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Innledning 

Statens vegvesen Region øst la fram forslag til kommunedelplan for E16 mellom Fagernes og Hande ut på 
offentlig ettersyn den 31.01.2013, med frist for å komme med merknader innen 25.03.2013. Det er kommet inn 32 
merknader.  

Statens vegvesen har laget et sammendrag av merknadene, og kommentert hver merknad.  
Alle merknadene er sorterte og nummerert M1, M2, M3 osv. Merknader fra offentlige etater og instanser kommer 
først i denne rapporten, deretter kommer merknader fra grunneiere og andre. Det er utarbeidet et sammendrag 
av alle merknadene, sammen med vurdering og kommentar fra Statens vegvesen. Siden flere av merknadene 
etterlyser en utredning av tunnelpåhugg syd for Røn, har det blitt utarbeidet et notat som sammenligner Røn syd 
opp mot planforslaget 2AB Røn som kommer ut av tunnel nord for tettstedet. Dette notatet er vedlagt denne 
merknadsrapporten. 

Bak i rapporten er alle merknadene vist slik de er kommet inn til Statens vegvesen. 

Statens vegvesen Region Øst 
November 2013
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1 Merknader fra offentlige etater og instanser 

M1 Nord-Aurdal kommune 
Sammendrag, protokoll datert  21.03.2013: 
Kommunen vil sterkt anbefale alternativ 4, oransje gjennom Fagernes og anbefaler alternativ 2AB Røn mellom 
Fagernes og Hande.  

Statens vegvesen sin kommentar: Statens vegvesen fraråder alternativ 4 gjennom Fagernes fordi denne 
løsningen vil gi minst trafikk på den nye tunnelen og mest trafikk på det gjenværende gatenettet i Fagernes. 
Alternativ 4 vil få den lengste tunnelen og de høyeste kostnadene til bygging, drift og vedlikehold. Det vises for 
øvrig til illustrasjoner av landskapsmessige tiltak og opparbeidelse av friområde mot Strondafjorden i 
sammendraget bak i rapporten. 

Alternativ 2AB Røn er i tråd med vegvesenets anbefaling. 

M2 Valdres kommunale renovasjon IKS 
Sammendrag, epost datert 25.03. 2013: 
Alternativ 4, oransje gjennom Fagernes og alternativ 2AB Røn vurderes som best. Her påpekes utfordringer med 
å kjøre opp FV269 til sitt anlegg. De forslår derfor en annen kryssløsning mellom E16 og FV51 for å bedre denne 
situasjonen.  

Statens vegvesen sin kommentar: 
Det vil kreve en detaljert planlegging å finne gode løsninger på dette problemet, noe som ikke vil være en del av 
kommunedelplanen for E16. Spørsmålet følges opp i arbeidet med reguleringsplanen.  

M3 NVE 
Sammendrag, brev datert 21.03.2013: 
NVE forutsetter at skredsikkerheten blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.  
NVE fremmer innsigelse og krever at det innarbeides planbestemmelser om at det skal utarbeides en 
vassdragsteknisk utredning av konsekvenser, og etablering av eventuelle avbøtende tiltak, knytta til etablering av 
bru over Neselva ved Hunkevike og ved utfylling i Strondafjorden.  Planbestemmelse 5,6 bør rettes for å sikre 
mot 200 års flom pluss en sikkerhetsmargin på 0,5 m.  

Statens vegvesen sin kommentar: Punktet om vannteknisk utredning og utredning av eventuelle avbøtende 
tiltak, samt dimensjonering i forhold til 200 års flom inntas i planbestemmelsene. Skredsikringstiltak vurderes i 
neste planfase. 
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M4 Oppland fylkeskommune 
Sammendrag, brev datert 18.04. 2013: 
Fylkesutvalget beklager at alternativ 2B ikke er lagt ut til offentlig ettersyn fordi dette alternativet vurderes som 
best i forhold til kultur. Utvalget fraråder valg av 2A Ulnes av hensyn til kulturminner og anbefaler valg av 
alternativ 2AB Røn. Gjennom Fagernes anbefales alternativ 4 oransje og ber om at tiltak for å redusere 
barrierevirkingen vurderes hvis alternativ 3 rød eller 2 grønn blir valgt. 

Statens vegvesen sin kommentar: Avbøtende tiltak for alternativ 2 eller 3 i Fagernes tas inn i det videre 
arbeidet, hvis ett av disse alternativ blir valgt. 

M5 Oppland fylkeskommune - Kulturarvenheten 
Sammendrag, brev datert 03.04. 2013: 
Uttalelsen peker på usikker geografisk plassering av Viste kirkested, noe som må følges opp hvis alt 2A Ulnes blir 
valgt. Ellers har de ingen spesielle merknader til planene. 

