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Innledning
I forbindelse med høring av kommunedelplanen for E16 Fagernes – Hande har det kommet inn
høringsuttalelse fra «Interessegruppa for E-16 gjennom Røn».
Man ber her om at det utredes en alternativ plan som blir kalt for Røn syd og som leder trafikken på
E16 utenom bebyggelsen i Røn. De ber om at dette alternativet blir tatt hensyn til i utredningsarbeidet.
De legger fram skisser som illustrerer den foreslåtte veglinja. De ber om at det også vurderes en
løsning utenom Røn i det tilfellet at E16 skulle komme ut av en tunnel ved Ulnes (variant av alternativ
2A).
Interessegruppa legger fram argumenter for sin løsning: bedre trafikkmessig, mindre forbruk av dyrka
mark, man 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.
Vestre Slidre kommune har i brev av 11.06.2013 bedt Statens vegvesen om å gjennomføre en
utredning av alternativet fra interessegruppa for å få fakta på bordet og for at det skal bli enklere å
sammenligne positive og negative konsekvenser ved de ulike alternativene. Kommunen påpeker at
en slik utredning vil være i tråd med Forvaltningsloven om at saken skal være mest mulig opplyst før
vedtak fattes.
Statens vegvesen gjør her en sammenligning av interessegruppas alternativ «Røn syd», opp mot
planforslaget 2AB Røn, i dette notatet kalt «Røn nord», som kommer ut av tunnel nord for tettstedet.
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Beskrivelse av alternativ Røn syd og Røn nord

1.1

ALTERNATIV RØN SYD
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Alternativ «Røn syd» kommer ut av en tunnel like syd-øst for tettstedet. Utløpet av tunnelen blir
liggende like under eksisterende E16, som her vil bli lokalveg. Grunnforholdene er ikke kjent, men
terrenget stiger rask opp langs linja. Det er derfor gode muligheter for å kunne etablere en fjelltunnel i
forlengelsen av en betongtunnel under vegen.
Den foreslåtte veglinja legges delvis på fylling ut i fjorden og det etableres et nytt kryss med fv. 261.
Her anlegges en rundkjøring. Vegen fortsetter langs lokalvegen til Lundeskogen. Veg til miljøstasjonen
kan eventuelt flyttes og få atkomst fra dagens E16. Adkomst til «Pjåten» må legges om. Det anlegges
bru over bukta i søndre del av Slidrefjorden.
Alternativ Røn syd vil gi en lengre reiseveg for gjennomgående trafikk på E16 enn Røn nord.
Forskjellen er ca. 740 meter. Lokal trafikk fra Røn eller fv. 261 vil få ca. 1700 meter kortere reiseveg til
Fagernes i dette alternativet.
•
•
•
•

Lengde ny E16 gjennom Røn ca. 1850 m
Ny bru over Slidrefjorden, lengde 150 meter
Lengde tunnel: 5820 m.
Total lengde veg fra Fagernes øst til Hande vil bli ca.18460 m

Figur 1: Oversikt over alternativene Røn nord og Røn syd.
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Figur 2: Planforslag fra Interessegruppa for E16 gjennom Røn.

Konstruksjoner

Figur 3 Generelt tverrsnitt på vegbru
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Følgende konstruksjoner er identifisert:
•

Betongkulvert der ny veg kommer ut av tunnel under eksisterende E16 i syd.

•

Ny bru for E16 over bukta i Slidrefjorden, ca. 150 meter lang. Dybder til fast grunn i bukta er
ikke kartlagt og konstruksjonen er derfor ikke vurdert i denne omgang.

•

Adkomstveg til «Pjåten» med planskilt kryssing eller parallell adkomstveg langs vestsiden av
ny E16.

•

Støyskjerming mot eksisterende bebyggelse.

•

Støttemurer ut mot Strondafjorden.

Gang- og sykkelveg
Gang- og sykkeltrafikk benytter lokalveger i området, herunder eksisterende E16 som blir nedgradert.
Det anbefales ikke å anlegge sykkelveger langs ny E16 gjennom Røn.

Kryssutforming
Det er vist ett kryss med E16 utformet som en firearmet rundkjøring. Normalt ville det vært mest riktig
å vise to T-kryss for lokal avkjøring fordi E16 skal ha forkjørsrett, men det er liten plass til to kryss i
dette området. Rundkjøring er bare benyttet ved avkjøring til Fagernes, alle andre kryss på
strekningen for ny E16 er T-kryss.

