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1 Innledning
1.1 Prosjektidé - bakgrunn for konseptvalgutredning
E16 gjennom Valdres er en vegstrekning med relativt dårlig standard, mye randbebyggelse,
blandet trafikk, relativt ulykkesbelastet og lav framkommelighet.
I gjeldende NTP (2010-19) ligger utbygging av strekningene på begge sider av Bjørgo – Øye
inne med oppstart i perioden 2010-13. Dette er prosjektene Fønhus, Bagn, Bjørgo og
Filefjellutbyggingen. Videre er oppstart av strekningen Fagernes – Øye omtalt for oppstart i
perioden 2014-19.
Regionrådet i Valdres har i en årrekke har vært sterke pådrivere for å få bygget ut E16. I
2002/2003 ble det gjennomført en mulighetsstudie i samarbeid mellom Regionrådet, Oppland
fylkeskommune og Statens vegvesen. Fylkeskommunen har også vært aktive medspillere for
å øke utbyggingstakten på E16 og har bl.a. etablert E16-forum i samarbeid med kommunene i
Valdres. Representanter fra Vegforum Innlandet og næringslivet i Valdres sitter også i E16forum. Statens vegvesen har sekretariatet for dette forumet.
Hensikten med å starte KVU for denne delen av strekningen er å gå nærmere inn på behovet
for utbygging, avklare standard og prinsipper for videre planlegging.

1.2 Mandat
Samferdselsdepartementet skriver følgende om mandat i brev datert 26. januar 2011:
”Prosjektbeskrivelse for KVUen er utarbeidet på grunnlag av oppdragsbrev fra departementet
av 19. mars 2010.
Samferdselsdepartementet (SD) viser til de krav som stilles til KS1 gjennom rammeavtalen
for den statlige eksterne kvalitetssikringsordningen. Videre vises det til at KVU-arbeidet skal
baseres på føringer som er gitt gjennom saksbehandlingsrutiner for ordningen og senere
avklaringer. Herunder vises det til gjeldende saksbehandlingsrutiner for utforming av KVU
som er gitt i brev av 24, mars fra Samferdselsdepartementet.
Departementet mener det mottatte forslaget til prosjektplan gir et godt grunnlag for KVU E16
Bjørgo – Øye. SD understreker for øvrig at utredningen må legge til rette for å sikre en god
indre sammenheng mellom behov, mål, krav og alternativanalysen. Vi vil dessuten påpeke at
det er viktig med lokal medvirkning i utredningsarbeidet, og understreker viktigheten av at
hensynet til arealbruk og jordvern blir vurdert spesielt i arbeidet.
SD finner det naturlig at KVU-arbeidet trekker veksler på tidligere planarbeid og utredinger.
Vi vil likevel understreke at formålet med KVU og planlegging etter plan- og bygningsloven
er forskjellige, og at KVUen skal være et mer overordnet dokument.
Samferdselsdepartementet gir med dette tilslutning til det skisserte arbeidsopplegget og
framdriftsplanen for KVU-arbeidet med de merknader som er gitt overfor. Dette innebærer
oversendelse av KVU til departementet i løpet av første kvartal 2011.”
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2 Situasjon
2.1 Geografi
Avgrensing av området
Den aktuelle strekningen ligger i Valdres i Oppland fylke og går fra krysset med fv. 33 i
Nord-Aurdal kommune til Øye i Vang kommune. Lengden er ca 80 km. E16 er hovedåren til
og fra Valdres og er også den viktigste interne hovedåren i regionen. Situasjonsbeskrivelsen
dekker derfor hele området selv om E16-strekningen bare omfatter kommunene Nord-Aurdal,
Vestre Slidre og Vang.
Fra Leira går fv. 51 i en 4 km lang fellesstrekning med E16 fram til Fagernes der fylkesvegen
tar av nordover mot Beitostølen og Vågå.

Figur 1: Kart over Valdres

Andre geografiske forhold
E16 følger elva Begna opp langs Begnavassdraget. I den sørlige delen av dalen er det spredt
bebyggelse og skogvokst. Her har skogen stor betydning for næringslivet. Nordover mot
Fagernes blir bebyggelsen tettere. Ved Fagernes deler dalen seg i to. Fv. 51 går gjennom
Øystre Slidre opp mot Beitostølen og Valdresflya. E16 går gjennom Vestre Slidre mot Vang
og Filefjell. Langs begge dalførene ligger flere innsjøer.
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70 % av arealet i Valdres ligger mellom 600 og 900 meter over havet. I vest og nord er
fjellene betydelig høyere enn i den sørlige og østlige delen. I nord grenser fjellpartiet
Valdresflya mot den sørlige delen av Jotunheimen. I vest ligger Filefjell. Reiselivsnæringen
har stor betydning i Valdres.

2.2 Næringsliv og befolkning
Befolkning
Valdres er en region bestående av i alt seks kommuner med ca 18000 innbyggere (2010). De
fleste tettstedene i regionen ligger langs E16 i hoveddalføret. Det største tettstedet er Fagernes
(bystatus fra 2007) som også er administrasjonssenter for Nord-Aurdal kommune. I Valdres
bor bare 28 prosent av befolkningen i tettsteder. For landet som helhet er tilsvarende andel 78
prosent.
Folketallet i Valdres har i de siste 20 årene vært jevnt synkende og har i løpet av denne
perioden gått ned med 1450 personer, tilsvarende 8 prosent. Nedgangen har imidlertid vært
lavere de siste 10 årene (2 prosent). Fra 2007 har det vært en liten økning.
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Figur 2: Folketallsutvikling i Valdres fra 1988 – 2010, kilde SSB

I perioden 1988 – 2009 var befolkningsnedgangen størst i Vang med 23 prosent. Sør-Aurdal,
Etnedal og Vestre Slidre hadde ca 15 prosent nedgang. Både Øystre Slidre og Nord-Aurdal
kommuner har hatt en liten økning de siste årene.
Befolkningsframskrivingen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning i folketallet i
Valdres med 3 prosent fram til 2030. Den viktigste årsaken til økningen er knyttet til relativt
høy innvandring.
Valdres har samlet sett en aldrende befolkning, og andelen over 66 år utgjør 16,6 prosent.
Dette er 3,6 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. En befolkningsprognose fra SSB
viser at andelen eldre vil øke til nesten 24 % i 2030.
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Bo- og arbeidsmarkedsregion
Av regionens ca 9740 sysselsatte, er det ca 1600 som pendler internt mellom de seks
kommunene. Om lag 1160 av de sysselsatte har arbeidsplass utenfor Valdres, mens regionen
sysselsetter ca 590 personer utenfra. Det viktigste arbeidsmarkedet utenfor regionen er Oslo
og Akershus, som sysselsetter 480 personer fra Valdres.

Pendling til
Sør-Aurdal
Etnedal
Nord-Aurdal
Vestre Slidre
Øystre Slidre
Vang

Pendling
fra
SørAurdal

NordEtnedal Aurdal

Vestre
Slidre

Øystre
Slidre

Vang

1127
23
177
11
3
2

21
430
107
5
5
0

3
2
270
732
28
48

12
1
386
45
1212
14

6
0
74
32
12
641

78
16
2844
113
91
11

Tabell 1: Pendling internt i Valdres i 2010, kilde Panda

Arealbruk
Valdresregionen dekker til sammen et areal på 5406 kvadratkilometer. Arealene i regionen
består i stor grad av utmark. I kommunene Sør-Aurdal og Etnedal utgjør skogsarealet ca 75
prosent av det totale arealet. Jordbruksarealet utgjør ca 3 prosent av arealet i regionen.
I Vang og Øystre Slidre utgjør fjell og vidde den største andelen av arealet, med henholdsvis
70 og 50 prosent. I hele Valdres er tilsvarende andel 38 prosent.
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Figur 3: Arealbruk i Valdres i 2008, kilde Statens kartverk

Kulturlandskapet i Valdres bærer tydelig preg av husdyrdrift. Gårdene er små, men
beiteområda store. Berggrunn, jordsmonn og vanntilgang gjør mange områder godt egnet til
husdyrdrift.
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Næringsliv
Tradisjonelt har jordbruk og skogbruk vært viktige næringer i Valdres, og alle kommunene i
regionen har fortsatt en relativt høy andel av sysselsettingen i primærnæringen. Særlig gjelder
dette kommunene Etnedal, Vestre Slidre og Vang med 15 prosent sysselsatt i
primærnæringen. På landsbasis er tilsvarende andel 3 prosent.
Industrien utgjør kun 7 prosent av arbeidsplassene i Valdres, mot 12,7 prosent i gjennomsnitt
for landet. Store skogarealer er basis for tømmerindustri og sagbruk. Den viktigste
skogbruksbedriften er Begna Bruk i Sør-Aurdal med ca. 50 ansatte. Matproduksjon er også
viktig med Tine Meierier Fossheim i Vestre Slidre som største bedrift. I Fagernes er Valdres
Næringshage etablert med ca 30 bedrifter og om lag 100 ansatte.
Varehandel, hotell- og restaurantnæringen er ellers spesielt viktig i Valdres, særlig i NordAurdal og Øystre Slidre. Her er henholdsvis 27 og 21 prosent av sysselsettingen knyttet til
denne sektoren. Fagernes (Nord-Aurdal) og Beitostølen (Øystre Slidre) er de viktigste sentra
for handel og tjenesteyting. Nord-Aurdal kommune er nr. 2 i landet når det gjelder
detaljomsetning pr innbygger, noe som kan knyttes til kombinasjonen regionsenter og stor
reiselivstrafikk (kilde SSB). Turisttrafikken på begge sider av hoveddalen er betydelig, med et
stort antall reiselivsbedrifter. Felles for alle kommunene er at hoteller, fjellstuer,
campingplasser finnes i kombinasjon med et stort antall private hytter.
Antall sysselsatte i ulike næringer i kommunene er vist i vedlegg 2.

Fritidsboliger
Oppland er landets største hyttefylke med 42000 fritidsboliger. En betydelig andel av disse
(knapt 17000 enheter) ligger i de seks Valdreskommunene: 3335 i Sør-Aurdal, 2104 i
Etnedal, 4133 i Nord Aurdal, 2411 i Vestre Slidre, 3249 i Øystre Slidre og 1535 i Vang (kilde
SSB).
Valdres har hatt en sterk vekst i antall fritidsboliger det siste tiåret. Siden 1999 er det oppført
ca 3000 nye fritidsboliger. Sterkest utbygging har det vært i Vang, Vestre Slidre og Øystre
Slidre med ca 1600 nye hytter. Hyttebefolkningen utgjør et vesentlig tillegg til
lokalbefolkningen, spesielt i ferier/påske mv. da hyttegjestene bidrar til å fordoble folketallet i
Valdres.

Natur, kultur og rekreasjon
Naturmiljø
Dalføret med Begnavassdraget omgis som nevnt av store høyfjellsområder. En liten del av
Jotunheimen nasjonalpark ligger i Valdres. Andre vernede områder er Lomendeltaet som er et
grunt deltaområde med sump og sumpskog med naturlige kanaler. Nordvest for Fagernes
ligger Fodnesåsen naturreservat som er et lite påvirket barskogsområde.
Friluftsliv
Friluftslivsaktiviteter står sterkt i Valdres. Om vinteren er det tilrettelagt for langrenn og
alpint, mens det ellers i året er fine forhold for turer, jakt og fiske.
Kulturmiljø
Det er mange registrerte kulturminner i Valdres. Det er funnet boplasser som kan dateres til
eldre steinalder, blant annet ved Leira i Nord-Aurdal samt Tyin og Sulevann i Vang.
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Fra bronsealderen og jernalderen er det også gjort flere funn. Det største gravfeltet i Oppland
er Einangfeltet i Vestre Slidre. Det er også mange funn av skålgroper i Valdres.
Viktige kulturminner fra middelalderen er blant annet de seks stavkirkene som finnes i
Valdres, men også den gamle Kongevegen mellom Oslo og Bergen over Hadeland, gjennom
Valdres over Filefjell.
Valdres er kjent for sine festivalarrangementer med blant annet Vinjerock og Norsk
Rakfiskfestival.

2.3 Samferdsel
E16 er en av hovedvegene mellom Oslo og Bergen, men også hovedpulsåren gjennom
Valdres. Nesten all transport til og fra Valdres og gjennom regionen går på veg. Jernbanen ble
nedlagt i 1988, og flytrafikken til og fra Fagernes lufthavn er beskjeden. E16 utgjør sammen
med rv. 7 og rv. 52 korridor 5 mellom Oslo-Bergen nord for Hardangervidda. Korridoren
binder Vestlandet og Østlandet sammen og er viktig for både person- og godstransport. E16
inngår også i flere andre viktige samband, bl.a. Vestland/Valdres – Mjøsområdet og
Vestland/Valdres – Gudbrandsdal/Trøndelag via Valdresflya (vinterstengt). Ifølge d
Nasjonale 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 skal sikres
som vinteråpen veg mellom Oslo og Bergen.