Statens vegvesen sin kommentar:  Mulige kulturminner ved Ulnes og Viste undersøkes hvis alternativ 2A blir 
valgt. 

M6 Øystre Slidre kommune 
Sammendrag, brev datert  21.03.2013: 
Kommunen anbefaler valg av alternativ 2B med tunnel Plassane – Hande og alternativ 4, oransje gjennom 
Fagernes.  

Statens vegvesen sin kommentar: 
Statens vegvesen har ikke fremmet planforslag for 2B til høring, fordi dette alternativet gir minst trafikantnytte og 
minst biler i den nye tunnelen. De fleste bilene vil dermed fortsatt gå på dagens E16 mellom Røn og Fagernes, 
noe som vil være lite ønskelig.  

Statens vegvesen fraråder alternativ 4 gjennom Fagernes fordi denne løsningen vil gi minst trafikk på den nye 
tunnelen og mest trafikk på det gjenværende gatenettet i Fagernes. Alternativ 4 vil få den lengste tunnelen og de 
høyeste bygqekostnadene og driftskostnadene.  

M7 Fylkesmannen i Oppland 
Sammendrag, brev datert  24.04.2013: 
For strekningen gjennom Fagernes sentrum anbefales alternativ 4 oransje foran alternativ 3 rød, mens alternativ 
2 grønn frarådes av hensyn til sentrumsmiljø og framtidig utvikling av Fagernes. For strekningen Fagernes nord - 
Hande kan alternativ 2AB Røn aksepteres mens Fylkesmannen fremmer innsigelse til alternativ 2A Ulnes ut fra 
hensynet til jordvern. Fylkesmannen forutsetter at det legges vekt på å finne gode løsninger i det videre 
detaljplanarbeidet både når det gjelder hensynet til jordvern, natur/vassdrag, landskap og nærmiljø.  

Statens vegvesen sin kommentar:  
Det vises til kommentar under merknad 1. 
Alternativ 2AB Røn er i tråd med vegvesenets anbefaling. Statens vegvesen vil ha som mål å ivareta hensynet til 
miljø og naturressurser.   
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M8 Vestre Slidre kommune 
Sammendrag, brev datert: 04.04.2013: 
Kommunen anbefaler alternativ 2AB Røn på strekningen Fagernes – Hand og alternativ 4, oransje gjennom 
Fagernes. Det er ønskelig å vurdere alternative tunnelpåhugg i Røn.   

Statens vegvesen sin kommentar:  
Statens vegvesen er villig til å se på mindre justeringer av tunnel i Røn i forbindelse med reguleringsplanen. Det 
vises imidlertid til vedlagt notat angående tunnelpåhugg sør for Røn, hvor det framgår at Røn sør vil medføre 
betydelig ulemper i forhold til Røn nord. Angående alternativ gjennom Fagernes vises til kommentar under 
merknad 1. 

2 Merknader fra grunneiere og andre 

M9 Jøger Skattebo 
Sammendrag, brev datert  24.03.2013: 
Vegen bør legges utenom Fagernes, slik som i alternativ 4 oransje fordi det blir mindre eksos og støy, man 
unngår konflikt med Valdres distriktsmedisinske senter og berører ikke bussopplegget til skolene. Man unngår å 
berøre parkeringsplasser og boligtomter i Tveitalia. Fagernes blir ikke delt i to og det det blir et triveligere 
sentrum. 
FV51 nord for Fagernes: Det må støydempes for støy som reflekteres mot Skrautvålvegen. 

Statens vegvesen sin kommentar:  
Statens vegvesen merker seg innspillene og vil arbeide for at ulempene i størst mulig grad unngås.  
Støyforholdene i Skrautvålvegen vil bli bedre om man velger alternativ 2, grønn, på grunn av mindre trafikk både i 
Skrautvålvegen og på eksisterende FV51. 

M10 Valdres Næringsforum, Fagernes 
handelstandsforening og Fagernes gårdeierforening 
Sammendrag, brev datert 22.03.2013: 
Uttalelsen går i mot alternativ 4 oransje fordi trafikken da blir ledet utenom sentrum og føre til handelslekkasje. De 
mener at alternativ 2 og 3 best ivaretar handel og eiendomsutviklingen i Fagernes. og går inn for alternativ 3, rød. 
Videre støttes valg av alternativ 2AB Røn, men de mener at et alternativt tunnelpåhugg sør for Røn er best og ber 
om at denne varianten utredes nærmere.  

