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Sammendrag
Trasealternativene gjennom Fagernes ble ikke klare for sluttbehandling sammen med alternativene til
Hande, og var derfor ikke inkludert i planforslaget som ble oversendt kommunen til sluttbehandling
høsten 2013. Kommunen gikk i høringsuttalelsen våren 2013 enstemmig sterkt inn for alternativ 4
oransje. Kommunen har gjennom den pågående ATP-prosjektet vært skeptisk til en løsning hvor E16
fortsatt delvis går igjennom sentrum. Kommunen fattet den 28.april 2014 vedtak om at alternativ gul
anbefales for det videre arbeidet med E16 gjennom Fagernes. Dette er en videreutvikling av alternativ
4 oransje.
Alternativ gul innebærer at ny E16 føres først gjennom en rundkjøring med avkjøring til Fagernes og
lokalveg til boligområdet nord for vegen. Herfra dreier E16 mot nord og går inn i en tunnel. Selve
påhugget vil få en forskjæring i løsmasser og relativt store terrenginngrep i anleggsperioden. Det
meste av terrenget kan tilbakeføres og bearbeides på betongtunnelen/tunnelportalen når tunnelen er
bygget. Betongtunnelen blir ca. 30 meter lang, frem til fv. 264, Garlivegen, derfra starter fjelltunnelen.
Løsningen omfatter også en del fylling ute i sjøen. Gang- og sykkelvegen legges i ytterkant av
fyllingen og det nye veganlegget.
Trafikktall for alternativ. gul i Fagernes sentrum forventes å være mest lik alternativ. 2AB Røn, dvs. ca.
3500 ÅDT i ny tunnell, ca. 2800 ÅDT i Skrautvplvegen og ca. 5000 ÅDT på Valdresvegen
(eksisterende E16). Støymesssig forventes Vikatunet å ligge fullstendig utenfor rød støysone, men at
uteareal vest for Vikatunet vil være i gul sone med skjermingstiltak. Bebyggelse vest for ny E16 og
tunnelportal vil ha støynivåer innenfor gul sone med skjermingstiltak.
Landskapsmessige konsekvenser: Sett i større sammenheng er påhuggsområdet godt forankret i
landskapet. Rundkjøringen vil kreve utfylling i Strandefjorden. Forming av strandlinjen vil på sikt gi en
bedre reiseopplevelse.
Nærmiljøkonsekvenser: I området ved tunnelpåhugget i øst må det trolig løses inn noen boliger, noe
som er negativt for bomiljøet i området. Tunnelåpningen vil være i kort avstand fra Vikatunet hvor det
er eldresenter og omsorgsboliger (ca 30 boenheter).
Naturmiljøkonsekvenser: Tiltaket kan påvirke vannmiljø og bunnforhold lokalt ved en evt. utfylling i
Strondafjorden.
Kulturmiljøkonsekvenser: Gjennomfartstrafikk vil i stor grad bli ledet utenfor Fagernes sentrum noe
som er positivt.
Naturressurskonsekvenser: Det vurderes at beslag av skogareal i dette området har liten innvirkning
på ressursgrunnlaget.
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1

Bakgrunn

1.1

Bakgrunn

Kommunedelplan for E16 på strekningen Fagernes-Hande ble vedtatt i Nord-Aurdal kommune
19.12.2013 og i Vestre Slidre kommune 20.02.2014. Det var alternativ. 2AB Røn som ble vedtatt, det
vil si ny E16 fra tunnel nord for Fagernes sentrum, videre på bru over Neselve ved Hunkevike. Derfra
blir det utbedring av eksisterende fv. 51 (5,5 km), videre i tunnel til Røn (6,4 km) og til slutt utbedring
av eksisterende E16 (4 km) mellom Røn og Hande.
Trasealternativene gjennom Fagernes ble ikke klare for sluttbehandling sammen med alternativene til
Hande, og var derfor ikke inkludert i planforslaget. E16 Fagernes - Hande er med i Nasjonal
transportplan med oppstartmidler i siste halvdel, 2018-2023.
Kommunen gikk i høringsuttalelsen våren 2013 enstemmig sterkt inn for alternativ 4 oransje.
Kommunen har gjennom den pågående ATP-prosjektet vært skeptisk til en løsning hvor E16 fortsatt
delvis går igjennom sentrum (alternativ 2 grønn og alternativ blå – som er en justert versjon av
alternativ 2 grønn). Kommunen fattet den 28.april 2014 vedtak om at alternativ gul anbefales for det
videre arbeidet med E16 gjennom Fagernes. Dette er en videreutvikling av alternativ 4 oransje.
Denne rapporten er en konsekvensutredning av den nye løsningen som foreslås gjennom Fagernes
sentrum.
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2