Behovet for adkomster til eiendommer
•

Lundeskogen boligområde og Pjåten.

•

Idrettsplassen.

•

Adkomst til eiendommer ved det nye krysset, butikken, hotellet, boliger, trelastforretning.

1.2

ALTERNATIV RØN NORD (ALTERNATIV 2AB RØN)

Tunnelpåhugget i vest er plassert like nord for tettstedet Røn. Linja vil gå inn i en tunnel like under
lokalvegen som går over til fv. 51 i Øystre Slidre. I enden av tunnelen bygges kryss med eksisterende
veg og det vil bli noe omlegging av lokalvegene. Krysset anbefales som T-kryss der ny E16 blir
gjennomgående. Det bygges en betongkulvert der ny veg kommer ut av tunnel nord for Røn. Det vil
ikke være behov for å etablere nye adkomster til eiendommer.
•
•

Lengde tunnel: 6470 m.
Total lengde veg fra Fagernes øst til Hande vil bli ca.17720 m.

Gang- og sykkelveg
Gang- og sykkeltrafikk benytter lokalveger i området, herunder eksisterende E16 som blir nedgradert.
Det forutsettes tiltak for gående og syklende langs eksisterende E16 i Røn sentrum.
Kryssutforming
Det er vist ett T-kryss nord for Røn mellom ny og gammel E16, hvor ny E16 blir gjennomgående
veg i krysset. Endelig kryssutforming vil bli avklart i neste planfase (reguleringsplan).
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Vurderinger

2.1

FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ
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Røn er en bygd og et lite tettsted mellom Strondafjorden i syd og Slidrefjorden i nord. I Røn er det
variert boligbebyggelse, landbrukseiendommer og flere sentrumsfunksjoner med blant annet
nærbutikk, bensinstasjon og pensjonat. Røn er handelssenter i Vestre Slidre kommune. Bygda har
også egen barneskole, barnehage, kirke og asylmottak. Det er idrettsplass og hoppanlegg i bygda.
Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på østsiden av dagens E16, mens næringsområdene ligger i
hovedsak på vestsiden ut mot Strondafjorden. Dagens E16 går relativt tett på bebyggelsen. Ved
Strondafjorden er det et tilrettelagt friluftsområde, med benker, stupetårn, båtslipp og flytebrygge for
småbåter.
Alternativ Røn syd vil bli liggende på sydvestsiden av dagen E16. Ved tunnelmunningen syd for Røn
vil den nye vegen berøre noe dyrka mark og skog. Mellom dagens E16 og den alternative traseen for
E16 ligger det enkelte eiendommer, men disse er i hovedsak fraflyttet. Ved Fosheim hotell og hytter
(som per dags dato ikke er i drift) vil vegen bli liggende på fylling ute i vika. Fosheim hotell og hytter
blir dermed liggende mellom den nye og den gamle traseen for E16. Der den alternative E16 linja
krysser dagens fv. 261 etableres det en firearmet rundkjøring. Behovet for parallelle lokalveger/
atkomstveger langs E16 gjør at veganlegget blir stort.
Veganlegget medfører et vesentlig inngrep i vika, samt at strandsonen ved Fosheim hotell og hytter
blir vesentlig redusert. Vegen vil her bli en barriere og tilgjengeligheten til fjorden begrenses.
Alternativet skaper også en barriere mellom boligområdene i Røn og arbeidsplassene, som blir
liggende på øst- og vestsiden av E16.

Figur 4. Vika ved Fosheim hotell og hytter er tilrettelagt med båtslipp, flytebrygge for småbåter og
grillplass.
Skogen mellom asylmottaket på Lundeskogen og Pjåten på vestsiden av idrettsplassen har funksjon
som nærfriluftsområde. Det går blant annet en sti mellom Lundeskogen og idrettsanlegget, denne vil
bli avskåret i dette alternativet.
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I Alternativ Røn nord kommer tunnelen ut nord for Røn. Dette alternativet berører ikke
nærmiljøfunksjoner eller kjente friluftsområder. Alternativet vil trolig berøre en boligeiendom ved
tunnelportalen.
Heller ikke i dette alternativet etableres det gang- og sykkelveg langs dagens E16. Trafikken langs
dagens E16 vil bli sterkt redusert, slik at dette anses som uproblematisk.
Konklusjon
Alternativ Røn nord vurderes som vesentlig bedre med hensyn til temaene friluftsliv og nærmiljø.