Statens vegvesen sin kommentar: 
Statens vegvesen er villig til å se på mindre justeringer av tunnel i Røn i forbindelse med reguleringsplanen. Det 
vises imidlertid til vedlagt notat angående tunnelpåhugg sør for Røn, hvor det framgår at Røn sør vil medføre 
betydelig ulemper i forhold til Røn nord. Angående alternativ gjennom Fagernes vises til kommentar under 
merknad 1. 

M11 Jan Lage Gudheim 
Sammendrag, uttalelse som vedlegg til epost datert  21.03.2013: 
Uttalelsen argumenterer for å velge alternativ 2A Ulnes fremfor 2AB Røn på grunn av blant annet de 
trafikkmessige fordelene og lavere investeringsbehov ved dette alternativet. Flere biler vil benytte ny veg i 
alternativ 2A Ulnes og det blir minst gjenværende trafikk på dagens E16 mellom Ulnes og Fagernes. Lite trafikk 
på denne strekningen av E16 vil og bedre nærmiljø og sikkerhet. Regner med å miste busstilbudet og at vegen vil 
bli dårligere brøytet. 2A vil få kortere tunnel og kortere total veglengde enn 2AB. Han mener at dette bør veie 
tyngre enn hensynet til mer forbruk av dyrka mark.  



Sammendrag av merknader og innspill til kommunedelplan / konsekvensutredning E16 Fagernes - Hande 

7 

Statens vegvesen sin kommentar: 
Det stemmer at alt. 2A Ulnes vil gi større trafikantnytte sammenlignet med alt. 2AB Røn. Statens vegvesen 
anbefaler likevel alt. 2AB Røn som følge av at dette alternativet er best på trafikksikkerhet og vurderes som best 
for alle de ikke prissatte temaene samlet sett. (Kulturlandskap, nærmiljø, landbruk, naturmiljø, kulturminner osv.), 
samt at alt. 2A Ulnes ikke vil medføre nytte for trafikken på fv. 51 opp mot Øystre Slidre. 

M12 Vegforum Innlandet 
Sammendrag, brev, datert 22.03. 2013: 
Det anbefales å velge alternativ 4, oransje gjennom Fagernes. Man oppnår bedre trafikksikkerhet, mindre utslipp 
og støy og lavere kostnader for brukerne. Det anbefales videre å velge alternativ 2AB Røn. 

Statens vegvesen sin kommentar:  
Det vises til kommentar under merknad 1. 

M13 Øystre Slidre Høgre 
Sammendrag, uttalelse som vedlegg til epost datert 21.03.2013: 
Uttalelsen støtter valg av alternativ 4 oransje gjennom Fagernes og mener at dette vil gi best lokalmiljø og best 
fremkommelighet. Fra Holdalsfoss anbefales konsept 4a, og det hevdes at dette alternativet har store fordeler; 
reiseopplevelse, fremkommelighet, jordvern, lokalmiljø, trafikksikkerhet, trafikkgrunnlag, byggetid, samfunnsnytte 
og man unngår nærføring til hjem og gårdstun.   

Statens vegvesen sin kommentar: 
Angående alternativ gjennom Fagernes vises det til kommentar under merknad 1. 
Konsept 4a er valgt bort i en tidligere fase, som følge av at denne løsningen var den lengste og dyreste, den kom 
dårlig ut på ikke-prissatte konsekvenser, samt at løsningen i for liten grad vil fange opp E16-trafikken. Denne 
beslutningen ble tatt i forbindelse med regjeringens behandling av konseptvalgutredningen for E16 Bjørgo – Øye.  

M14 Valdres Natur- og Kulturpark 
Sammendrag, brev datert  22.03. 2013: 
Uttalelsen anbefaler valg av alternativ 4 oransje gjennom Fagernes og alternativ 2AB Røn og mener at disse 
løsningene vil gi lavest reisetid og skjerme Røn og Fagernes for gjennomgangstrafikk. Alternativ 2AB Røn vil 
også gi fordeler for trafikken langs FV 51.  

Statens vegvesen sin kommentar: Angående alternativ gjennom Fagernes vises det til kommentar under 
merknad 1.  

M15 Golhus as og Gårdselskapet as 
Sammendrag, brev datert  22.03.2013: 
Uttalelsen anbefaler valg av alternativ 2 grønn gjennom Fagernes fordi det vil gi god tilførsel av potensielle 
handlende og styre tungtrafikken rett gjennom uten å berøre Fagernes sentrum. De andre alternativene gjennom 
Fagernes vil utgjøre en alvorlig trussel for handelsbedriftene i Fagernes i fremtiden. De foreslår å bygge lokk over 
deler av vegen.   