Planer og premisser

2.1

Forholdet til naturmangfoldloven

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Foreliggende informasjon om naturverdier og registeringer i databaser og i rapporter utarbeidet i
tidligere prosjekter dekker i ulik grad de forskjellige traseene som ble utredet gjennom
kommunedelplanen for strekningen Fagernes-Hande. I Nord-Aurdal finnes det spredt informasjon om
naturmessige verdier på land, mens akvatisk liv i fjorden er godt omtalt. Tiltaket berører i liten grad
naturområder av verdi, det antas at det først og fremst er naturverdier i Strondefjorden som berøres,
mens det ikke er registrert verdifull vegetasjon eller annet i skråning for ny portal.

§ 9. (føre-var-prinsippet)
Denne er ivaretatt, jf. § 8.

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Utfylling i Strondafjorden vurderes å ha liten belastning for økosystemet, men det er viktig å vurdere
kvalitet på masser som brukes til utfylling og vurdere evt. masser med riktig substrat som topplag på
det som legges under vannlinje.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaver vil gjøre nødvendige avbøtende tiltak i nærheten av vannmiljøer, ta initiativ til å dekke de
kostnader som måtte oppstå for å hindre eller begrense skade på naturmiljøet.

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
Det vises til kommentar til § 11.
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Ny E16 gjennom Fagernes

3.1

Tidligere utredete alternativer gjennom Fagernes

Figur 1: Oversiktskart over de tidligere utredede løsningene i Fagernes sentrum

På strekningen gjennom Fagernes ble det i forbindelse med planarbeid for hele strekningen til Hande
utarbeidet fire alternativer. Disse fire løsningene ble utviklet med utgangspunkt i planprogrammet og
bearbeidet videre gjennom en optimaliseringsprosess i løpet av våren og sommeren 2012. Noen
alternativer ble valgt bort i en silingsprosess som er dokumentert i egen rapport.
Fire alternativer gjenstod etter silingsprosessen og var del av konsekvensutredningen som ble lagt
frem sammen med planforslagene for Fagernes-Hande:






Alternativ 1 svart følger dagens veg gjennom Fagernes
Alternativ 2 grønn vil få en tunnel som begynner i nærheten av Shellstasjonen ved
Tveitavegen.
Alternativ 3 rød får en tunnel som starter med en relativt lang betongtunnel under deler av
bebyggelsen og fortsetter videre i fjelltunnel fra et punkt mellom Tveitavegen og Garlivegen.
Alternativ 4 oransje får et annet utløp lenger øst for sentrum i nærheten av Bakkevegen
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Etter at trase mellom Fagernes og Hande ble vedtatt og Fagernes sentrum forskjøvet i tid har det vært
jobbet videre med varianter av alternativ 2 grønn (som ble kalt blå) og alternativ 4 oransje (som ble
kalt gul). Variantene var grunnlag for politisk behandling i kommunen, som var bakgrunnen for
vedtaket fra 28. april i år om å gå videre med å utarbeide planforslag for alternativ gul.

3.2

Alternativ Gul linje

Ny E16 føres først gjennom en rundkjøring med avkjøring til Fagernes og lokalveg til boligområdet
nord for vegen. Herfra dreier E16 mot nord og går inn i en tunnel. Selve påhugget vil få en forskjæring
i løsmasser og relativt store terrenginngrep i anleggsperioden. Det meste av terrenget kan tilbakeføres
og bearbeides på betongtunnelen/tunnelportalen når tunnelen er bygget. Betongtunnelen blir ca. 30
meter lang, frem til fv. 264, Garlivegen, derfra starter fjelltunnelen.
Løsningen omfatter også en del fylling ute i sjøen. Gang- og sykkelvegen legges i ytterkant av
fyllingen og det nye veganlegget. Lengden på tunnelen vil bli ca. 1450 meter.
Statens vegvesen har gjennom planprosessen og ATP-prosjektet argumentert for en sentrumsnær
løsning, slik at tunnelen skal fange opp mest mulig sentrumstrafikk. Alternativ gul gir i så måte best
kobling til sentrum og gir et enklere vegbilde. Det er imidlertid noe trangt i dagens kryss til å etablere
en større rundkjøring.
Det må dimensjoneres for en fartsgrense på 60 km/t inn mot rundkjøringen, noe som medfører at det
må være minimum 70 meter fra tunnelåpning til vikelinje i rundkjøring, jfr Hb 017. Dette kravet er
ivaretatt.