Figur 4: ÅDT i korridorene gjennom Begnadalen - Valdres - Filefjell og Hallingdal - Hemsedal (kilde:
NVDB 2008)
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Dagens vegnett og vegtrafikk
Vegnettet

E16 mellom Bjørgo og Øye er ca. 80 km lang. Fra Bjørgo til Fagernes er det ca 16 km. Det er
spredt bebyggelse langs store deler av strekningen og mange avkjørsler direkte ut på E16.
Gang- og sykkelveger fins kun på kortere strekninger, i hovedsak i forbindelse med tettsteder.
Det er nedsatt skiltet hastighet på 42 prosent av strekningen. På 8 prosent av strekningen er
skiltet hastighet 40 og 50 km/t.
Fartsgrense
Km
%

40 km/t
0,8

50 km/t
5,1

60 km/t
15,4

70 km/t
12,0

80 km/t
45,1

1%

7%

20 %

15 %

58 %

Sum
78,4
100 %

Tabell 2: Fartsgrenser på strekningen

Vegbredden varierer mellom 5,6 og 10 meter. Vegbredden er smalere enn 7 meter på ca 40 %
av vegstrekningen. Strekningen fra Fagernes til Øye er spesielt smal og svingete, og her
mangler E16 gul midtstripe på ca 30 km.
Vegbredde
Km
%

<6m
3,4
4%

6-6,99 m
28,1
35 %

7-8,49 m
34,1
42 %

>=8,5 m
15,0
19 %

Sum
80,5
100 %

Tabell 3:Vegbredde fordelt på intervaller Bjørgo – Øye, kilde NVDB

Vegtrafikk

Trafikkmengdene på E16 mellom Bjørgo og Øye (Filefjell) varierer fra 2400 i ÅDT ved
Bjørgo til ca 7500 i ÅDT nord for Leira og ca 700 ved Varden (Filefjell).
Siden 1998 har trafikken økt med 10-30 % på den sørlige delen av E16 og omkring Fagernes.
Lengre nord har veksten vært over 50 %. De senere år har trafikken flatet ut.
Trafikkutviklingen i utvalgte nivå 1- (kontinuerlig telling) og nivå 2-punkter (periodevis
telling) er vist i figuren under.
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Figur 5: Trafikkutvikling E16 og fv. 51 (*telledata desember 2010 mangler for punktene Leira og Varden)

Trafikken om sommeren er vesentlig høyere enn ÅDT i alle tellepunktene på strekningen.
Julidøgntrafikken er 35 % høyere enn ÅDT mellom Leira og Fagernes. Også i andre
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ferieperioder er det større trafikk enn ellers i året. Dagen med høyest døgntrafikk i 2009 var
onsdagen før påsken med 12400 kjt nord for Leira. I 2009 hadde 35 dager en døgntrafikk over
10000.
Variasjonen over uka har et annet mønster mellom Leira og Fagernes i forhold til Begnadalen
og Varden. Ved Leira er det en topp på fredager og lavest trafikkmengde på søndager. Toppen
på fredag skyldes en blanding av lokal yrkestrafikk og stor helgeutfart. På E16 i Begnadalen
og på Varden er det topper både fredag og søndag. Her ligger vegen i tynt befolkete områder
der helgeutfarten dominerer.
Mer detaljer om trafikken er vist i vedlegg 3.
Intervjuundersøkelse
I september 2002 ble det gjort en intervjuundersøkelse av trafikken på E16. Intervjupunktene
lå på E16 i Aurdal og E16 vest for Fagernes. Noen av konklusjonene er oppsummert under
[Kilde: Utredning av E16 gjennom Valdres, Bagn-Øye, Scandiaconsult for SVV Oppland,
Oppland Fylkeskommune, Regionrådet for Valdres, Januar 2003]:
•

Gjennomgangstrafikken gjennom hele planområdet (Bjørgo – Øye) utgjør en liten del av
totaltrafikken. Døgntrafikken mellom soner sør for Bagn/Tonsåsen og soner vest for
Filefjell utgjør ca 5 % av trafikken på E16 forbi Aurdal.

•

Samlet gjennomgangstrafikk som i dag går på E16 gjennom Fagernes sentrum og som kan
kjøre utenom sentrum på ny omkjøringsveg, utgjør ca 20% av trafikken gjennom sentrum.

•

Av den daglige trafikken på E16 i Aurdal skal ca 70 % forbi Aurdal.

Regional Transport Modell (RTM)
I den regionale transportmodellen er det mulig å se hvordan trafikken på en valgt strekning
fordeler seg. Figur 6 viser hvor stor andel av trafikken som kjører på strekningen mellom
Leira og Fagernes som gjenfinnes på andre strekninger. Denne viser at en stor andel av
trafikken er lokal, noe som stemmer godt overens med funnene i intervjuundersøkelsen.

Figur 6: Videre fordeling av trafikken på strekningen Leira-Fagernes.
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Godstransport
Trafikktall og trafikkutviklingen for kjøretøyer lengre enn 5,6 meter er vist i Figur 7. Figuren
viser ÅDT 2000-2010 for tellepunktene ved Begnadalen, nord for Leira og ved Varden
(Filefjell). Over en ti-års periode er trafikken økt med mellom 20 og 50 %. Som for trafikken
generelt, var veksten størst de første årene. De senere år har veksten flatet ut eller til og med
vært negativ. Andelen av kjøretøy som har kjøretøylengde over 5,6 meter varierer fra ca. 9 %
(698 kjt.) av ÅDT ved Leira til ca. 20 % (144 kjt.) av ÅDT ved Varden(Filefjell).
E16 - ÅDT - Kjt. lengre enn 5.6 meter
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Figur 7:Utvikling i gjennomsnittlig døgntrafikk for kjøretøyer lengre enn 5.6 meter. *(Trafikktall for
desember 2010 er ikke med).

E16 gjennom Valdres vurderes å ha størst betydning for regional godstransport.
Langtransportert gods antas hovedsaklig å bli transportert via andre veger eller med tog.

Trafikksikkerhet
Ulykkessituasjonen for perioden 2002-2009 er vist i en strekningsvis oversikt i tabell 4.
Skadekostnad i mill. kroner pr. km og år er beregnet ut fra antall drepte og skadde og
enhetsprisen pr. skade. Skadekostnaden pr km gir et vektet uttrykk for ulykkestetthet, dvs. de
strekninger der vi har mest å hente når det gjelder reduksjon i ulykker.
De mest dominerende ulykkestyper på denne delen av E16 var utforkjøringsulykker med en
andel på 39 %, etterfulgt av møteulykker med en andel på 28 %. Det er registrert 127 ulykker
med personskader i perioden 2002-2009. De alvorligste ulykkene omfatter grovt sett
møteulykker på rette strekninger og utforkjøringer i svinger. I Fagernes er ulykkesbildet mer
sammensatt og omfatter bl.a. påkjørsler bakfra og gående og syklende.
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Hardt skadde

Registrert
skadekostnad
(mill.kr/ km og år)

ÅDT (kjøretøy/døgn,
gjennomsnitt på
strekningen)
3612
6050
2842
1955
1691
1170
1467

Drepte

13,71
4,215
10,89
10,917
12,471
10,309
19,944
82,456

Antall ulykker

E16 Bjørgo – Leira
E16 Leira - Fagernes bru
E16 Fagernes bru - V Slidre
E16 V Slidre - Slidre
E16 Slidre - Ryfoss
E16 Ryfoss - Hemsing bru
E16 Hemsing bru - Eidsbru
Sum rute 5c Bjørgo-Eidsbru

Lengde

Strekning

30
16
27
15
15
11
13
127

1
0
3
0
0
3
1
8

5
4
5
2
2
4
3
25

0,71
0,60
2,20
0,38
0,66
3,86
1,07
1,12

Tabell 4: Ulykker og ulykkeskostnader i perioden 2002-2009. Kilde: Rutevise utredninger.

Ulykkessituasjonen på strekningen er noe verre enn andre veger med tilsvarende standard og
trafikkmengde. Enkelte delstrekninger har spesielt høy ulykkeskostnad. Dette gjelder
strekningene Fagernes bru - Vestre Slidre grense og Ryfoss – Hemsing bru.
For å gi et bilde over fordelingen av ulykkene på strekningen, er de seneste års ulykker vist i
kartet under. Kartet viser ulykker med personskader i perioden 2002 - 2009.

Figur 8: Trafikkulykker med personskade 2005-2009. Kilde: NVDB
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Kollektivtrafikk
Buss
Kollektivtrafikken i Valdres består av ekspressbusstilbud, regionalt busstilbud og
lokalbusser/skolebusser. På Fagernes er det en regional skysstasjon.
Rutetilbudet er satt opp med utgangspunkt i destinasjonene på Østlandet (Oslo, Lillehammer,
Gjøvik) og Vestlandet (Bergen, Sogndal). Ekspressbussene er dermed også et viktig tilbud for
reiselivet i Valdres.
Dagens busstrafikk på E16 i Valdres er oppsummert i tabellen under:

Bussruter
Strekning
Valdres
Oslo-Fagernes-Tyin-Årdal-Sogndal
Ekspressen

Oslo-Fagernes-Beitostølen
Øst - Vest
Lillehammer - Fagernes - Sogn Ekspressen Voss - Bergen
Regionruter Fagernes-Dokka-Gjøvik/Lillehammer
i og til / fra
Valdres
Fagernes-Beitostølen-Gjendesheim
Fagernes-Tyinkrysset-Årdal/LærdalSogndal

Lokalruter
i Valdres

Fagernes-Sanderstølen-Gol
Fagernes-Leira-Aurdal-Bjørgo-Klossbøle

Fagernes - Vaset
Valdres vgs.-Fagernes-RyfossTyinkrysset

Antall avganger pr. dag hver veg
7 avganger til Oslo
5 avganger til Tyinnkrysset
3 avganger til Sogndal
2 avganger til Bergen
5 avganger til Beitostølen
1 avgang Fagernes - Bergen
6 avganger til Gjøvik
3 avganger til Lillehammer
10 avganger til Beitostølen
5 avganger til Gjendesheim
10 avganger til Ryfoss
8 avganger til Tyinkrysset
3 avganger til Lærdal
3 avganger til Sogndal
4 avganger til Gol
22 avganger til Leira
18 avganger til Aurdal
17 avganger til Bjørgo
3 avganger til Vaset
1 avgang Valdres vdg-Tyinkrysset
1 avgang Åsvang sk-Vang sk
1 avgang Høre sk-Åsvang sk
2 avganger Høre sk-Neset
1 avgang Ryfoss-Neset
1 avgang Hemsingbrue-Tyinkrysset
1 avgang Vang sk-Tyinkrysset

Tabell 5: Oversikt over busstilbudet i Valdres

Det er store mangler når det gjelder infrastruktur for kollektivtrafikken, og tilbudet holder
ikke tritt med utviklingen i standardkrav, sikkerhetskrav og utviklingen på materiellsiden. Det
er betydelige mangler, blant annet med hensyn til universell utforming. Gapet mellom ønsket
standardnivå og dagens situasjon gjelder både holdeplasser, busslommer og
knutepunkt/terminaler.
Fly
Valdres har en regional flyplass – Fagernes Lufthavn Leirin. Flyplassen hadde 5 615
passasjerer i 2009. 4 382 av disse var fast rutetrafikk, resten chartertrafikk fra utlandet. Det er
2 avganger daglig (mandag til fredag) og 1 avgang søndag til Oslo Lufthavn Gardermoen.
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Gang- og sykkelvegtilbud
Gang- og sykkelvegtilbudet langs E16 (Bjørgo-Øye) er vist på kartet under:

Figur 9: Oversikt over gang- og sykkelveger, parallell lokalveg og fortau, kilde NVDB og Viatech

Oppsummering kapitel 2 – situasjon
Valdres bestående av i alt seks kommuner med ca 18000 innbyggere (2010). E16 går gjennom
fire av disse kommunene. Det største tettstedet er Fagernes (bystatus fra 2007) som også er
administrasjonssenter for Nord-Aurdal kommune og fungerer som handelssenter for hele
Valdres. Valdres er en region med spredt bosetting og relativt stor andel av sysselsatte innen
for landbruk. Reiselivsnæringen er viktig i Valdres og hyttebefolkningen bidrar til å fordoble
folketallet i Valdres i ferier/påska.
E16 er en av hovedvegene mellom Oslo og Bergen, men også hovedpulsåren gjennom
Valdres. Nesten all transport til og fra Valdres og gjennom regionen går på veg. Jernbanen ble
nedlagt i 1988, og flytrafikken til og fra Fagernes lufthavn er beskjeden.
E16 mellom Bjørgo og Øye er ca. 80 km lang. Det er nedsatt skiltet hastighet på 42 prosent av
strekningen. Vegbredden er smalere enn 7 meter på ca 40 % av strekningen.
Ulykkessituasjonen på strekningen er noe verre enn andre veger med tilsvarende standard og
trafikkmengde.
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3 Behovsvurdering
3.1 Innledning – om behov
I dette kapitlet er ulike behov for tiltak gjennomgått.