Statens vegvesen sin kommentar: 
Eventuelle forbedringer i form av miljøgate eller miljøkulvert kan bli aktuelt hvis dette alternativet blir vedtatt. 

M16 Jarle Roald og Ingeborg Roald 
Sammendrag, brev datert  20.03.2013: 
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Uttalelsen anbefaler valg av alternativ 4 oransje gjennom Fagernes fordi man oppnår følgende fordeler: 
Mindre eksos og støy, unngår konflikt med Valdres distriktsmedisinske senter, bussopplegget til skolene blir ikke 
berørt. Man unngår å berøre parkeringsplasser og unngår å ødelegge boligtomter i Tveitalia. Trafikken slipper å 
kjøre sakte gjennom sentrum.  Fagernes blir ikke delt i to, og det vil skape et triveligere sentrum. 

Statens vegvesen sin kommentar: Det vises til kommentar under merknad 1. 

M17 Øvre Valdres skogeierområde 
Sammendrag, epost datert 2.03. 2013: 
Høringsuttalelsen anbefaler valg av alternativ 2, grønn gjennom Fagernes og alternativ 2AB Røn mellom 
Fagernes og Hande, som totalt sett den beste løsningen. 

Statens vegvesen sin kommentar: Dette er i samsvar med vegvesenets anbefaling. 

M18 Kari Kj Masdal og Jostein Masdal 
Sammendrag, brev datert 25.03. 2013: 
Uttalelsen peker på flere ulemper med alternativ 2, grønn: Deler sentrum i to og skaper barriere mot 10 
betydelige, offentlige instanser. Videre begrenses utnyttelse av tomter og det vil hindre mye av framtidig utvikling 
ovenfor E16. Med mer trafikk i krysset med Garlivegen vil det kanskje føre til betydelig ventetid, blant annet for 
utrykningskjøretøy fra fremtidig distriktsmedisinsk senter. Bussene og en del boligtrafikk må også gå her hvis 
Tveitavegen blir stengt. Det forventes å bli store miljømessige belastninger i Fagernes.  

Statens vegvesen sin kommentar: Det vises til kommentar under merknad 1. 

M19 Tormod Kjerstad 
Sammendrag, epost datert 24.03. 2013: 
Uttalelsen argumenterer mot oppgradering av FV51 opp til Holdalsfoss på grunn av grunneiers 
landbruksinteresser i området og ber om bistand til nydyrking for å erstatte arealer som går tapt. 

Statens vegvesen sin kommentar: 
Erstatning og nydyrking bes tatt opp i reguleringsplanfasen 

M20 Nord-Aurdal Venstre 
Sammendrag, brev datert  21.03. 2013: 
Uttalelsen anbefaler valg av alternativ 4, oransje, men kan også stille seg bak valg av alternativ 3, rød gjennom 
Fagernes. Alternativ 4 vil knytte sammen øvre og nedre deler av Fagernes, gi best helhetlig utforming og gi best 
utviklingsmuligheter for Fagernes. Videre vil utfylling i Strandefjorden bidra med verdifullt areal sør for sentrum. 
Alternativ 2 grønn, vil være lite fremtidsrettet, skape barriere, mye tungtrafikk, støy og utslipp 

Statens vegvesen sin kommentar: Det vises til kommentar under merknad 1. Statens vegvesen kan ikke se at 
utfylling i Strandefjorden som vist i alternativ 4 vil bidra med verdifulle arealer, da utfyllingen i hovedsak vil bli 
beslaglagt av samferdselsanlegg. Valg av alt. 2 eller 3 vil imidlertid åpne for alternativ arealbruk av en slik 
utfylling, jfr illustrasjoner av landskapsmessige tiltak og opparbeidelse av friområde mot Strondafjorden i 
sammendraget bak i rapporten. 
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M21 Harald Høyvik og Hilde Tveiten Døvre 
Sammendrag, brev datert  23.03.2013: Uttalelsen anbefaler valg av alternativ 4, oransje. Dette vil knytte 
sammen øvre og nedre deler av Fagernes og gi best helhetlig utforming og gi beste utviklingsmuligheter for 
Fagernes. Alternativ 3 rød vurderes som nest best. Alternativ 2 vil være lite fremtidsrettet, skape et stort vegkryss 
med støy og forurensning og en barriere mot overliggende områder.  

Statens vegvesen sin kommentar: Det vises til kommentar under merknad 1. 

