
Nærinfo - E16 Kvamskleiva
november 2020

E16 gjennom Kvamskleiva vil bli stengt i inntil 20 minutter i forbindelse med sprenging og 
annet anleggsarbeid fram til den nye europavegen etter planen skal åpne i februar 2023.

Hæhre Entreprenør jobber nå med påhugget av den 1,8 kilometer lange tunnelen mot vest. 70 meter fra dagens E16 er 
det gjennomført flere sprengninger. Arbeidet med å drive tunnelen starter i januar. Steinmassene skal mellomlagres på et 
jorde utenfor tunnelmunningen. Det skal sprenges ut om lag 260.000 kubikkmeter stein ute i friluft, og 145.000 kubikk- 
meter i tunnelen. 

- Vi må stenge vegen når vi sprenger i og utenfor tunnelen. Etter at salva har gått av trenger vi tid til å undersøke anleggs-
området, for å se om det er trygt å åpne E16 for trafikk igjen. E16 Kvamskleiva er jo et rasutsatt område, sier byggeleder 
Edvin Rye i Statens vegvesen og prosjektleder Jan Lima i Hæhre Entreprenør.

Det gjør at trafikanter må regne med ekstra reisetid når de skal kjøre E16 Kvamskleiva gjennom anleggsområdet.

Fra øst til våren
På øst siden starter tunneldrivingen til våren. Etter gjennomslaget skal det bygges en anleggsveg gjennom tunnelen. 
Når den er ferdig, skal Hæhre frakte sprengmassene fra vestsiden gjennom tunnelen og ut på østsiden.

-  Slik unngår entreprenøren å frakte steinmasser langs dagens E16, sier Lima.

E16 trafikken skal gå over ei midlertidig bru der E16 krysser anleggsvegen på østsiden av tunnelen. 
Slik kan entreprenøren jobbe effektivt uten å forsinke E16 trafikken.

Vi er i gang i Kvamskleiva

Landskapet er i ferd med å endre seg i nordenden av tunnelen. Hæhre starter drivingen av tunnelen i januar.

http://www.vegvesen.no/Europaveg/Damasen
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KONTAKT:  
 Statens vegvesen: 
 Byggeleder E16 Kvamskleiva: Edvin Rye, 
 edvin.rye@vegvesen.no mobil: 974 25 133

 Kommunikasjonsrådgiver: Per Kollstad, 
 per.kollstad@vegvesen.no, mobil: 979 58 370

MER INFORMASJON
Du finner mer informasjon om E16 Kvamskleiva på 
vegvesen.no/Europaveg/e16valdres/Delstrekninger/e16kvamskleiva/e16-kvamskleiva

Siltgardin i Norsvinfjorden
På østsiden skal ny E16 legges på fylling i Norsvinfjorden. Det skal fylles 160.000 kubikkmeter masse ut i fjorden. 
For å hindre spredning av finmasser i vannet fra steinmassene, har entreprenøren montert ut en finmasket gardin helt 
ned til bunnen av vannet. 

Kongevegen stengt fram til juli
Vegvesenet og Hæhre må stenge deler av populære Kongevegen i Kvamskleiva fram til sprengningsarbeidet i tunnel 
er ferdig. Den 4,7 kilometer lange turvegen er den første strekningen på Kongevegen over Filefjell fra østsiden.

- Igjen handler det om sikkerhet for turgåerne. Vi har hatt god dialog med Vang kommune og Kongevegens venner 
om dette, sier Rye og Lima.

FAKTA:
• E16 Kvamskleiva
• Vedtatt av Stortinget desember 2019
• 5,4 kilometer langt rassikringsprosjekt
• 1,8 km. går i tunnel (Hugaviktunnelen)
• Kostnad: 710 millioner kroner
• Entreprenør: Hæhre Entreprenør
• Anleggsstart 9. november 2020
• Planlagt åpnet 14. februar 2023

Hæhre har montert en finmasket siltgardin i Hugavika som skal hindre finstoff fra steinmassene å spre seg i vannet.

Arbeidstider
Hæhre har etablert anleggsrigg på Synshagen i Vang. 
- Arbeidstider dagsoner: 07-20 på hverdager og 07-18:30 lørdager.
- Arbeidstider tunnel: 06-02 hverdager og 06-16 lørdager.
- Annet arbeid som sikringsaktiviteter tunnel og vegomlegginger 
 utføres utenfor disse tidene.

Ferdsel i anleggsområdet
Vi arbeider aktivt for at det ikke skal skje ulykker i anleggsområdet. 
Tredjeperson skal ikke skal ferdes i anleggsområdet utenfor dagens E16. 
Området skal gjerdes inn og skiltes. Vær forsiktig når du beveger deg i 
nærheten av anleggsmaskiner utenfor anleggsområdet. Blindsonene er 
mye større enn det du tror. Søk kontakt og vink til sjåføren, når han vinker 
tilbake, vet du at han har sett deg og kan ta hensyn til deg.
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