3.2 Nasjonale behov
Nasjonal transportplan
I nasjonal transportplan (NTP) er det overordnede mål for transportpolitikken følgende:
Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker
samfunnets behov for transport og fremmer regionalt utvikling.
Videre inngår 4 hovedmål i målstrukturen:
1. Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i
næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.
2. Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med
drepte eller hardt skadde i transportsektoren.
3. Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige
virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale
forpliktelser på miljøområdet.
4. Transportsystemet skal være universelt utformet.
I NTP 2010-19 omtales strekningen i forbindelse med redegjørelse for aktuelle prosjekter i
siste 6-årsperiode (2014-19). Det står det følgende om strekningen:
”Utbedring av E16 Fagernes – Øye i Oppland. Prioriteringen forutsettes nærmere detaljert
fram mot neste revisjon av Nasjonal transportplan, inkl. vurdering av delvis
bompengefinansiering av utbyggingen”.
Strekningen sør for Bjørgo (Fønhus – Bagn - Bjørgo) ligger inne i NTP med byggestart i
perioden 2010-13. Utbygging på strekningen Fønhus – Bagn er planlagt startet opp i 2011 og
videre fra Bagn til Bjørgo i 2014.
Strekningen vest for Øye og over Filefjell ligger også inne med byggestart i perioden 201013. Strekningen Eidsbru – Varpe bru ferdigstilles i 2011 og byggestart på neste delstrekning
blir i 2012. Hele strekningen er planlagt ferdigstilt i 2016. Strekningen over Filefjell har egen
post på statsbudsjettet for å sikre effektiv og rask framdrift.
Vurdering av nasjonale behov i analyseområdet
To av de fire nasjonale hovedmålene framstår som mest sentrale langs E16. Dette er
framkommelighet og trafikksikkerhet.
Hovedmålet miljø er også relevant, men i første rekke i forbindelse med gjennomføring av
tiltak (begrense miljøulempene), f.eks. ved å ta vare på dyrka mark, kulturlandskap og
vannmiljø.
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3.3 Etterspørselsbaserte behov
Gjennomgangen av behov er basert på innspill fra arbeidsverkstedet i mai,
situasjonsbeskrivelsen i innledende kapittel og lokalkunnskap.

Behov for økt kapasitet i transportsystemet
Kapasiteten i og gjennom Fagernes sentrum er tidvis sprengt. Det gjelder i første rekke i
utfartshelger/ferier med hytte- og turisttrafikk kombinert med lokal- og gjennomgangstrafikk.
Det er også tett trafikk i utfartshelger på andre deler av vegnettet.
Det er avviklings- og trafikksikkerhetsproblematikk knyttet til krysset mellom fv. 51 og E16
på Leira. Dette krysset skal utbedres i løpet av 2011.
For øvrig er det ikke kapasitetsproblemer på strekningen.

Behov for bedre framkommelighet
E16 gjennom Valdres har mange ulike funksjoner – alt fra hovedveg mellom Oslo og Bergen
til lokalveg og til dels landbruksveg. Framkommeligheten knyttet til E16 drøftes derfor ut fra
de ulike funksjonene vegen har:
Gjennomfartsveg:
Det er mange 50, 60- og 70-soner på strekningen. Bare 58 % av strekningen har fartsgrense på
80 km/t. Dette medfører at vegen ikke har en framkommelighet og reisetid som kan forventes
for en hovedveg mellom øst og vest. Nedsatt hastighet skyldes standard på vegen (smal og
svingete), blandet trafikk, mange avkjørsler osv. Vegen er for smal til å ha gul midtlinje på
store deler av strekningen. 30 km av strekningen har ikke gul midtlinje (totallengde er ca 80
km). Ved hendelser er omkjøringsmulighetene begrenset på deler av strekningen.
Framkommeligheten reduseres ytterligere om vinteren.
Utbygging av Filefjell er vedtatt og vil gjøre denne vegstrekningen enda mer vintersikker.
Dette – samt utbygging av strekningen fra Fønhus til Bjørgo – vil kunne føre til økt trafikk på
E16 gjennom Valdres.
Lokalveg:
E16 har også dårlig framkommelighet som lokalveg. Det er vanskelig å ferdes langs vegen til
fots og på sykkel. Denne dårlige framkommeligheten har også et sosialt aspekt. Det er
vanskelig å komme seg ut på tur og til naboen.
Det er ikke framkommelighetsproblemer for lokalbefolkningen som benytter vegen til korte
bilturer, men relativt mange har daglige lange kjøreturer innenfor planområdet (primært
arbeidsreiser) og ville ha stor nytte av en mer effektiv veg.
Mye av trafikken på E16 har start- og sluttpunkt innenfor planområdet, kjøreturene er til dels
korte og medfører på- og avkjøring til/fra E16. Slik blanding av trafikanter er lite ønskelig,
både av hensyn til framkommelighet og trafikksikkerhet.
E16 benyttes også som landbruksveg. For sjåførene er det en stressfaktor å måtte ut på
hovedvegen med maskiner som holder lavere fart enn øvrig trafikk.
Rassikring
Det er rasproblematikk på strekningen ved Kvamskleiva. Det er gjennomført noen
rassikringstiltak, men dette er ikke tilstrekkelig. I NTP 2010-19 ligger rassikring av
Kvamskleiva inne i perioden 2014-19.

16

Behov for bedre tilgjengelighet
Med begrepet ”tilgjengelighet” menes i denne sammenheng at transportsystemet skal bli
enklere og tryggere å bruke for alle. I første rekke betyr dette behov for bedre tilrettelegging
på holdeplasser og knutepunkter samt adkomsten til disse plassene slik at alle, inkl
bevegelseshemmede, folk med barnevogn osv, kan reise kollektivt. Det er behov for
forbedringer på dette området langs E16.
Tilgjengelighet omfatter også muligheten til å ferdes til fots og på sykkel langs E16 som
lokalveg, og også tilgjengeligheten til Fagernes sentrum for næringsliv og handlende. Her er
det også behov for tiltak.

Trafikksikkerhetsbehov
Ulykkessituasjonen på strekningen er noe verre enn andre veger med tilsvarende standard og
trafikkmengde. Det er særlig enkelte delstrekninger som har høyere ulykkeskostnad, i første
rekke strekningen Fagernes bru - Vestre Slidre grense (2,45 mill kr årlig/km) og Ryfoss –
Hemsing bru (2,5 mill kr årlig/km). Dette er gjennomsnittstall for årene 2003-2008 og
omfatter ulykker med personskader. Gjennomsnittlig ulykkeskostnad for hele E16 i Region
øst er 0,88 mill kr årlig/km. De alvorligste ulykkene omfatter grovt sett møteulykker på rette
strekninger og utforkjøringer i svinger.
I Fagernes er ulykkesbildet mer sammensatt og omfatter bl.a. påkjørsler bakfra og gående og
syklende.
Det er også mange som føler utrygghet ved å ferdes langs vegen, særlig til fots og på sykkel.
Det er også et betydelig omfang av ulykker uten personskader, men med materielle skader,
jfr. fig 18.

Behov knyttet til trafikkens virkninger på omgivelsene
E 16 er en viktig kommunikasjonsåre gjennom Valdres. Traseen er gammel og har gjennom
historien tiltrukket seg etablering av bygninger og aktiviteter og fungert som et samlende
element i dalføret. Det er behov for å redusere vegens påvirkning på boliger og aktiviteter
langs E16 og så langt som mulig ivareta identitetsskapende elementer.
Valdres er et dalføre med mange og store områder med høy kultur- og naturverdi og flere
vernede områder. Det er viktig å ivareta disse ved utviklingen av E16.
Det er et behov for å imøtekomme klimautfordringene ved å redusere utslipp av CO2 fra
vegtransporten. Dette kan bl.a. skje gjennom å redusere privatbilismen ved økt bruk av
kollektive transportmidler, men potensialet for dette er trolig lite i Valdres.
Universell utforming må ligge til grunn for løsningene som skal utarbeides.
Videre må det gjøres strenge vurderinger knyttet til landbruksverdier og jordvern.
Oppsummering – etterspørselsbaserte behov
E16 ikke har framkommelighet og reisetid som kan forventes for en hovedveg mellom øst og
vest. Mye av trafikken på E16 er lokaltrafikk - blanding av trafikanter er lite ønskelig, både av
hensyn til framkommelighet og trafikksikkerhet. Det er rasproblematikk på strekningen ved
Kvamskleiva. Det er utrygt å ferdes langs vegen til fots og på sykkel
Ulykkessituasjonen på strekningen er noe verre enn andre veger med tilsvarende standard og
trafikkmengde.
Vegen skaper utrygghet og er en barriere i lokalmiljøene.
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3.4 Interessegruppers behov
Kartlegging av interessenter:
Interessentgruppe
Primære interessentgrupper
Trafikanter som benytter E16 som
lokalveg
(til/fra jobb, skole, barnehage,
fritidsaktiviteter, handel osv)
Trafikanter som kommer utenfra, men har
reisemål innenfor prosjektområdet
(hyttefolk, turister, varetransportører osv.)
Gjennomfartstrafikanter (turister,
næringsliv, helgetrafikk osv.)
Skolebarn
Fotgjengere

Syklister

Beboere langs vegen

Lokalt næringsliv - varehandel, reiseliv
osv
Lokalt næringsliv – produksjon
Andre interessenter
Kollektivtransportører

Yrkessjåfører
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Behov knyttet til transportsystemet
Økt forutsigbarhet og effektiv transport
Økt trafikksikkerhet
God tilgjengelighet til Fagernes sentrum
Kortere reisetid
Økt forutsigbarhet og effektiv transport
Økt trafikksikkerhet
God tilgjengelighet til Fagernes sentrum og andre
tettsteder/stoppmuligheter
Kortere reisetid
Bedre vegstandard
Økt forutsigbarhet og effektiv transport
Økt trafikksikkerhet
Skille gående og syklister fra annen trafikk
Lavere fartsgrense
Økt trafikksikkerhet
Skille gående og syklister fra annen trafikk
Lavere fartsgrense
Økt trafikksikkerhet
Mulighet for å bevege seg trygt langs E16
Skille gående og syklister fra annen trafikk
Lavere fartsgrense
Økt trafikksikkerhet
Mulighet for å bevege seg trygt langs E16
Skille mellom lokal- og gjennomfartstrafikk.
Lavere fartsgrense
Økt trafikksikkerhet
Reduksjon av støy
Kortere reisetid
Økt forutsigbarhet og effektiv transport
Økt trafikksikkerhet
God tilgjengelighet til Fagernes sentrum
Kortere reisetid
Økt forutsigbarhet og effektiv transport
Økt trafikksikkerhet
Økt forutsigbarhet og effektiv transport
Skille mellom lokal- og gjennomfartstrafikk.
Økt trafikksikkerhet
God sikt, bredde, avkjørsler med mer
Behov for busslommer el.l
Kortere reisetid
Bedre vegstandard
Økt forutsigbarhet og effektiv transport
Økt trafikksikkerhet
Skille gående og syklister fra annen trafikk

Offentlig tjenesteyting (hjemmehjelp,
skolebarntransportører osv)
Gardbrukere
Grunneiere
Nødetatene

Økt forutsigbarhet og effektiv transport
Økt trafikksikkerhet
God tilgjengelighet til Fagernes sentrum
Skille mellom lokal- og gjennomfartstrafikk
Minst mulig inngrep i eiendommen
Kortest mulig utrykningstid hele døgnet og færre trafikkulykker

Tabell 6: Oversikt over interessenter og behov

Statlige etater og organer – se kap. 3.2
Kommuner og fylkeskommuner – se kap. 3.5.

3.5 Regionale og lokale myndigheters behov
Oppland fylkeskommune, Valdresrådet og de mest berørte kommunene (Nord-Aurdal, Vestre
Slidre og Vang kommune) har alle poengtert at det er stort behov for å utvikle E16 gjennom
Valdres. En kortversjon av uttalelsene er tatt med her – resten finnes i vedleggsheftet (vedlegg
2)
Fylkeskommunen peker på behovet for å ha et effektivt og sikkert hovedvegnett og har i
forbindelse med NTP vedtatt følgende (felles vedtak i Hedmark og Oppland fylkesting):
”Fylkestinget vil prioritere stamvegene Rv 2, Rv 4, E6, E16 og Rv 3, Rv 35 for nasjonale
stamvegmidler i Nasjonal Transportplan.”
Nord-Aurdal kommune uttaler at ”De er en utpreget turistkommune, noe som medfører
store variasjoner i trafikkmengder innad og igjennom kommunen i løpet av et år. ÅDT-tall gir
derfor et unyansert bilde av trafikksituasjonen. Kapasiteten i og gjennom Fagernes sentrum er
tidvis sprengt i utfartshelger og i ferier.
Av hensyn til framkommelighet, tilgjengelighet og trafikksikkerhet – har kommunen behov
for å skille de ulike trafikantbrukerne på en bedre måte. E16 fungerer i dag som hovedveg
mellom Oslo og Bergen, samtidig som E16 fungerer som en lokalveg, gang/sykkel-veg og
landbruksveg”
Vang kommune peker på at ”Trafikkmønsteret på E16 vil bli endra når E16 blir ferdig
utbygd fra begge ender (fra vest til Øye og fra øst til Bjørgo) til den mest vintersikre vegen
med tilnærmet 100 % regularitet.
For Vang kommune er det viktig med god framkommelighet, trafikksikring dvs. gang- og
sykkelveg langs det meste av vegen, rassikring i Kvamskleiva i Vang og riksvegstandard, dvs
8,5 meter og kurvatur som tilsvarer riksvegstandard.
Vegen har nasjonal, regional og lokal betydning. Det er derfor viktig å bygge ut parsellen
Bjørgo - Øye, der lokalbefolkninga i Valdres ferdes mest. Når vegen er ferdig utbygd inn mot
Valdres fra begge sider, vil det bli standardbrudd om ikke også denne parsellen raskt får
samme utbygginga."
Vestre Slidre mener at:
• Trafikksikring langs E16 gjennom Vestre Slidre med gang- og sykkelveg er viktigast for
oss.
• Framkommelegheit på utsette strekningar som Røn, Kvåle og Kvamshall.
• Kommunestyret vil ha vurdert trasé med tunell gjennom Slidreåsen.
• Nordleg trasé er interessant men må ikkje føre til at vi ikkje får gang- og sykkelveg.
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•

Kommunen krev riksvegstandard med minimum 8,5 m breidde og kurvatur som tilsvarar
riksvegstandard.”