M22 Interessegruppa for E-16 gjennom Røn 
Sammendrag, brev datert 18.03.2013: 
Man ber her om at det utredes en alternativ plan som blir kalt for Røn sør og som leder trafikken utenom 
bebyggelsen i Røn. Det legges fram en rekke argumenter for dette valget som de ber om blitt tatt hensyn til i 
utredningsarbeidet. Som alternativ bør det også vurderes en variant av alternativ 2A Ulnes som går utenom 
bebyggelsen i Røn.  De legger fram skisser som illustrerer den foreslåtte veglinja. 

En rekke argumenter blir fremført: bedre trafikkmessig, mindre dyrka mark, unngår eksisterende bebyggelse, 
ivaretar Røn sentrum, bedre for næringsliv og handel, bedre for natur og miljø, bedre kontakt med Vaset, bedre 
løsninger for lokaltrafikken og gjennomgangstrafikken, mer trafikk gir mer bompenger, mer fremtidsrettet for 
utvikling av lokalsamfunnet på Røn, kortere tunnel. Rundkjøring i Røn vil fange opp mer trafikk, legge til rette for 
sentrumsnære arealer for næringsutvikling. Man unngår ulemper for nærmiljø og natur, kortere omkjøringsveg 
ved stengt tunnel, sikrer et bedre busstilbud.     

Statens vegvesen sin kommentar: 
Statens vegvesen har utarbeidet en tilleggsvurdering som beskriver det alternativet som blir foreslått av 
interessegruppa og sammenligner dette med kommunedelplanens alternativ 2AB Røn. Denne sammenligningen 
fremkommer i «Notat – vurdering av alternativer ved Røn».  

M23 E16 Stamvegutvalget øst-vest 
Sammendrag, brev datert 15.03.2013: 
Uttalelsen anbefaler valg av 2AB Røn og 4 oransje gjennom Fagernes. Dette er de alternativene som gir lavest 
reisetid for stamvegtrafikken og som skjermer både Røn sentrum og Fagernes for gjennomgangs- og tungtrafikk. 

Statens vegvesen sin kommentar: Angående alternativ gjennom Fagernes vises det til kommentar under 
merknad 1.  

M24 Fagernes Eiendom AS 
Sammendrag, brev datert  20.03.2013: 
Det gis her sin tilslutning til alternativ 2, grønn gjennom Fagernes sentrum. Det er viktig å få bort 
gjennomgangstrafikken, men ikke trafikk som bidrar til omsetning. Det vil være av avgjørende betydning for 
næringsgrunnlaget i Fagernes sentrum og sentrum vest at trafikk lett kan få adkomst til denne delen av byen, slik 
som i alternativ 2.  

Statens vegvesen sin kommentar: Dette er i samsvar med vegvesenets anbefaling. 

M25 Fagernes Vel 
Sammendrag, brev datert 21.03. 2013: 
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Uttalelsen anbefaler valg av alternativ 4, oransje gjennom Fagernes. Dette vil gi bedre miljø, mindre støy og 
forurensning, man unngår å dele Fagernes i to, mindre arealkrevende, Utfylling i fjorden ved søndre 
tunnelpåhugg vil skape en fin strandlinje. Fyllmasse kan også brukes til framtidig bebyggelse. Rød linje vil 
medføre en ny veg forbi gjestegården og Kiwi forretningen og legge beslag på arealer her. Det blir også vanskelig 
å få en god adkomst til medisinsk senter og skolene.   
Grønn linje vurderes som lite framtidsrettet og man vil fortsatt ha ulempene med en hovedveg gjennom sentrum. 

Statens vegvesen sin kommentar: Angående alternativ gjennom Fagernes vises det til kommentar under 
merknad 1. Fyllmasse kan benyttes til å skape ny byggegrunn eller bedre utforming av strandlinjen, men dette 
gjelder alle alternativene.  

M26 Anne Redin Tvenge og Bernt Steinar Oen 
Sammendrag, brev datert  20.03. 2013: 
Anbefaler alternativ 4, oransje. Man vil da få mindre eksos og støy, man unngår konflikt med Valdres 
distriktsmedisinske senter, man unngår å berøre parkeringsplasser og boligtomter i Tveitalia. Trafikken slipper å 
kjøre sakte gjennom sentrum og man berører ikke bussopplegget til skolene. Fagernes blir ikke delt i to og det vil 
bidra til å skape et triveligere sentrum. 

Statens vegvesen sin kommentar: Angående alternativ 4 vises til kommentar under merknad 1. 

M27 Distriktspartiet 
Sammendrag, brev datert  26.03.2013: 
Det fremmes her forslag til et helt nytt alternativ som vil føre vegen utenom tettstedene. Dette vil gi god tilknytning 
til de eksisterende vegene og binde sammen regionen.  

