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Forord 
 
Statens vegvesen Region sør har som tiltakshaver konsekvensutredet ny E16 Skaret – Hønefoss. Hole 
og Ringerike kommuner er planmyndighet og skal vedta den delen av planen som ligger innenfor 
kommunens grenser.  
 
Behovet for tiltak på denne strekningen skyldes lav vegstandard i forhold til vegens funksjon og 
trafikkmengde, dårlig trafikksikkerhet, miljøproblemer for nærliggende bebyggelse og tidvis 
problemer med trafikkavviklingen. 
 
Det er utredet i alt 29 alternative løsninger fordelt på fem korridorer. Arbeidet med utredningen har 
skjedd i et nært samarbeid mellom kommunene, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, 
Jernbaneverket og Statens vegvesen. 
 
Forskrift om konsekvensutredninger, FOR 2009-06-26 nr 855 sier at «Formålet med bestemmelsene 
om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 
under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer 
eller tiltak kan gjennomføres.» 
 
Utredningen er utført i samsvar med plan- og bygningsloven, forskrift om konsekvensutredninger, 
fastsatt planprogram og retningslinjer i Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyse. 
 
Det er planmyndighetene Hole og Ringerike kommuner som sender forslag til kommunedelplan med 
konsekvensutredning på høring og legger det ut til offentlig ettersyn. Formålet med høring og offentlig 
ettersyn er å sikre: 

 At konsekvensutredningen er i samsvar med godkjent planprogram. 
 En åpen planleggingsprosess som gir myndigheter, organisasjoner, berørte parter og andre 

interessenter mulighet til innsyn og medvirkning i prosessen. 
 Best mulig grunnlag for videre planlegging. 

 
Alle kan komme med uttalelser til forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning. 
Høringsuttalelse kan sendes enten til Hole eller Ringerike kommune. Uttalelsen sendes til den 
kommunen merknadene gjelder. Det er nok å sende høringsuttalelsen til en kommune, selv om 
uttalelsen berører forhold i begge kommunene. Alle uttalelser vil bli formidlet til begge kommuner. 
Behandlingen av merknadene vil skje i samarbeid mellom Statens vegvesen og de to kommunene.  
 
Høringsfrist samt dato for åpne møter og åpne kontordager vil fremgå av oversendelsesbrevet og 
annonser i pressen. 
 
Etter merknadsbehandlingen skal kommuneplanforslaget behandles politisk i de berørte kommunene. 
Gjennom vedtak av kommunedelplanen velger kommunene alternativ for det nye vegsystemet. 
 
Høringsuttalelser sendes til: 
 
Hole kommune      Ringerike kommune 
Viksveien 30      Areal- og byplankontoret 
3530 Røyse      Postboks 123 Sentrum 
       3502 Hønefoss 
E-post postmottak@hole.kommune.no    E-post: postmottak@ringerike.kommune.no



iv 
 

Spørsmål om forslaget til kommunedelplan, konsekvensutredningen og prosjektet generelt kan rettes 
til Statens vegvesen Region sør ved: 
 
Gert Myhren, tlf. 32 21 43 50 / 994 21 355, e-post gert.myhren@vegvesen.no 
Nils Brandt, tlf. 32 21 43 35 / 993 86 033, e-post nils.brandt@vegvesen.no 
 
Informasjon finnes også på prosjektets internettside: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud.  
 
 
Hole kommunes kontaktperson for prosjektet er Hilde Bendz, tlf. 32 16 11 00 (sentralbord), epost 
hilde.bendz@hole.kommune.no 
 
Ringerike kommunes kontaktperson for prosjektet er Ole Einar Guldbransen, tlf. 32 11 74 00 
(sentralbord), e-post Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no 
 
 
 
Drammen, desember 2012
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0.  Sammendrag 
 

0.1 Vegløsninger som er utredet 

0.1.1 Vegløsninger 
Det er utredet 29 vegløsninger fordelt på fem korridorer, grønn, blå, rød, gul og rosa korridor. Kartet 
nedenfor gir en oversikt. 
 

 

 

Figur 0-1: Kart over alternativene som er utredet 



E16 Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 0: Sammendrag 

0-2 

I grønn, blå, rød og rosa korridor er alternativene delt i tre delstrekninger: 
 Delstrekning 1: Skaret – Rørvik 
 Delstrekning 2: Rørvik – Bymoen/Stein 
 Delstrekning 3: Bymoen/Stein – Hønefoss 

 
I gul korridor er alternativene delt i to delstrekninger: 

 Delstrekning 1: Skaret – rasteplassen 
 Delstrekning 2: Rasteplassen - Hønefoss 

 
På delstrekning 1 er alternativene nummerert med store bokstaver (A, B, C), på delstrekning 2 med tall 
(1, 2, 3, 4 osv.), på delstrekning 3 med små bokstaver (a, b, c, d osv.) 
 

0.1.2 Vegstandard 
Følgende vegstandard er lagt til grunn: 

 Grønn, blå og rød korridor: Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t (unntatt for løsninger i rød 
korridor med kryss i Vik, der det er lagt til grunn fartsgrense 80 km/t i kryssområdet) og 
planskilte kryss 

 Gul korridor: Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t mellom Skaret og rasteplassen/Rørvik 
(avhengig av løsning). Enten firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t eller ti-/trefeltsveg med 
fartsgrense 90 km/t  mellom rasteplassen/Rørvik og Hvervenmoen. Planskilte kryss 

 Rosa korridor: Redusert standard med firefeltsveg med fartsgrense 80 km/t og kryss som 
rundkjøringer, eventuelt med to-/trefeltsveg mellom Nestunnelen og Rørvik 
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0.1.3 Kostnader 
Tabellen nedenfor viser beregnede kostnader ved å bygge ny veg. Alle kostnader er angitt i milliarder 
kroner. Usikkerheten er anslått å være 25 %. 
 

Tabell 0-1: Investeringskostnader i milliarder kroner. Kostnader i 2012-kroner med usikkerhet 25 % 

Korridor Alternativ Kostnader (2012-kroner, usikkerhet 25%) 

Grønn 
A1a 4,63 milliarder kr 
A6a 6,72 milliarder kr 

A12a 5,46 milliarder kr 

Blå 
A1b 4,81 milliarder kr 
A6b 6,90 milliarder kr 

A12b 5,64 milliarder kr 

Rød 

A2c 5,68 milliarder kr 
A2e 5,53 milliarder kr 
A2f 6,04 milliarder kr 
A3c 5,77 milliarder kr 
A3e 5,61 milliarder kr 
A3f 6,13 milliarder kr 
A4c 5,63 milliarder kr 
A4e 5,48 milliarder kr 
A4f 6,00 milliarder kr 
A5c 6,58 milliarder kr 
A5e 6,43 milliarder kr 
A5f 6,94 milliarder kr 
A7c 6,88 milliarder kr 
A7e 6,73 milliarder kr 
A7f 7,24 milliarder kr 

Gul 

A8 6,80 milliarder kr 
A9 6,27 milliarder kr 

A10 6,37 milliarder kr 
A11 5,94 milliarder kr 

Rosa 

B13d 4,25 milliarder kr 
B14d 5,28 milliarder kr 
C13d 4,33 milliarder kr 
C14d 5,36 milliarder kr 

 
 

0.1.4 Finansiering 
Finansiering av vegen er ikke avklart. Det er gjort beregninger som illustrerer hvor mye det vil koste å 
kjøre ny E16 Skaret – Hønefoss dersom vegen skal finansieres med 50 % bompenger. I beregningene 
er det lagt til grunn tre bomsnitt (innkrevingspunkter) der man betaler i begge kjøreretninger: 

 Søndre bomsnitt: plassert mellom Skaret og Rørvik 
 Midtre bomsnitt: plassert mellom Rørvik og Smiujordet/Bymoen/Vik/Stein (avhengig av 

alternativ) 
 Nordre bomsnitt: plassert mellom Bymoen og Styggedalen/Hvervenmoen i grønn og blå 

korridor, på Steinssletta i rød og rosa korridor 
 
Tabellen på neste side viser mulige bomtakster i disse tre bomsnittene (samme takst i alle snitt) og for 
hele strekningen samlet. Takstene gjelder for lett bil. Tunge biler betaler dobbel takst. 
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Tabell 0-2: Mulige bomtakster med tre bomsnitt på ny E16 

 
Alternativ 

Bomtakst 
lett bil pr. 
bomsnitt 

Bomtakst lett 
bil, hele 

strekningen 
 A1a 20,- 60,- 

A12a 30,- 90,- 
 A1b 24,- 72,- 

A12b 65,- 195,- 
 A2c 20,- 60,- 

A3c 21,- 63,- 
A4c 19,- 57,- 
A5c 22,- 66,- 
A7c 24,- 72,- 

 C13d 15,- 45,- 
 
Som vi ser, blir bomtakstene særlig høye i blant annet alternativ A12a, A1b og A12b. En viktig årsak 
til dette er at bilister velger å kjøre «gamlevegen» (dagens E16) mellom Rørvik og Hønefoss i stedet 
for ny veg for å slippe å betale bompenger. For å få bomtakstene ned på et mer akseptabelt nivå, vil 
det trolig være nødvendig å innføre en bomstasjon på «gamlevegen» på Steinssletta. Da vil flere velge 
å kjøre den nye vegen, og det blir flere som er med på å betale bompenger. Dermed går bomtaksten 
ned. Tabellen nedenfor viser bomtaksten på ny E16 i alternativ A12a, A1b og A12b når man 
forutsetter bom på «gamlevegen» på Steinssletta. 
 

Tabell 0-3: Mulige bomtakster med tre bomsnitt på ny E16 og bomstasjon på dagens E16 på Steinssletta i tillegg 

 
Alternativ 

Bomtakst lett bil 
pr. bomsnitt 

Bomtakst lett bil, 
hele strekningen 

langs ny veg 
 A12a 23,- 69,- 
 A1b  19,- 57,- 

A12b 26,- 78,- 
 
Det presiseres at bompengeberegninger på det overordnede plannivået dette prosjektet befinner seg på, 
har stor grad av usikkerhet. Det er blant annet ikke avklart hvor stor andel av prosjektet som skal 
finansieres med bompenger og hvor stor andel som skal finansieres med statlige midler. 
 
Det presiseres også at det ikke gjøres formelle vedtak som knyttet til bompenger når 
kommunedelplanen vedtas. Alle vedtak om bompenger vil komme som egne saker til kommunestyrer 
og fylkesting. Men valg av alternativ løsning for E16 vil ha betydning for hvilke bompengevedtak som 
senere må gjøres for å få realisert vegen.  
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0.2 Trafikkanalyse 
I konsekvensutredningen er 2023 brukt som antatt åpningsår for den nye vegen. Nye veger skal 
dimensjoneres for trafikkmengden 20 år etter antatt åpningsår. Derfor er det beregnet trafikkmengde i 
2043. I tabellene nedenfor sammenlignes beregnede trafikkmengder for utvalgte punkter langs vegen i 
de ulike korridorene med trafikkmengden i referansesituasjonen, det vil si situasjonen i 2043 hvis det 
ikke bygges ny E16 Skaret – Hønefoss. 
 
Grønn korridor 

Tabell 0-4: Beregnet trafikkmengde i referansesituasjonen og i grønn korridor i 2043 

Sted 
Beregnet trafikkmengde i 2043 

Referansesituasjonen 
(uten ny veg) 

Ny veg alternativ A1a
Ny veg alternativ 

A6a/A12a 
Rasteplassen mellom 
Skaret og Rørvik 

19 300 kjt/døgn 21 900 kjt/døgn 20 600 kjt/døgn 

Eksisterende bru over 
Kroksund 

21 000 kjt/døgn 3 300 kjt/døgn 7 700 kjt/døgn 

Ny bru over/tunnel under 
Kroksund 

- 20 100 kjt/døgn 14 500 kjt/døgn 

Eksisterende veg over 
Steinssletta (nord for 
Vollgata) 

21 200 kjt/døgn 6 900 kjt/døgn 8 200 kjt/døgn 

Ny E16 mellom Bymoen 
og Helgelandsmoen 

- 16 200 kjt/døgn 14 600 kjt/døgn 

Eksisterende veg mellom 
Ringvoll og Hvervenmoen 

22 600 kjt/døgn 9 400 kjt/døgn 9 500 kjt/døgn 

Ny E16 mellom 
Helgelandsmoen og 
Styggedalen 

- 15 900 kjt/døgn 15 300 kjt/døgn 

Fv. 35 Osloveien fra 
krysset på Hvervenmoen 
inn mot Hønefoss 

16 900 kjt/døgn 14 800 kjt/døgn 14 800 kjt/døgn 

Fv. 35 Askveien fra krysset 
i Styggedalen inn mot 
Hønefoss 

3 200 kjt/døgn 5 600 kjt/døgn 5 500 kjt/døgn 

 
Vi ser at den totale trafikkmengden øker noe når ny firefeltsveg bygges, med i størrelsesorden 1000 – 
2000 kjt./døgn på strekningen Skaret – Rørvik (rasteplassen). Dette skyldes at E16 blir mer attraktiv å 
kjøre som firefeltsveg. Dermed vil noen flere velge å kjøre bil, noen vil velge denne vegen i stedet for 
en annen kjørerute til samme målpunkt, og noen vil endre reisemål fordi de da kan benytte den nye 
vegen. 
 
I grønn korridor er det forskjell på alternativ A1a med kryss på Smiujordet på den ene siden og 
alternativ A6a og A12a med kryss på Bymoen på den andre siden. Uten dette krysset vil trafikk fra sør 
som skal til områder som Vik og Steinsåsen velge å kjøre av ny E16 i Rørvik og bruke dagens E16 til 
for eksempel Vik og Steinsåsen. Dette gjenspeiles i at trafikkmengden på eksisterende bru over 
Kroksund reduseres vesentlig mindre i alternativ A6a og A12a enn i alternativ A1a. Reduksjonen er 
likevel stor i forhold til situasjonen uten nye veg, uansett hvilket alternativ i grønn korridor man legger 
til grunn. 
 
En tilsvarende virkning ser man også for trafikk fra nord. Dersom man ikke har kryss på Smiujordet, 
blir det mer trafikk på Steinssletta fordi trafikk fra nord i større grad velger å benytte eksisterende E16 
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til områder som Steinsåsen og Vik. Også her blir det imidlertid vesentlig reduksjon av trafikkmengden 
i forhold til en situasjon uten ny veg.  
 
Inn mot Hønefoss er det ikke noen vesentlig forskjell på alternativene i grønn korridor. Vi ser at i 
overkant av 9 000 kjt./døgn er beregnet å fortsatt kjøre på eksisterende veg ved Ringvoll, det vil si en 
vesentlig reduksjon i forhold til de 22 600 kjt./døgn som er beregnet å kjøre her i 2043 uten ny veg. 
Mellom 15 000 og 16 000 kjt/døgn er beregnet å benytte den nye E16 inn mellom Helgelandsmoen og 
Styggedalen. 
 
Grønn korridor flytter tilkoblingen mellom E16 og lokalvegnettet inn til Hønefoss på den måten at 
eksisterende E16 har kryss med Osloveien på Hvervenmoen, mens ny E16 i grønn korridor ikke vil gå 
via Hvervenmoen. Dette gjør at noe av innfartstrafikken til Hønefoss flyttes fra krysset på 
Hvervenmoen og Osloveien til krysset i Styggedalen og Askveien. Beregningene tyder på at det dreier 
seg om 2000 - 2500 kjt/døgn. Trafikkmengden på Osloveien er beregnet å reduseres fra i underkant av 
17 000 kjt./døgn til i underkant av 15 000 kjt/døgn, mens trafikkmengden på Askveien er beregnet å 
øke fra drøye 3000 kjt./døgn til rundt 5 500 kjt./døgn. 