Øystre Slidre kommune har ikke innspill utover fellesuttalelsen fra Valdres Natur- og
kulturpark
Valdres Natur- og Kulturpark
Valdresrådet – som består av 14 politikere og 10 næringslivsrepresentanter - har avgitt uttale
til NTP 2010-19 i mars 2008:
Valdresrådet presiserer at samferdselsinfrastruktur og tilbud er helt avgjørende for regional
utvikling – og om det er ønskelig å opprettholde næringsliv og bosetting må de økonomiske
rammer til samferdsel økes betraktelig. Videre peker de på behov for relativt større del av
veginvesteringer til jernbaneløse strøk og til distrikter som er lite egnet for kollektivsatsing.

3.6 Behovsvurdering – prosjektutløsende behov
På bakgrunn av vurderingene i situasjonsbeskrivelsen (kap 2) og behovsanalysen over, mener
vi det er behov for å gjøre tiltak på E16.
Nasjonale, regionale og lokale myndigheter ser ut til å være enig i at hovedbegrunnelsen
(behovet) for å gjøre tiltak er knyttet til regional utvikling, dvs økt framkommelighet og
redusert reisetid.
Nasjonale myndigheter knytter dette særlig til behovet for kortere reisetid mellom landsdeler.
Regionale og lokal myndigheter mener at utbedring av E16 vil være positivt for utviklingen i
Valdresregionen og gi utviklingsmulighet for næringslivet i regionen. Økt forutsigbarhet og
effektiv transport for alle blir også trukket fram.
Videre er behovet for økt trafikksikkerhet et behov som er felles for mange interessenter og
analysen i kap. 2 viser at det skjer relativt flere ulykker på denne strekningen av E16 enn på
sammenlignbare strekninger/veger.
Alle kommunene og mange andre interessenter peker på behov for bedring i situasjonen for
gående og syklende.
Fagernes har en helt avgjørende rolle for Valdres – både i dag og framover. Det er derfor
behov for at utvikling E16 skjer på en måte som underbygger Fagernes som by- og
regionsenter.
Tiltaksutløsende behov
• Økt forutsigbarhet og effektiv transport for alle trafikantgrupper. Dette løses særlig ved
bedret framkommelighet, redusert reisetid og økt forutsigbarhet. Med økt forutsigbarhet
menes i denne sammenheng mindre sannsynlighet for at uønskede hendelser oppstår.
Dette inkluderer også ras.
Andre viktige behov
• Det er behov for økt trafikksikkerhet.
• Det er behov for et bedre tilbud til gående og syklende.
• Det er behov for å utforme/lokalisere E16 slik at den bygger opp under Fagernes som by
og regionsenter.
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4 Mål
Samfunnsmålet beskriver verdiskapningen som samfunnet kan oppnå. I effektmålet
omtales virkningen for brukerne.
I situasjonsbeskrivelsen går det fram at E16 gjennom Valdres har en standard som ikke
tilfredsstiller dagens krav til framkommelighet og trafikksikkerhet og at oppgradering av
vegen vil være viktig for å bygge opp om regional utvikling i Valdres.
Behovsanalysen peker på at det er behov for en effektiv og forutsigbar veg, både for
gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Videre er det behov for å øke trafikksikkerheten og
bedre forholdene for gående og syklende.
Nasjonale, regionale og lokale myndigheter ser ut til å være enig i at hovedbegrunnelsen
(behovet) for å gjøre tiltak er knyttet til regional utvikling og trafikksikkerhet.
På bakgrunn av dette fastsettes følgende mål for konseptvalgutredningen:

Samfunnsmål
I 2040 skal strekningen E16 Bjørgo - Øye være utviklet til en forutsigbar og effektiv
transportåre mellom Øst- og Vestlandet og som bidrar positivt til bosetting og næringsliv i
Valdres.

Dette målet er satt ut fra et 30-årsperspektiv (perspektivet på utredningen). Det er imidlertid
behov for at strekningen ferdigstilles på et langt tidligere tidspunkt.

Effektmål
1. Lavere transportkostnader for næringslivet og gjennomgangsreisende.
2. Flere syklister og gående langs strekningen.
3. God tilknytning til Fagernes som by og regionsenter.
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5 Overordna krav
Kravene er formulert ut fra resultatet av behovsanalysen og målformuleringer.
Kravene er på 2 nivåer:
• Absolutte krav: Dette er krav som bidrar til å oppfylle mål og tiltaksutløsende behov og
skal være oppfylt. Tiltak som ikke oppfyller absolutte krav skal forkastes.
• Viktige krav: Dette er krav som bare brukes til sammenligningskriterier i den videre
vurdering av konseptene.

Krav avledet av mål
Dette er krav som bidrar til oppfyllelse av mål og tiltaksutløsende behov.
•

Redusert reisetid (absolutt krav).

•

E16 skal ha god tilknytning til Fagernes sentrum (absolutt krav).

Krav avledet av viktige behov
Det er utformet ett krav på bakgrunn av behovsanalysen. Dette kravet benyttes til å
sammenligne konseptene.
•

Trafikksikkerhetssituasjonen skal bedres med minst 4 % reduksjon i antall drepte og hardt
skadde.

Tekniske, funksjonelle, økonomiske og andre krav
Hensyn til landbruk, særlig dyrka mark, vann og vassdrag osv skal vektlegges i henhold til
nasjonale målsetting. Disse forholdene vil bli vurdert i forbindelse med sammenligning av
konseptene.

Krav – oppsummering
Absolutte krav
-

Redusert reisetid

-

E16 skal ha god tilknytning til Fagernes sentrum

Andre krav
-
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Trafikksikkerhetssituasjonen skal bedres med minst 4 % reduksjon i antall drepte og hardt
skadde.

6 Konsepter
6.1 Løsningsmuligheter
Hensikten med kapitlet er å lage en oversikt over mulige tiltak og løsningsprinsipper i det
aktuelle området. Disse danner basis (byggeklosser) til å utvikle alternative konsepter som
inngår i alternativsanalysen.

Trinn 1: Tiltak som påvirker transportetterspørsel og valg av
transportmiddel
Dette omfatter planlegging, styring, regulering, påvirkning og informasjon både innen
transportsystemet og samfunnet for øvrig, med sikte på å minske transportetterspørselen eller
føre transporter over på mindre plasskrevende, sikrere og mer miljøvennlige transportmidler.
I Valdres vil dette innebære bl.a. omfattende satsing på kollektivtransport, endringer i
bosettingsmønster (sentralisering), reduksjon i hyttebyggingen (ev. langt større
konsentrasjon). Videre vil det være tiltak som krever statlig regulering (bensinpriser, pris på
kjøretøy osv). Dette er tiltak som ikke vurderes som relevante og realistiske i sammenheng
med KVU-arbeidet.

Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende
infrastruktur
Dette omfatter innsats innen styring, regulering, påvirkning og informasjon rettet mot
transportsystemets ulike deler for å utnytte eksisterende transportsystem mer effektivt, sikkert
og miljøvennlig.
I Valdres vil dette i første rekke forutsette omfattende satsing på kollektivtilbud. Med det
bosettings- og transportmønster som Valdres har vil det være lite realistisk å få en betydelig
andel av transportarbeidet i Valdres over på kollektivtilbud.

Trinn 3: Forbedringer av eksisterende infrastruktur
Dette omfatter forbedringstiltak og ombygging av eksisterende infrastruktur, for eksempel
trafikksikkerhetstiltak, forbedringer av bæreevne, å reservere deler av vegareal til
kollektivfelt, sykkelbane eller lignende.
Dette er tiltak som delvis vil bli vurdert i forbindelse med konsept 1.

Trinn 4: Nyinvesteringer og større ombygginger av infrastruktur
Dette omfatter om- og nybyggingstiltak, for eksempel nye vegstrekninger som legger beslag
på nye arealer.
Dette er tiltak som vil bli vurdert i forbindelse med konsept alle konseptene.
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6.2 Konsepter som inngår i alternativsanalysen
I dette kapitlet beskrives de enkelte konseptene. Alle konseptene er tegnet opp med konkrete
valg av trasé, bl.a for å ha grunnlag for grov kostnadsberegning av konseptene, jfr. vedlegg 2
for metode. Mange problemstillinger vil imidlertid kreve videre avklaringer i
kommunedelplan/ reguleringsplan. Dette vil særlig omfatte:
•

Konkret linjeføring, inkl tunnelløsninger

•

Valg av løsning i Aurdal og andre tettsteder.

•

Konkretisering av løsning i Fagernes. I konseptvalgutredningen er to prinsipielt
forskjellige løsninger vurdering. Det er å la vegen fortsatt gå gjennom sentrum eller legge
vegen i tunell øst for sentrum. Videre konkretisering må avklares i kommunedelplan.

Kollektivtilbud er ikke lagt inn som et alternativ/supplement til utvikling av E16 i noen av
konseptene. Bosettings- og transportmønster i Valdres, samt dagens omfang av
kollektivtrafikk tilsier at det ikke er realistisk at kollektivtrafikk vil kunne erstatte behovet for
utvikling av E16.
Alle de vurderte konseptene omfatter full utbygging av E16. Det er ikke vurdert et alternativ
som bare omfatter bare mindre tiltak, som stedvis breddeutvidelse og kurveutretting, gang- og
sykkelveger og rassikring. Begrunnelsen for dette er at slike tiltak ikke i tilstrekkelig grad vil
oppfylle behovene, jfr. kap. 3 og mål for prosjektet og krav (jfr. kap. 4 og 5)
I figur 10 vises vurderte konsepter. Konseptene er nærmere beskrevet i tabell 7. Mer detaljerte
kart finnes i vedleggene 13 og 14.

Figur 10 Oversikt over konseptene
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Beskrivelse av
konseptet:

Gang og
sykkelveg
Totalt lengde
Total tunnellengde
Brulengde
Rassikring
Kostnader

Konsept 0dagens

Konsept 1- utbedring
Går langs eksisterende
veg, også gjennom
Fagernes.
Standard etter handbok
017 (kap D), dvs.
utbedringsstandard av
eksisterende veg
Dette innebærer:
- Vegbredde 8,5
meter
- 10 meter over ÅDT
4000
- 80 km/t, 50 km/t i
tettsteder.
- Lavere krav til
kurvatur enn full
vegnormal-standard
- Avkjørselssanering i
størst mulig grad

Konsept 2a –
vegnormalstandard m/
kort tunnel
Går langs eksisterende
veg med unntak av kort
tunnel vest for Fagernes
(fig 11). Tunnel- løsning
gjennom Fagernes
sentrum (fig 12).
Vegen er også lagt
utenom Aurdal, men
løsningen her må avklares
i kommunedelplan.
Vegnormalstandard
- Vegbredden 8,5
meter
- 10 meter over ÅDT
4000
- 80 km/t, 50 km/t i
noen tettsteder
- Avkjørselssanering i
størst mulig grad

Konsept 2b –
vegnormalstandard
m/lang tunnel
Dette konseptet er lik
konsept 2a, med unntak
av strekningen vest for
Fagernes. Her er det
forutsatt lang tunnel (fig
11).
Dette innebærer en
fellesstrekning langs
dagens fv 51 på om lag 6
km.

Dette
konseptet er
dagens
vegløsning fra
Bjørgo til Øye.
Det forutsettes
at investeringer fram til
2014
gjennomføres
som planlagt
og at det for
øvrig bare
foretas
ordinært
vedlikehold.

Sammenhengende gangog sykkelveg fra Bjørgo til
Vangsnes.
76,7 km
2,1 km

Sammenhengende gangog sykkelveg fra Bjørgo til
Vangsnes.
75,3 km
7,1 km

Sammenhengende gangog sykkelveg fra Bjørgo til
Vangsnes.
72,7 km
13,6 km

1,5 km
Kvamskleiva
4,3 mrd kr

1,8 km
Kvamskleiva
4,7 mrd kr

0,6 km
Kvamskleiva
5,0 mrd kr

Tabell 7: Oversikt over konsepter

Konsept 3 –
vegnormalstandard vest

75,7 km
6,6 km

Konsept 4a –
vegnormalstandard øst
(blå linje)
- Konseptet er lik
konsept 2b fram til 6
km nord for
Fagernes (fig 11).
- Full vegnormalstandard i ny veg øst
for Fagernes, delvis
gjennom Øystre
Slidre.
- Utvikling langs fv.
51, videre utvikles
ny vegtrasé langs fv.
51 fra Melbybråten
til Storefoss
- Videre i ny trasé til
E16 ved Tveitamoen.
- Utvikling av
eksisterende E16
herfra og fram til
Øye.
Sammenhengende gangog sykkelveg fra Bjørgo til
Vangsnes.
78 km
8,8 km

78,9 km
8,8 km

2,6 km
Kvamskleiva
4,6 mrd kr + ev g/s

0,7 km
Kvamskleiva
4,8 mrd kr

0,7 km
Kvamskleiva
4,8 mrd kr + ev g/s

-

-

-

Full vegnormalstandard i ny veg
vest for Fagernes og
Stranda-fjorden
Ny vegtrasé fram til
Haugali.
Utvikling av
eksisterende E16
herfra og fram til
Øye.
Kopling mot
Fagernes i Leira og
Ulnes

Ikke vurdert

Konsept 4b –
vegnormalstandard øst
(grønn linje)
- Full vegnormalstandard i ny veg øst
for Fagernes.
- Omlegging fra
Bjørgo
- kopling til Fagernes
langs veg ned fra
Leirin
- Ny vegtrasé fram til
Tveitamoen
- Utvikling av
eksisterende E16
herfra og fram til
Øye.