Figur 2. Utforming av alternativ gul.
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Figur 3. Vikatunet, gangkulvert og kryss med Jernbanevegen (gamle E16) sett mot vest (mot Fagernes).

Figur 4. Vikatunet, gangkulvert og kryss med Jernbanevegen (gamle E16) sett mot øst (mot Leira).

Figur 5. Bruk av overskuddsmasser til å opparbeide en park vil skape en mer naturlig strandlinje og være en mer
innbydende inngangsportal til Fagernes enn dagens shell-stasjon.
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Figur 6. Forslag til revidert kommuneplan åpner for utfylling av vika (kombinert formål samferdsel og park).
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4

Prissatte konsekvenser

De prissatte konsekvensene av et vegprosjekt er normalt trafikant- og transportbrukernytte,
operatørnytte for kollektivselskaper og lignende, ulykkeskostnader, kostnader ved støy- og
luftforurensning, samt operatørnytte for det offentlige.

4.1

Trafikk og trafikkavvikling

Siden det knytter seg stor usikkerhet til trafikkberegningene for sentrumsalternativene (RTM-modellen
blir for grovmasket), er det gjort noen ekstra vurderinger av sentrumstrafikken. Tabellen nedenfor viser
en antatt fordeling av trafikk til og fra områder nord for Fagernes og hvor mange biler som kan bli igjen
på eksisterende E16 ved Garlivegen. Dette er gjort i forbindelse med vurdering av de ulike
alternativene for Fagernes sentrum i planarbeid for hele strekningen Fagernes-Hande. Trafikktall for
alternativ. gul i Fagernes sentrum forventes å være mest lik alternativ. 2AB Røn i tabellen under.

Tabell 1. Antatt fordeling av trafikken i Fagernes.
Trafikk i ny tunnel

Gjenværende trafikk
Skrautvålvegen

Valdresvegen (eks E16)
ved Garlivegen

2A Ulnes + grønn

5500

1300

8500

2A Ulnes + rød

4000

2800

4500

2A Ulnes + oransje

3500

3300

5000

2AB Røn + grønn

5000

1300

8500

2AB Røn + rød/gul

3500

2800

5000

2AB Røn + oransje

3000

3300

5500

Trafikk til og fra Leira og som skal til sentrum vil i liten grad benytte ny omkjøringsveg. For denne
trafikken får valg av tunnelalternativ liten betydning.
Det er vurdert at den nye tunnelen i alternativ. gul vil få 3500 biler i døgnet (2018).
Den foreslåtte løsningen får koblet på Valdresvegen (gamle E16-vegen mellom Leira og Fagernes).
Intern trafikk vil i mindre grad påvirke E16 trafikken, men vil i større grad bruke krysset mellom
Valdresvegen og Jernbanevegen.
Løsningen vil resultere i to nærliggende kryss med kort avstand mellom rundkjøring og T-kryss. Den
viste flyttingen av T-krysset vestover vil avhjelpe dette.

4.2

Kostnader

Anslagsberegninger fra planprosessen (2012 og 2013) viser kostnadstall for sentrumsløsningene
alternativ rød, grønn og oransje. Det er nå gjort kostnadsoverslag for alternativ gul. Prisene er hentet
fra anslaget (januar 2013) for E16 Fagernes - Hande. Kostnadsberegninger viser at alternativ gul og
alternativ blå kommer omtrent likt ut på ca. 400 mill, og er ca. 20 % lavere enn alternativ rød.
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Det er gjort effektberegninger for alternativene rød og oransje i forbindelsen med planprosessen.
Effektberegningene for sentrumsalternativene er usikre, da de bygger på grov RTM-modell
(transportmodell på grunnkretsnivå).