 
Blå korridor 

Tabell 0-5: Beregnet trafikkmengde i referansesituasjonen og i blå korridor i 2043 

Sted 
Beregnet trafikkmengde i 2043 

Referansesituasjonen 
(uten ny veg) 

Ny veg alternativ 
A1b 

Ny veg alternativ 
A6b/A12b 

Rasteplassen mellom 
Skaret og Rørvik 

19 300 kjt/døgn  22 600 kjt/døgn 20 800 kjt/døgn 

Eksisterende bru over 
Kroksund 

21 000 kjt/døgn 3 300 kjt/døgn 4 200 kjt/døgn 

Ny bru over/tunnel under 
Kroksund 

- 20 900 kjt/døgn 18 200 kjt/døgn 

Eksisterende veg over 
Steinssletta (nord for 
Vollgata) 

21 200 kjt/døgn 4 200 kjt/døgn 4 300 kjt/døgn 

Ny E16 mellom Bymoen 
og Norderhov 

- 19 500 kjt/døgn 19 700 kjt/døgn 

Eksisterende veg mellom 
Ringvoll og Hvervenmoen 

22 600 kjt/døgn 6 600 kjt/døgn 8 300 kjt/døgn 

Ny E16 mellom 
Norderhov og 
Hvervenmoen 

- 16 500 kjt/døgn 14 500 kjt/døgn 

Fv. 35 Osloveien fra 
krysset på Hvervenmoen 
inn mot Hønefoss 

16 900 kjt/døgn 17 800 kjt/døgn 17 700 kjt/døgn 

Fv. 35 Askveien fra 
krysset i Styggedalen inn 
mot Hønefoss 

3 200 kjt/døgn 3 400 kjt/døgn 3 400 kjt/døgn 

 
Vi ser at den totale trafikkmengden øker noe når ny firefeltsveg bygges, med i størrelsesorden 1500 – 
3000 kjt./døgn på strekningen Skaret – Rørvik (rasteplassen). Dette skyldes at E16 blir mer attraktiv å 
kjøre som firefeltsveg. Dermed vil noen flere velge å kjøre bil, noen vil velge denne vegen i stedet for 
en annen kjørerute til samme målpunkt, og noen vil endre reisemål fordi de da kan benytte den nye 
vegen. 
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I blå korridor er det, tilsvarende som i grønn korridor, forskjell på alternativet som har kryss på 
Smiujordet (A1b) og alternativene med kryss på Bymoen (A6b og A12b), men denne forskjellen er 
ikke så stor som i grønn korridor. Forklaringen på dette er at blå korridor har kryss på Hvervenmoen 
og på Norderhov, mens grønn korridor har kryss i Styggedalen. Dermed vil en del trafikk fra nordre 
del av planområdet velge eksisterende veg i grønn korridor, men velge å kjøre på/av ny E16 på 
Hvervenmoen eller Norderhov i blå korridor. Dermed er det færre kjøretøy på eksisterende veg i blå 
korridor enn i grønn korridor, og det blir mindre utveksling mellom gammel og ny veg via krysset på 
Smiujordet i blått alternativ A1b enn i grønt alternativ A1a. Dermed er også forskjellen mellom 
alternativet med kryss på Smiujordet og alternativene uten kryss på Smiujordet, mindre i blå korridor 
enn forskjellen mellom alternativene med og uten dette krysset i grønn korridor. Det gjør at 
trafikkmengden på eksisterende bru over Kroksund er mindre avhengig av om det er kryss på 
Smiujordet eller ikke i blå korridor. 
 
Vi ser at eksisterende bru over Kroksund vil få stor avlastning. Trafikkmengden synker fra 21 000 
kjt./døgn uten ny veg til rundt 3000 kjt./døgn med ny veg i alternativ A1b (som har kryss på 
Smiujordet), og til rundt 4000 kjt./døgn med ny veg i alternativ A6b eller A12b (som ikke har kryss på 
Smiujordet). 
 
Videre ser vi at alle alternativer i blå korridor gir stor trafikkavlastning på Steinssletta. Her synker 
trafikkmengden fra rundt 21 000 kjt./døgn i situasjonen uten ny veg til rundt 4000 kjt./døgn med ny 
veg i blå korridor. Den nye vegen mellom Bymoen og Norderhov vil ha en trafikkmengde på bortimot 
20 000 kjt/døgn. 
 
Ved Norderhov er det et fullt kryss i alternativ A1b, mens alternativ A6b og A12b har et halvt 
sørvendt kryss her. Når det bare er halvt kryss på Norderhov, øker trafikkmengden på eksisterende veg 
ved Ringvoll med rundt 2000 kjt./døgn i forhold til en løsning med fullt kryss på Norderhov. I begge 
tilfeller blir imidlertid eksisterende veg betydelig avlastet. Trafikkmengden ved Ringvoll synker fra 22 
– 23 000 kjt./døgn uten ny veg til i underkant av 7000 kjt./døgn med ny veg i alternativ A1b, og til i 
overkant av 8000 kjt./døgn med ny veg i alternativ A6b eller A12b. 
 
Når det gjelder innfartstrafikken til Hønefoss, ser vi at ny veg i blå korridor medfører liten endring, 
kun en liten økning i totalt trafikkvolum. 
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Rød korridor 

Tabell 0-6: Beregnet trafikkmengde i referansesituasjonen og i rød korridor i 2043 

Sted 

Beregnet trafikkmengde i 2043 

Ref. 
sit. 

A2c 
A2f 

A2e 

A3c 
A3f 
A7c 
A7f 

A3e 
A7e 

A4c 
A4f 
A5c 
A5f 

A4e 
A5e 

Rasteplassen mellom 
Skaret og Rørvik 

19 300 22 600 22 700 22 800 22 700 23 100 23 000 

Eksisterende bru over 
Kroksund 

21 000 3 300 3 300 4 200 4 300 3 500 3 400 

Ny bru over/tunnel under 
Kroksund 

- 20 900 21 000 20 100 20 000 21 400 21 400 

Eksisterende veg over 
Steinssletta (nord for 
Vollgata) 

21 200 - - - - - - 

Ny E16 over Steinssletta 
(nord for Vollgata) 

- 23 300 23 300 23 800 23 700 24 000 23 900 

Eksisterende veg mellom 
Ringvoll og Hvervenmoen 

22 600 7 400 5 400 7 300 5 400 7 400 5 400 

Ny E16 mellom 
Ringvoll/Norderhov og 
Hvervenmoen 

- 15 700 19 200 16 300 19 500 16 200 19 600 

Fv. 35 Osloveien fra 
krysset på Hvervenmoen 
inn mot Hønefoss 

16 900 17 800 17 900 17 800 17 900 17 800 18 000 

Fv. 35 Askveien fra 
krysset i Styggedalen inn 
mot Hønefoss 

3 200 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 

 
Vi ser at på strekningen mellom Skaret og Rørvik vil alle alternativ i rød korridor gi en økning i 
trafikk fra ca. 19 000 kjt./døgn i referansesituasjonen til rundt 23 000 kjt./døgn med ny veg i rød 
korridor. 
 
Alle alternativer i rød korridor vil gi stor trafikkavlastning på eksisterende bru over Kroksund. Uten ny 
veg er trafikkmengden på brua i 2043 beregnet å bli 21 000 kjt./døgn. Alternativer i rød korridor som 
har kryss på Smiujordet (A2c, A2e, A2f) eller ved Vik (A4c, A4e, A4f, A5c, A5e, A5f) vil redusere 
trafikken på eksisterende bru til rundt 3 500 kjt/døgn. Alternativ som har lang tunnel til Stein (A3c, 
A3e, A3f, A7c, A7e, A7f) vil gi litt mindre reduksjon, til drøye 4 000 kjt./døgn. 
 
De nye bruene over eller tunnelene under Kroksund er beregnet å få trafikkmengder rundt 20 000 – 
21 000 kjt./døgn i 2043. 
 
I referansesituasjonen uten ny veg er det beregnet at trafikkmengden på Steinssletta vil være ca. 
21 000 kjt./døgn. I rød korridor vil også ny veg ligge på Steinssletta, og denne er beregnet å få 
trafikkmengder i størrelsesorden 23 000 – 24 000 kjt./døgn. 
 
Nord for Steinssletta er det forskjell på c- og f- alternativene, som har halvt sørvendt kryss nord på 
Steinssletta, og e-alternativene med fullt kryss på Ringvoll. Krysset på Ringvoll gjør at en del trafikk 
fra fv. 241 velger å kjøre ny E16 inn mot Hvervenmoen i e-alternativene. Denne muligheten har man 
ikke i c- og f-alternativene. Dermed blir trafikkmengden på eksisterende veg mellom Ringvoll og 
Hvervenmoen større i c- og f- alternativene, rundt 7 500 kjt/døgn, enn i e-alternativene, som gir ca. 
5 500 kjt./døgn på denne strekningen.  
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Når det gjelder innfartstrafikken til Hønefoss, er det ingen forskjell på alternativene i rød korridor.  
 
 
Gul korridor 

Tabell 0-7: Beregnet trafikkmengde i referansesituasjonen og i gul korridor i 2043 

Sted 
Beregnet trafikkmengde i 2043 

Referansesituasjonen 
(uten ny veg) 

Ny veg alternativ 
A8/A9 

Ny veg alternativ 
A10/A11 

Rasteplassen mellom 
Skaret og 
Rørvik/rasteplassen 

19 300 kjt/døgn 19 500 kjt/døgn 
18 500 kjt/døgn 

(sør for rasteplassen)

Eksisterende bru over 
Kroksund 

21 000 kjt/døgn 19 200 kjt/døgn 19 500 kjt/døgn 

Eksisterende veg over 
Steinssletta (nord for 
Vollgata) 

21 200 kjt/døgn 19 300 kjt/døgn 19 600 kjt/døgn 

Ny E16 mellom 
Rørvik/rasteplassen og 
Gagnum (kryss med fv. 
241) 

- 1 900 kjt/døgn 700 kjt/døgn 

Eksisterende veg mellom 
Ringvoll og Hvervenmoen 

22 600 kjt/døgn  21 200 kjt/døgn 21 700 kjt/døgn 

Ny E16 mellom Gagnum 
(kryss med fv. 241) og 
Hvervenmoen 

-  600 kjt/døgn 
0 kjt/døgn 
(Svært få) 

Fv. 35 Osloveien fra 
krysset på Hvervenmoen 
inn mot Hønefoss 

16 900 kjt/døgn 16 600 kjt/døgn 17 400 kjt/døgn 

Fv. 35 Askveien fra 
krysset i Styggedalen inn 
mot Hønefoss 

3 200 kjt/døgn  3 400 kjt/døgn 3 300 kjt/døgn 

 
Vi ser at i gul korridor blir det omtrent samme trafikkmengde på strekningen Skaret – 
rasteplassen/Rørvik som i referansesituasjonen. Dette skyldes at gul korridor i liten grad gjør det mer 
attraktivt å benytte E16. 
 
I underkant av 2000 kjt./døgn er beregnet å bruke gul korridor mellom rasteplassen eller Rørvik og 
krysset med fv. 241 ved Gagnum i alternativ A8 og A9. Dette er i stor grad kjørende som skal videre 
på fv. 241 i retning Jevnaker. Mellom krysset ved Gagnum og Hvervenmoen indikerer beregningene at 
det kun vil gå noen hundre kjøretøy i døgnet i disse alternativene. Grunnen til dette er at dersom man 
skal til Hvervenmoen, vil gul korridor fremstå som en omvei fordi den er 5 km lengre enn eksisterende 
veg mellom Rørvik og Hvervenmoen.  
 
I alternativ A10 og A11, der ny veg tar av fra eksisterende E16-trasé ved rasteplassen, forsterkes de 
samme tendensene. Da beregnes bare 700 kjt./døgn mellom rasteplassen og Gagnum, og ingen 
kjøretøyer på ny veg mellom Gagnum og Hvervenmoen. Når transportmodellen beregner 0 kjt./døgn, 
betyr ikke det nødvendigvis at ingen vil kjøre på strekningen, men at svært få vil gjøre det. 
 
Siden store deler av gul korridor går i områder der det bor relativt få, er det ikke lagt opp til andre 
kryss mellom rasteplassen/Rørvik og Hvervenmoen enn det ene krysset med fv. 241 ved Gagnum. Gul 
korridor betjener derfor heller ikke lokaltrafikk fra områdene langs den nye veglinja (for eksempel fra 
Åsa). 
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Fordi så få benytter den nye vegen mellom rasteplassen/Rørvik og Hvervenmoen, blir trafikkmengden 
langs eksisterende E16 mellom Rørvik og Hvervenmoen lite endret i forhold til referansesituasjonen. 
Det er beregnet en trafikkreduksjon på eksisterende E16 på snaue 2000 kjt./døgn, noe som utgjør i 
underkant av 10% av trafikkmengden i referansesituasjonen. 
 
Gul korridor medfører ingen endring av betydning for innfartstrafikken til Hønefoss. 
 
 
Rosa korridor 

Tabell 0-8: Beregnet trafikkmengde i referansesituasjonen og i rosa korridor i 2043 

Sted 
Beregnet trafikkmengde i 2043 

Referansesituasjonen 
(uten ny veg) 

Ny veg i rosa korridor 
(alle alternativ) 

Rasteplassen mellom 
Skaret og Rørvik 

19 300 kjt/døgn 19 700 kjt/døgn 

Eksisterende bru over 
Kroksund 

21 000 kjt/døgn  3 200 kjt/døgn 

Ny bru over/tunnel under 
Kroksund 

- 19 900 kjt/døgn 

Steinssletta (nord for 
Vollgata) 

21 200 kjt/døgn 22 800 kjt/døgn 

Mellom Ringvoll og 
Hvervenmoen 

22 600 kjt/døgn 22 700 kjt/døgn 

Fv. 35 Osloveien fra 
krysset på Hvervenmoen 
inn mot Hønefoss 

16 900 kjt/døgn 16 900 kjt/døgn 

Fv. 35 Askveien fra 
krysset i Styggedalen inn 
mot Hønefoss 

3 200 kjt/døgn  3 400 kjt/døgn 

 
Vi ser at med ny veg i rosa korridor blir trafikktallene de fleste stedene som er vist i tabellen svært like 
referansesituasjonen. Dette skyldes at rosa korridor i stor grad følger eksisterende E16-trasé.  
 
Det er kun på delstrekningen mellom Rørvik og Vik, der rosa korridor innebærer veg i ny trasé, enten 
bru over Kroksund og tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen til Vik, eller undersjøisk tunnel mellom 
Rørvik og Vik, at det blir store endringer i forhold til referansesituasjonen. Uten ny veg er det beregnet 
å passere ca. 21 000 kjt./døgn over eksisterende bru over Kroksund. Med ny veg flyttes det meste av 
denne trafikken til den nye brua eller den undersjøiske tunnelen under Kroksund. Her er det beregnet å 
gå 19 900 kjt./døgn. På eksisterende bru reduseres trafikkmengden til 3 200 kjt./døgn. 
 
Rosa korridor medfører ingen endring i innfartstrafikken til Hønefoss. 
  
  



E16 Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 0: Sammendrag 

0-11

0.3 Risikovurderinger 
Det er gjort risikovurderinger av ulike sider ved prosjektet. Den viktigste av disse er vurderingen av 
trafikksikkerhet. Tabellen nedenfor oppsummerer vurderingene med hensyn til trafikksikkerhet.  