Statens vegvesen sin kommentar: 
Den skisserte veglinja går utenom alle de løsningene som hittil er vurdert og vil ikke tilfredsstille de mål som er 
satt for prosjektet. Det er derfor ikke aktuelt å vurdere dette alternativet.  

M28 Beitostølen resort  
Sammendrag, brev datert  22.03.2013: 
Uttalelsen anbefaler valg av 2AB Røn og 4 oransje gjennom Fagernes.  Alternativ 4 oransje vil gi best trafikkflyt 
gjennom Fagernes og den vil løse trafikkflaskehalsene. 

Statens vegvesen sin kommentar: Angående alternativ 4 vises til kommentarer under merknad nr. 1.  

M29 Anne Møller 
Sammendrag, brev datert  20.03. 2013: 
Uttalelsen anbefaler valg av alternativ 4 oransje gjennom Fagernes. Man vil få mindre eksos og støy og unngår 
konflikt med Valdres distriktsmedisinske senter. Man unngår å berøre parkeringsplasser og unngår å ødelegge 
boligtomter i Tveitalia. Trafikken slipper å kjøre sakte gjennom sentrum og bussopplegget til skolene blir ikke 
berørt. Fagernes blir ikke delt i to, og det vil bidra til å skape hyggeligere sentrum.  

Statens vegvesen sin kommentar: Angående alternativ 4 vises til kommentar under merknad 1. 
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M30 Gerd Skattebo 
Sammendrag, brev datert  20.03.2013: 
Uttalelsen anbefaler valg av alternativ 4 oransje gjennom Fagernes. Man vil få mindre eksos og støy og unngår 
konflikt med Valdres distriktsmedisinske senter. Man unngår å berøre parkeringsplasser og unngår å ødelegge 
boligtomter i Tveitalia. Trafikken slipper å kjøre sakte gjennom sentrum og bussopplegget til skolene blir ikke 
berørt. Fagernes blir ikke delt i to, og det vil bidra til å skape hyggeligere sentrum.  

Statens vegvesen sin kommentar: Angående alternativ 4 vises til kommentar under merknad 1. 

M31 Liv Lundmoen og Steinar Strand 
Sammendrag, brev datert  21.03.2013: 
Uttalelsen anbefaler valg av alternativ 4 oransje gjennom Fagernes. Man vil få mindre eksos og støymidt i 
sentrum fra gjennomgående tungtrafikk. og man unngår konflikt med Valdres distriktsmedisinske senter. Man 
unngår å berøre parkeringsplasser og unngår å ødelegge boligtomter i Tveitalia. Mange eneboliger vil bli berørt 
og de gjenværende vil få mindre verdi. Bussopplegget til skolene blir ikke berørt. Fagernes blir ikke delt i to, og 
det vil bidra til å skape hyggeligere sentrum.  

Statens vegvesen sin kommentar: Angående alternativ 4 vises til kommentar under merknad 1. 

M32 Kåre og Liv Berger 
Sammendrag, brev datert  25.03.2013: 
Uttalelsen støtter valg av alternativ 2, grønn gjennom Fagernes fordi dette vil være best for handel i Fagernes. 

Statens vegvesen sin kommentar: 
Dette er i tråd med anbefaling fra Statens vegvesen. 
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3 Sammendrag og konklusjon 

De fleste av høringsuttalelsene inneholder argumenter som støtte for sine meninger. Sammendraget som er 
gjengitt her vil ikke være ordrett det som fremkommer i de enkelte merknadene. De henvises til vedlegg med 
komplette dokumenter i saken.    

Gjennom Fagernes sentrum 

Et stort flertall av merknader, inkludert kommunene, Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune 
anbefaler alternativ 4 oransje gjennom Fagernes sentrum. Utenom næringsinteressene/handelsinteresser 
i Fagernes, får Vegvesenet liten støtte for sin anbefaling om alternativ 2, grønn.

Alternativ 2 grønn 

Svært mange av uttalelsene går MOT dette alternativet: 

 Barriere for gående og syklende på grunn av trafikk som deler sentrum i to, områder ovenfor E16 vil bli
skilt fra sentrum

 Dårlig trafikksikkerhet og dårlig fremkommelighet

 Ikke mulig å bygge en rolig miljøgate i sentrum

 Det blir en trafikkmaskin med mye tungtrafikk

 Man får et lite trivelig sentrum, løsningen er lite fremtidsrettet

 Anlegget vil beslaglegge viktige arealer, boligområder og næringsarealer

 Stenging av Tveitavegen gir et vanskelig kjøremønster

Her er noen av argumentene i uttalelsene FOR alternativ 2: 

 Vegen må tett inn mot sentrum, viktig at reisende besøker Fagernes og ikke bare kjører forbi.