Ikke vurdert

Kommentarer til konseptene:
• Gang- og sykkeltilbud er ikke vurdert for konsept 3 og 4b. Begge disse konseptene går
i ny trasé og behov for gang- og sykkelveg vil være relativt begrenset. Gang- og
sykkelvegtilbudet her må gjennomgås hvis konseptene anbefales for videre
planlegging etter plan- og bygningsloven.
• Tunnellenger er vist i tabell 7. Det er viktig å få en grov oversikt over tunnelbehov i
KVU-sammenheng, særlig i forhold til kostnadsvurderingen. Tunnelomfanget må
avklares nærmere i forbindelse kommunedelplanlegging, jfr. også 6.3.
• Rassikringtiltaket i Kvamskleiva ligger inne i gjeldende NTP for oppstart i perioden
2014-19. Dette tiltaket er lagt inn i alle konseptene.
• Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadsberegningene. I vedlegg 2 er det vist hvordan
kostnadsberegningene er gjennomført. Det er ikke gjennomført anslagsprosess, men
kostnadsvurderingene inneholder de samme elementene som i anslag og er basert på
erfaringstall fra Statens vegvesen, Region øst.

Figurene 11 og 12 viser prinsippskisse vest for og gjennom Fagernes.

Figur 11 Vest for Fagernes - alternative konsepter

Figur 12 Fagernes sentrum – alternative konsepter

6.3 Tunneler
I kap. 6.2. framgår det hvilket omfang av tunneler som er lagt inn i de enkelte konseptene.
Dette varierer fra ca 2 km (konsept 1) til 13,6 km (konsept 2b).
I alle konseptene er rassikringstunnelen i Kvamskleiva lagt inn. Denne er 1,8 km lang. Øvrige
tunneler er lagt inn ut fra hva som foreløpig er vurdert som nødvendig for å oppnå
tilfredsstillende standard og mulig linjeføring.
Tunneler velges som løsning på grunnlag av følgende behov:
o topografiske hensyn (landskap, rassikring)
o hensyn til klima (fjelloverganger)
o bedre framkommelighet
o hensyn til miljø og omgivelser
På den aktuelle strekningen fra Bjørgo til Øye vil det særlig være aktuelt å velge tunnel ut fra
topografiske hensyn (Kvamskleiva, kortere strekninger i Nord-Aurdal og Vestre Slidre pga
vanskelig terreng). Videre vil en mulig tunnel forbi Fagernes og videre vestover (konsept 2a)
begrunnes ut fra hensyn til topografi, framkommelighet og miljø/omgivelser i Fagernes.
Tunnelene i konsept 2b og 4a mellom Øystre og Vestre Slidre begrunnes ut fra en
kombinasjon av topografiske forhold og framkommelighet.
Tunneler gjør vegprosjekter dyrere både i byggefasen og drift og vedlikehold i ettertid.
Erfaringstall fra Oslo viser at driftskostnadene er 6-10 ganger større for tunnel enn veg i
dagen. Dette er tall for høytrafikkerte tunneler (Oslo og Akershus). Driftstallene vil ikke ligge
like høyt for tunneler med lavere trafikk, men vesentlig høyere enn for veg i dagen.
I det videre arbeidet med KVU og planlegging etter plan- og bygningsloven for E16 er det
derfor viktig å være kritisk til omfang av tunneler på strekningen. Tunneler skal velges hvis
det er åpenbart at den gir en bedre løsning enn veg i dagen.
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6.4 Gang- og sykkelveger
Et grunnleggende prinsipp for utviklingen av vegnettet, er at alt vegnett der det tillatt for
gående og syklende, bør være egnet for disse trafikantene. Standard på anleggene må
imidlertid være tilpasset mengden av gang- og sykkeltrafikk og behovet for å ferdes på ruta.
Gang- og
sykkel

Tiltak på ny veg

Tiltak på dagens
veg (nedgradert til
lokalveg) etter
utbygging av ny
E16)

Kostnad

konsept 0

Ikke nye G/S-prosjekter.

Ikke aktuelt

Ikke
aktuelt

Konsept 1

Sammenhengende fra Bjørgo til Vangsnes.

Ikke aktuelt

(utbedringsstandard)

370 mill
kr

Det forutsettes at eksisterende G/S kan
benyttes (inkl tilbud på gammel
jernbanelinje Bjørgo – Leira). Det bygges
nye G/S på strekninger som mangler tilbud
i dag.

•
•
•
•
•

Eksisterende som
skal telle med:
Bjørgo – Leira.
Gjennom Fagernes
Lokalveg i Slidre
Vang sentrum

Dette innebærer ca 37 km ny G/S
konsept 2a
(full vegnormalstandard med
kort tunnel vest
for Fagernes)

Sammenhengende fra Bjørgo til Vangsnes.
Deretter gjennom Vang sentrum.

420 mill
kr

Dette innebærer ca 42 km ny G/S

Konsept 2b
(full vegnormalstandard med
lang tunnel vest
for Fagernes,
tunnelutløp ved
Hande)

Ikke aktuelt

1.

.

Sammenhengende fra Bjørgo til
Fagernes sentrum. Videre fra
Hande til Vangsnes. Deretter
gjennom Vang sentrum

Fra Fagernes til tunnelinngang går vegen
langs dagens fv 51. På denne strekningen
er det behov for G/S

Gang- og sykkelveg
fra Fagernes
sentrum til Ulnes

400 mill
kr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dette innebærer ca
8 km ny G/S langs
gammel trase

Eksisterende som
skal telle med:
Bjørgo – Aurdal sør
Gjennom Fagernes
Lokalveg i Slidre
Vang sentrum
Eksisterende som
skal telle med:
Bjørgo – Aurdal sør
Gjennom Fagernes
Lokalveg i Slidre
Vang sentrum

Dette innebærer ca 26 km ny G/S på E16
og 6 km på fv 51 – totalt 32 km på ny veg
Konsept 4a

Ny G/S fra Bjørgo til Fagernes.
Dette innebærer ca 17 km ny G/S

G/S fra Fagernes til
Røn
Dette innebærer ca
13 km ny G/S langs
gammel trase

300 mill
kr

•
•
•
•
•

Eksisterende som
skal telle med:
Bjørgo – Aurdal sør
Gjennom Fagernes
Lokalveg i Slidre
Vang sentrum

Tabell 8 Gang- og sykkelveger

6.5 Potensial for bompenger
Grunnleggende forutsetninger
Det er i arbeidet med NTP 2014-2023 gitt føringer for hvordan bompengepotensialet skal
beregnes. Samme tilnærmingsmåte er lagt til grunn for KVU E16. De grunnleggende
forutsetningene er:
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-

15 års etterskuddsinnkreving (maksimal bompengeperiode)

-

2 års anleggstid

-

6,5 pst. lånerente

-

2,5 mill. i årlige innkrevingskostnader pr. innkrevingspunkt

-

Trafikkvekst i tråd med grunnprognosene i NTP 2010-2019”

I arbeidet med NTP 2014-2023 er det lagt til grunn et bompengepotensial som avrundet svarer
til en gjennomsnittlig bompengetakst på 2 kroner pr km for lett bil. Bompenger har en
trafikkavvisende effekt. Enkelte vil velge andre ruter eller ikke ta turen. Med den usikkerheten
som eksisterer for valg av konsept og eventuell oppstart av utbyggingstiltak er
bompengepotensialet beregnet ut fra dagens ÅDT. Dette er en tilnærming som kan sies å
fange opp en betydelig trafikkavvisning (fram til oppstart).
Det er regnet med innkreving i begge retninger. Det er videre forutsatt at investeringene
finansieres parallelt med bompenger og offentlige midler og at investeringen skjer over en
konsentrert periode.
Konsept 0: Dagens situasjon
Et opplegg med to bompengesnitt på E16, henholdsvis sør for Fagernes og vest for Fagernes
vil kunne ha et bompengepotensial på om lag 1,3 mrd. Dette forutsetter en takst på om lag 35
kr på strekningen Fagernes-Bjørgo (ca 2 kr/km) og bomplassering nær Fagernes (ÅDT 7000).
På strekningen Fagernes-Røn forutsettes det en takst på 30 kroner (ca 2 kr/km) og
bomplassering nær Fagernes (ÅDT 3500). Mellom Røn og Øye er trafikken i snitt så lav at
det ikke er beregnet bompengepotensial her.
Bomsnitt
Lengde ÅDT Takst Bompengepotensial
7000 35
Ca 900 mill
Bjørgo - Fagernes 18 km
14
3500 30
Ca 400 mill
Fagernes – Røn
Konsept 1: Utvikling av dagens veg
Her antas det at bompengepotensialet vil være om lag som for konsept 0.
Konsept 2a
Her antas det at bompengepotensialet vil være om lag som for konsept 0.
Konsept 2b
Her vil det bli en fellesstrekning mellom fv. 51 og E16 på om lag 6 km nord for Fagernes.
Dette muliggjør et snitt også her, men med en takst som står i forhold til strekningens lengde.
I tillegg kommer et snitt sør for Fagernes og et snitt på eksisterende E16 ved ny tunnel.
Et opplegg med tre bompengesnitt som i dette konseptet vil kunne ha et bompengepotensial
på om lag 1,4 mrd. For strekningen vest for tunnelen er trafikken relativt lav. Her er det
likevel regnet et potensial ut fra en trafikk på 2000ÅDT og takst på 30 kr.
Bomsnitt
Lengde ÅDT
18 km
7000
Bjørgo - Fagernes
5000
Fagernes nord til tunnel 6
2000
E16 vest for tunnel
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Takst
35
15
30

Bompengepotensial
Ca 900 mill
Ca 300 mill
Ca 200 mill

Konsept 4a
Her vil det bli en fellesstrekning mellom fv. 51 og E16 på om lag 20 km nord for Fagernes.
Dette muliggjør et snitt også her. En takst som står i forhold til strekningens lengde vil være
på om lag 40 kroner. I tillegg kommer et snitt sør for Fagernes og et snitt på eksisterende E16
ved ny tunnel.
Et opplegg med tre bompengesnitt som i dette konseptet vil kunne ha et bompengepotensial
på om lag 1,8 mrd. For strekningen vest for tunnelen er trafikken relativt lav. Her er det
likevel regnet et potensial ut fra en trafikk på 2000ÅDT og takst på 30 kr.
Bomsnitt
Lengde ÅDT
18 km
7000
Bjørgo - Fagernes
4500
Fagernes - Storefoss 20
2000
E16 vest for tunnel

30

Takst
35
40
30

Bompengepotensial
Ca 900 mill
Ca 700 mill
Ca 200 mill

7 Mål- og kravoppnåelse
7.1 Måloppnåelse
Samfunnsmål
I 2040 skal strekningen E16 Bjørgo - Øye være utviklet til en forutsigbar og effektiv
transportåre mellom Øst- og Vestlandet og som bidrar positivt til bosetting og næringsliv i
Valdres.

Effektmål
Lavere transportkostnader for næringslivet og gjennomgangsreisende.
Flere syklister og gående langs strekningen.
God tilknytning til Fagernes som by- og regionsenter.
Mål
1.

Vurderingskriterier

konsept
0

Konsept 1

konsept
2a

Konsept
2b

Konsept
31

Konsept
4a

Konsept
4b1

-

600

1150

1260

-

1010

-

+

++

++

++

++

++

-

600

1420

1630

-

1140

-

I 2040 skal strekningen
E16 Bjørgo - Øye være
utviklet til en forutsigbar
og effektiv transportåre
mellom Øst- og
Vestlandet og som
bidrar positivt til
bosetting og næringsliv
i Valdres.

Sparte
tidskostnader 2

2.

Lavere
transportkostnader for
næringslivet og
gjennomgangsreisende

Trafikant- og
transportbrukernytte

3.

Flere syklister og
gående langs
strekningen

God dekning med
gang- og
sykelveger

Nei

Ja

Ja

Ja

-

Ja

-

4.

God tilknytning til
Fagernes som by- og
regionsenter

E16 ligger nær
sentrum

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Sannsynlighet for
at uønskede
hendeler oppstår

Tabell 8: Måloppnåelse
1

Sparte tids- og kjøretøykostnader er basert på EFFEKT-beregninger. Det er ikke gjennomført slike beregninger
for konsept 3 og 4a, jfr. kap 7.2 om kravoppnåelse. Gang- og sykkelveg i konsept 3 og 4b er heller ikke vurdert
ut fra samme begrunnelse.
2

Sparte tidskostnader er målt i mill kr fram til 2040. Totalt for alle trafikanter i hele perioden. Positiv tall betyr
forbedring. Nærmere omtalt i vedlegg 1.
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Vurdering av måloppnåelsen:
1. I 2040 skal strekningen E16 Bjørgo - Øye være utviklet til en forutsigbar og effektiv
transportåre mellom Øst- og Vestlandet og som bidrar positivt til bosetting og næringsliv i
Valdres:
Dette er målt på bakgrunn av
•

Reisetid (EFFEKT-beregninger) – dette er uttrykt i sparte tidskostnader.