Tabell 0-9: Risikovurdering av trafikksikkerhet 

 

Alternativ 

Risikoprofil med avbøtende tiltak Vurdering 
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 A1a            Anbefalt 
 A6a            Uakseptabel 
 A12a            Anbefalt 
 A1b            Ok 
 A6b            Uakseptabel 
 A12b            Anbefalt 
 A2c            Ok 
 A2e            Frarådes 
 A2f            Ok 
 A3c            Ok 
 A3e            Frarådes 
 A3f            Ok 
 A4c            Frarådes 
 A4e            Frarådes 
 A4f            Frarådes 
 A5c            Uakseptabel 
 A5e            Uakseptabel 
 A5f            Uakseptabel 
 A7c            Uakseptabel 
 A7e            Uakseptabel 
 A7f            Uakseptabel 
 A8            Frarådes 
 A9            Frarådes 
 A10            Frarådes 
 A11            Frarådes 
 B13d            Frarådes 
 B14d            Uakseptabel 
 C13d            Frarådes  
 C14d            Uakseptabel 
Skala for vurdering av risiko 
 Løsningen innebærer katastrofepotensial som skiller seg svært negativt ut i forhold til øvrige linjer.  

 Løsningen er forbundet med høy risiko. 

 Løsningen er forbundet med middels høy risiko.  

 Løsningen er forbundet med en viss risiko. 

 Løsningen har et akseptabelt risikonivå, god nok mht. forventninger som stilles til nye veger. 

 Anbefalt løsning som skiller seg positivt ut i forhold til øvrige linjer.  

 Sikkerhetsproblemet er ikke relevant for denne linjen. 
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Tabellen viser at alle løsninger som innebærer undersjøisk tunnel under Kroksund vurderes å gi 
uakseptabelt dårlig trafikksikkerhet. 
 

0.4 Prissatte konsekvenser 
Prissatte konsekvenser omfatter alle konsekvenser det finnes en metode for å sette en pris på i kroner. 
De to viktigste nyttefaktorene er nytten for trafikanter og transportbrukere (spart tid og sparte 
kjøretøykostnader) og sparte ulykkeskostnader. De viktigste utgiftene ved prosjektet er kostnadene ved 
å bygge vegen og kostnadene knyttet til drift og vedlikehold. 
 
Netto nytte fremkommer ved at man summerer all prissatt nytte av prosjektet og trekker fra alle 
prissatte utgifter. Netto nytte fungerer derfor som en oppsummering av de prissatte konsekvensene. 
Tabellen nedenfor viser alle alternativ rangert etter netto nytte. 
 

Tabell 0-10: Alternativene rangert etter netto nytte 

    Prissatte konsekvenser 

  

Alternativ Netto nytte i 
milliarder kr 

Rangering 
kategori 

Rangering 
nummer 

  A1a 2,19 Best 1 
  A1b 1,43 Best 2 

  A4e 1,05 Best 3 

  A12a 0,86 Nest best 4 
  A4c 0,73 Nest best 5 
  A3e 0,63 Nest best 6 

  A2e 0,47 Nest best 7 

  A3c 0,3 Middels 8 
  A4f 0,2 Middels 9 
  A2c 0,15 Middels 10 
  A12b 0,14 Middels 11 
  Ref. sit. 0 Middels 12 
  A3f -0,21 Middels 13 

  A2f -0,36 Middels 14 

  B13d -1,35 Nest verst 15 
  C13d -1,45 Nest verst 16 

  A5e -1,51 Nest verst 17 
  A5c -1,83 Nest verst 18 
  A7e -1,94 Nest verst 19 
  A7c -2,26 Nest verst 20 
  A5f -2,34 Nest verst 21 
  A6a -2,35 Nest verst 22 
  A7f -2,78 Nest verst 23 
  A6b -3,57 Nest verst 24 
  B14d -3,6 Nest verst 25 

  C14d -3,7 Nest verst 26 

  A9 -7,71 Verst 27 
  A10 -7,83 Verst 28 
  A8 -8,18 Verst 29 

  A11 -8,36 Verst 30 
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Vi ser at tre alternativ havner i kategorien «best» med netto nytte større enn én milliard kroner. 
Alternativ A1a i grønn korridor kommer aller best ut med en netto nytte på 2,19 mrd. kr. Deretter 
følger alternativ A1b i blå korridor med netto nytte på 1,43 mrd. kr, og alternativ A4e med netto nytte 
på 1,05 mrd. kr. Hovedforklaringen på at disse alternativene får så god netto nytte er at trafikantnytten 
er vesentlig høyere enn investeringskostnadene. 
 
I kategorien «nest best» finner vi fire alternativ. Best av dem er alternativ A12a i grønn korridor med 
netto nytte på 0,86 mrd. kr. Deretter følger tre alternativ i rød korridor: A4c (netto nytte 0,73 mrd. kr), 
A3e (netto nytte 0,63 mrd. kr) og A2e (netto nytte 0,47 mrd. kr). Også for disse alternativene er 
hovedforklaringen på den positive netto nytten at trafikantnytten er høyere enn 
investeringskostnadene. 
 
Alternativene i kategorien «middels» har netto nytte rundt null, det vil si at summen av nytte ved 
løsningene er nokså lik summen av kostnadene ved dem. Vi merker oss spesielt at 
referansesituasjonen, som definerer nullnivået, har fått rang nr. 12. Legger man kun til grunn de 
prissatte konsekvensene, vil samfunnet vinne økonomisk på å bygge vegløsninger som har netto nytte 
som er bedre enn referansesituasjonen, det vil si større enn null, og samfunnet vil tape økonomisk på å 
bygge vegløsninger som har netto nytte som er dårligere enn referansesituasjonen, det vil si mindre 
enn null. I tillegg til referansesituasjonen er det alternativ fra rød korridor, samt alternativ A12b i blå 
korridor, som havner i kategorien «middels».  
 
Alternativene i kategorien «nest verst» har betydelig negativ netto nytte. I denne kategorien finner vi 
alle alternativ i rosa korridor. Dette skyldes at disse løsningene ikke gir så stor trafikantnytte som de 
fleste andre alternativene fordi vegen har redusert standard. De to rosa alternativene med undersjøisk 
tunnel under Kroksund kommer betydelig dårligere ut enn bruløsningene. Dette skyldes høye 
investeringskostnader ved å bygge undersjøisk tunnel. Vi ser at alle løsninger med undersjøisk tunnel 
under Kroksund i grønn, blå og rød korridor også havner i kategorien «nest verst». Også for disse 
alternativene er hovedgrunnen til at de havner i denne kategorien at den undersjøiske tunnelen er så 
dyr. 
 
Kategorien «verst» utgjøres av løsningene i gul korridor. Disse alternativene gir liten eller ingen 
trafikantnytte. Dette skyldes at de får lite trafikk. Samtidig er investeringskostnadene store. Samlet 
fører dette til negativ netto nytte på rundt åtte milliarder kroner for disse løsningene. 
 

0.5 Ikke-prissatte konsekvenser 
Ikke-prissatte konsekvenser omfatter temaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, 
kulturmiljø og naturressurser (inkludert landbruk). Disse temaene finnes det ikke noen metode for å 
sette en pris på i kroner. De vurderes derfor på en kvalitativ skala med plusser og minuser. Beste 
vurdering er fire pluss (+ + + +), og dårligste vurdering er fire minus (- - - -). Tabellen på neste side gir 
en oversikt over vurderingene for alle alternativ, rangert fra best til verst. 
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Tabell 0-11: Samlet vurdering av ikke-prissatte konsekvenser, sortert etter rangering 

  
Alternativ 

Land-
skaps-
bilde 

Nærmiljø 
og 

friluftsliv 
Naturmiljø

Kultur-
miljø 

Natur-
ressurser

Samlet 
vurdering 

Rangering 
kategori 

Rangering 
nummer 

  Ref. sit. 0 0 0 0 0 Null Best 1 

  B14d - / - - 0 / - - / - - 0 / -  - - Negativt Nest best 2 

  C14d - - 0 / - - / - - 0 / -  - - Negativt Nest best 3 

  B13d - - - / - - - - -   - -  Negativt Nest best 4 

  A7f  - / - -  0 / +   - / - -  0  - - / - - - Negativt Middels 5 

  A6a  - / - - 0  - - -  0  -  Negativt Middels 6 

  A7c  - / - - 0 / +   - -  0  - - -  Negativt Middels 7 

  A6b  - / - - 0 / -  - -  -  - -  Negativt Middels 8 

  A3f  - - 0 / -  - -  0  - - - Negativt Middels 9 

  A5f  - - 0 / +  - -  0 / -  - - -  Negativt Middels 9 

  A12a  - / - - 0/ -   - - -  0  -  Negativt Middels 11 

  C13d - - / - - - - / - - - - -  - -  Negativt Middels 12 

  A12b  - - 0 / -  - - / - - - -  - -  Negativt Middels 13 

  A7e  - - / - - - 0 / +  - / - -  0  - - -  Negativt Nest verst 14 

  A3c  - - 0  - - / - - - 0  - - - Negativt Nest verst 15 

  A3e  - - / - - - 0 / -  - -  0  - - -  Negativt Nest verst 15 

  A5c  - - 0/ +   - - / - - - 0 / -  - - -  Negativt Nest verst 15 

  A9  - - / - - -  - / - -   - - / - - - 0 - / - -  Negativt Nest verst 18 

  A11  - - / - - -  - / - -   - - / - - - 0 - / - -  Negativt Nest verst 18 

  A5e  - - / - - - 0 / +  - -  -  - - -  Negativt Nest verst 20 

  A4f  - - / - - - 0 / -   - - / - - - 0 / -   - - -  Negativt Nest verst 21 

  A8  - - -  - / - -   - - -  0 - / - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 22 

  A10  - - -  - / - -  - - -  0 - / - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 22 

  A4c  - - / - - - 0 / -   - - -  0 / -   - - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 24 

  
A4e  - - -  -   - - / - - - - 

 - - - /  
- - - -  

Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 25 

  
A2f  - - / - - -  0 / -  - - / - - - - - / - - - 

 - - - /  
- - - - 

Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 26 

  
A1a  - - / - - -  -  

 - - - / - - - 
-  

- - -  - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 27 

  A2c  - - / - - - 0/ -  - - -  - - / - - -  - - - - Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 28 

  A1b  - - / - - -  - / - -   - - -  - - -  - - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 29 

  
A2e 

 - - - /  
- - - - 

0 / -   - - / - - - - - / - - -   - - - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 30 

 
 
Vi ser at for de ikke-prissatte temaene kommer referansesituasjonen, det vil si ikke å bygge ny veg, 
best ut. Det skyldes at alle nye vegløsninger medfører inngrep som gir negative konsekvenser.  
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I kategorien «nest best» finner vi løsninger i rosa korridor (redusert standard) som innebærer tunnel 
under Kroksund og/eller to-/trefeltsveg på strekningen fra nord for Nestunnelen til Rørvik. Hvis man 
skal bygge ny veg, er disse løsningene de som medfører minst endringer i forhold til 
referansesituasjonen. Alternativet i rosa korridor som innebærer firefeltsveg på hele strekningen Skaret 
– Hvervenmoen og bru over Kroksund, C13d, har havnet i kategorien under, med samlet vurdering 
«middels». 
 
I kategorien «middels» finner en ellers løsninger med lange tunneler, enten undersjøisk tunnel under 
Kroksund (alternativ 5, 6 og 7) eller bru over Kroksund med lang tunnel på land (alternativ 3 og 12). 
Vi merker oss også at det fra rød korridor stort sett er f-løsningene, som innebærer den lengste 
tunnelen nord for Steinssletta, som havner i kategorien «middels». Den lange tunnelen reduserer 
inngrepene, men vi ser at det likevel blir tydelige negative konsekvenser for temaene landskapsbilde, 
naturmiljø og naturressurser. For landskapsbilde er de negative konsekvensene særlig knyttet til 
inngrep i det sidebratte og lett synlige terrenget mellom Skaret og Rørvik. For naturmiljø er det knyttet 
negative konsekvenser til inngrep på strekningen Skaret – Rørvik, til bru over Kroksund, og særlig til 
kryssing av Storelva i grønn korridor. For naturressurser det beslag av dyrka mark som gir de viktigste 
negative konsekvensene. 
 
I kategorien «nest verst» havner tre løsninger med undersjøisk tunnel under Kroksund (A5c, A5e og 
A7e), og ellers løsninger med bru over Kroksund, samt de to løsningene i gul korridor som har to- og 
trefeltsveg på strekningen Rørvik/rasteplassen – Hvervenmoen (A9 og A11). Det er igjen innenfor 
temaene landskapsbilde, naturmiljø og naturressurser man får de største negative konsekvensene. Det 
er mange av de samme konsekvensene som for kategorien «middels», men kombinert på en slik måte 
at summen av konsekvenser for alternativene blir større fordi man får negative konsekvenser i flere 
delområder.  De to alternativene i gul korridor skiller seg ut. De gir negative konsekvenser i andre 
områder enn øvrige alternativ. Særlig gjelder dette landskapsinngrep i det sidebratte terrenget mellom 
Rørvik/rasteplassen og Åsa (i tillegg til strekningen Skaret – rasteplassen/Rørvik), samt inngrep i 
naturmiljø på strekningen mellom Åsa og Gagnum. 
 
I kategorien «verst» finner vi alle 1- og 2-alternativ, det vil si løsninger med bru over Kroksund, kort 
tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen og veg i dagen på Smiujordet. I tillegg finner vi alternativ A4c og 
A4e, samt de to alternativene i gul korridor med firefeltsveg på hele strekningen Skaret – 
Hvervenmoen, A8 og A10. Disse to alternativene i gul korridor har særlig kommet dårlig ut på grunn 
av landskapsinngrep i det sidebratte terrenget på hele strekningen Skaret – Åsa, og på grunn av 
inngrep i naturmiljøet mellom Åsa og Gagnum. Alternativ A4e havner i denne kategorien fordi det 
samlet gir store negative konsekvenser for landskapsbilde og naturressurser. For landskapsbilde er det 
negative konsekvenser mellom Skaret og Rørvik, ved kryssing av Kroksund, i Vik, over Steinssletta 
og mellom Ringvoll og Hvervenmoen. For naturressurser er det beslaget av landbruksjord på 
Steinssletta og mellom Ringvoll og Hvervenmoen som gir størst utslag. Alternativ A4c gir litt mindre 
negative konsekvenser for landskapsbilde (unngår inngrep på Ringvoll)  og naturressurser 
(beslaglegger litt mindre dyrka mark), men er til gjengjeld litt verre med hensyn til naturmiljø på 
grunn av nærføring til Juveren. Alle 1- og 2- alternativ skiller seg negativt ut fordi de er de eneste som 
medfører betydelige negative konsekvenser for temaet kulturmiljø. Dette skyldes i hovedsak inngrep i 
kulturmiljø i Fekjær-området, samt ved Sørum/Mo for alternativ A1b. 1- og 2-alternativene gir også 
betydelige negative konsekvenser for naturressurser, landskapsbilde og naturmiljø. Veg på Smiujordet 
øker beslaget av dyrka mark, og bidrar til store negative konsekvenser for temaet naturressurser i blå 
korridor. Grønn korridor gir samlet mindre beslag av dyrka mark fordi man stort sett unngår dyrka 
mark nordover mot Helgelandsmoen og Styggedalen. Videre er veg på Smiujordet negativt for 
landskapsbildet. Alternativ A1a i grønn korridor har spesielt store negative konsekvenser for 
naturmiljø. Hovedgrunnen til dette er kryssingen av Storelva. 
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0.6 Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 
Både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser inngår i den samfunnsøkonomiske analysen. I tabellen 
nedenfor er prissatte og ikke-prissatte konsekvenser sammenstilt og alternativene rangert etter en 
samlet vurdering. 
 

