en annen tid, trafikk og bruk. Fv 51 ble 
til slik den er nå for over 40 år siden.og E16 før det. Vi har Beitostølen som destinasjon  og 
satsingsområde for reiseliv, ikke bare for Øsk ,men også  i Oppland fylke. Beitostølen er også 
nærmeste store sted til både Jotunheimen og Langsua Nasjonalparker. Begge parkene er 
såkalte bruksparker og da må besøkende kunne komme dit . Alle disse faktorene må inn i 
vurderingene og mange, mange flere. Nye veier skal vel tjene samfunnet på en  optimal måte 
pluss å ta opp i seg og legge til rette for det utviklingspotensialet som distriktet/regionen har 
og ikke være et hinder.

.
Vi vil trekke fram følgende meget relevante vurderingstemaer i ikke prioritert 

rekkefølge for alternativene:
Reiseopplevelse
Framkommelighet
Jordvern
vern av Lokalmiljø
Trafikksikkerhet
Trafikkgrunnlag
Byggetid
Samfunnsnytten
Unngå nærføring til hjem og gårdstun

Øystre Slidre Høgre mener at 4a vil gi positive svar på alle disse og 4a vil være den trassen 
som løfter øvre  Valdres inn i nye årtusen uten at våre vakre bygder blir raserte. Det er også 
verdt å ta med i betrakningen at dagens trafikk på Fv 51 er dobbelt så stor som på dagens E16
nord for Fagernes.



Når skal det gjøres noe med Fv51 gjennom ØSK? Om ikke lenge vil 60km/t være 
høyeste tillatte hastighet ,med innslag av lange 50 soner. Den er og vil være en fin lokalvei ,
som vil være livsnerven i et robust lokalsamfunn hvor det stadig er søknader om nye 
avkjøringer til både småbedrifter og boliger.

Det er i disse dager oppstart på et vannkraftprosjekt  midt i ØSK , Vinda kraftverk, og 
når tunnel velges som alternativ , fra sørre Vindin til Heggefjorden ,blir det rikelig tilgang på 
steinmasser og man unngår problematikken rundt en stor massetipp. Her er muligheten til å se 
to store prosjekter i sammenheng og få til en vinn- vinn sak. 

Det er vårt håp at trassevalget revurderes og den nye strekningen kan bygges i sin 
helhet uten konflikt med daglig trafikk, hvilket  i seg selv er en betydelig kostnadsreduserende 
faktor.

Mvh

Øystre Slidre Høgre











Fra: Gulbrand Anmarkrud [mailto:gulbrand@anmarkrud.no] 
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Emne: Kommunedelplan E16 Fagernes-Hande, saksnr:2011160055

Statens vegvesen Region øst, 
Lilehammer. 
  
Vi viser til forslaget om kommuneplan for for E 16 for strekningen Fagernes – Hande som nå 
er lagt ut til offentlig ettersyn. 
  
Styret for Øvre Valdres skogeierområde behandlet saken i styremøte den 28.02.2013 og 
vedtok følgende uttalelse: 
  
“Vi konkluderer med at vegvesenets forslag om alt. 2 Grønn gjennom Fagernes og alt. 2 AB 
Røn for strekningen Fagernes – Hande totalt sett er den beste løsningen.” 
  
Aurdal, 1. mars 2013 
  
Med hilsen 
  
Gulbrand Anmarkrud 
        Styreleder 
 
 
  



Fra: Odd Sneland [mailto:oddsneland@gmail.com] 
Sendt: 20. mars 2013 20:27
Til: Firmapost-øst
Emne: Kommunedelplan E16 Fagernes- Hande, saksnr:2011160055

Statens vegvesen Region øst,
Postboks 1010,
2605 Lillehammer

Oversender her innspill til vegtrase Fagernes sdyd - Hande slik som det ble gitt muligheter til 
på møte på Fagernes.