•

Vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal oppstå.

Reisetida blir mest redusert i konsept 2b (korteste). For alle konseptene vil det bli langt
mindre sannsynlig at uønskede hendelser oppstår når vegen blir utbedret, bl.a. pga bedring
i rasfaren. I konsept 1 er det forutsatt at vegen bl.a. skal gå gjennom tettstedene Aurdal og
Fagernes. Dette gir noe økt sannsynlighet for at uønskede hendelser skal oppstå.
2. Lavere transportkostnader for næringslivet og gjennomgangsreisende:
Dette er målt på bakgrunn av:
• Trafikant- og transportbrukernytten
Denne består av kjøretøykostnader, direkteutgifter og tidskostnader. Hovedkomponentene
her er tids- og kjøretøykostnader. Direkteutgiftene er knyttet til reduserte billettkostnader
for brukere av kollektivtrafikk. Kollektivtrafikken er i dette prosjektet meget liten, og
disse direkteutgiftene vil derfor være neglisjerbar sammenstilt med tids- og
kjøretøykostnadene. Konsept 2b kommer best ut, hovedsakelig fordi dette konseptet er
kortest.
3. Flere syklister og gående langs strekningen:
Det er forutsatt god dekning med gang- og sykkelveg i konseptene1. Dette gir grunnlag for
flere syklister og gående langs E16. Konseptene oppfyller dette målet.
4. God tilgjengelighet til Fagernes som by og regionsenter:
Konsept 3 og 4b går relativt langt fra Fagernes sentrum. Konsept 3 vest for Strandafjorden
og konsept 4b om lag 2 km og 450 høydemeter fra byen. De øvrige konseptene går enten
gjennom sentrum i dagens veg eller i tunnel rett ved byen. Disse konseptene vurderes til å
ha god tilknytning. Konseptene oppfyller dette målet med unntak av konsept 3 og 4b.

Konklusjon:
Måloppnåelsen er god for konseptene 1, 2a, 2b og 4a. Konsept 2b kommer best ut. Konsept 3
og 4b oppfyller ikke målet om å bygge opp under Fagernes som by| og regionsenter.
Måloppnåelsen for de øvrige målene er ikke vurdert for konsept 3 og 4b.
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7.2 Kravoppnåelse
Absolutte krav
- Redusert reisetid
- E16 skal ha god tilknytning til Fagernes sentrum
Andre viktige krav
Trafikksikkerhetssituasjonen skal bedres med minst 4 % reduksjon i antall drepte og hardt
skadde

Krav

konsept
0

Konsept
1

konsept
2a

Konsept
2b

Konsept
3

Konsept
4a

Konsept
4b

Absolutte krav
Redusert reisetid (EFFEKT) 3

0

7,1

11,6

13,3

-

5,3

-

E16 skal ha god tilknytning
til Fagernes sentrum

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

0

4,2

6,9

7,6

-

6,3

-

Andre viktige krav
Trafikksikkerhetssituasjonen
skal bedres med minst 4 %
reduksjon i antall drepte og
hardt skadde (EFFEKT) 4
Tabell 9: Kravoppnåelse

Vurdering av kravoppnåelsen:
Redusert reisetid: Alle konseptene vil gi redusert reisetid i forhold til dagens situasjon. Ikke
uventet kommer konsept 2b best ut, siden dette konseptet er kortest (72,5 km). Se for øvrig
vedlegg 1. Her går det bl.a. fram at redusert reisetid utgjør den klar største delen av nytten i
prosjektet.
Tilknytning til Fagernes: Her har vi ikke rangert konseptene. Konsept 3 og 4b vil ikke gi god
tilknytning til Fagernes sentrum, de øvrige konseptene oppfyller dette kravet. Jfr. for øvrig
kap 7.1.
Trafikksikkerhet: Alle konseptene gir bedringer i ulykkessituasjonen. Forbedringer av
vegstandarden vil gi positive konsekvenser for trafikksikkerheten ved alle de fire konseptene
(ikke beregnet for 3 og 4b). Konsept 1 kommer dårligst ut fordi utbygging av vegen skjer i
dagens trasé – også gjennom tettstedene. I de øvrige konseptene er det forutsatt omlegging av
vegen i noen tettsteder (Aurdal, Fagernes og Røn). Dette slår positivt ut på
ulykkesberegningene. 2b kommer best ut fordi dette konseptet er kortest.
3
4

Målt i minutter redusert reisetid for lette kjøretøy i forhold til konsept 0.
Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i hele perioden fram til 2040 i forhold til konsept 0.
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Reduserte kostnader knyttet til person- og materiellskade er omtalt i kap 8.3.
Konklusjon:
Konseptene 3 og 4b oppfyller ikke absolutte krav angående tilknytning til Fagernes sentrum.
Konseptene drøftes likevel i den trafikale analysen (kap 8.1) og ikke prissatte virkninger (kap
8.2.). Begrunnelsen for dette er å ha et sikkert faglig grunnlag for endelig beslutning angående
disse konseptene.
Øvrige konsepter oppfyller absolutte krav og vil også gi bedringer i ulykkessituasjonen.
Trafikksikkerhet vurderes nærmere i kap 8.3.
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8 Samfunnsøkonomisk analyse
8.1 Trafikale virkninger
Resultatene som presenteres i dette kapitlet er basert på trafikkberegninger utført i Regionale
Transport Modellen (RTM). RTM-beregningene er nærmere omtalt i vedlegg 3, Teknisk
dokumentasjon av trafikkberegninger med RTM.

Figur 13: Trafikktall i 2010 (telling) og 2040 (beregning), kilde NVDB og RTM

Figur 13 viser trafikktall i 2010 og 2040. Tallene fra 2010 er basert på trafikktellinger. Det vil
alltid være avvik i modellberegningene i forhold til trafikktellinger. På E16 sør for Aurdal,
mellom Leira og Fagernes og vest for Fagernes er modelltallene 7-9 % lavere enn
trafikktellingene. På E16 og fv. 51 mot nord er modelltallene 2-13 % høyere enn tellingene.
Dagens trafikk (ÅDT) på E16 varierer mellom 700 kjøretøy (kjt) ved Filefjell i nord, 7500 kjt
ved Leira/Fagernes og 2300 kjt ved Begnadalen i Sør. Beregningene viser økning i trafikken
på 20 - 50 % i 2040. Det tilsvarer en årlig vekst på 0,6 % til 1,1 %. Transportmodellen er
basert på ulike offisielle prognoser, disse er oppdatert i forhold til stagnasjon i trafikkvesten
de siste årene. Det forventes ikke så høy trafikkvekst som tidligere.
Analysestrekningen er ca 80 km lang og det er derfor valgt ut relevante snitt for nærmere
vurdering av trafikktallene. I snittene på E16 og fv. 51 vises endring i trafikkmengden i
forhold til Konsept 0-basis. I tillegg vises totaltrafikk på E16/fv. 51 og eventuell ny veg i det
samme snittet. Alle tallene er 2040-tall.
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Lokalisering av snitt (figur 14):
• Nord for Aurdal
• E16 og fv 51 vest for Fagernes
• Ved Slidre.

Figur 14: Kart med utvalgte snitt for analyse av trafikkmengder fra RTM.

Snitt 1 - E16 nord for Aurdal
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K2b
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Figur 15 Trafikkmengde på E16 og ny veg nord for Aurdal i 2040 (RTM).

Figuren over viser at konseptene 2a, 2b og 4a gir økning i trafikken på ca 10-12 % i forhold til
konsept 0-basis. Noe av trafikken er overflyttet fra lokale veger og noe er nyskapt trafikk eller
kommer fra områder lenger unna. Figuren viser også at bare 25 % av trafikken overflyttes til
ny E16 i konsept 3. Dette innebærer at hele 75 % av trafikken fortsatt vil gå på dagens E16
hvis det bygges ny veg ned mot elva og videre vestover. I konsept 4b flyttes en noe større
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andel over på ny veg (45 %) fordi trafikken til Øystre Slidre og Beitostølen kan velge denne
traséen. Trafikkmengdene vises i Figur 15.

Snitt 2 - E16 og fv. 51 vest for Fagernes
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Figur 16 Trafikkmengde på E16 og rv. 51 og ny veg vest for Fagernes i 2040 (RTM)

I konsept 2a overflyttes stort sett all trafikken fra E16 til den korte tunnelen. I konsept 2b og
4a overflyttes henholdsvis ca. 55 % og 40 % av trafikken fra E16 til fv.51. Resten av trafikken
skal enten til Fagernes sentrum eller til områdene vest for Fagernes. I konsept 3 overflyttes ca
45 % av trafikken fra E16 til ny veg.. I konsept 4b er trafikken om lag likt fordelt på E16,
fv.51 og ny veg. Trafikkmengdene er vist i figur 16.

Snitt 3 - E16 nord for Slidre
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Figur 17 Trafikkmengde på E16, rv. 51 og ny veg nord for Slidre/Heggenes i 2040 (RTM)
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Konsept 1, 2a og 2b gir liten endringen av trafikkmengden på henholdsvis E16 og fv. 51
sammenlignet med konsept 0-basis. I konsept 3 flyttes til ca. 70 % av trafikken fra E16 til ny
veg. I konsept 4a og 4b overflyttes trafikk fra både E16 og fv. 51 til ny veg, henholdsvis ca 60
% og 50 % i dette snittet. Trafikkmengdene vises i Figur 17.

Fagernes sentrum
Fagernestrafikken er i konsept 0-basis beregnet til ÅDT ca 3500 gjennom sentrum
(Jernbanevegen). På E16 (Valdresvegen) er trafikken beregnet til ÅDT 5000 – 6700, mens på
den mest trafikkerte strekningen ved brua og kryss med fv 51 vil den bli om lag ÅDT 8700.
Konsept 1 vil kunne få om lag samme trafikkmengde gjennom Fagernes.
Det interessante her er å se hvordan omlegging av trafikken gjennom Fagernes vil kunne slå
ut. Beregningene viser at trafikken på Jernbanevegen vil bli om lag den samme i konsept 0 –
basis og i konsept 2a, 2b og 4a (varierer fra ÅDT 3300 – 4000).
I konsept 2a, 2b og 4a er E16 forutsatt lagt i tunnel. Trafikkmengden her vil også være i
samme størrelsesorden som i konsept 1.
Trafikkmengden på brua vil imidlertid bli vesentlig redusert i konseptene 2a, 2b og 4a
(varierer fra 3300 til 4200 mot 8700 i konsept 0-basis), jfr. figur 18.
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Figur 18 Trafikkmengde på E16 ved brua i Fagernes sentrum i 2040 (RTM)

De beregnede trafikktallene gjennom Fagernes sentrum indikerer at en omkjøringsveg vil
kunne ta opp en vesentlig del av trafikken og at trafikken i Jernbanevegen ikke vil øke
vesentlig.
Det er viktig å poengtere at RTM-beregningene er grove og vil være beheftet med feil –
særlig i sentrumsområder der mange forhold spiller inn, f.eks parkeringspolitikk,
kryssutforming, lokalisering av virksomhet osv. Likevel er beregningsresultatene i Fagernes
sentrum interessante og tilsier at en større del av trafikken vil gå på en omkjøringsveg enn
funnene i kap. 2.3 tilsier (om intervjuundersøkelse og RTM)
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8.2 Ikke prissatte virkninger
I dette kapitlet vurderes de ikke prissatte virkningene. Inndeling av temaene er gjort med
utgangspunkt i håndbok 140 om konsekvensanalyser.
Tabell 10 viser oppsummering av virkningene og er kort omtalt nedenfor. Det foreligger også
vedleggsrapporter (vedleggene 4 – 9, 11 og 12) som gir en grundigere omtale av virkningene.
Det er viktig å presisere at virkningsvurderingene er grovmaskede og det primære målet har
vært å rangere konseptene.
Tema/konsept