Tabell 0-12: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, sortert etter rangering 

 
 
Vi ser at alternativ A1a i grønn korridor er rangert som nummer 1 i den samlede vurderingen. Dette 
alternativet gir den klart største prissatte netto nytten, men er samtidig blant de dårligste alternativene 
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med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser. Den samlede vurderingen er derfor usikker. Fordi den 
prissatte nytten er så stor, er det likevel vurdert at den samlede vurderingen tenderer mot å være 
positiv, det vil si at det vil være bedre for samfunnet å bygge ny veg etter alternativ A1a enn å ikke 
bygge ny veg når man legger til grunn både de prissatte og de ikke-prissatte temaene som inngår i den 
samfunnsøkonomiske analysen. 
 
Tre alternativ har fått rang 2, referansesituasjonen uten ny veg, alternativ A1b i blå korridor og 
alternativ A12a i grønn korridor. Alternativ A1b har betydelig positiv netto nytte, men likevel klart 
lavere enn alternativ A1a. Samtidig er alternativet blant de dårligste med hensyn til ikke-prissatte 
tema. Den samlede vurderingen blir dermed usikker. Alternativet er rangert likt med 
referansesituasjonen fordi det er vurdert som vanskelig å konkludere om det er bedre å bygge ny veg 
etter alternativ A1b eller å ikke bygge ny veg (referansesituasjonen).  
 
Alternativ A12a i grønn korridor har også positiv netto nytte, men lavere enn A1a og A1b. Samtidig er 
alternativ A12a også vurdert å være negativt for de ikke-prissatte temaene, men likevel betydelig bedre 
for disse temaene enn A1a og A1b. Den samlede vurderingen er derfor usikker, men vurderes å ligge 
nær null, og alternativet er rangert likt med referansesituasjonen fordi det er vurdert som vanskelig å 
konkludere om det er bedre å bygge ny veg etter alternativ A12a eller å ikke bygge ny veg 
(referansesituasjonen). 
 
Fordi tre alternativ har fått rang 2, er det ingen alternativ med rang 3 eller 4.  
 
Alternativ A4e i rød korridor har fått rang 5. Dette alternativet har litt større positiv netto nytte enn 
A12a, men lavere netto nytte enn A1b. Samtidig er alternativ A4e blant de dårligste temaene med 
hensyn til ikke-prissatte konsekvenser. I dette tilfellet er også vurderingen usikker, men den positive 
netto nytten vurderes i stor grad å veie opp for de negative ikke-prissatte konsekvensene, slik at den 
samlede vurderingen tenderer mot å være nær null. Alternativet vurderes likevel å være dårligere enn 
referansesituasjonen, alternativ A1b og alternativ A12a. Derfor er det gitt lavere rang enn disse. 
 
Alternativ A3e, A12b, A4c, A3c og A4f kommer på de neste plassene. Disse alternativene har alle 
positiv netto nytte, men gir negative ikke-prissatte konsekvenser. Den samlede vurderingen er derfor 
usikker, men tenderer mot å være negativ fordi den positive netto nytten ikke vurderes å være stor nok 
til å oppveie de negative ikke-prissatte konsekvensene. 
 
Alternativ A3f har litt negativ netto nytte og negative konsekvenser for ikke-prissatte tema. Den 
samlede vurderingen blir da negativ, men alternativet er likevel vurdert å være bedre enn alternativ 
A2e og A2c. De to sistnevnte har litt positiv netto nytte, men er blant de dårligste med hensyn til ikke-
prissatte konsekvenser. Dette er samlet vurdert å være verre enn litt negativ netto nytte og mer 
moderate negative ikke-prissatte konsekvenser, som A3f medfører. 
 
Øvrige alternativ er både negative for prissatte og ikke-prissatte tema, og havner dermed langt nede på 
den samlede rangeringen. Vi merker oss at alternativene i gul korridor kommer dårligst ut. Det skyldes 
at de både gir svært negativ netto nytte og store negative ikke-prissatte konsekvenser. 
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0.7 Regionale virkninger 
 

0.7.1 Endret arealbruk som følge av tiltaket 
Ny E16 vil påvirke arealbruken i området. Den viktigste positive konsekvensen av ny veg er et den gir 
bedre fremkommelighet og tilgjengelighet, og dermed legger til rette for å utvikle Hønefoss, Vik og 
Sundvollen som bolig- og sentrumsområder. I tillegg vil vegen, avhengig av alternativ, avlaste 
eksisterende veg for trafikk, og derigjennom legge til rette for utvikling av Sundvollen og Vik. 
 
Den største ulempen med ny veg med hensyn til arealbruk er at vegen kan skape utbyggingspress i 
områder der utbygging ikke er ønskelig. Det gjelder blant annet på Smiujordet (ved Vik) i alternativ 
som har kryss der (alternativ A1a, A1b, A2c, A2e og A2f), og i Styggedalen i grønn korridor. 
 
Det tydeligste skillet når det gjelder arealbruk, går mellom grønn korridor på den ene siden og øvrige 
korridorer på den andre siden. Grønn korridor gir meget god tilgjengelighet til Helgelandsmoen 
næringspark gjennom et nytt kryss, men gir ikke like god tilgjengelighet til Hvervenmoen som øvrige 
alternativ. De andre korridorene gir ikke noe nytt kryss ved Helgelandsmoen, men gir veldig god 
tilgjengelighet til Hvervenmoen. 
 
Samlet er alle alternativ i grønn, blå, rød og rosa korridor vurdert å medføre forbedring i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg med hensyn til arealbruk. 
 
Gul korridor er vurdert å gi liten endring i arealbruken fordi den nye vegen får så lite trafikk. Dermed 
blir situasjonen omtrent som uten ny veg. 
 

0.7.2 Konsekvenser for næringslivet 
Den viktigste konsekvensen av ny E16 Skaret – Hønefoss for næringslivet er at den nye vegen korter 
ned reisetiden og gir større forutsigbarhet i transportene. Denne virkningen forsterkes ved at dette 
vegprosjektet har samvirkning med andre vegprosjekter i regionen (E16, rv. 7, rv. 35).  
 
For gjennomgangstrafikken, inkludert næringstransport, vil grønn korridor, som gir kortest og dermed 
raskest veg, være best. Også blå og rød korridor gir betydelig nedkorting av reisetiden for 
gjennomgangstrafikken. I rosa og gul korridor er reisetidsreduksjonen mindre. Rosa korridor er basert 
på lavere fartsgrense (80 km/t) enn de øvrige korridorene (100 km/t). Dermed blir ikke reduksjonen i 
reisetid så stor. Ny veg i gul korridor er ca. 5 km lengre enn eksisterende veg, og gir derfor i liten grad 
kortere reisetid og bedre fremkommelighet for gjennomgangstrafikken. 
 
Også det lokale næringslivet vil ha nytte av bedre fremkommelighet og kortere reisetid. Den viktigste 
forskjellen mellom alternativene med hensyn til det lokale næringslivet er hvilke næringsområder 
vegen gir best grunnlag for å utvikle. Grønn korridor gir god tilgjengelighet til Helgelandsmoen, men 
går utenom Hvervenmoen. Ingen av de andre korridorene gir tilsvarende bedring i tilgjengeligheten til 
Helgelandsmoen, men de ender alle på Hvervenmoen og gir dermed godt grunnlag for å utvikle dette 
området. En vegløsning som bygger opp under utvikling av Hvervenmoen kan også sies å bidra til å 
styrke regionhovedstaden Hønefoss. Gul korridor skiller seg fra øvrige korridorer også med hensyn til 
det lokale næringslivet fordi den i liten grad bidrar til bedre fremkommelighet og kortere reisetid. 
 
En regional effekt av kortere reisetid og bedre fremkommelighet er at nye arbeidsmarkeder åpner seg 
for bosatte i Ringeriksregionen. Dette dreier seg først og fremst om utpendling fra Ringeriksregionen 
mot hovedstaden. Ny veg kan gjøre det mulig å bosette seg i Ringerike og pendle til Sandvika, 
Lysaker og Oslo innenfor en reisetid de fleste finner akseptabel. Dette gir økte valgmuligheter for 
arbeidstakere med hensyn til bosetting.  
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For Ringeriksregionen kan en konsekvens være hardere konkurranse om kvalifisert arbeidskraft enn i 
dag fordi ny veg gjør det lettere å dagpendle til arbeidssteder som Sandvika, Lysaker, Skøyen og Oslo. 
Samtidig vil økt tilflytting og bedre muligheter for innpendling til Ringeriksregionen kunne 
kompensere noe for dette. 
 
Ny veg kan også føre til at handel forflyttes fra lokale tilbud til handelstilbud andre steder med større 
vareutvalg og lengre åpningstider, eksempelvis Sandvika Storsenter.  
 
Samlet vurderes alle vegløsninger, unntatt gul korridor, å gi positive konsekvenser for 
næringslivet. Den positive effekten av bedre fremkommelighet og kortere reisetid vurderes å være 
større enn den negative effekten av økt konkurranse om arbeidskraften og eventuell handelslekkasje. 
 

0.7.3 Kollektivtransport 
Tabellen nedenfor oppsummerer konsekvensene for kollektivtransport med hensyn til to forhold:  

 Hvordan forholdene for kollektivtrafikk vil bli sammenlignet med referansesituasjonen 
(situasjonen uten ny veg). Merk at dette punktet kun handler om forholdene for bussene isolert 
sett. 

 Hvordan konkurranseforholdet mellom buss og bil vil bli påvirket sammenlignet med 
referansesituasjonen 

Tabell 0-13: Oppsummering av konsekvenser for kollektivtrafikk 

Korridor Alternativ Forholdene for kollektivtrafikken Konkurranseforholdet buss/bil 

Grønn 
A1a Litt forbedring Forskyves i bilens favør 
A6a Litt forbedring Forskyves i bilens favør 

A12a Litt forbedring Forskyves i bilens favør 

Blå 
A1b Litt forbedring Forskyves i bilens favør 
A6b Litt forbedring Forskyves i bilens favør 

A12b Litt forbedring Forskyves i bilens favør 

Rød 

A2c I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A2e I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A2f I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A3c I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A3e I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A3f I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A4c Forverring Forskyves tydelig i bilens favør 
A4e Forverring Forskyves tydelig i bilens favør 
A4f Forverring Forskyves tydelig i bilens favør 
A5c Forverring Forskyves tydelig i bilens favør 
A5e Forverring Forskyves tydelig i bilens favør 
A5f Forverring Forskyves tydelig i bilens favør 
A7c I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A7e I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A7f I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 

Gul 

A8 Ingen endring Uendret 
A9 Ingen endring Uendret 

A10 Ingen endring Uendret 
A11 Ingen endring Uendret 

Rosa 

B13d Litt forbedring Forskyves litt i bilens favør 
B14d Litt forbedring Forskyves litt i bilens favør 
C13d Litt forbedring Forskyves litt i bilens favør 
C14d Litt forbedring Forskyves litt i bilens favør 
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Vi ser at alle alternativ i grønn, blå og rosa korridor gir en liten forbedring i forholdene for 
kollektivtransporten. I grønn og blå korridor er bedringen knyttet til at bussenes fremkommelighet blir 
litt bedre, både for bussene som benytter ny E16 og for bussene som benytter den avlastede 
«gamlevegen». I rosa korridor er bedringene knyttet til at fremkommeligheten på E16 blir bedre når 
den får fire kjørefelt enn når den har to kjørefelt. 
 
I rød korridor er alle kombinasjoner som innebærer alternativ 2, 3 eller 7 på delstrekningen Rørvik – 
Stein vurdert å ikke gi noen endring for kollektivtrafikken i sum. Grunnen til dette er at de positive 
effektene av en liten forbedring i fremkommeligheten oppveies av ulemper knyttet til at holdeplasser 
blir borte på Steinssletta som følge av at ny E16 erstatter dagens veg. 
 
Alle kombinasjoner i rød korridor som innebærer alternativ 4 eller 5 på delstrekningen Rørvik – Stein 
er vurdert å gi en forverring av forholdene for kollektivtransporten. Dette skyldes at holdeplasser blir 
borte på Steinssletta og at alle busser som skal ta på passasjerer mellom Stein og Rørvik må kjøre 
Viksveien mellom Steinsåsen og Vik.  
 
Trafikkberegningene for gul korridor viser at bare en liten andel av trafikken vil velge å kjøre på den 
nye vegen om Åsa. Trafikksituasjonen på eksisterende E16 vil derfor være omtrent som i 
referansesituasjonen. Det er også vurdert som sannsynlig at bussene fortsatt vil benytte «gamlevegen». 
Dermed blir det ingen endringer av betydning for kollektivtrafikken. 
 
Endringer i konkurranseforholdet buss/bil fremkommer ved å sammenligne hvilke endringer et 
alternativ medfører for bil og hvilke endringer det medfører for buss. I grønn, blå, rød og rosa korridor 
medfører ny veg vesentlige forbedringer for bilenes fremkommelighet uansett alternativ.  
 
Alle alternativ i grønn og blå korridor gir litt forbedring for bussen, men ikke på samme nivå som 
forbedringene for bil. Konkurranseforholdet bil/buss forskyves dermed i bilens favør. 
 
I rød korridor medfører alle kombinasjoner som innebærer alternativ 2, 3 eller 7 på delstrekningen 
Rørvik – Stein i sum ingen endring for kollektivtrafikken, mens bilene får en vesentlig forbedring. 
Konkurranseforholdet bil/buss forskyves i bilens favør. 
 
Alle kombinasjoner i rød korridor som innebærer alternativ 4 eller 5 på delstrekningen Rørvik – Stein 
er vurdert å gi en forverring av forholdene for kollektivtransporten, mens bilene får en vesentlig 
forbedring. Konkurranseforholdet buss/bil forskyves dermed tydelig i bilens favør. 
 
I gul korridor får ny veg om Åsa så liten trafikk at forholdene blir omtrent uendret både for biler og 
busser. Dermed forblir konkurranseforholdet buss/bil også uendret. 
 