 Valdres camping og Folkemuseet må ikke komme i bakevja

 Viktig for næringsvirksomheten å få trafikken og kundene inn mot sentrum
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Mulig avbøtende tiltak alternativ 2, grønn 

Alternativ 2, grønn åpner for flere gode alternative løsninger i den neste planfase, blant annet miljøgate og 
miljøkulvert. 

Figur 1 Miljøkulvert 

Figur 2: Miljøgate 

. 



Sammendrag av merknader og innspill til kommunedelplan / konsekvensutredning E16 Fagernes - Hande 

14 

Alternativ 3 rød  

Alternativ 3 har fått liten oppmerksomhet i høringsrunden, men det ble blant annet pekt på at veganlegget vil 
beslaglegge viktige arealer og komme konflikt med det planlagte distriktsmedisinske senteret.   

Mulig avbøtende tiltak alternativ 2 og 3 

Statens vegvesen påpeker at alternativ 2 grønn og alternativ 3 rød gjør det mulig å etablere et nytt friområde og 
gjøre store landskapsmessige forbedringer av området ut mot Strondefjorden, slik som vist på illustrasjonene. 

Figur 3 Oversiktsbilde av utfylling i Strondafjorden 

Illustrasjonen viser et forslag til etablering av nytt friområde ut i Strondefjorden for alternativ 2 og 3 (rød og 
grønn). Oversiktsbildet viser linjeføring, innhold og omfang på en mulig utfylling, Her får strandlinjen en mer 
naturlig linjeføring mot fjorden i forhold til i dag. Etablering av friområdet gir mulighet til å få brukt 
overskuddsmassene fra vegtunnelen til Hunkevike til noe fornuftig og man får i tillegg en meget kort 
transportavstand av tunnelmasser.  

Illustrasjonene gir et inntrykk av hvordan dette området kan se ut ved en parkmessig opparbeidelse. Det vil 
ellers være mange muligheter til å skape et attraktivt område for folk i denne delen av Fagernes.  
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Figur 4 Et stemningsbilde fra friområde i bruk med turstier og aktiviteter på grassletta. 

Alternativ 4 oransje 

Svært mange av uttalelsene gikk inn for dette alternativet, her er noen av argumentene: 

 Leder trafikken utenom sentrum, bedre trafikksikkerhet, kortere reisetid

 Bedre utviklingsmuligheter, ivaretar en helhetlig utvikling av Fagernes

 Bedre utnyttelse av arealer i Fagernes, mer framtidsrettet

Argumenter mot alternativ 4 var at trafikken vil bli ledet utenom sentrum og føre til handelslekkasje. 

Figur 5 En mulig variant av alt 3 Rød som i mindre grad berører planene for regionalt helsetun. Løsningen 
innebærer at det etableres en rundkjøring ved dagens kryss E16 x Jernbanevegen og tunnelpåhugg sørøst for 
regionalt helsetun. En slik løsning vil kreve nytt offentlig ettersyn av planen.
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Fagernes – Hande 

Et stort flertall av merknadene, herunder kommunene, Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune 
støtter Statens vegvesen sin anbefaling om å velge alternativ 2AB Røn mellom Fagernes og Hande. 

Alternativ 2A Ulnes: 

Viktigste argumenter MOT dette alternativet: 

 Stort forbruk av dyrka mark

 Mulig konflikt med kulturminner ved Ulnes

Noen merknader FOR dette alternativet: 

 Mer trafikk på den nye vegen og minst på den gjenværende gamlevegen

 Fanger opp Vaset-trafikken

 Trafikken ledes riktig inn mot Fagernes

 Kortere tunnel og kortere total veglengde

Alternativ 2AB Røn 

De fleste merknadene støtter alternativ 2AB

Røn  Mindre forbruk av dyrka mark

 Kortest reisetid for stamvegtrafikken

 Unngår trafikk gjennom Røn

 Nyttig for trafikk på FV51 til Beitostølen

Statens vegvesen sin kommentar: 
Etter ønske fra Vestre Slidre kommune (i brev av 11.06.2013), har Statens vegvesen fått utarbeidet  en
tilleggsvurdering som beskriver det alternativet som blir foreslått av interessegruppa og sammenligner dette 
med kommunedelplanens alternativ 2AB Røn. Denne sammenligningen fremkommer i «Notat – vurdering av 
alternativer ved Røn».  
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Konklusjon 

Merknadene har ikke avdekket nye momenter som har medført at Statens vegvesen har endret synet på 
anbefaling i valg av linje gjennom Fagernes og videre nordover til Hande. 