Mvh. 
Odd Sneland 
Postboks 115 
2901 Fagernes

tlf. 97799829

Innstilling til E16 Fagernes syd - Hande
Sender her en innstilling av veg trase for E16 Fagernes syd – Hande, som det var ønske om 
på møte som ble avholdt på Fagernes onsdag den 6. mars d.å. 

Dette trasevalget fører hovedveien i regionen utenfor tettstedene og bebyggelsene ved den 
eksisterende E16, men samtidig samler den opp de samme stedene. Dette gjøres ved å bruke 
gode avkjøringssystemer og ved god oppmerking av retningene til stedene. 

Det første som må utføres er å få til et helhetlig trasevalg for hele strekningen i hele regionen, 
og så må det deretter utbygges etappevis.

Beskrivelse av betydningen av oppmerkingen i kartene.:

Blå strek.: Tunell. 

Svart strek.: Bru.

Gul ring.: Knutepunkt bestående av rundkjøringssystem. 

Gul strek.: Vei i dagen.

Kartene er beregnet fra Leira i sør til Vegkrysset ved innkjøringen til Vestre Slidre i nord.

Kart Fig.nr.1 er fra Leira til nord for Bergsgård, og 

kart Fig. nr. 2 er fra nord for Bergsgård til Vestre Slidre. 



På kart fig.nr.1 må det bygges tunell fra fjellskjæringen i Svartevike nord for Leira og til 
fjellet Blåberget under Flaten gård. Derfra bru over Sebufjorden og komme mellom 
Langøygarden og Storebrøtin.

Videre med tunell derfra til nord for Bergsgård.

Fig.nr. 1 Trassevalg fra Leira i Nord - Aurdal til nord for Bergsgård i Vestre Slidre

Kart fig. Nr. 2 Trasevalg fra nord for Bergsgård til innkjøring til Vestre Slidre i sør.

På kart fig nr. 2 må det bru fra nord for Bergsgård og over Strondafjorden til Øvre Tildheim.

Så tunell derfra som kommer ut ved Fossheim og bru derfra og over jordet og helt frem til 
nord for Røn gård. Derfra tunell som går helt frem til vegkrysset ved inngangen til Vestre 
Slidre i sør.

På tunellen som går under Fossheim må det bygges en tunell videre som kommer ut på Vaset, 
slik at all mengdetrafikken til og fra Vaset blir før bort fra bygdeveiene til og fra Vaset, 
samtidig som det unngås de vinterproblemene som kan og som oppstår på de bygdeveiene 
som er i dag.

Det må bygges knutepunkt med rundkjøringssystem ved de merkede plassene med gul ring 
for å få god tilknytningsmulighet til og fra den nye hovedvegen og til de eksisterende veiene, 
dette for å få god sammenbinding i regionen. 

Med denne utbygging får vi et system som gir samfunnsutvikling med holdbarhet.

Odd Sneland

leder DISTRIKTSPARTIET
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Eg driv ein del av dyrka jorda langs vegen breiset-holdalsfoss 16-2 17-
1.                                                                      
håper i det lengste at dette  vegalternativet ikke blir valgt,på grunn av at mye av dyrkajorda 
vil gå med til prosjektet,og veldig høg trafikk på den nye vegen ,da en vet hvor stor trafikk 
det er idag  
 serlig ved helg og høgtider og når riksveg 51 er åpen over valdresflya til Vågå. 
 
Men skulle dette alternativet bli valgt så håper vi på en imøtekommelse på oppdyrking av ny 
jord eventuelt med bruk av tunnelmasse i myrområdene langs vegen,og hjelp til kjop av 
skoggrunn andre steder.Og tilretteleggelse for levelige forhold for oss som driver langs 
vegen. 
 
