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E16 Kvamskleiva - Vang kommune
E16 ved Kvamskleiva har lenge vært en utfordring. Vegstrekningen er til dels smal og vanskelig
framkommelig, og har i en årrekke vært svært rasutsatt.
E16 er en hovedfartsåre mellom Vestlandet og Innlandet, og er en viktig strekning både lokalt og
nasjonalt. Strekningen har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 1425, hvorav 15% består av lange kjøretøy. På
det smaleste er veien kun 5,9 m bred, noe som gjør at to trailere nesten ikke kommer forbi
hverandre. På strekningen er det også registrert ca 170 nedfall av is og stein årlig.
Dette er et generelt problem for framkommelighet i området, men også en beredskapsmessig
utfordring, spesielt for utrykningskjøretøy. Om veien er stengt tar omkjøring ca 60 min, og er derfor
ikke et reelt alternativ dersom behovet er akutt.
Statens vegvesen region øst har prioritert vegstrekningen i de senere år. Ny E16 ved Kvamskleiva er
nå ferdig regulert og byggeplanlagt. Dette innebærer blant annet en breddeutvidelse til 8,5 meter,
men viktigst er en ny tunnel som gjør strekningen vesentlig mindre rasutsatt.
Prosjektet ligger pt. inne i NTPs andre periode. På grunn av både lokale og nasjonale
transporthensyn, men ikke minst på grunn av beredskapsmessige hensyn, ber vi om at prosjektet
gjennomføres så raskt som overhode mulig.

Med hilsen

Knut Storberget

Asbjørn Lund
fylkesberedskapssjef
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