Støy

4.3
4.3.1

Metode og omfang

Det er utført forenklede støyberegninger av alternativ gul gjennom Fagernes. Beregningene er
overordnede, men danner et sammenligningsgrunnlag for de ulike alternativene gjennom sentrum.
Støyberegningene er utført med utgangspunkt i Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy ved
hjelp av beregningsverktøyet CadnaA v.4.2. Beregningsmodellen er basert på et forenklet 2D
kartgrunnlag, noe som betyr at resultatene viser støyutbredelse i frittfelt fremfor å ta hensyn til
terrengformasjoner og bygninger. Det er beregnet støykoter i høyde 4m over terreng iht.
retningslinjene i T-1442/2012.

Figur 7: Støyberegninger for alternativ gul.
Fagernes sentrum er tettbygd og bygningene nærmest veien vil utgjøre en betydelig skjerm for
bakenforliggende hus. Derfor er refleksjoner og skjermingseffekter fra bygninger tatt med i disse
beregningene, mens terrenget fortsatt er i 2D.
Det beregnede støynivåenet rundt selve portalen er nokså overordnet og vil kunne avvike litt avhengig
av skjæringene og støttemurer, samt utforming av portalen. Tunnelalternativene i sentrum vil gi nokså
lik støybelastning ved eksisterende E16 i sentrum, og det er lokalisering av tunnelen som skiller
alternativ. gul fra de tidligere vurderte alternativene. Den løsningen som foreligger i planforslaget som
legges fram her er vridd ytterligere noe mot vest sammenlignet med det som vises i støykartet over.
Det betyr at Vikatunet forventes å ligge fullstendig utenfor rød støysone, men at uteareal vest for
Vikatunet vil være i gul sone med skjermingstiltak. Bebyggelse vest for ny E16 og tunnelportal vil ha
støynivåer innenfor gul sone med skjermingstiltak. Det må påregnes tiltak i eller utenfor enkelte av
bygningene rundt ny tunnel. Bebyggelse som kommer i direkte konflikt med ny E16 må innløses.

4.4

Luft

Ny portal ligger svært nær boligbebyggelse og Vikatunet, og det er sannsynlig at forurensningen i
enkelte områder vil ligge over grensverdiene. Dette må beregnes mer nøyaktig i forbindelse med
optimalisering av veglinja, og evt. avbøtende tiltak må vurderes.
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Ikke prissatte konsekvenser

5.1

Metode

Kapitlet omfatter de ikke-prissatte konsekvensene som skal utredes i henhold til planprogrammet.
Utredningsmetoden er beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 140. De ikke-prissatte konsekvensene
av et vegprosjekt er normalt landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og
naturressurser. De ulike alternativer skal vurderes i en verdi- og sårbarhetsanalyse.
Verdivurdering av de enkelte områder er hentet fra kommunedelplanen for hele strekningen,
Fagernes-Hande.
Konsekvensen kan forenklet bli 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. Når
flere ulike tema skal settes sammen er det viktig å tenke på at temaene bør vektlegges helhetlig og ut
fra en samlet vurdering.

5.2
5.2.1

Landskapsbilde
Verdier i området

Figur 8: Verdikart landskapsbilde, Fagernes sentrum
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Ved Fagernes og Strondafjorden deler dalen seg på hver side av Fodnesåsen. To markante dalformer
ligger i øst langs Sæbufjorden, og i vest danner Strondafjorden og Slidrefjorden bunn i et
sammenhengende bredt dalrom.
Området består av en blanding av relativt tett sentrums- og boligbebyggelse i Fagernes.

Konsekvensvurdering

5.2.2

Tunnelpåhugget ligger forankret i terrengformen på stedet, men gjør inngrep i det småskala bomiljøet
lokalt. Det er forutsatt at eksisterende E16 i Fagernes sentrum får en standardheving og formes som
miljøgate som underbygger stedets identitet. Sett i større sammenheng er påhuggsområdet godt
forankret i landskapet. Rundkjøringen vil kreve utfylling i Strandefjorden.
Forming av strandlinjen vil på sikt gi en bedre reiseopplevelse fordi den vegfarende får mulighet til å
dvele ved utsikten over fjordrommet og tettstedet Fagernes. Reiseopplevelsen blir redusert noe i
forhold til alternativ 0 på grunn av lang tunnel.
Liten positiv konsekvens (+).

Avbøtende tiltak
Tiltak som utforming av sideterreng, revegetering i skråninger langs med vegen og modellering av
fjellskjæringer i henhold til formingsveilederen.
Skråningene tilbakeføres som en del av naturområdet ved at stedegen frøbank, evt flak av skogsbunn
tas vare på og benyttes til reetablering.
Etablering av et nytt friområde ved en foreslått utfylling av overskuddsmasser i Strondafjorden kan
være et avbøtende tiltak langs ny E16. Dette vil bidra positivt til landskapsbildet langs strandlinja i
Fagernes sentrum.