2.2

VIRKNING PÅ LANDSKAPET

Ved Røn skjer en innsnevring i det åpne dalrommet med Strondafjorden i syd, og Slidrefjorden i nord.
Området fremstår stedvis som småkupert og småskala på grunn av topografiske forhold som små
knauser og holmer ut i vassdraget, samt mindre klynger med spredt bebyggelse. Landskapet preges
av et kulturlandskap som veksler mellom forholdsvis tett skog og smålapper med åker og beite.
Vegetasjonsbildet preges av gran, furu og løvtrær.
I Røn finnes sentrumsfunksjoner som butikksenter, bensinstasjon, pensjonat, barneskole, barnehage
og kirke. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på østsiden av dagens E16. Mot Strondafjorden ligger et
vakkert småkupert friområde med furuskog og fjell i dagen. Dagens E16 går stedvis tett på
bebyggelse og skjærer seg gjennom gårdstun. Det er stedvis tett skog som gir visuelle avgrensninger
og hindrer for utsyn til det storskala dalrommet som man finner andre steder langs med
Strondafjorden og Slidrefjorden.
Alternativ Røn syd er planlagt å komme ut av tunnel like syd for tettstedet Røn og føres videre
gjennom et lite parti med skog. Vegen legges deretter delvis ut i fjorden og i strandsonen, og det
bygges et nytt kryss med fv. 261. Vegen fortsetter videre til Lundeskogen og over ny bru over bukta
nord for «Pjåten». Alternativet vil gå i dagen gjennom Røn hvor det i stor grad berører strandsone og
et småskala landskap med furutrær og fjell i dagen. Området mellom Fosheim kro og vannet har en
vakker og harmonisk strandsone hvor landskapsbildet totalt vil forandres i negativ retning ved valg av
denne traseen. Ny E16, med tilhørende kryss og tilførselsveger, vil bli storskala elementer som bryter
med landskapet som finnes i dag. Alternativet vil ha stor negativ konsekvens for landskapsbildet på
dette punktet. Ellers ligger linja mer gjemt i skogsterreng før det krysser fjorden ved Pjåten. På dette
punktet vil en ny vegbru virke dominerende og bli godt synlig i et landskapsmessig verdifullt område.
Tunnelutløpet syd for Røn ser ut til å kunne få en god landskapstilpasning ved at man bearbeider
terrenget for å tilpasse dette til eksisterende kulturlandskap. Reiseopplevelsen vil kunne bli bedre enn
det nordlige alternativet siden man får oppleve Røn og får glimt av fjorden.
Alternativ Røn nord kommer ut i tunnel litt nord for Røn sentrum. Området ved tunnelutløpet ligger
omkranset av tett skog, og terrenget stiger bratt oppover lia. Tunnelen kommer ut skrått på terreng
noe som vil medføre en ganske stor skjæring. Inngrepet vil kunne absorberes av den høye skogen i
området. Alternativ Røn nord vil følge dagens trasé videre på strekningen, og linjeføring og stiv
kurvatur vil gi mer omfattende skjæringer og fyllinger. Tunnelutløpet på Røn ligger i tett skog, og de
reisende får ikke noe spesiell utsikt over landskapet når man kommer ut. Tunnel vil virke negativt på
reiseopplevelsen.
Konklusjon
Alternativ Røn nord er mer skånsomt for landskapsbildet på Røn enn alternativet Røn syd. Den nye
vegen med tilhørende anlegg og elementer som en ny vegstandard vil gi, harmonerer ikke med det
småskala og idylliske landskapsbildet som finnes på Røn i vika rundt Fosheim kro. Alternativet Røn
syd vil få en betydelig negativ konsekvens for landskapsbildet ved kryssing av sundet ved Pjåten.
Alternativet Røn syd vil gi en bedre reiseopplevelse.
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Figur 5. Bildet er tatt fra syd-øst og viser område for en eventuell bru over bukta. (Foto: Kenneth
Monsen.)

Figur 6.. Foreslått plassering av ny bru for E16, sette fra syd. (Foto: Kenneth Monsen.)