Rosa korridor gir ikke fullt så stor forbedring i fremkommeligheten for biler som grønn, blå og rød 
korridor, men bedringen er likevel vesentlig. Rosa korridor gir samtidig litt forbedring for 
kollektivtransporten. Forskjellen i forbedring for bil og forbedring for buss er mindre i rosa korridor 
enn i grønn, blå og rød korridor. Konkurranseforholdet buss/bil vurderes likevel å bli forskjøvet litt i 
bilens favør i rosa korridor. 
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0.7.4 Tilrettelegging for gående og syklende 
Tabell 0-14: Oppsummering av konsekvenser for gående og syklende 

Korridor Alternativ Konfliktpunkter Trafikksikkerhet Samlet vurdering 

Grønn 
A1a Noe bedring Noe bedring Noe bedring 
A6a Noe bedring Noe bedring Noe bedring 

A12a Noe bedring Noe bedring Noe bedring 

Blå 
A1b Noe forverring Uendret/ Noe forverring Noe forverring 
A6b Noe forverring Uendret/Noe forverring Noe forverring 

A12b Noe forverring Uendret/Noe forverring Noe forverring 

Rød 

A2c Noe forverring Noe bedring Uendret 
A2e Forverring Forverring Forverring 
A2f Noe forverring Noe bedring Uendret 
A3c Noe forverring Noe bedring Uendret 
A3e Forverring Forverring Forverring 
A3f Noe forverring Noe bedring Uendret 
A4c Noe forverring Forverring/stor forverring Forverring 
A4e Forverring Stor forverring Stor forverring 
A4f Noe forverring Forverring/stor forverring Forverring 
A5c Noe forverring Forverring/stor forverring Forverring 
A5e Forverring Stor forverring Stor forverring 
A5f Noe forverring Forverring/stor forverring Forverring 
A7c Noe forverring Noe bedring Uendret 
A7e Forverring Forverring Forverring 
A7f Noe forverring Noe bedring Uendret 

Gul 

A8 Uendret Uendret Uendret 
A9 Uendret Uendret Uendret 

A10 Uendret Uendret Uendret 
A11 Uendret Uendret Uendret 

Rosa 

B13d Noe forverring Noe forverring Noe forverring 
B14d Noe forverring Noe forverring Noe forverring 
C13d Noe forverring Noe forverring Noe forverring 
C14d Noe forverring Noe forverring Noe forverring 

 
Alle alternativ i grønn korridor gir noe bedring av situasjonen for gående og syklende i forhold til 0-
alternativet, og er dermed de beste løsningene for gående og syklende. Alle alternativ i gul korridor 
vurderes å gi en uendret situasjon for gående og syklende sammenliknet med 0-alternativet, det samme 
gjelder A2c, A2f, A3c, A3f, A7c og A7f i rød korridor.   
 
Alternativene som kommer dårligst ut når det gjelder konsekvenser for gående og syklende er A4e og 
A5e, som vurderes å medføre stor forverring. Disse alternativene kommer så dårlig ut fordi det blir en 
forverret situasjon knyttet til Steinssletta, Ringvoll og Hvervenmoen som fysiske barrierer. Samtidig 
blir trafikksikkerheten betydelig forverret på grunn av økt trafikk på Viksveien forbi skolen i Vik, og 
at løsningen i krysset på Ringvoll gir en farligere skoleveg.  
 
Videre vurderes alternativ A4c, A4f, A5c og A5f  i rød korridor å gi en forverring av forholdene for 
gående og syklende, dette skyldes særlig trafikksikkerhetsutfordringen ved at trafikken på Viksveien 
øker. De øvrige e-alternativene i rød korridor (A2e, A3e, A7e) gir også forverring av konsekvensene 
for gående og syklende, dette skyldes situasjonen i krysset på Ringvoll.  
 
Alternativene i blå korridor og rosa korridor vurderes å gi noe forverring i konsekvenser for gående og 
syklende. 
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0.7.5 Vegkorridorenes egnethet for jernbaneutbygging 
Planområdet for E16 Skaret – Hønefoss er delvis sammenfallende med områder der det kan være 
aktuelt å bygge Ringeriksbanen. Det er derfor vurdert om det finnes muligheter for felles korridor for 
de to samferdselsprosjektene. 
 
Dersom både Ringeriksbanen og E16 skal krysse Kroksund på bru, enten på ei felles bru, eller på to 
parallelle bruer, kan ikke vegbrua gå i kurve slik den er planlagt i løsningene med veg med hastighet 
100 km/t på bru (bruløsningene i grønn, blå og rød korridor).  
 
Det er mulig å bygge veg på rett bru over Kroksund. Vegen må da gå inn i en tunnel sør for Rørvik, og 
gå i kurve i tunnelen slik at den kommer ut omtrent vinkelrett på Kroksund ved Rørvik Camping. 
 
Kurvaturkravene til en jernbane dimensjonert for minimum 250 km/t er betydelig strengere enn 
kravene til en veg med fartsgrense 100 km/t. Dersom veg og bane skal legges i felles korridor, må 
jernbanens kurvaturkrav være styrende. Dette gir mindre mulighet til å tilpasse seg omgivelsene enn 
man har hvis bare vegens kurvaturkrav skal tilfredsstilles. Ingen av veglinjene som er tegnet nå har 
kurvatur som er egnet for jernbane.  
 

0.7.6 Drøfting av måloppnåelse 
Målene for E16 Skaret – Hønefoss er: 

1. Øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper 
2. Forbedret framkommelighet for alle brukere av vegen 
3. Reduserte avstandskostnadene ved å redusere kjøretiden 
4. Bedre trafikkløsningene for ekspressbussene  
5. Gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen 
6. Redusere miljøulempene for randbebyggelse langs dagens E16 
7. Holde miljøulempene langs ny veg på et akseptabelt nivå 

 
Tabellen på neste side oppsummerer hvilke mål som oppnås ved de ulike alternativene. 
 
Vi ser at ingen alternativ gir oppnåelse av alle målene. Dette skyldes at ingen alternativ gjør 
busstransport mer attraktivt på strekningen (mål 5).  
 
Alternativ A6a og A12a i grønn korridor og alternativ A6b og A12 b i blå korridor best måloppnåelse. 
Med disse alternativene er det kun det nevnte målet om å gjøre busstransport mer attraktivt som ikke 
oppnås. 
 
Nest best måloppnåelse får man i alternativ A1a i grønn korridor, alternativ A1b i blå korridor og 
alternativ A3c, A3f, A7c og A7f i rød korridor. Disse alternativene gir oppnåelse av fem av de sju 
målene.  
 
I tillegg til målet om å gjøre busstransport mer attraktiv på strekningen, er det målet om å holde 
miljøulempene langs ny veg på et akseptabelt nivå som ikke oppnås i alternativ A1a og A1b. Begge 
disse gir så store negative ikke-prissatte konsekvenser at de strider mot nasjonale mål etter 
definisjonen i Vegvesenets Håndbok 140 Konsekvensanalyser.  
 
For alternativ A3c, A3f, A7c og A7f er det i tillegg til målet om å gjøre busstransport mer attraktivt på 
strekningen, målet om å forbedre framkommeligheten for alle brukere av vegnettet som ikke 
tilfredsstilles. Dette skyldes at disse alternativene ikke bedrer fremkommeligheten for lokaltrafikk, 
gang-/sykkeltrafikk eller kollektivtrafikk. 
 
Alternativene i gul og rosa korridor gir dårligst måloppnåelse. Med de indikatorene som er lagt til 
grunn i dette kapitlet, oppnås kun ett mål ved alternativene i disse korridorene. I gul korridor oppnås 
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til en viss grad økt trafikksikkerhet. I rosa korridor oppnås målet om bedre trafikkløsninger for 
ekspressbussene. 
 

Tabell 0-15: Oppsummering av måloppnåelse 
K

or
ri

d
or

 

A
lt

er
n

at
iv

 

M
ål

 1
: 

Ø
k

e 
tr

af
ik

k
si

k
k

er
h

et
en

 f
or

 a
ll

e 
tr

af
ik

an
tg

ru
p

p
er

 

M
ål

 2
: 

F
or

b
ed

re
 f

ra
m

k
om

m
el

ig
h

et
en

 
fo

r 
al

le
 b

ru
k

er
e 

av
 v

eg
en

 

M
ål

 3
: 

R
ed

u
se

re
 a

vs
ta

n
d

sk
os

tn
ad

en
e 

ve
d

 å
 r

ed
u

se
re

 k
jø

re
ti

d
en

 

M
ål

 4
: 

B
ed

re
 t

ra
fi

k
k

lø
sn

in
ge

n
e 

fo
r 

ek
sp

re
ss

b
u

ss
en

e 

M
ål

 5
: 

G
jø

re
 b

u
ss

tr
an

sp
or

t 
m

er
 

at
tr

ak
ti

vt
 p

å 
st

re
k

n
in

ge
n

 

M
ål

 6
: 

R
ed

u
se

re
 m

il
jø

u
le

m
p

en
e 

fo
r 

ra
n

d
b

eb
yg

ge
ls

e 
la

n
gs

 d
ag

en
s 

E
16

 

M
ål

 7
: 

H
ol

de
 m

il
jø

u
le

m
p

en
e 

la
n

gs
 n

y 
ve

g 
p

å 
et

 a
k

se
p

ta
b

el
t 

n
iv

å 

 
A1a        
A6a        

A12a        

 
A1b        
A6b        

A12b        

 

A2c        
A2e        
A2f        
A3c        
A3e        
A3f        
A4c        
A4e        
A4f        
A5c        
A5e        
A5f        
A7c        
A7e        
A7f        

 

A8        
A9        

A10        
A11        

 

B13d        
B14d        
C13d        
C14d        

 
  



0-24

0.8 M
Det er fo

 R
l

 A
f
S
k
 

Figur 0-2

 

Mulige fo
oreslått to mu
Rett bru ove
løsningen ka
Alternativ lø
for å gå gjen
Styggedalen
korridor og i

2: Alternativ v

E1

rbedring
ulige forbedr
r Kroksund d

an inngå i all
øsning på Hv
nnom dagens 
 i stedt for å 
i alle c-løsnin

vegløsning sør

 

16 Skaret – Hø

Kapit

er av veg
ringer av veg
dersom det e
e alternativ m

vervenmoen d
kryssområd
avsluttes på 

nger i rød ko

r for Hvervenm

ønefoss: Kons

ttel 0: Samme

gløsning
gløsningene s
er behov for d
med bru over
der vegen gå

de på Hverven
Hvervenmo

orridor. Karte

moen næringsp

sekvensutredn

endrag 

ene 
som er utred
det for å tilpa
r Kroksund i

år sør for Hve
nmoen. Den 
en. Løsninge
et nedenfor v

spark 

ing 

et: 
asse til Ring
i grønn, blå o
ervenmoen n
nye vegen fø

en kan inngå
viser den alte

geriksbanen. D
og rød korrid
næringspark 
føres da helt 
å i alle altern
ernative løsn

 

Denne 
dor. 
i stedet 
til 
ativ i blå 
ingen. 



E16 Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 0: Sammendrag 

0-25

0.9 Anbefaling 
Anbefalingen skal svare på tre spørsmål: 

 Bør tiltaket gjennomføres, dvs. bør det bygges ny E16 Skaret – Hønefoss? 
 Hvis vegen skal bygges, hvilket alternativ bør velges? 
 Hvis vegen skal bygges, hvilken standard bør legges til grunn? 

 

0.9.1 Bør tiltaket gjennomføres? 
Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret – Hønefoss. 
 
Anbefalingen er begrunnet med følgende: 

 Prosjektet gir bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader 
 Prosjektet bedrer trafikksikkerheten 
 Vegen inngår i en viktig nasjonal transportkorridor 
 Trafikkmengden tilsier etter kravene i vegnormalen at det bør bygges firefeltsveg på 

strekningen 
 Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, forutsatt at et alternativ med positiv 

samfunnsøkonomisk nytte velges 
 
Vegvesenet vurderer at disse forholdene til sammen veier opp for de store negative 
miljøkonsekvensene prosjektet medfører. 
 

0.9.2 Hvilket alternativ bør velges? 
 
Statens vegvesen anbefaler alternativ A1a i grønn korridor. 
 
Dette alternativet kommer best ut av den samfunnsøkonomiske analysen, jf. kapittel 8 Sammenstilling 
av samfunnsøkonomisk analyse. Alternativet medfører betydelige negative ikke-prissatte 
konsekvenser (miljøkonsekvenser), men den store positive netto nytten på 2,19 milliarder kroner 
vurderes å oppveie disse miljøulempene slik at alternativet samlet sett kommer positivt ut.  
 
Alternativ A1a har også den laveste investeringskostnaden (4,63 milliarder kr) blant løsningene med 
fullverdig firefelts-standard.  
 
Alternativet vurderes å gi god trafikksikkerhet.  
 
 
Statens vegvesen aksepterer alternativ A1b i blå korridor. 
 
Alternativet er i gruppen som kommer nest best ut i den samfunnsøkonomiske analysen, jf. kapittel 8 
Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse. Som alternativ A1a medfører også alternativ A1b 
betydelige negative ikke-prissatte konsekvenser (miljøkonsekvenser). En stor positiv netto nytte på 
1,43 milliarder kroner vurderes i stor grad å oppveie disse miljøulempene. Nettonytten er imidlertid 
ikke så god som for alternativ A1a, slik at alternativ A1b prioriteres lavere enn alternativ A1a. 
 
Alternativet vurderes å gi god trafikksikkerhet. 
 
I kapittel 10 Mulige forbedringer av vegløsningene er det redegjort for en alternativ vegløsning ved 
Hvervenmoen som blant annet kan inngå i alternativ A1b. Løsningen er basert på at ny veg legges sør 
for Hvervenmoen næringspark i stedet for å legges i og nær eksisterende vegtrasé gjennom 
Hvervenmoen.  
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Vegvesenet anbefaler at denne alternative løsningen ved Hvervenmoen legges til grunn for videre 
planlegging dersom alternativ A1b blir valgt fordi løsningen er billigere, gir ny veg helt til 
Styggedalen og gjør at man unngår betydelige inngrep i eksisterende bebyggelse på Hvervenmoen. 
 
 
Statens vegvesen varsler innsigelser mot alle andre løsninger som er utredet.  
 
Innsigelsen er begrunnet med at løsningene gir for dårlig trafikksikkerhet og/eller medfører for store 
kostnader. Tabellen nedenfor gir en oversikt over begrunnelsene. 

Tabell 0-16: Begrunnelser for innsigelse 

 
Alternativ Begrunnelser for innsigelse 

Trafikksikkerhet Kostnader 
 A6a  Undersjøisk tunnel gir uakseptabel 

trafikksikkerhet 
 Undersjøisk tunnel gir for høye kostnader både 

til investering og drift/vedlikehold 

A12a 
  Lange tunneler gir for høye kostnader, både 

med hensyn til investering og drift/vedlikehold 

 A6b  Undersjøisk tunnel gir uakseptabel 
trafikksikkerhet 

 Undersjøisk tunnel gir for høye kostnader både 
til investering og drift/vedlikehold 

A12b 
  Lange tunneler gir for høye kostnader, både 

med hensyn til investering og drift/vedlikehold 

 A2c  

 For høye kostnader både med hensyn til 
investering og drift/vedlikehold 

A2e 
A2f 
A3c 
A3e 
A3f 
A4c  Trafikksikkerheten i krysset i Vik vurderes 

ikke å bli god nok 
 

 For høye kostnader både med hensyn til 
investering og drift/vedlikehold 

 
A4e 
A4f 
A5c 

 Undersjøisk tunnel gir uakseptabel 
trafikksikkerhet 
 

 For høye kostnader både med hensyn til 
investering og drift/vedlikehold 

 Undersjøisk tunnel gir spesielt høye kostnader 
både til investering og drift/vedlikehold 

A5e 
A5f 
A7c 
A7e 
A7f 

 A8 
 Trafikksikkerheten forbedres ikke fordi det 

aller meste av trafikken blir igjen på 
eksisterende veg 

 Store investeringskostnader gir liten nytte 
A9 
A10 
A11 

 
B13d 

 Vegløsningen tilfredsstiller ikke kravene i 
vegnormalen og gir ikke tilfredsstillende 
trafikksikkerhet 

 

B14d 

 Vegløsningen tilfredsstiller ikke kravene i 
vegnormalen og gir ikke tilfredsstillende 
trafikksikkerhet 

 Undersjøisk tunnel gir uakseptabel 
trafikksikkerhet 

 Undersjøisk tunnel gir for høye kostnader både 
til investering og drift/vedlikehold 

C13d 
 Vegløsningen tilfredsstiller ikke kravene i 

vegnormalen og gir ikke tilfredsstillende 
trafikksikkerhet 

 

C14d 

 Vegløsningen tilfredsstiller ikke kravene i 
vegnormalen og gir ikke tilfredsstillende 
trafikksikkerhet 

 Undersjøisk tunnel gir uakseptabel 
trafikksikkerhet 

 Undersjøisk tunnel gir for høye kostnader både 
til investering og drift/vedlikehold 



1. Formål og tidligere planlegging 
 

1.1 Formål med prosjektet 
Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken fremgår av St.meld. nr. 16 (2008-2009) 
Nasjonal transportplan 2010-2019 (s. 47): 
 
Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov 
for transport og fremmer nasjonal utvikling. 
 