konsept 0
basis

Konsept 1

konsept
2a

Konsept
2b

Konsept 3

Konsept
4a

Konsept
4b

Landskapsbilde

1

2

4

2

7

6

5

Reiseopplevelse

1

2

4

2

5

6

7

Nærmiljø

2

1

4

3

5

7

6

Friluftsliv

1

3

4

2

5

7

5

Kulturmiljø

1

5

7

6

2

4

3

Naturmiljø

1

2

4

3

7

5

6

Naturressurser,
hovedsakelig
landbruk

1

5

7

5

2

3

3

Farge

Konsekvens

2 og 3

minst negative konsekvenser

4 og 5

middels negative konsekvenser

6 og 7

Størst negative konsekvenser

Tabell 10: Ikke prissatte virkninger

Landskapsbilde
Konsept 1 rangeres som nr. 2. Samlet sett berører dette konseptet i liten grad nye og verdifulle
landskapsområder. Imidlertid er det delstrekninger som er sårbare for utvidelser, som i
strandsona ved Svenes og ved Vangsmjøsi. Konsept 2b med lang tunnel skåner strandsonen
og kommer derfor ut med rangering lik konsept 1. Konsept 2b har likevel sekvenser med høyt
konfliktnivå med tanke på kurvatur både i sidebratt terreng ved Løkje og Lomen, og langs
bratte parti ved Vangsmjøsi. Utforming og tilpassning kan optimalisere konseptet. Konsept 2a
med kort tunnel er vurdert til noe dårligere tilpassning, på grunn av inngrep langs eksisterende
trasé fra Svenes og til Hande, sett i forhold til 2b. Både konsept 3 og 4 legger beslag på flere
nye landskapsområder og kommer derfor dårligst ut.
Reiseopplevelse
Dagens linjer gir i utgangspunktet en interessant reise gjennom landskapet. Det er en variert
vegstrekning helt fra Bjørgo til Vang, med mange storslagne utblikk og noen få, men korte og
mer ensformige skogstrekninger. Tunnelstrekninger i konsept 2 vil dele opp reiseopplevelsen.
I dette konseptet kan dette likevel være fint, fordi det likevel blir en veksling mellom
halvåpne landskap, innslag av vatn, kultur- og naturlandskap. Reiseopplevelsen ved kort
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tunnel kan bli preget av vanskelig tilpassning til smal strandsone mellom Svenes og Ulnes for
konsept 2a. Reiseopplevelsen til konsept 3 vil bli mer preget av skog og skyggeside enn
dagens veg, men har ellers en god oppbygging og veksling mellom ulike landskapsrom.
Konsept 4a er vurdert som noe bedre med tanke på reiseopplevelsen enn 4b, da den går
gjennom dalrommet helt fram til Bjørgo.
Nærmiljø
Konsept 1 anses som den beste med hensyn på nærmiljø. Dette fordi det etableres et
tilfredsstillende gang- og sykkelvegnett langs store deler av strekningen. Konsept 0 anses som
nummer 2 ettersom dagens situasjon for myke trafikanter opprettholdes. For resterende
konsepter vil ny E16 ha full vegstandard, noe som innebærer til dels omfattende
breddeutvidelse. I alle disse konseptene vil større eller mindre deler av eksisterende E16
nedgraderes til lokalveg. Samtidig etableres det et tilfredsstillende gang- og sykkelvegnett på
store deler av strekningen for konseptene 2a og 2b, og de anses derfor som bedre enn
resterende konsepter. For disse konseptene vil en avlastning for bebyggelsen langs
eksisterende veg kunne oppveie ulempene ved en bredere trase på nye deler av E16. Lengre
tunnel avlaster et større område og konsept 2b vil dermed rangeres som best av disse
konseptene.
Konseptene som i stor grad innebærer ny trase, vil alle medføre avlastning av eksisterende
veg fra Fagernes til Vang. Av disse anses konsept 3 som det beste ettersom ny veg i liten grad
påvirker nærmiljøet for beboerne på vestsiden av Slidrefjorden. Samtidig vil konseptet avlaste
store deler av Aurdal i tillegg til Leira og Fagernes.
For konseptene som går gjennom Øystre Slidre må ulempene ved økt trafikk gjennom
kommunen veies opp mot gevinsten i Vestre Slidre ved avlastning av eksisterende veg. Begge
konseptene vil medføre ny veg i tidligere uberørte områder, og skape nye og omfattende
barrierer i nærmiljøet. Imidlertid vil konsept 4b medføre betydelig avlastning av tettstedene i
Nord-Aurdal. Konsept 4 a anses av den grunn som dårligst.
Friluftsliv
E16 innebærer i dag en barriere mot Begna som et viktig mål for friluftsliv i området.
Imidlertid anses en utvidelse av en eksisterende barriere som et bedre alternativ enn at det
etableres nye barrierer. Dette medfører at konseptene 3, 4a og 4b anses som de dårligste.
For konsept 2b medfører forslaget en betydelig avlastning for bebyggelsen langs eksisterende
E16 i Nord-Aurdal og Vestre Slidre. Det vurderes at de positive konsekvensene av dette veier
opp ulempene ved en bredere trase på andre deler av strekningen. Konsept 2b anses derfor
som nummer 2. Konsept 1 medfører en mindre grad av utvidelser av eksisterende trase og er
vurdert som nr 3. Avlastningen av kort tunnel vest for Fagernes omfatter kun en kort
strekning og anses derfor som nr. 4.
Kulturmiljø
Konsept 3 er vurdert som lite konfliktfylt, strekningen ligger i nordvendt skogkledt liside –
relativt langt oppe i lia. Konsept 4b er rangert som nummer 3. Dette ligger i overgangen
skog/fjell i deler av området, er registrert funn (særlig kull- og jernfremstillingsanlegg).
Konsept 4a er rangert som nummer 4. Det er potensial for konflikt med kulturminner langs
Sæbufjorden, og gjennom kulturlandskapet i Rogne. Konsept 1 har et visst konfliktnivå særlig
knyttet mot kulturmiljøene langs Strandefjorden og Slidrefjorden. Dette avhenger mye av
inngrepets størrelse/bredde i det enkelte område, men enkelte gravminner ligger nært dagens
E16. Det er potensial for nye funn, særlig bosetningsspor. Konsept 2 med utgangspunkt i
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dagens trase er vurdert som mest konfliktfylt. Kulturmiljøer i den solvendte lisida og på
avsetningene langs Strandefjorden og Slidrefjorden, med bla kirkesteder og gravminnefunn,
er sårbare for store inngrep.
Naturmiljø
I utgangspunktet er en utvidelse av eksisterende veg et bedre alternativ enn å etablere nye
traseer i tidligere uberørte områder, som foreslått i konseptene 3 og 4b samt til dels 4a.
Konsept 1 rangeres som nummer 2 da forslaget innebærer utvidelse av dagens veg, som igjen
vil berøre enkelte naturområder. Imidlertid er dette områder som i dag allerede er påvirket av
nærhet til vegen og derfor har en redusert verdivurdering.
Konseptene med tunnel ved Fagernes vil på deler av strekningen kunne ha en liten positiv
effekt ved at dagens E16 avlastes. Av den grunn er disse tunnelalternativene rangert etter
konsept 1, hvorav konsept 2b og lang tunnel er ansett som best.
Konsept 4a går delvis langs eksisterende veg, men store deler av strekningen innebærer beslag
av utmark. Konsept 4a anses derfor som dårligere enn konsept 1, 2a og 2b. Ny veg i uberørte
naturområder anses som de mest konfliktfylte. Ut ifra areal og type naturområder som berøres
vil konsept 3 rangeres som dårligere enn konsept 4b.
Naturressurser
Landbruk
Basert erfaring fra andre vegprosjekter er gjennomsnittlig vegareal pr løpemeter E16 ved de
forskjellige konseptene grovt anslått. Ut fra dette er det ved en enkel vurdering av de
områdene som krysses vurdert hvor stort beslaget av dyrka mark kan bli pr løpemeter veg.
Oppsummert vil konsekvensene for landbruket forventes å være størst for de alternativene
som i størst grad følger dagens veg. Fordi dagens veg – som et resultat av utviklingen av veg
og bosetting i en lang historie – går gjennom de mest fruktbare og oppdyrka områdene i
Valdres, vil en utvidelse av denne ha større konsekvenser for landbruket enn bygging av en ny
veg helt utenom de oppdyrka områdene.
Grunnvann og brønner
Samlet sett kan en si at de konseptene som i størst grad berører eksisterende bebyggelse også i
størst grad berører vannforsyning i form av brønner. Konseptene 1, 2 og 4a vil i størst
gradkomme i konflikt med eksisterende brønner.
Grus, pukk og mineralressurser
Det er ikke grunnlag i foreliggende registreringer for å skille de alternative konseptenes med
hensyn til konsekvensen for grus, pukk og mineralressurser. Det er imidlertid viktig at det i
den videre planlegging legges vekt både på hvordan ny veg eventuelt legges gjennom slike
ressurser, og hvordan de tilgjengelige ressursene best kan utnyttes i forbindelse med bygging
av ny veg.
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8.3 Prissatte virkninger
Tema

Konsept 1

konsept 2a

Konsept 2b

Konsept 4a

Byggekostnader

-4300

-4 700

-5000

-4 800

Endring i drift- og
-52
vedlikeholdskostnader

-91

-130

-149

Endring i trafikant
og transportbruker
nytte

600

1410

1630

1140

Reduksjon i ulykker 5

219

430

485

440

Netto nytte

-3473

-2619

-3066

-3398

Tabell 11: Kostnader i perioden 2014-38 i millioner kr – endringer i forhold til konsept 0. Negative tall
betyr utgifter for det offentlige.

Byggekostnader: Byggekostnadene for konseptene varierer fra 4,3 mrd kr til 5 mrd kr. Det er
stor usikkerhet knyttet til disse kostnadene. I konsept 2b er det forutsatt 13,5 km tunnel og
dette konseptet er det dyreste. Tunnelene i dette konseptet er til sammen kostnadsberegnet til
1,5 mrd kr.
Fullstendig oversikt over kostnadsvurderingene framgår av vedlegg 2.
Drift- og vedlikeholdskostnader: Tabellen viser merkostnadene i forhold til drift og
vedlikehold av dagens veg (konsept 0). Ikke uventet kommer konsept 1 best ut, siden dette
konseptet har minst tunneler. Konsept 4a kommer dårligst ut fordi konseptet er lengst og har
relativt mye tunneler (8,7 km).
Drift- og vedlikeholdskostnadene er beregnet med EFFEKT. Det er grunn til å tro at modellen
ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til merkostnadene for drift- og vedlikehold av tunneler, jfr.
kap 6.3 om tunneler.
Endringer i trafikant og transportbrukernytte: Konsept 2b gir størst nytte for trafikantene.
Dette skyldes at konseptet er kortest og gir størst reduksjon i reisetid.
Reduksjon i ulykker: Alle konseptene gir bedringer i ulykkessituasjonen. Forbedringer av
vegstandarden vil gi positive konsekvenser for trafikksikkerheten ved alle de fire konseptene
(ikke beregnet for 3 og 4b). Konsept 1 kommer dårligst ut fordi utbygging av vegen skjer i
dagens trasé – også gjennom tettstedene. I de øvrige konseptene er det forutsatt omlegging av
vegen i noen tettsteder (Aurdal, Fagernes og Røn). Dette slår positivt ut på
ulykkesberegningene. 2b kommer best ut mht reduksjon i ulykkesomfanget.

5

Sparte totalkostnader pga reduksjon i personskade- og materiellskadeulykker, hele perioden 2014-39

42

Reduserte kostnader person- og materiellskadeulykker reduseres i konsept 1 med 219 mill kr i
løpet av perioden 2014-39. Tilsvarende tall for de øvrige konseptene varierer fra 430 (2a) til
485 (2b).
I løpet av analyseperioden vil alternativ 2b gi 106 færre trafikkulykker med personskade og
det hovedsakelig på grunn av mindre eksponering, færre utkjørte kilometer. Alternativ 1 vil gi
32 færre trafikkulykker med personskade, alternativ 2a gir 97 færre, og alternativ 4a gir 100
færre trafikkulykker med personskade. Totalt sett vil kostnadene ved personskade- og
materiellskadeulykker reduseres med 218 mill kr i alternativ 1, 430 mill kr i alternativ 2a, 486
mill kr i alternativ 2b og 440 mill kr i alternativ 4a.
Netto nytte: Beregningsresultatene viser at konsept 2a gir best netto nytte.
I vedlegg 1 finnes mer detaljert oversikt over de prissatte konsekvensene.

8.4 Samlet samfunnsøkonomisk vurdering
Oppsummering av trafikale virkninger
Beregninger av trafikale virkninger i 2040 viser at en relativt liten del av trafikken overføres
til ny veg i konsept 3 og konsept 4b, med henholdsvis 25 % og 45 %. Dette innebærer at
relativt få vil få nytte av den nye vegløsningen og at mye trafikk blir igjen på dagens veg.
Konsept 4b avlaster dagens E16 mer enn konsept 3 pga trafikken til Øystre Slidre og
Beitostølen.
I konsept 2b og 4a blir trafikken langs fv 51 6-7000 nord for Fagernes. I Konsept 0-basis er
det tilsvarende tallet drøyt 4000. Dette innebærer at mange trafikanter får nytte av ny veg på
denne strekningen.
De beregnede trafikktallene gjennom Fagernes sentrum indikerer at en omkjøringsveg
(konsept 2a, 2b og 4a) vil kunne ta opp en vesentlig del av trafikken og at trafikken på
sentrumsvegen (Jernbanevegen) ikke vil øke vesentlig.
Oppsummering av ikke prissatte virkninger
Ut fra en helhetlig betraktning kommer konsept 1 best ut av når det gjelder ikke-prissatte
virkninger. Den største utfordringen med dette konseptet er trolig forholdet til dyrka mark.
Konseptene 2a og 2b kommer positivt ut på de fleste faktorene, med unntak av kulturmiljø og
landbruk. Dette gjør disse konseptene konfliktfylte.
Konsept 3 ser ut til å ha små konsekvenser for landbruk og kulturmiljø, men er tilsvarende
dårlig bl.a. når det gjelder naturmiljø.
Konseptene 4a og 4b er totalt sett de dårligste konseptene.
Oppsummering av prissatte virkninger
Konsept 2a vil gi best netto nytte (minst negativ)
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9 Andre virkninger
9.1 Fordelingseffekter
Omfordeling mellom grupper
Konsept 1 – ingen endring
Konsept 2a – endring i Fagernes sentrum. Ulempen av vegen blir mindre for alle grupper.
Nytten av vegen kan imidlertid bli noe mindre for handelsstanden, siden vegen legges i tunnel
utenfor sentrum. Adkomsten til sentrum blir derfor noe dårligere.
Konsept 2b: Her blir trafikken flyttet over fra dagens E16 til fv 51 i noen kilometer. Dette vil
gi en positiv effekt for befolkningen langs E16 mht til ulempene som dagens E16 fører med
seg (støy, utrygghet, risiko vegen fører med seg osv). På tilsvarende måte blir ulempen større
for befolkningen langs fv 51. På den andre siden mister E16 gjennomgangstrafikken på
strekningen og effekten av denne trafikken blir også borte (handling, bensin osv).
Konsept 4a: Tilsvarende som for konsept 2a, men i større grad

9.2 Fleksibilitet
Konsept 1 gir full fleksibilitet mht utbygging. Nytten av utbyggingen kommer umiddelbart,
men det kan bli komplisert utbygging siden trafikken må gå langs vegen mens utbyggingen
pågår.
Konsept 2a: Som for konsept 1 – men tunnelløsning gjennom Fagernes gjør utbyggingsfasen
enklere på denne strekningen.
Konsept 2b: Enklere utbyggingsfase på strekningen med omlegging (tunnelstrekning), men
det blir full nytte først når hele strekningen er bygd ut (fra Fagernes til Hande)
Konsept 4a: Som for 2b, men i enda større grad.