2.3

NATURMILJØ

Alternativ Røn syd vil medføre et relativt stort inngrep i terreng på utsiden av dagens veg med
etablering av ny veg, skjæringer og fyllinger, ny rundkjøring ved Røn/fv. 261 og noe omlegging av
eksisterende veger. Tiltaket vil medføre inngrep i Strondefjorden nord med større utfylling i sjøen,
samt ny vegbru over Slidrefjorden.
Strekningen Fjordheim - Røn v/ fv. 261 - påkobling dagens E16 har ikke registrert verdifulle naturtyper.
Nord i Strondafjorden er det registrert viltområde med arter vurdert som svært viktig (sangsvane) og
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viktige (sjøorre, fossekall, laksand, stokkand, kvinand). Området er beiteområde for vannfuglene, i
kategori opp til nær truet (EN) (sjøorre). Verdi: middels/stor verdi.
Tiltaket forventes å kunne ha direkte innvirkning på spesielt Slidrefjorden som leveområde. Omfang:
liten/middels negativt.
Tiltaket kan påvirke viltområder i Strondefjorden og Slidrefjorden. Tiltaket vil i noen grad medføre
inngrep i natur som fungerer som beiteområde for fugl. Konsekvens: Liten negativ konsekvens.
Konsekvens sammenlignet med Røn nord: Alternativ Røn nord vil ikke gi inngrep i noen
vannforekomster. Selv om det ikke er noen vesentlig kjente registreringer av flora og fauna i området,
så vil alternativ Røn syd berøre nytt terreng og skog med tilhørende virkning på vilt og viltpassasjer.
Alternativ Røn syd medfører noe mer arealbeslag fordi tunnelen fra Holdalsfoss kommer ut lengre syd
enn tunnel i alternativ Røn nord. For naturmiljø vurderes alternativ Røn syd til å ha noe mer negative
konsekvenser enn alternativ Røn nord.

2.4

NATURRESSURSER

Området langs alternativ Røn syd fremstår som noe fragmentert, med en blanding av bebygd areal,
dyrka mark, skog og myr. Skogen er i hovedsak av middels bonitet, et mindre areal av høg bonitet i
sør og partier med lav bonitet langs nordre del av strekningen. Et parti med dyrka mark ved Storhaug,
på utsiden av dagens E16, består av ca. 4 dekar fulldyrka jord. Verdi: middels/liten.
Tiltaket vil medføre et relativt stort inngrep i terreng på utsiden av dagens veg med etablering av helt
ny veg, skjæring/fylling, ny rundkjøring og noe omlegging av eksisterende veger. Tiltaket berører i
noen grad dyrka mark og skogbruksareal, og medfører økt grad av fragmentering. Omfang: Lite
negativt.
Konsekvens sammenlignet med Røn nord: For naturressurser vurderes alternativ Røn syd til å ha
minimalt mer negative konsekvenser enn alternativ Røn nord. Dyrka mark berøres for Røn syd i
hovedsak rundt kryss med fv. 261 og syd for denne til tunnelportal. Røn syd medfører mer beslag av
naturressurser enn Røn nord fordi tunnelen fra Holdalsfoss kommer ut lengre syd enn tunnel i Røn
nord. Alternativ Røn nord vil medføre noe beslag av dyrka mark der man anlegger lokalveg og kryss
for påkobling til ny E16. Alternativ Røn nord vil også berøre gården ved nordre tunnelpåhugg.

2.5

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

Røn (gnr. 85 og 86), Vestre Slidre kommune. Navnet Røn er sammensatt av ordene ro (= krok) og –
vin (= englette). Gårder med endelsen –vin i navnet antas å være tatt opp i eldre jernalder. Flere
forhistoriske gravminner og løsfunn fra gården støtter opp om dette. Sannsynligvis har Røn
opprinnelig vært en gård, men som i løpet av middelalderen ble delt i to. I seinmiddelalderen var Røn
krongods.
På Røn finnes det en rekke kulturminner, blant annet tre automatisk fredete gravhauger fra jernalder i
området nord for Røn kyrkje. To av haugene ligger samlet i et lite gravfelt (Askeladden ID 94529). Den
største haugen har en diameter på 13 meter og er opp til 3,5 meter høy, mens den andre har en
diameter på 8 meter og en høyde på ca. 1 meter. Gravhaugen Askeladden ID 94519 ligger like øst for
gårdsvegen, 5 meter nordvest for det gamle våningshuset på gnr. 86/1. Den er 14 meter i diameter, og
4 meter høy mot veien.
Det er ellers gjort en rekke løsfunn av forhistoriske gjenstander på gården. Blant annet har det i
1
forbindelse med veiarbeid blitt funnet en spore av jern fra middelalder (C7448). Ellers har det på Røn
blitt funnet et fragment av en vevsverd av jern (C9216), tre «redskaber af Jern af ukjendt Brug»
(såkalte rangler) (C9217-9219), og en jernhank til et skrin (C9220). I forbindelse med fjerningen av en
(grav)haug, ble det funnet to pilspisser (C23086). I en hage øst for E16 ble det en gang funnet en
pilspiss av jern (C29883) (Askeladden ID 94557). Funnet ble gjort tilfeldig under gravearbeid.
1