Fagernes – Hande: Statens vegvesen anbefaler alternativ 2AB Røn 

 Alt 2AB Røn går utenom de mest sårbare områdene og vurderes som best for alle de ikke prissatte
temaene samlet sett. (Kulturlandskap, nærmiljø, landbruk, naturmiljø, kulturminner osv.)

 Alt 2AB Røn kommer best ut på temaet trafikksikkerhet

 På bakgrunn av notatet «Vurdering av alternativer ved Røn», vurderer Statens vegvesen at Røn sør vil
medføre betydelig ulemper i forhold til Røn nord, og kan derfor ikke anbefale denne varianten.

Planbestemmelsene har blitt justert i tråd med kommentarene til merknadene. Disse justeringene vil ikke utløse 
krav om nytt offentlig ettersyn av planforslaget.  

Statens vegvesen vurderer at planforslaget for alternativ 2AB Røn, ny bro over Neselva i Hunkevika, samt det 
nordlige tunnelpåhugget ved idrettsbanen (Blåbærmyra), er klart for sluttbehandling i kommunene. 

Fagernes sentrum: Statens vegvesen anbefaler alternativ 2, grønn 

 Alt 2 Grønn er klart best på prissatte konsekvenser: Betydelig lavere byggekostnader. Lavere
driftskostnader.

 Alt. 2 Grønn er best på tilgjengelighet og tilknytning til Fagernes:  To sentrale kryss kan fordele trafikken
inn til sentrum.
Løsningen vil bygge opp under Briskebyen og det historiske sentrum. Skrautvålvegen og Bygdinvegen
avlastes vesentlig.

 Alt. 2 Grønn får positiv vurdering knyttet til landskaps- og bybilde.

 Alt. 3 og 4 flytter gjennomgangs-trafikken ut av Fagernes i større grad, men trafikken vil øke i
Skrautvålvegen.

 Alt. 2 Grønn oppfyller de fastsatte samfunnsmålene og effektmålene på en tilfredsstillende måte.

 Statens vegvesen vurderer at alt. 2 Grønn er den samfunnsøkonomisk beste løsningen ved en
sammenstilling av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene

Utredede alternativer gjennom Fagernes 

Statens vegvesen vurderer at de fire utredede alternativene for Fagernes sentrum ikke er klar for sluttbehandling 
i kommunene, grunnet følgende momenter: 
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Fagernes syd 

 Merknadene fra det offentlige ettersynet viser at det er uenighet om det sydlige tunnelpåhugget i
Fagernes og sentrumsløsninger (SVV, Handelstanden, Gårdeierforeningen og Valdres Næringsforum
fraråder det alternativet som NAK, OFK og FM går inn for).

 Kommunen, SVV, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og lokalt næringsliv har iverksatt arbeid med en
samordnet areal- og transportplan (ATP). Det igangsatte ATP-arbeidet vil være meget viktig for å få til
en framtidsrettet plan for videre byutvikling av Fagernes. I en ideell planverden burde ATP-arbeidet vært
ferdigstilt før framtidig E16 gjennom Fagernes fastsettes. Fram til nå har imidlertid prosjektet i liten grad
tatt hensyn til ATP-arbeidet, da framdriften har vært høyt prioritert med tanke på å få med prosjektet inn i
NTP 2014-23.

 Svært gledelig at prosjektet ble med i NTP, men det ligger inne i siste halvdel (2018-2023) og kun med
oppstartsmidler. Ut i fra regjeringens behandling av NTP er det derfor ikke lenger aktuelt å bygge hele
strekningen innen 2023.

 Planforslaget (under kapittelet Etappevis utbygging) anbefaler at hvis det blir aktuelt med en etappevis
utbygging, så bør området mellom Hande og Fagernes bygges før ny E16 gjennom Fagernes, da en
sentrumstunnel opp til Hunkevika vil gi liten nytte for E16-trafikken før det foreligger en tunnel videre
gjennom åsen.

 NTP-prioriteringen tilsier derfor at vi nå har tid til å komme godt i gang med ATP-arbeidet før det tas
stilling til det sydlige tunnelpåhugget i Fagernes og sentrumsløsninger.

 Det bør bestrebes å oppnå en større enighet for sentrumsløsning av E16 før planen fremmes til
sluttbehandling i kommunen. ATP-arbeidet vil med all sannsynlighet bidra til en økt enighet om
sentrumsløsning i Fagernes. SVV vil derfor avvente behandlingen av sentrumsløsning av E16 i
Fagernes til april 2014.
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4 Vedlegg 

 Notat – vurdering av alternativer ved Røn

 Kopier av innkomne merknader