Under dette overordnede målet har Regjeringen i Nasjonal transportplan uttrykt fire 
hovedmålsetninger (St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010 – 2019, s. 47-48): 

 Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i 
næringslivet og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 

 Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte 
eller hardt skadde i transportsektoren. 

 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. 

 Transportsystemet skal være universelt utformet. 
 
Regjeringens mål for transportpolitikken er førende for E16 Skaret – Hønefoss. 
 
For prosjektet E16 Skaret – Hønefoss er følgende mål satt opp: 

 Øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper 
 Forbedre framkommeligheten for alle brukere av vegen 
 Redusere avstandskostnadene ved å redusere kjøretiden 
 Bedre trafikkløsningene for ekspressbussene  
 Gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen 
 Redusere miljøulempene for randbebyggelse langs dagens E16 
 Holde miljøulempene langs ny veg på et akseptabelt nivå 
 

1.2 Formål med kommunedelplan og konsekvensutredning 
Formålet med kommunedelplanen er å få vedtatt hvilket vegalternativ som skal legges til grunn for 
den videre mer detaljerte planleggingen (reguleringsplan og byggeplan). I tillegg til å avklare vegtrasé, 
skal kommunedelplanen også fastlegge tilknytningspunkter/kryss langs den nye vegen.  
 
Formålet med konsekvensutredningen er å få fram de vesentlige konsekvensene ulike vegalternativer 
vil medføre med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn, slik at dette kan legges til grunn for 
vedtaket av kommunedelplan. 
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1.3 Tidligere planlegging 
 

1.3.1 Kommunedelplan for E16 Rørvik – Vik fra 2002 
Kommunestyret i Hole vedtok 27. august 2002 kommunedelplan for E16 mellom Rørvik og Vik. 
Planen innebar veg i undersjøisk fjelltunnel.  
 
Planen fra 2002 bygget blant annet på konsekvensutredning utarbeidet av Statens vegvesen i 1998. 
Konsekvensutredningen ble godkjent av Vegdirektoratet i 1999.  
 
I konsekvensutredningen fra 1998 er det lagt til grunn at veg i dagen skal ha to (på delstrekninger tre) 
kjørefelt og at den undersjøiske tunnelen skal ha tre kjørefelt i ett tunnelløp.  
 
I årene siden konsekvensutredningen for E16 Rørvik – Vik ble utarbeidet, har det kommet en rekke 
nye krav til tunneler. Disse innebærer blant annet at en undersjøisk tunnel nå må planlegges med fire 
kjørefelt fordelt på to tunnelløp. Videre er kravene til teknisk utstyr i tunnelen økt, og kravet til hvor 
mye fast fjell som skal være over tunnelen er langt strengere.  
 
De endrede forutsetningene gjør at vegløsning for strekningen Rørvik – Vik er vurdert på nytt som en 
del av utredningen for strekningen Skaret – Hønefoss. Tunnelløsninger tilsvarende den som ble vedtatt 
i 2002, men basert på fire kjørefelt fordelt på to tunnelløp, er med blant løsningene som er utredet. 
 

1.3.2 Innledende analyser og søk etter vegløsninger 
I 2007 startet Vegvesenet arbeidet fram mot kommunedelplan med konsekvensutredning for E16 
Skaret – Hønefoss (den gangen het prosjektet E16 Skaret – Hvervenmoen). Det første som ble gjort 
var en kartlegging av hvilke verdier som finnes i det aktuelle planområdet med hensyn til 
landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser. Det ble utarbeidet 
såkalte verdi- og sårbarhetsanalyser som redegjorde både for verdiene som finnes og for hvor sårbare 
disse vil være for et veginngrep. 
 
Med bakgrunn i verdi- og sårbahetsanalysene startet Vegvesenet et søk etter mulige veglinjer. Som en 
del av dette alternativsøket ble det i november 2007 arrangert et idéseminar der politikere fra Hole og 
Ringerike kommuner og ulike interesseorganisasjoner deltok i tillegg til fagfolk (både fra Vegvesenet 
og innleide konsulenter). Idéseminaret resulterte blant annet i at en helt ny vegkorridor, som senere 
fikkbetegnelsen grønn korridor, kom inn. Denne lå utenfor området Vegvesenet i utgangspunktet 
hadde registrert, og det ble derfor behov for å gjøre verdi- og sårbarhetsanalyser i et nytt område. 
Denne nye løsningen endte i nord i krysset i Styggedalen, og førte til at prosjektet endret navn fra E16 
Skaret – Hvervenmoen til E16 Skaret – Hønefoss. Det ble laget en egen rapport fra idéseminaret, og 
denne er tilgjengelig på prosjektets internettside http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16buskerud.  
 
Tidlig i 2008 la transportetatene (Kystverket, Jernbaneverket, Vegdirektoratet) og Avinor fram sitt 
forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019. I dette forslaget var ikke E16 Skaret – Hønefoss omtalt. 
Samtidig fikk Statens vegvesen Region sør kutt i planleggingsmidlene. Dette førte til at planleggingen 
av E16 Skaret – Hønefoss ble stoppet i første del av 2008. 
 
Stortinget behandlet St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010 – 2019 11. juni 2009. I 
transportplanen legger Regjeringen opp til at det blir utarbeidet planer for E16 Skaret - Hønefoss i 
perioden 2010-2013. Med bakgrunn i dette startet Vegvesenet planleggingen igjen ved årsskiftet 
2009/2010.  
 
15. februar 2010 ble oppstart av planleggingen varslet offentlig, og det ble satt en frist til 26. mars 
2010 for å komme med merknader til planoppstarten. Det kom inn seks merknader. Vegvesenet har 
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utarbeidet et eget dokument som oppsummerer de innkomne merknadene og gir Vegvesenets 
kommentarer til dem. Dette dokumentet er tilgjengelig på prosjektets internettside 
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16buskerud. 
 
I forbindelse med varsel om planoppstart pekte Fylkesmannen i Buskerud på at de ønsket at en 
vegløsning øst og nord for Steinsfjorden ble utredet. Denne løsningen fikk senere betegnelsen gul 
korridor. Korridoren innbar en ytterligere utvidelse av planområdet der det var behov for å kartlegge 
verdier. 
 

1.3.3 Planprogram 
Vegvesenet sendte forslag til planprogram for E16 Skaret – Hønefoss til kommunene Hole og 
Ringerike 10. mai 2010. Kommunene ga forslaget en politisk førstegangsbehandling. 
Førstegangsbehandlingen medførte noen endringer i forslaget til planprogram. Vegvesenets reviderte 
forslag er datert 29.06.2010. 
 
Forslag til planprogram for E16 Skaret – Hønefoss (datert 29.06.2010) var på høring og offentlig 
ettersyn i regi av kommunene Hole og Ringerike fra 30 juni (Ringerike kommune) og 5/6. juli (Hole 
kommune) til 1. oktober 2010.  
 
Det kom inn 55 merknader i høringen/det offentlige ettersynet. Dokumentet ”E16 Skaret – Hønefoss. 
Sammendrag av innkomne merknader til forslag til planprogram med kommentarer fra Statens 
vegvesen” oppsummerer merknadene og gir Vegvesenets kommentarer til dem. Dette dokumentet er 
tilgjengelig på prosjektets internettsider http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16buskerud.  
 
Som en følge av innkomne merknader reviderte Vegvesenet forslaget til planprogram, og den reviderte 
versjonen ble oversendt kommunene Hole og Ringerike for politisk andregangsbehandling og 
fastsettelse 7. februar 2011. 
 
Kommunestyret i Ringerike fastsatte planprogrammet 31. mars 2011. Kommunestyret i Hole fastsatte 
planprogrammet 11. april 2011.  
 
Denne konsekvensutredningen er basert på det fastsatte planprogrammet. 
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2. Forholdet til andre planer, mål 
og retningslinjer  

 

 

2.1 Statlige føringer  
 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 
Hensikten med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging er å oppnå en 
bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av 
kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. 
 
Retningslinjenes punkt 2 slår fast at  

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig 
perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av 
kommunegrensene. 

 
Retningslinjene gir også føringer for avveiing mellom verne- og bruksinteresser. I retningslinjenes 
punkt 3.3 heter det blant annet:  

 
Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks- og naturområder. 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør utformes slik at en unngår omdisponering av store, 
sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy kvalitet. 

 
Konsekvenser av ny E16 for lokalsamfunn og bomiljø behandles i kapittel 4.2 under temaet 
nærmiljø/friluftsliv. 
 
Alle alternativene som er utredet for ny E16 mellom Skaret og Hønefoss vil bedre trafikksikkerheten 
og gi en mer effektiv trafikkavvikling på strekningen. 
 
Ny E16 mellom Skaret og Hønefoss vil føre til inngrep i jordbruks- og naturområder. Størrelsen på 
arealbeslag og graden av barrierevirkning varierer mellom alternativene. Dette er nærmere omtalt i 
kapittel 8 Ikke-prissatte konsekvenser under temaene «naturressurser», «naturmiljø» og 
«nærmiljø/friluftsliv». 
 
Forholdet til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging er også omtalt i 
kapittel kapittel 9.1 Endret arealbruk som følge av tiltaket. 

Fra planprogrammet: 
Konsekvensutredningen skal kort oppsummere forholdet til andre planer som fylkesplaner, kommuneplaner, 
reguleringsplaner, verneplaner m.v. i området. Det skal redegjøres for hvorvidt tiltaket er i samsvar med eller 
i strid med gjeldende planer, mål og retningslinjer. Herunder gjelder også forholdet til nasjonale og regionale 
mål og retningslinjer.  
 
Konsekvensutredningen skal også inneholde en redegjørelse for hvilke tillatelser fra offentlige myndigheter 
som eventuelt er nødvendige for å gjennomføre tiltaket, samt en redegjørelse for hvilke spesielle lover som 
kan ha betydning for tiltaket. 
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) 
For å styrke og synliggjøre barn og unges interesser i planleggingen er det gitt rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge. Retningslinjene stiller krav til at oppvekstmiljø og arealer som skal 
benyttes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. 
Retningslinjene stiller også krav om at det skal være arealer i nærmiljøet hvor barn kan utfolde seg og 
skape seg sitt eget lekemiljø, og at det skal skaffes fullverdig erstatning for områder som barn og 
ungdom bruker dersom slike områder blir bygget ned. 
 
Konsekvensene for barn og unge som følger av ny E16 fra Skaret til Hønefoss varierer mellom de 
ulike alternativene. Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv, inkludert områder som er viktige for 
barn og unge, behandles i kapittel 8 Ikke-prissatte konsekvenser under temaet «nærmiljø/friluftsliv».  
 
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 
Gjennom de rikspolitiske retningslinjene for vernede vassdrag forpliktes styresmakter på alle nivå og 
sektorer til å ivareta verneverdiene i vassdrag. 
 
Retningslinjene gjelder for følgende deler av de vernede vassdragene: 

- vassdragsbeltet (hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern, og et område på inntil 
100 meters bredde langs sidene av disse) 

- andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets 
verneverdi 

 
For å oppnå målene med vern av vassdrag angir retningslinjene at det særlig bør legges vekt på å: 

- unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, 
kulturminner og kulturmiljø 

- sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene 
- sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner 
- sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørfelt som 

det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi 
- sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging der 

disse interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket 
 
De utredede alternativene berører vernede vassdrag i ulik grad. Dette omtales nærmere i kapittel 8 
Ikke-prissatte konsekvenser under temaet «naturmiljø». 
 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
Den statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging skal sikre at kommunene og 
fylkeskommunenes planlegging og myndighetsutøvelse gir reduksjon av klimagassutslipp og økt 
miljøvennlig energiomlegging. 
 
Formålet med de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging er: 

- sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 
- sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 
- sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 

redusere klimagassutslipp 
 
I utdypende kommentarer til planretningslinjen heter det: «Dersom planlegging og enkeltvedtak etter 
plan- og bygningsloven berører natur, skal også naturmangfoldlovens mål, prinsipper og bestemmelser 
legges til grunn. Siktemålet er å redusere klimautslipp samtidig som man sikrer en bærekraftig bruk av 
naturmangfoldet.» 
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Planretningslinjen skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging etter plan- og 
bygningsloven, og ved enkelttiltak etter plan- og bygningsloven eller annen lovgivning. 

Utslipp av klimagasser som følge av ny E16 omtales nærmere i kapittel 7 Prissatte konsekvenser under 
temaet «Støy og luftforurensning». Konsekvenser for inngrep i natur behandles under temaene 
«naturressurser» og «naturmiljø» i kapittel 8 Ikke-prissatte konsekvenser.  

Konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksbanen 
Den tidligere bindingen mellom KVU for Ringeriksbanen og Kommunedelplan for E16 Skaret – 
Hønefoss fra 2010 ble opphevet av Samferdselsdepartementet i brev til Jernbaneverket og 
Vegdirektoratet datert 24. september 2012. Dette betyr at det kan gjøres planvedtak for 
kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss uavhengig av fremdriften på KVU for Ringeriksbanen. 
Se mer om dette i kapittel 10.5.1 «Planlegging av og status for Ringeriksbanen».  

 

2.2 Nasjonale miljømål 
Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand er 
regjeringens viktigste dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken, og gir sammen med 
flere andre stortingsmeldinger, handlingsplaner, konvensjoner, rikspolitiske retningslinjer med videre, 
mål for miljøpolitikken (se under). 

I Statsbudsjettet for samferdselsdepartementet for 2010 framgår følgende mål for 
samferdselspolitikken: ”Regjeringa legg vekt på å avgrense dei negative verknadene transport har på 
miljøet. Trafikkvekst og bygging av nye naudsynte infrastrukturprosjekt gjer det utfordrande å kome så 
langt som ønskt på alle miljøområda. Transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelege 
verknader av transport og til å oppfylle nasjonale mål og dei internasjonale pliktene Noreg har på 
miljøområdet”. 

Naturmangfoldloven (Lov-2009-06-19-100, om forvaltning av naturens mangfold) har som formål ”at 
naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas 
vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 
kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur”. Loven inneholder mål 
om at mangfoldet av naturtyper skal ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 

Regjeringen har også som mål å utvikle en mer aktiv, nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig 
forvaltning av landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Arealpolitikken skal 
også bidra til reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes 
med sikte på redusert motorisert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor 
bil, og en trygg og effektiv trafikkavvikling.  

Miljømålsetningene griper inn i mange temaer som vil bli belyst i plan- og utredningsarbeidet: 

 Det er et nasjonalt politisk mål å sikre at det blir tatt estetiske hensyn til landskapet i all 
planlegging. Dette er nærmere omtalt under temaet landskapsbilde i kapittel 8 Ikke-prissatte 
konsekvenser. 