Oldsakssamlingens museumsnummer
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Røn kyrkje, som ble innviet i 1749, er en laftet langkirke med rektangulært skip og smalere, rett
avsluttet kor. Kirken er utvendig og innvendig kledd med stående panel. Ved byggingen skal det ha
vært benyttet materialer fra både Fyrsto og Øde/Øye, og inntil 1863 stod en portalvange fra Fyrsto
(eller Øde) med ranke- og dyreornamenter over inngangsdøren, men denne er nå i Universitetets
oldsaksamling (Kulturhistorisk museum).
Det er flere SEFRAK-registrerte bygninger på Røn, dvs. bygninger eldre enn 1900.
Alternativ Røn syd er fra syd til nord tenkt å komme ut av tunnel like syd for tettstedet Røn. Vegen
legges deretter delvis ut i fjorden, og det må etableres et nytt kryss med fv. 261. Vegen fortsetter
videre over vegen til Lundeskogen. Ny bru over sundet nord for «Pjåten». Alternativet vil gå i dagen
gjennom Røn, og vil således kunne ha større innvirkning på kulturminner i området.

Figur 7: Kulturminner/kulturmiljø, Røn. Fra venstre til høyre: Fosheim hotell, flate med funnpotensial
(gnr. 85/1) og portal med utskjæringer som tidligere var i Røn kyrkje (nå i Kulturhistorisk museum).
Konklusjon
Alternativ Røn syd vil ikke komme i konflikt med kjente forhistoriske kulturminner.
På sydøstsiden av fv. 261 (Fosheimsvegen), ved krysset til E16, ligger Fosheim hotell. Både
hotellbygningen og en paviljong er fra slutten av 1800-tallet, og SEFRAK-registrert. Alternativ Røn syd
legger opp til ny rundkjøring og ny trasé for E16 like ved hotellet, noe som vil bryte den eksisterende
kontakten mellom hotell og innsjø, og i tillegg virke forstyrrende på kulturmiljøet her. Nye veier forbi
stranden syd for hotellet vil utgjøre en barriere mellom kulturmiljø og Strondafjorden.
Potensialet for funn av ukjente forhistoriske kulturminner er ut fra områdets topografi og eksisterende
kulturminner og fornfunn å regne som stort flere steder på Røn. Trasé for alternativ Røn syd går
gjennom et forholdsvis marginalt område med tanke på funn av automatisk fredete kulturminner.
Unntak er flaten øst for Fosheim hotell, hvor det er et visst potensial for funn. Velger man å gå for
alternativ Røn syd for ny E16 gjennom Røn, er dette noe som i så fall må avklares med
Kulturvernenheten ved Oppland fylkeskommune.
Alternativ Røn nord. I området der alternativ Røn nord er tenkt å gå er det ikke kjente kulturminner
som vil være i konflikt med vegen. Det planlegges ikke tiltak på eksisterende veg gjennom Røn og det
vil således ikke bli konflikter med eksisterende bygningsmasse eller andre forekomster i Røn.
Avkjørsel fra E16 til Røn er tenkt lagt i et område med potensial for funn av automatisk fredete
kulturminner. Som nevnt ovenfor, er dette noe som må avklares med Oppland fylkeskommune.

2.6

GRUNNFORHOLD

Alternativ Røn syd vil gå i en tunnel som kommer ut i dagen syd-øst for Røn. Her er det
morenemasser av ukjent tykkelse over fjell. Man må derfor regne med at det vil være nødvendig å
bygge en relativt lang betongtunnel før tunnelen er inne i fjell med tilstrekkelig overdekning.
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Alternativ Røn nord vil gå i en tunnel som kommer ut i dagen nord-vest for sentrum. Her er det fjell i
dagen eller like under overflaten.