9.3 Usikkerhetsvurdering.
Usikkerhet er i hovedsak knyttet til følgende områder:
Samfunnsutvikling: Endringer i den generelle samfunnsutviklingen kan ha innvirkning på
behovet for utbygging av E16. Det er mange usikkerhetsfaktorer knyttet til
samfunnsutviklingen (befolknings- og næringsutvikling). Det kan være nasjonale og
internasjonale utviklingstrekk knyttet til f.eks. klimautslipp og økonomisk utvikling. Videre
kan mer regionale og lokale forhold også være usikre, bl.a. befolkningsutvikling.
Prognoser for trafikkutvikling: I KVU er offisielle prognoser for trafikkutvikling benyttet
ved beregning av trafikken i 2040. Endringer i disse prognosene vil gi utslag på
trafikkmengdene, noe som bl.a. vil kunne få betydning for valg av vegstandard.
Kostnader: Kostnadsoverslagene er grove, jfr omtalen i kap 6.2 og vedlegg 2.
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10 Drøfting og anbefaling
10.1

Drøfting

Behovsanalysen viser at det er stort behov for å bygge ut E16 fra Bjørgo til Øye. Dette har
både sammenheng med behovet langs den aktuelle strekningen og behov for en bedret
transportforbindelse mellom viktige deler av øst- og vestlandet. Videre er det
utbyggingsprosjekter både sør for Bjørgo og vest for Øye (Filefjellutbyggingen). Begge disse
utbyggingsprosjektene vil kunne utløse mer trafikk og øke behovet for utbedringer på den
mellomliggende strekningen. Det er også behov for utbedring for å unngå store
standardsprang.
I analysen er til sammen 6 konsepter vurdert. To av disse konseptene (3 og 4b) er skrinlagt
fordi de ikke oppfyller absolutt krav om å bygge opp under Fagernes som by- og regionsenter.
Trafikal analyse og vurdering av ikke-prissatte konsekvenser underbygger denne
beslutningen.
De øvrig 4 konseptene (1, 2a, 2b og 4a) oppfyller mål og krav som er satt til konseptene.
Konsept 1: Hensikten med konsept 1 har vært å teste en løsning med lavere standard. Det er
her valgt Standard etter handbok 017 (kap D), utbedringsstandard for eksisterende veg.
Denne standarden tilsier 8,5 meter bredde opptil ÅDT på 4000 (U-S2) og 10 meter bredde
hvis ÅDT er over 4000 (U-S4). Denne standarden skiller seg fra ”vanlig standard” (S2/S4)
ved at det er noe lavere krav til kurvatur.
Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser viser at denne løsningen vil gi noe mindre negative
konsekvenser for de fleste ”myke verdiene” i forhold til øvrige konsepter, jfr. kap 8.2.
Utbyggingskostnadene er også noe lavere for dette konseptet enn øvrige konsepter, men
kostnadene er beheftet med stor usikkerhet.
Ulykkesberegningen for konsept 1 kommer dårligst ut av de 4 konseptene som er vurdert i
EFFEKT. Dette har særlig sammenheng med at utbygging av vegen er forutsatt i dagens trasé
– også gjennom tettstedene. I de øvrige konseptene er det forutsatt omlegging av vegen i noen
tettsteder (Aurdal, Fagernes og Røn). Dette slår positivt ut på ulykkesberegningene.
Valg av standard: KVU gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å avklare valg av standard. Det er
behov for å se nærmere på konsekvensene særlig knyttet til landbruk, kulturlandskap og
kulturmiljø på deler av strekningen og avklare nærmere hvordan utbedringsstandarden kan
redusere de negative konsekvensene av utbyggingen. Videre må byggekostnadene ved begge
standardene vurderes grundigere - det samme gjelder konsekvenser i forhold til
trafikksikkerhet. E16 planlegges med vegnormalstandard fram til Bjørgo. Fra Bjørgo til
Fagernes blir trafikken vesentlig høyere. Det kan derfor være et alternativ å beholde
vegnormalstandard fram til Fagernes og velge utbedringsstandard fra Fagernes og vestover.
Endelig avklaring av standardvalg bør skje i forbindelse med kommunedelplanlegginen.
Konsept 2a: Dette konseptet er planlagt i hht ordinær vegstandard. Dette konseptet er vurdert
til å gi størst negative konsekvenser for landbruk og kulturmiljø. Kostnadene for dette
konseptet ligger i samme størrelsesorden som konsept 2b og 4a (4,7 – 5 mrd). Konseptet gir
størst nettonytte.
Konsept 2b: Dette konseptet gir mindre negative konsekvenser for ikke-prissatte
konsekvenser enn konsept 2a. Dette skyldes at de sårbare områdene vest for Fagernes
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skjermes fra videre utbygging. Videre gir konseptet størst nytte for trafikanter og
transportbrukere og størst besparelse i reisetida. Ulempen ved dette konseptet er det
inneholder en lang tunnel. Det ser imidlertid ut til å være mulig å redusere lengden på denne
tunnelen vesentlig.
Konsept 4a: Dette konseptet kommer dårligst ut mht til ikke prissatte konsekvenser. Videre er
konseptet lengst og er kostnadsberegnet til å være dyrest.
Fagernes sentrum: Trafikksituasjonen i Fagernes er i dag tidvis kaotisk, med blanding av
lokaltrafikk, gjennomgangstrafikk og forgjengere og tidvis vanskelig framkommelighet. Dette
gjelder særlig i ferier og utfartsdager. Det er behov for å gjøre tiltak i sentrum.
Trafikkberegninger viser at omlegging av vegen kan føre til betydelig mindre trafikk i
sentrum, men disse tallene er beheftet med stor usikkerhet.

Oppsummering:
Trasévalget i konsept 2b ser ut til å gi viktige positive effekter. Videre planlegging må avklare
endelig valg av trasé (i hht konsept 1, 2a eller 2b)
Konsept 4a tas ikke med i videre planlegging.
På grunnlag av positiv virkning på ikke-prissatte konsekvenser og utbyggingskostnader bør
utbedringsstandard tas med i vurderingen i videre planlegging. Endelig valg av standard
avklares i kommunedelplan.
Videre planlegging i Fagernes må avklare nærmere hvilken effekt omlegging av E16 utenfor
sentrum vil gi, og drøfte fordeler og ulemper av en slik omlegging.

10.2

Anbefaling av konsept

På bakgrunn av mål og krav som er satt til løsningen, vurdering av konsekvenser og
drøftingskapitlet anbefales det at videre planlegging skjer ut fra følgende hovedlinjer:
1. Det er stort behov for å bygge ut E16 fra Bjørgo til Øye. Dette bør skje kontinuerlig.
2. Det arbeides videre med konseptene 1, 2a, og 2b. Konsept 1 og 2a innebærer
videreutvikling av dagens veg, der forskjellen på konseptene er valg av standard og
tunnelen vest for Fagernes. Konsept 2b gir størst nytte for trafikanter og transportbrukere.
Videre skjermes sårbare områder langs dagens E16 i Nord-Aurdal og Vestre Slidre for
utbygging. Ulempen ved dette konseptet er at det innebærer en lang tunnel. Det må derfor
søkes etter løsninger som forkorter tunnelen vesentlig.
3. Konseptene 3 og 4b utgår fordi de ikke oppfyller absolutt krav om å bygge opp under
Fagernes som by- og regionsenter.
4. Konsept 4a utgår som følge av store negative konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv,
naturmiljø og kulturmiljø. Videre er dette et konsept som gir liten samfunnsnytte inntil
store deler av strekningen er bygget ut.
5. Valg av standard avklares i forbindelse med kommunedelplanarbeidet. Både Standard
etter handbok 017 (kap D), utbedringsstandard for eksisterende veg 6 og
vegnormalstandard vurderes.
6

Dette innebærer at vegen skal være 8,5 meter (10 meter med ÅDT over 4000), men krav til kurvatur er noe
lavere enn ved full vegnormalstandard.
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6. Gjennom Fagernes sentrum arbeides det videre ut fra 2 hovedprinsipper: utbedring i
dagens trasé og omlegging av vegen i tunnel.
7. Rassikringsprosjektet i Kvamskleiva gjennomføres i samsvar med tidligere planer.
8. Det skal legges til rette for gående og syklende langs E16 ut fra prinsippet om at vegnett
som er tillatt for gang- og sykkeltrafikk også skal være egnet for gående og syklende.

10.3 Oppfølgende planlegging
På bakgrunn av anbefalingen overfor startes planlegging etter plan- og bygningsloven på
strekningen (prioritert rekkefølge):
1. Kvamskleiva (rassikringstiltak).
2. Fagernes sentrum (Fagernes sør til Hande). Dette vil avklare forholdet mellom konsept 1,
2a eller 2b.
3. Utbedringsstrekninger vest for Fagernes. Startpunkt vil være avhengig av løsning på
strekningen Fagernes – Hande.

11 Medvirkning og informasjon
KVU har vært utarbeidet av Statens vegvesen, Region øst. Vegdirektoratet har vært
representert i styringsgruppa. Underveis i arbeidet har medvirkning og informasjon vært
gjennomført med utgangspunkt i følgende tiltak:
Referansegruppe:
Referansegruppa har vært todelt. Den ene har bestått av E16 forum, supplert med
representanter fra Naturvernforbundet i Oppland og Fylkesmannen i Oppland. Gruppa har
vært benevnt referansegruppe. E16 forum ledes av Oppland fylkeskommune v/fylkesordfører
Audun Tron. Videre sitter ordførerne i Valdres, representanter fra Vegforum Innlandet,
Valdres Næringsforum og Valdres natur- og kulturpark i forumet.
Den andre gruppa har bestått av kommuneplanleggerne i Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Vang
kommuner og Øystre Slidre kommune. Gruppa har vært benevnt som kommuneplangruppa.
Referansegruppa har både vært informasjonsarena i forhold til kommuner/etater og andre
interessenter i gruppa, men er også benyttet som en arena for å diskutere behov, mål, krav og
løsninger. Kommunegruppa har vært benyttet som arena for å avklare mer konkrete forhold
knyttet til de berørte kommunene og som informasjonsarena.
Det har vært 3 møter referansegruppa, ved oppstart, når behovs- og måldokumentene var klar
og mot avslutning av prosjektet. Det har også vært 3 møter i kommuneplangruppa
Det foreligger referater fra disse møtene.
Arbeidsverksted:
Arbeidsverksted ble gjennomført 26. mai. Det foreligger referat fra verkstedet, jfr. vedlegg 10.
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12 Vedlegg
Vedlegg 1: Prissatte konsekvenser E16 Bjørgo – Øye
Vedlegg 2: Vedleggshefte
Vedlegg 3: Teknisk dokumentasjon av trafikkberegninger (RTM)
Vedlegg 4: Naturressurser – landbruk
Vedlegg 5: Landskap - analysekart
Vedlegg 6: Flom, skred, ras
Vedlegg 7: Kulturmiljø
Vedlegg 8: Landskap
Vedlegg 9: Nærmiljø, friluftsliv og naturmiljø
Vedlegg 10: Rapport fra arbeidsverksted, mai 2010
Vedlegg 11 og 12: temakart naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv
Vedlegg 13: kart over konseptene i 1:50.000
Vedlegg 14: kart over konseptene i 1:20.000
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13 Referanser
Utredning av E16 gjennom Valdres, Bagn-Øye, Scandiaconsult for SVV Oppland, Oppland
Fylkeskommune, Regionrådet for Valdres, Januar 2003.
SSB og PANDA er brukt som grunnlag for situasjonsbeskrivelsen, jfr omtale under hver
figur/tabell.
For øvrig vises det til vedleggsrapporter 1-14 og omtale av referanser der.
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