 Det er også et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 
helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. 
Stikkord; trygg ferdsel, grønnstruktur, unngå fysiske barrierer. Dette er nærmere omtalt under 
temaet nærmiljø/friluftsliv i kapittel 8 Ikke-prissatte konsekvenser. 

 Tilgjengeligheten for alle og særlig for personer med nedsatt funksjonsevne skal bedres 
innenfor alle viktige samfunnsområder (universell utforming). På kommunedelplannivå 
avgjøres ikke detaljerte løsninger eller utforming. Universell utforming skal ligge til grunn når 
detaljert utforming vedtas i senere planfaser. I denne kommunedelplanen er det lagt til grunn 
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at det skal være mulig å få til universelt utformede løsninger (for eksempel gang/sykkelveger 
og bussholdeplasser) innen de utredete alternativene. 

 Sikring av det biologiske mangfoldet (arter og bestander). Norge har som mål å stanse tapet av 
biologisk mangfold innen 2010. Dette er nærmere omtalt under temaet naturmiljø i kapittel 8 
Ikke-prissatte konsekvenser. 

 Mangfoldet og et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares for 
framtiden. Dette er nærmere omtalt under temaet kulturmiljø i kapittel 8 Ikke-prissatte 
konsekvenser. 

 Naturressurser/jordvern: Regjeringen har som mål at årlig omdisponering av de mest 
verdifulle jordressursene skal halveres innen 2010. Dette er nærmere omtalt under temaet 
naturressurser i kapittel 8 Ikke-prissatte konsekvenser. 

 Vannforvaltning: Forskrift om rammer for vannforvaltningen legger opp til en ny og 
økosystembasert vannforvaltning. Forskriften definerer generelle miljømål for ulike typer 
vannforekomster hvor det sentrale er at tilstanden skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på god økologisk og kjemisk tilstand i samsvar med klassifisering 
som er gitt i vedlegg og forurensningsforskriften. Dette er nærmere omtalt under temaet 
naturressurser i kapittel 8 Ikke-prissatte konsekvenser. 

 
Målene omtalt over er forankret i følgende dokumenter: 

o St. meld. nr. 39 (2000–2001). Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet. 
o St. meld. nr. 42 (2000–2001). Biologisk mangfold. 
o St. meld. nr. 23 (2001–2002). Bedre miljø i byer og tettsteder. 
o St. meld. nr. 16 (2002–2003). Resept for et sunnere Norge. 
o St. meld. nr. 40 (2002–2003). Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. 
o St. meld. nr. 16 (2004–2005). Leve med kulturminner. 
o St. meld. nr. 26 (2006–2007). Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. 
o St. meld. nr. 16 (2008–2009). Nasjonal transportplan 2010-2019. 
o Prop. 1 S (2009–2010) Regjeringas budsjettforslag – Samferdselsdepartementet. 
o Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 – 2009. Sammen for fysisk aktivitet. 
o Den europeiske landskapskonvensjonen, 2004. 
o FN-konvensjonen om biologisk mangfold, 2002. 
o Lov-2009-06-19-100, om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven). 
o Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Miljøverndepartementet, 

rundskriv T-5/1993. 
o Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften), 2001 (siste endring med virkning 

fra 01.01.2009).  
o Forskrift om rammer for vannforvaltningen av 15.12.2006. 

 

2.3 Overordnede planer 
Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012 
Visjonen for Buskeruds planstrategi 2009 - 2012 er:  
 

”Ei ynskt utvikling i Buskerud skal vera berekraftig og innovativ for å fremje 
næringsutvikling og bulyst”. 

 
I planstrategien uttrykkes det et ønske om å redusere bilbruk ved hjelp av et effektivt og bedret 
kollektivtilbud. ”Gevinsten er mindre miljøutslipp, økt sikkerhet og en bedre tilgjengelighet for både 
mennesker og næringsliv”. 
 
Når det gjelder samferdsel prioriteres følgende: 

- Areal og transportplan for Buskerudbyen 
- Kollektivtrafikkplan for Buskerud  
- Tilrettelegging for intermodalt knutepunkt ved satsning på Drammen Havneområde  
- Generelt fokus på jernbane, vegsystem og godstransport som helhetlige løsninger. 
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Det pekes på at Buskerud har store utfordringer på samferdselssiden, og at det jobbes med å finne 
løsninger på følgende vegprosjekt: 

- E16 Skaret – Hvervenkastet og miljøtiltak Steinsfjorden 
- Rv. 7 Sokna – Ørgenvika og Ramsrud – Kjeldsbergsvingene 
- Rv. 23 gjennom Mørkåsen med tunnel og kopling mot E18 [Hovedvegsystemet i ytre 

Lier] 
- E134 Damåsen – Saggrenda 
- Rv.35 Hokksund – Åmot 

 
Ringeriksbanen trekkes frem som viktig for Hønefoss og Ringeriksregionen for å få bedre og raskere 
kommunikasjon mot Osloområdet, og må i følge planstrategien gis høyere prioritet. 
 
Kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss strider ikke mot den regionale planstrategiens 
overordnede visjon. Ny E16 mellom Skaret og Hønefoss vil kunne tilrettelegge for både bolig- og 
næringsutvikling både i Ringeriksregionen og lenger nord i fylket. Vegprosjektet E16 Skaret – 
Hønefoss er spesifikt nevnt i den regionale planstrategien, og kommunedelplanen ansees følgelig å 
være i tråd med denne. Kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss vil imidlertid ikke bidra til målet 
som angis i planstrategien om å redusere biltrafikken ved å satse på kollektivtransport. 
Trafikkberegningene viser en viss økning i trafikken som følge av ny E16, og de alternativene som er 
utredet gjør at bilens konkurransefortrinn i forhold til bussen øker. Se mer om dette i 
konsekvensutredningens kapittel 10 Regionale virkninger under temaet «kollektivtransport», og i 
kapittel 4 Trafikkanalyse. 
 
Regional planstrategi for Buskerud 2013 – 2016 (høringsutkast juni 2012) 
Planstrategiens visjon for Buskerud er: «Et bærekraftig og innovativt Buskerud som fremmer 
næringsutvikling og bolyst». 
 
Når det gjelder samferdsel peker planstrategien på følgende utfordringer: 
 

• Sikre framkommeligheten for næringslivet 
• Løse kapasitetsproblemene i byområdene 
• Styrke vedlikeholdet av vegnettet 
• Bedre trafikksikkerheten på vegnettet 
• Styrke jernbanen, av hensyn til trafikkavvikling, distriktsutvikling og miljø. 

 
Videre påpekes det at det er «en stor utfordring å får etablert bedre kollektive løsninger for å flytte 
trafikkveksten over på buss og bane». 
 
I planstrategien vurderes det at «Raske forbindelser innen fylket og mot Oslo fra flere kanter av fylket 
(…)» er viktig for å innfri de nasjonale forventningene til Buskerud. 
 
Kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss strider ikke mot den regionale planstrategiens 
overordnede visjon. Ny E16 mellom Skaret og Hønefoss vil kunne tilrettelegge for både bolig- og 
næringsutvikling både i Ringeriksregionen og lenger nord i fylket. Vegprosjektet E16 Skaret – 
Hønefoss ansees å bidra positivt i forhold til de fire første utfordringene for samferdsel som angis i 
planstrategien. Det vurderes også at prosjektet samsvarer med ønsket om raske forbindelser inn mot 
Oslo. Kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss vil imidlertid ikke bidra til å løse utfordringen som 
angis i planstrategien om å redusere biltrafikken ved å satse på kollektivtransport. 
Trafikkberegningene viser en viss økning i trafikken som følge av ny E16, og de alternativene som er 
utredet gjør at bilens konkurransefortrinn i forhold til bussen øker. Se mer om dette i 
konsekvensutredningens kapittel 10 Regionale virkninger under temaet «kollektivtransport», og i 
kapittel 4 Trafikkanalyse. 
 
 



E16 Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 2: Forholdet til andre planer, mål og retningslinjer 

2-6 

 
Forslag til verneplan for Tyrifjorden 
Fylkesmannen i Buskerud har utarbeidet forslag til verneplan for våtmark og sjøfugl i 
Tyrifjorden. Vurderingsområde for verneplanen med relevans for planområdet for 
kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss er nedre deler av Storelva, strekningen Sælabånn-
Kroksund og store deler av Steinsfjorden. Formålet med verneplanarbeidet er at vannfugl og 
viktige våtmarksområder skal sikres bedre som leveområde for planter og dyr. Verneplanen 
ligger til behandling i Miljøverndepartementet. Se mer om forholdet mellom kommunedelplan 
for E16 Skaret – Hønefoss og verneplanen under temaet «naturressurser» i kapittel 13 Ikke-
prissatte konsekvenser, og i temarapporten Naturmiljø. 
 
Kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019 (vedtatt 30. august 2007) 
I Ringerikes kommuneplan fremheves nærheten til Oslo som et stort fortrinn. ”På infrastruktursiden 
blir det derfor spesielt viktig å sikre god kommunikasjon mot Oslo-området, hvor mange av bedriftene 
har sine kunder og samarbeidspartnere.” 
 
Kommuneplanen oppgir tre mål med hensyn til temaet befolkning og samfunn: 

- Hønefoss skal være en robust og populær regionhovedstad  
- Videreutvikle trygge og gode lokalsamfunn  
- Sikre kulturarven og naturens mangfold  

 
Det oppgis også tre mål når det gjelder næringsutvikling: 

- Flere lønnsomme arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte og tjenesteytende virksomheter  
- Opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på naturressurser i 

kommunen  
- Styrke kompetansenivået i Ringerikssamfunnet  

 
For å oppnå disse målene pekes det blant annet på følgende virkemidler: 

- Arbeide aktivt for ny E16 Sandvika - Hønefoss og ny Rv. 35 i Hønefoss  
- Bygge ut gang- og sykkelveger i lokalsamfunnene  
- Sikre busstilbud til Oslo og Gardermoen og internt i regionen  
- Øke kollektivtrafikkens konkurransemuligheter  

 
Det fremheves at det er et klart behov for utbedring av E16 mellom Sandvika og Hønefoss, og at 
bompengefinansiering vil være en forutsetning for å komme i posisjon for bevilgninger gjennom NTP. 
 
Ny E16 til Hønefoss er et av virkemidlene som fremheves som viktig i kommuneplan for Ringerike 
kommune, og med bakgrunn i dette vurderes kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss å samsvare 
med kommuneplanen. 
 
Energi og klimaplan for Ringerike kommune (vedtatt 2. desember 2010) 
Energi og klimaplan for Ringerike kommune angir følgende mål knyttet til E16: 
 

[kommunen skal være] aktiv pådriver og tilrettelegger til en utforming og bruk som skaper 
best mulig fremkommelighet, færre ulykker og reduksjon i klimagassutslipp. 

 
Kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss vil bidra til å redusere antall ulykker på E16, og 
å bedre fremkommeligheten for biltrafikken, men vil bare i begrenset grad forbedre 
fremkommeligheten for kollektivtrafikken. Kommunedelplanen innebærer utbygging til 
firefeltsveg, dette er ikke et tiltak som vil bidra til å redusere klimagassutslipp. 
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Kommuneplan for Hole kommune  
 
Samfunnsdelen 2006-2017 (vedtatt 11.12.2006) 
Satsingsområdene i kommuneplanen for Hole er: 

- Barn- og unge og deres oppvekstmiljø 
- Næringsutvikling 
- ”Det gode liv” med basis i natur og kultur 

 
Det pekes på et vekstpotensial i Vik, på Sundvollen og på Sollihøgda. 
 
Utbygging av ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss trekkes frem som svært viktig, både i forhold til 
pendling og som grunnlag for næringsvirksomhet. 
 
Arealdelen (vedtatt 02.02.2009) 
I arealdelen vises det til behovet for å styrke Viks attraktivitet som sentrum, og at Vik er et 
satsningsområde. Et annet forhold som trekkes frem er eksisterende problemer på Sundvollen knyttet 
til trafikksikkerhet og kapasiteten i krysset på E16. Det pekes også på et behov for bedre atkomst fra 
Helgelandsmoen til E16, hvor det satses på økt næringsutbygging. I bestemmelsene settes det krav til 
utbygging av ny E16 før det tillates utbygd nytt boligområde i Rørvik. 
 
Kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss samsvarer med intensjoner og mål i kommuneplan for 
Hole kommune. 
 

2.4  Reguleringsplaner 
Kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss vil kunne komme i berøring med mange 
reguleringsplaner både i Hole kommune og i Ringerike kommune. Kommunedelplanen vil gjelde 
foran reguleringsplaner og bebyggelsesplaner, og ved konflikt vil kommunedelplanens angitte 
arealformål gjelde foran reguleringsplanenes. Reguleringsplaner som kan bli berørt er beskrevet under. 
 
Hole kommune 
 
Reguleringsplan 130: Omlegging av E16 og etablering av ensidig rasteplassanlegg på 
bomstasjonområdet ved Skaret (vedtatt 25. mai 1999) 
Planen regulerer offentlige trafikkområder med rasteplass i forbindelse med E16 ved Skaret. Alle 
løsninger for ny E16 mellom Skaret og Rørvik vil berøre reguleringsplanen.  
 
Reguleringsplan 210: Del av g.nr. 232 b.nr. 1 Elstangen (vedtatt 19. desember 1988) 
Planen regulerer byggeområde for hotell m.m., spesialområde for maritim virksomhet og 
trafikkområder mellom dagens E16 og Tyrifjorden ved Elstangen. Foreløpige vurderinger tilsier at 
planområdet ikke vil bli fysisk berørt av ny E16. Det er likevel en mulighet for at de delene av det 
regulerte området som ligger nærmest eksisterende E16 kan bli berørt av kryssløsning mellom lokalt 
vegnett i Rørvik og ny E16. Dette gjelder alle alternativer i alle korridorer bortsett fra alternativ 10 og 
11 i gul korridor. Det vurderes som lite sannsynlig at bygninger i planområdet vil bli fysisk berørt, 
men området kan få endret støysituasjon som følge av ny E16. 
 
Reguleringsplan 230: Elstangen (vedtatt 9. september 2002)  
Reguleringsplanen regulerer områder til boliger og barnehage, og tilhørende vegsystem og 
grøntområder øst for E16 ved Elstangen. Reguleringsplanområdet kan få endrede støyforhold som 
følge av ny E16. Det kan bli nødvendig å legge om områdets tilknytning til hovedvegsystemet i 
forbindelse med omlegging av Fylkesveg 155 som følge av ny E16. Dette gjelder ikke dersom 
alternativ 10 eller 11 i gul korridor velges. De delene av det regulerte området nærmest dagens E16 
kan bli berørt av kryssløsning mellom lokalt vegnett i Rørvik og ny E16. Dette gjelder alle alternativer 
i alle korridorer bortsett fra alternativ 10 og 11 i gul korridor. Deler av planområdet kan også bli 
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omfattet av en sikringssone i forbindelse med tunnelløsninger i alternativ 5 og 7 i rød korridor, 6 i blå 
og grønn korridor og 14 i rosa korridor. En slik sikringssone i forbindelse med tunnel vil kunne legge 
restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for eksempel jordvarmeanlegg.  
 
Reguleringsplan 236: Gang-sykkelveg Elstangen – Rørvik (vedtatt 4. desember 2009) 
Planen regulerer gang- og sykkelveg fra Elstangen vest for E16 og tilknytning til gang- og sykkelveg 
langs dagens E16. Det vil ikke være mulig med gang- og sykkelveg langs ny E16. De delene av gang- 
og sykkelvegen som ligger langs/i tilknytning til dagens E16 vil måtte legges om som følge av ny E16, 
bortsett fra dersom alternativ 10 eller 11 i gul korridor velges.  
 