2.7

TRAFIKK

Kjøremønster
Det er beregnet trafikkmengder og kjøremønster for alternativ Røn nord. Figuren viser fremtidig
døgntrafikk (ÅDT) på hovedvegen og lokalvegene (herunder trafikken til Vaset og Vestfjellet). Som
man ser av figuren er det beregnet meget lite gjenværende trafikk på eksisterende E16 litt syd for
Røn i dette alternativet, bare 260 biler, hvilket tyder på at det aller meste av trafikken til Fagernes vil
benytte tunnelen. Dette skyldes at den nye tunnelen vil bli vesentlig kortere og raskere enn dagens
veg.
Det er ikke gjort tilsvarende beregninger av kjøremønsteret for alternativ Røn syd. Ny tunnel i Røn syd
ventes å fange opp litt mer trafikk, og dette vil være deler av lokaltrafikken som går på fv. 261 og deler
av trafikken som har start eller endepunkt i Røn. Det meste av lokaltrafikken som oppstår i Røn og går
til og fra fv. 261 ventes å benytte den nye tunnelen i begge de to alternativene.
Trafikk til og fra Vaset har to alternativer å kjøre til Fagernes, via Ulnes eller via Røn. Det er tidligere
anslått at omtrent halvparten av denne trafikken vi gå gjennom Røn i alternativ nord. Hvis man velger
alternativ Røn syd, forventes at mer trafikk vil kjøre gjennom Røn fordi denne ruten blir kortere enn å
kjøre via alternativ Røn nord. Det er imidlertid små trafikkmengder som det her er snakk om.
Trafikken til Vestfjellet (Lehøvd/Syndinområdet) går i hovedsak via fv 294 Haugerudvegen. Denne
trafikken vil derfor benytte en Røn-tunnel uavhengig av om tunnelen legges nord eller syd for Røn.
Den viktigste forskjellen ved alternativ Røn syd vil være at all trafikk på E16 vil gå gjennom Røn.
Dette kan sammenlignes med dagens trafikkbilde med tillegg for generell trafikkvekst i årene
fremover. Trafikken på E16 gjennom Røn i fremtiden er beregnet til 2340 kjøretøy pr. døgn.

Figur 8. Beregnet fremtidig ÅDT (årsdøgntrafikk) for Røn nord.
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Reiselengde
Alternativ Røn nord vil gi en kortere reiseveg for gjennomgående trafikk på E16 enn alternativ Røn
syd. Forskjellen er ca. 740 meter. Lokal trafikk fra Røn eller fv. 261 vil få ca. 1700 meter lenger
reiseveg til Fagernes i dette alternativet.

2.8

BERØRTE EIENDOMMER OG BEHOVET FOR INNLØSNING

Alternativ Røn syd: Spesielt hotellet som mister nærhet til vannet, bli liggende inneklemt. Behovet for
innløsning er ikke avklart, men kan bli tema i neste omgang. Nord for Røn er det eiendommen
«Pjåten» og eiendommer som ligger nær vannet som vil bli indirekte berørt av brua og vegen nord og
syd for brua.
Alternativ Røn nord: En eiendom i nærheten av tunnelpåhugget kan bli berørt av tiltak, men det er
foreløpig usikkert om det blir behov for innløsning.

2.9

STØYVURDERINGER

Formålet med kartleggingen er å sammenligne støybelastningen på omgivelsene fra de ulike
traséalternativene.
Grenseverdier
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012),
legges til grunn for vurdering av trafikkstøy.
I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner:
•

Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny
støyfølsom bebyggelse skal unngås.

•

Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak
gir tilfredsstillende støyforhold.

Retningslinjens kriterier for soneinndeling er gjengitt i Tabell 1.
Tabell 1. Kriterier for soneinndeling iht. T-1442.
Støykilde

Vei

Gul sone

Rød sone

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå
i nattperioden
kl. 23 – 07

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå
i nattperioden
kl. 23 – 07

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Lden 65 dBA

L5AF 85 dB

Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB og 5 dB ekstra
tillegg på henholdsvis natt og kveld. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av
5 % av hendelser.
Dette prosjektet anses som et nytt veiprosjekt. Veileder til T-1442, TA-2115 sier at all utbedring /
omlegging av eksisterende og vei, samt ny vei i utgangspunktet bør føre til støyvurdering og eventuelt
avbøtende tiltak. Når tiltaket gir merkbart økt støynivå (større økning enn 3 dB) og medfører at
anbefalte grenser overskrides, bør det alltid gjennomføres avbøtende tiltak. Der tiltaket ikke gir
merkbar støyøkning, men de anbefalte støygrensene fra før er overskredet for eksisterende
støyfølsom bebyggelse, bør det også alltid gjennomføres avbøtende tiltak.
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Beregningsgrunnlag
Støyberegningene er gjort i tråd med Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy ved hjelp av
beregningsverktøyet CadnaA v.4.2. Beregningsmodellen er basert på et 3D digitalt kartgrunnlag med
nye veigeometrier inkludert. Støynivåene er beregnet i en høyde 4 meter over terreng i henhold til T1442.
Det er benyttet fremskrevne trafikkmengder anno år 2018 som inngangsdata i beregningene i samråd
med oppdragsgiver. Trafikktallene er vist i Tabell 2.
Røn Nord - fortsatt stor mengde trafikk gjennom/nær boligområder. Lavere hastighet gir mindre støy
fra denne strekningen. Røn Syd - større trafikkmengde, men den går lenger unna etablerte boligstrøk.
Høyere hastighet gir mer støy fra denne strekningen.
Tabell 2. Trafikkgrunnlaget for støyberegningene.
2ab Røn nord