5.3
5.3.1

Nærmiljø og friluftsliv
Verdier i området

Innenfor studieområdet er det et større sentrumsområde i Fagernes med viktige nærmiljøfunksjoner
og med relativt gode muligheter for friluftsliv i nærområdet. De største friluftsområdene er knyttet til
vassdragene med Strondafjorden.
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Figur 9: Verdikart nærmiljø og friluftsliv.

Konsekvensvurdering

5.3.2

I området ved tunnelpåhugget i øst må det trolig løses inn noen boliger, noe som er negativt for
bomiljøet i området. Tunnelåpningen vil være i kort avstand fra Vikatunet hvor det er eldresenter og
omsorgsboliger (ca 30 boenheter). Denne løsningen vil også innebære utfylling i Strondafjorden og
flytting av dagens gang- og sykkelveg. Støybelastningen ved tunnelpåhugg og rundkjøring er ventet å
øke noe i forhold til referansesituasjon. Det totale støybildet i Fagernes vil likevel bli mindre da
gjennomfartstrafikken i Fagernes som helhet vil gå ned.
Samlet sett for dette alternativet: Liten negativ konsekvens (-).

5.4
5.4.1

Naturmiljø
Verdier i området

Det er naturlig nok begrenset med naturområder av verdi i dette området. Fagernes er tettbebygget
med sentrum nær Strondafjorden og hovedsakelig eneboligbebyggelse rundt. Av betydning for
1
naturmiljø er Strondafjorden. Det er observert storlom (NT) , fiskemåke (NT) og hettemåke (NT) i
tilknytning til Strondafjorden.
Fiskebestanden i Strondafjorden er svært stor, og har fine bunnforhold for oppvekst av ungfisk.

1

NT = nær truet (rødlistestatus)
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Figur 10: Verdikart naturmiljø

Konsekvensvurdering

5.4.2

Tiltaket kan påvirke vannmiljø og bunnforhold lokalt ved en evt. utfylling i Strondafjorden.
Liten negativ konsekvens (-)

5.5
5.5.1

Kulturmiljø og kulturminner
Verdier i området

I Fagernes sentrum er det skilt ut to kulturmiljø (KM); Briskebyen og Fagerlund hotell.
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Figur 11: Verdikart kulturminner

Konsekvensvurdering

5.5.2

Gjennomfartstrafikk vil i stor grad bli ledet utenfor Fagernes sentrum.
Ubetydelig til liten positiv konsekvens (0/+).

Potensiale for funn
Potensialet for funn av ikke kjente forhistoriske kulturminner har vært nevnt i fagrapporten for
kulturminner og kulturmiljø, under diskusjonen av de enkelte kulturmiljøene. Potensialvurderingen har
ikke hatt inflytelse på konsekvensanalysen. Det er likevel viktig å være klar over at funnpotensialet er
vurdert å være størst i området langs østsiden av Strondafjorden

5.6
5.6.1

Naturressurser
Verder i området

Det er lite verdier for naturressurser i området. Det er noe skog i skråningen nord-nordøst for sentrum,
samt at Strondafjorden brukes til kommunal vannforsyning.

Oppdragsnr.: 5121013
Dokument nr.:
Konsekvensutredning for E16 Fagernes sentrum alternativ gul

Konsekvensvurdering

5.6.2

Alternativet beslaglegger noe skog ved nordlige tunnelportaler og østre elvekryssing. Det vurderes at
beslag av skogareal i dette området har liten innvirkning på ressursgrunnlaget.
Ingen konsekvens (0).

5.7

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyser innebærer å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe.
Med uønskede hendelser forstår vi hendelser som kan representere en fare for mennesker, miljø,
økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner.
Det henvises til ROS-analyse som fulgte kommunedelplanen for strekningen Fagernes-Hande;
alternativ gul vil være dekket der.

5.8

Regionale virkninger

Det henvises til kommunedelplanen for strekningen Fagernes-Hande; vurderinger av regionale
virkninger for alternativ gul vil være dekket der, da alternativ gul ikke vil avvike fra alternativ. grønn,
rød og oransje i sentrum.
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