 
 
                                                       hilsen 
                                                Tormod kjerstad 
                                                 Holdalsfoss 
                                                 2900 Fagernes 
 

Kjerstad den 24-03.2013 
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OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR E16 
MELLOM FAGERNES OG HANDE.
Høringsuttalelse.
Valdres Kommunale renovasjon IKS holder til i det aktuelle område, da hovedanlegget vårt er 
plassert i nærheten av et eventuelt tunnelinnslag ved Holdalsfoss.
Som renovatør i området vil vi være av de som også benytter den gjenværende veistrukturen 
med tyngre kjøretøyer, etter utbyggingen er ferdig.

Gjennom Fagernes.
Alle våre kjøreruter sydover og vestover går igjennom Fagernes sentrum i dag. For VKR vil 
det være en stor fordel å kunne kjøre utenom sentrum i en tunnel. 
Distribusjonskjøringen er kun en begrenset del av aktiviteten, da mye blir hentet inn med 
krokbiler/ vogntog, samt at ca. 95 % av det avfallet som blir hentet inn blir kjørt ut igjen som 
rene fraksjoner med vogntog. Mesteparten av kjøringen i Fagernes er derfor gjennomkjøring.
Samtidig har VKR all renovasjonskjøring på de veiene som nå da blir nedgradert, så det må 
opprettholdes mulighet for sikker fremkommelig for større kjøretøyer også på de veiene i 
fremtiden.
Konklusjonen er at det er en betydelig totalgevinst å slippe sentrumskjøring av VKR sin 
aktivitet i området og alternativ 4 Oransje vurderes som det beste alternativet.

Fagernes nord – Hande.
Med midtdeler og økt hastighet Fagernes – Holdalsfoss – Røn vil det sikre VKR sin transport 
i område i vesentlig grad.
I dag har VKR betydelig problemer med Fylkesvei 269 opp fra Riksvei 51 og opp til den 
kommunale veien. Det blir akkurat der det er planlagt tunnelinngang ved Holdalsfoss. Det 
skal visstnok være beregnet et T kryss her, hvor trafikken på R51 opp til Beitostølen skal ta 
av. Da må man senke hastigheten og fjerne midtdelene i dette krysset. Det vil heller ikke løse 
VKR sine problemer i området. Derfor ønskes det at man planlegger eget avkjøring- og 
påkjøringsfelt langs med E16 på begge sidene.
Kommer man sydfra på E16 kan man kjøre i avkjøringsfeltet til Beitostølen helt opp til toppen 
av tunnelåpningen. Her kan man svinge østover og komme inn på dagens R51. De bilene som 
skal på F269 kan kjøre rett fram og har da vunnet en del høyde, som gjør at stigningen videre 
blir overkommelig. De som skal inn på E16 nordover kjører da motsatt vei.
De som kommer R51 fra Beitostølen må kjøre over tunnelåpningen og svinger sydover langs 
med E16 i eget påkjøringsfelt. De som kommer fra F269 vil kunne kjøre rett fram og inn på 
E16 på samme måten. De som kommer fra Røn på E16 og skal mot Beitostølen eller 
Rebneskogen kjører da motsatt vei
På denne måten vil midtdelene kunne være hele og fartsgrensen opprettholdt, samtidig som av 
og påkjøringen til Beitostølen og Rebneskogen ville kunne gli greit. Det blir et stort kryss, 
men rundkjøring her krever vel redusert hastighet.
Løsningen må selvfølgelig gjennomarbeides, men som en skisse bør den tas med i 
planleggingen allerede nå.
Det er mye personbiltrafikk til Beitostølen, men man må ikke glemme all den tungtransporten 
som foregår fram og tilbake til VKR sitt anlegg i Rebneskogen. Mye kommer inn med mindre 
lastebiler og kjøres ut igjen med store vogntog.
Konklusjonen er at VKR går inn for alternativ 2AB med tunnel til Røn fra Holdalsfoss. 



Med vennlig hilsen

Eivind Berg
Valdres Kommunale Renovasjon IKS
daglig leder
Tlf : 480-11-430

 