2ab Røn syd

ÅDT

Tungtrafikk

Hastighet

ÅDT

Tungtrafikk

Hastighet

Tyinvegen (eks. E16)

1880

12 %

60 km/t

800

12 %

60 km/t

Ny E16

2790

12 %

80 km/t

2300

12 %

80 km/t

Figur 10. Uskjermet støy alternativ nord

Figur 9. Uskjermet støy alternativ sør
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Resultater
Beregningsresultatene er vist i støykartene for uskjermet støy, med tunnelåpning henholdsvis i nord
og sør. Ut fra beregningene må det påregnes mer omfattende støyskjermingstiltak i alternativ sør i
forhold alternativ nord.
•

En sammenligning av resultatene tyder på at alternativ Røn syd vil ha flere bygninger innenfor
støysonene sammenlignet med det opprinnelige alternativet med tunnel i nord.

•

For alternativ Røn syd vil støynivåene naturligvis øke betydelig i områdene langs nye E16.
Dette medfører at flere boliger og våningshus mellom den nye rundkjøringen og
tunnelåpningen i sør vil oppleve en merkbar støyøkning, og det samme vil gjelde for noen av
boligeiendommene nord for idrettsanlegget.

•

I det opprinnelige alternativet Røn nord vil støynivåene langs øvre del av Tyinvegen (dvs. nord
for krysset ved rundkjøringen) være noe høyere sammenlignet med alternativet med tunnel i
sør, men antallet boliger innenfor støysonene er nokså likt for begge alternativene akkurat her.

2.10

KOSTNADSVURDERINGER

Som en del av arbeidet med kommunedelplan for ny E16 på strekningen Fagernes - Hande har det
blitt gjennomført kostnadsvurderinger i to faser. Første del ble avholdt 24. - 25. september 2012. I
denne runden ble det gjennomført et forenklet vurdering for 4 alternative løsninger gjennom Fagernes
sentrum og 4 alternative løsninger mellom Fagernes og Hande. Etter silingsprosessen ble det den 3.
og 4. januar 2013 gjennomført en dypere analyse av gjenstående alternativ.
Tallene som er brukt i vurdering av alternativ Røn sør og nord er hentet fra den siste analysen.
Mengder er hentet fra tegninger i målestokk 1:5000. En forenklet sammenligning av kostnader for de
to alternativene er presentert nedenfor. Kostnader til innløsning av eiendommer er ikke inkludert.
Tabell 3. Sammenligning av anleggskostnader.
Røn sør

Enhetskostnad
Tusen kroner

Røn nord

Mengde

Kostnad

Mengde

Kostnad

Meter

Mill. kr

Meter

Mill. kr

Lengde tunnel

120

0

698,4

650

776,4

Dagstrekning

30

1850

55,5

560

16,8

Lokalveger

18

150

2,7

230

4,1

Adkomstveger

12

800

9,6

0,0

5,0

2,0

Kryss
Bru
Støttemurer

270

150

40,5

0,0

8

300

2,4

0,0

3,0

1,0

Støyskjerming
G/S veg /gangkulvert
sum mill. kroner

12

2,0
819

400

4,8
805

Det fremgår av tabellen at det er liten forskjell i kostnader på de to alternativene.
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Oppsummering og anbefaling

Ved sammenligning av de to alternativene har Statens vegvesen og Norconsult vurdert at alternativ
Røn syd vil medføre betydelig ulemper i forhold til alternativ Røn nord. Her er konsekvensene vurdert
etter graden av konsekvens:

•

Liten konsekvens

•

Middels konsekvens

•

Stor konsekvens

Tabell 4. Oppsummering av konsekvenser.
Tema

Alternativ Røn nord

Alternativ Røn syd

Friluftsliv og nærmiljø

Liten negativ konsekvens

Middels negativ konsekvens

Virkning på landskapet

Liten negativ konsekvens

Stor negativ konsekvens

Kjøremønster

Kortest veg for trafikk på E16

Kortest veg for lokaltrafikk

Naturmiljø

Liten negativ konsekvens

Liten/Middels negativ
konsekvens

Naturressurser

Liten/middels negativ
konsekvens

Liten/Middels negativ
konsekvens

Kulturminner og kulturmiljø

Liten negativ konsekvens

Liten/middels negativ
konsekvens

Støy

Middels negativ konsekvens

Middels/stor negativ
konsekvens

Kostnader

Likeverdig

Likeverdig

Nærmiljø/friluftsliv: I alternativ Røn sør vil tilgjengeligheten til fjorden begrenses. Trolig vil
bebyggelsen rundt vika lengst syd i Slidrefjorden også miste noe av nærområdet. Alternativ Røn nord
berører ikke nærmiljøfunksjoner eller kjente friluftsområder. Alternativ Røn nord vurderes som
vesentlig bedre med hensyn til temaene friluftsliv og nærmiljø.
Landskap: Alternativ Røn Nord er mer skånsomt for landskapsbildet på Røn enn alternativet Røn
syd. Den nye vegen i alternativ syd med tilhørende anlegg harmonerer ikke med det idylliske
landskapet i vika rundt Fosheim kro. Alternativet Røn syd vil få en betydelig negativ konsekvens for
landskapsbildet ved kryssing av vika ved Pjåten.
Naturmiljø: For naturmiljø vurderes alternativ Røn syd til å ha minimalt mer negative konsekvenser
enn alternativ Røn nord. Røn syd medfører noe mer beslag fordi tunnelen fra Holdalsfoss kommer ut
lengre syd enn tunnel i Røn nord, men konsekvensene for strekningen mellom påhugg Røn syd og
Røn nord er små sett i perspektiv av hele traseen.
Naturressurser: For naturressurser vurderes alternativ Røn syd til å ha noe mer negative
konsekvenser enn Røn nord. Dyrka mark berøres for Røn syd i hovedsak rundt kryss med fv. 261 og
syd for denne til tunnelportal. Røn syd medfører mer beslag av naturressurser enn Røn nord fordi
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tunnelen fra Holdalsfoss kommer ut lengre syd enn tunnel i Røn nord, men konsekvensene for
strekningen mellom påhugg Røn syd og Røn nord er små sett i perspektiv av hele traseen.
Kulturminner: Fosheim hotell og en paviljong fra slutten av 1800-tallet er SEFRAK-registrert. Ny
rundkjøring og ny trasé for E16 vil bryte den eksisterende kontakten mellom hotell og Strondafjorden,
og vil i tillegg virke forstyrrende på kulturmiljøet her. Trasé for alternativ Røn syd går gjennom et
forholdsvis marginalt område med tanke på funn av automatisk fredete kulturminner. Unntak er flaten
øst for Fosheim hotell, hvor det er et visst potensial for funn.
Grunnforhold: Alternativ Røn syd vil gå i en tunnel som kommer ut i dagen syd-øst for Røn. Her er
det morenemasser av ukjent tykkelse over fjell. Man må derfor regne med at det vil være nødvendig å
bygge en relativt lang betongtunnel før tunnelen er inne i fjell med tilstrekkelig overdekning. Alternativ
Røn nord vil gå i en tunnel som kommer ut i dagen nord-vest for sentrum. Her er det fjell i dagen eller
like under overflaten.
Trafikk: Det er ikke gjort egne beregninger av kjøremønsteret for alternativ Røn syd. Den viktigste
forskjellen ved alternativ Røn syd vil være at all trafikk på E16 vil gå gjennom Røn. Dette kan
sammenlignes med dagens trafikkbilde med tillegg for generell trafikkvekst i årene fremover. Trafikken
på E16 gjennom Røn i fremtiden er beregnet til 2340 kjøretøy pr. døgn.
Støyberegninger: Behovet for støyskjermingstiltak vil være størst i alternativ Røn sør.
Anleggskostnader: Vurderes som like i de to alternativene. Alternativ Røn nord vil få den lengste
tunnelen og høy kostand på grunn av dette. Alternativ Røn sør vil ha lengst veg i dagen og en kostbar
bru, og får dermed høyere kostnad på grunn av dette. Disse forholdene vil omtrent oppveie hverandre.
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