Reguleringsplan 240: E16 Tyriheim - utbedring av kryssløsning (vedatt 9. oktober 2006) 
Planen regulerer utbedring av kryssløsning mellom lokalveg og E16. Koblingen mellom lokalveg og 
E16 vil måtte løses på annen måte som følge av ny E16, bortsett fra dersom alternativ 10 eller 11 i gul 
korridor velges.  
 
Reguleringsplan 310: Sundvollen sentrum (vedtatt 11. april 1984) 
Planen regulerer Sundvollen sentrum, hovedsakelig med formålene bolig, forretning, offentlige bygg, 
landbruk, friområde og trafikkområde. Deler av planen er erstattet av reguleringsplan 314: Sundvollen 
sentrum – reguleringsendring (25. juni 2007). Planområdet vil ikke fysisk bli berørt av ny E16. Deler 
av planområdet kan imidlertid bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny 
E16. Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for 
eksempel i forbindelse med jordvarme. Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning blir enten 5 eller 7 i 
rød korridor, 6 i blå eller grønn korridor, 8, 9, 10 eller 11 i gul korridor eller 14 i rosa korridor.   
 
Reguleringsplan 314: Sundvollen sentrum – reguleringsendring (vedtatt 25. juni 2007) 
Planen er en reguleringsendring og erstatter reguleringsplan for Midtre Sundvollen (29. april 1985), 
reguleringsplan for Sundvollen hotell (15. mars 1999) og deler av reguleringsplan for Sundvollen 
sentrum (11. april 1984). Planen regulerer hovedsakelig Sundvollen hotell, bensinstasjon og 
kombinerte forhold: bolig, forretning, kontor, allmennyttig formål, hotell, bevertning, og offentlige 
trafikkområder, blant annet deler av E16. Planområdet vil ikke fysisk bli berørt av ny E16. Deler av 
planområdet kan imidlertid bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. 
Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for eksempel i 
forbindelse med jordvarme. Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning blir enten 5 eller 7 i rød 
korridor, 6 i blå eller grønn korridor, 8, 9, 10 eller 11 i gul korridor eller 14 i rosa korridor. De deler av 
dagens E16 som omfattes av reguleringsplanen vil få ny funksjon som lokalveg som følge av ny E16.   
 
Reguleringsplan 320: Midtre Sundvollen (vedtatt 29.04.1985) 
Planen regulerer byggeområder, landbruksområder, trafikkområder og friområder på Sundvollen. 
Planområdet vil ikke fysisk bli berørt av ny E16. Deler av planområdet kan imidlertid bli omfattet av 
sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. Slike sikringssoner kan blant annet legge 
restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for eksempel i forbindelse med jordvarme. Dette kan bli 
aktuelt dersom valgt løsning blir enten 5 eller 7 i rød korridor, 6 i blå eller grønn korridor, 8, 9, 10 
eller 11 i gul korridor eller 14 i rosa korridor.   
 
Reguleringsplan 324: Utsikten (vedtatt 23. april 2001) 
Planen regulerer frittliggende småhusbebyggelse. Planområdet vil ikke fysisk bli berørt av ny E16. 
Deler av planområdet kan imidlertid bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger 
for ny E16. Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for 
eksempel i forbindelse med jordvarme. Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning blir enten 5 eller 7 i 
rød korridor, 6 i blå eller grønn korridor, 8, 9, 10 eller 11 i gul korridor eller 14 i rosa korridor.   
 
Reguleringsplan 330: Boligfelt Grøndokka (vedtatt 25. oktober 1979) 
Planen regulerer boligfeltet Grøndokka ved Sundvollen med boligformål, trafikkområder, LNF, 
friområder og spesialområde høydebasseng. Planområdet vil ikke fysisk bli berørt av ny E16. Deler av 
planområdet kan imidlertid bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. 
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Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for eksempel i 
forbindelse med jordvarme. Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning blir enten 5 eller 7 i rød 
korridor, 6 i blå eller grønn korridor, 8, 9, 10 eller 11 i gul korridor eller 14 i rosa korridor. 
 
Reguleringsplan 340: Grøndokkveien boligfelt (vedtatt 9. desember 1985) 
Planen regulerer boligfeltet Grøndokkveien ved Sundvollen. Planområdet vil ikke fysisk bli berørt av 
ny E16. Deler av planområdet kan imidlertid bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med 
tunnelløsninger for ny E16. Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i 
grunnen, for eksempel i forbindelse med jordvarme. Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning blir 
enten 8, 9, 10 eller 11 i gul korridor. 
 
Reguleringsplan 341: Øvre Grøndokkvei (vedtatt 31. august 1998) 
Planen regulerer boligfeltet Øvre Grøndokkvei ved Sundvollen. Planområdet vil ikke fysisk bli berørt 
av ny E16. Deler av planområdet kan imidlertid bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med 
tunnelløsninger for ny E16. Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i 
grunnen, for eksempel i forbindelse med jordvarme. Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning blir 
enten 8, 9, 10 eller 11 i gul korridor. 
 
Reguleringsplan 350: Sundvollen skole (vedtatt 22. mars 2004) 
Planen regulerer Sundvollen skole. Planområdet vil ikke fysisk bli berørt av ny E16. Deler av 
planområdet kan imidlertid bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. 
Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for eksempel i 
forbindelse med jordvarme. Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning blir enten 5 eller 7 i rød 
korridor, 6 i blå eller grønn korridor, 8, 9, 10 eller 11 i gul korridor eller 14 i rosa korridor. 
 
Reguleringsplan 406: Sundøya fjordhotell og spa (vedtatt 3. april 2006) 
Planen regulerer Sundøya fjordhotell og deler av E16 med avkjørsel til hotellet. Planområdet vil ikke 
fysisk bli berørt av ny E16. Deler av planområdet kan imidlertid bli omfattet av sikringssoner i 
forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i 
forhold til anlegg i grunnen, for eksempel i forbindelse med jordvarme. Dette kan bli aktuelt dersom 
valgt løsning blir enten 5 eller 7 i rød korridor, 6 i blå eller grønn korridor eller 14 i rosa korridor. De 
deler av dagens E16 som omfattes av reguleringsplanen vil få ny funksjon som lokalveg som følge av 
ny E16. 
 
Reguleringsplan 410: Kroksund nord (vedtatt 18. juni 1984) 
Reguleringsplanen omfatter boligområdet nord for Kroksund, og deler av dagens E16. Planområdet vil 
ikke fysisk bli berørt av ny E16. Deler av planområdet kan imidlertid bli omfattet av sikringssoner i 
forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i 
forhold til anlegg i grunnen, for eksempel i forbindelse med jordvarme. Dette kan bli aktuelt dersom 
valgt løsning blir enten 5 eller 7 i rød korridor, 6 i blå eller grønn korridor eller 14 i rosa korridor. De 
deler av dagens E16 som omfattes av reguleringsplanen vil få ny funksjon som lokalveg som følge av 
ny E16. 
 
Reguleringsplan 420: nytt sykehjem – Rudsødegården (vedtatt 9. oktober 2000) 
Planen regulerer sykehjem med atkomst. Ny E16 kan komme til å berøre de deler av det regulerte 
området som ligger lengst mot sørvest dersom alternativ 2,3 eller 4 i rød korridor, 1 eller 12 i blå eller 
grønn korridor, eller 13 i rosa korridor velges. Foreløpige vurderinger tilsier at det ikke vil bli 
nødvendig å rive bygg som omfattes av planen. Området kan få endrede støyforhold dersom et av 
disse alternativene blir trasé for ny E16. Deler av planområdet kan også bli omfattet av sikringssoner i 
forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning blir enten 2, 3, 
4, 5 eller 7 i rød korridor, 1, 6 eller 12 i blå eller grønn korridor eller 13 eller 14 i rosa korridor. Slike 
sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for eksempel i 
forbindelse med jordvarme.  
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Reguleringsplan 422: Ødegårdstranda (vedtatt 6. februar 2006) 
Reguleringsplanen regulerer et område for småhusbebyggelse med felles atkomst og friluftsområde. 
Foreløpige vurderinger tilsier at planen ikke vil bli fysisk berørt av ny E16. Området kan imidlertid få 
endrede støyforhold dersom alternativ 2,3 eller 4 i rød korridor, 1 eller 12 i blå eller grønn korridor, 
eller 13 i rosa korridor velges som trasé for ny E16. Deler av planområdet kan også bli omfattet av 
sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning 
blir enten 2, 3, 4, 5 eller 7 i rød korridor, 1, 6 eller 12 i blå eller grønn korridor eller 13 eller 14 i rosa 
korridor. Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for 
eksempel i forbindelse med jordvarme.  
 
Reguleringsplan 423: Tangen (vedtatt 25. juni 2008) 
Reguleringsplanen regulerer et område for småhusbebyggelse med felles atkomst og friluftsområde. 
Foreløpige vurderinger tilsier at planen ikke vil bli fysisk berørt av ny E16. Området kan imidlertid få 
endrede støyforhold dersom alternativ 2,3 eller 4 i rød korridor, 1 eller 12 i blå eller grønn korridor, 
eller 13 i rosa korridor velges som trasé for ny E16. Deler av planområdet kan også bli omfattet av 
sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning 
blir enten 2, 3, 4, 5 eller 7 i rød korridor, 1, 6 eller 12 i blå eller grønn korridor eller 13 eller 14 i rosa 
korridor. Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for 
eksempel i forbindelse med jordvarme.  
 
Reguleringsplan 470: Del av Viksenga (vedatt 3. mai 2004) 
Planen regulerer småhusbebyggelse med atkomst. Området som omfattes av planen vil ikke bli fysisk 
berørt av ny E16. Deler av planområdet kan imidlertid bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med 
tunnelløsninger for ny E16. Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i 
grunnen, for eksempel i forbindelse med jordvarme. Dette kan bli aktuelt dersom alternativ 2 i rød 
korridor eller alternativ 6 eller 12 i blå/grønn korridor, blir valgt som trasé for ny E16. 
 
Bebyggelsesplan 472: Del av Blomhøy (vedtatt 21. juni 2004) 
Planen er en bebyggelsesplan som regulerer en enebolig med avkjørsel. Området som omfattes av 
planen vil ikke bli fysisk berørt av ny E16. Deler av planområdet kan imidlertid bli omfattet av 
sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. Slike sikringssoner kan blant annet legge 
restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for eksempel i forbindelse med jordvarme. Dette kan bli 
aktuelt dersom alternativ 2 i rød korridor eller alternativ 6 eller 12 i blå/grønn korridor, blir valgt som 
trasé for ny E16. 
 
Reguleringsplan 480: Løkenhaugen (vedtatt 11. mars 1991) 
Planen omfatter boligområdet Løkenhaugen, og regulerer også et landbruksområde og et 
bevaringsområde for gravhauger. Ny E16 kan komme til å berøre deler av det regulerte området 
dersom alternativ 2 i rød korridor blir ny trasé for E16. Området kan også få endrede støyforhold 
dersom alternativ 2 i rød korridor eller 1 i blå eller grønn korridor velges som trasé for ny E16. Deler 
av planområdet kan også bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. 
Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning blir enten 2 eller 3 i rød korridor eller 6 eller 12 i blå eller 
grønn korridor. Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, 
for eksempel i forbindelse med jordvarme.  
 
Reguleringsplan 481: Del av Bihliåsen (vedtatt 25. april 2005) 
Planen regulerer til småhusbebyggelse, privat veg og fellesområde. Foreløpige vurderinger tilsier at 
planen ikke vil bli fysisk berørt av ny E16. Støyforholdene i planområdet kan bli endret dersom valgt 
trasé for ny E16 blir alternativ 1 i grønn og blå korridor eller alternativ 2 i rød korridor. Deler av 
planområdet kan også bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. 
Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning blir enten 2 eller 3 i rød korridor eller 6 eller 12 i blå eller 
grønn korridor. Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, 
for eksempel i forbindelse med jordvarme.  
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Reguleringsplan 482: Løkenenga (vedtatt 24. juni 2009) 
Planen regulerer frittliggende eneboliger og barnehage. Foreløpige vurderinger tilsier at planen ikke 
vil bli fysisk berørt av ny E16. Støyforholdene i planområdet kan bli endret dersom valgt trasé for ny 
E16 blir alternativ 1 i grønn og blå korridor eller alternativ 2 i rød korridor. Deler av planområdet kan 
også bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. Dette kan bli aktuelt 
dersom valgt løsning blir enten 2 eller 3 i rød korridor eller 6 eller 12 i blå eller grønn korridor. Slike 
sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for eksempel i 
forbindelse med jordvarme.  
 
Reguleringsplan 483: Del av gnr/bnr 200/61 Løken (vedtatt 20. april 2009) 
Planens hovedformål er byggeområde – bolig. Ny E16 kan komme til å berøre deler av det regulerte 
området dersom alternativ 2 i rød korridor blir valgt som trasé. Området kan også få endrede 
støyforhold dersom alternativ 2 i rød korridor eller 1 i blå eller grønn korridor velges som trasé for ny 
E16. Deler av planområdet kan også bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger 
for ny E16. Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning blir enten 2 eller 3 i rød korridor eller 6 eller 12 
i blå eller grønn korridor. Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i 
grunnen, for eksempel i forbindelse med jordvarme.  
 
Reguleringsplan 490: Solbakken vedtatt (17. april 1996) 
Planen omfatter et boligområde, og regulerer også deler av FV158 og felles avkjørsel. Den delen av 
planområdet som omfatter FV158 kan bli berørt dersom alternativ 2 i rød korridor blir ny trasé for 
E16. Planområdet kan få endrede støyforhold dersom valgt alternativ blir nr. 2 i rød korridor eller nr. 1 
i blå eller grønn korridor. Deler av planområdet kan også bli omfattet av sikringssoner i forbindelse 
med tunnelløsninger. Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning blir enten 2 eller 3 i rød korridor eller 
6 eller 12 i blå eller grønn korridor. Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til 
anlegg i grunnen, for eksempel i forbindelse med jordvarme.  
 
Bebyggelsesplan 492: Del av Sørenga (vedtatt 21. juni 2004) 
Planen er en bebyggelsesplan som regulerer en enebolig med avkjørsel. Planområdet kan få endrede 
støyforhold dersom valgt alternativ blir nr. 2 i rød korridor eller nr. 1 i blå eller grønn korridor. Deler 
av planområdet kan også bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger. Dette kan bli 
aktuelt dersom valgt løsning blir enten 2 eller 3 i rød korridor eller 6 eller 12 i blå eller grønn korridor. 
Slike sikringssoner kan blant annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for eksempel i 
forbindelse med jordvarme.  
 
Reguleringsplan 504: Gjesvik og Grønvold 193/11 og 33 (vedtatt 6. september 2004) 
Planen regulerer byggeområder til bolig og bolig/kontor vest for Vik. Planen vil ikke bli fysisk berørt 
av ny E16, men deler av planområdet kan bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med 
tunnelløsninger. Dette kan bli aktuelt dersom alternativ 3, 4 eller 7 i rød korridor eller alternativ 6 eller 
12 i blå/grønn korridor eller alternativ 13 eller 14 i rosa korridor velges. Slike sikringssoner kan blant 
annet legge restriksjoner i forhold til anlegg i grunnen, for eksempel i forbindelse med jordvarme.  
 
Reguleringsplan 510: Vik m/E68 (vedtatt 28. september 1987) 
Planen omfatter Vik sentrum, blant annet med reguleringsformålene offentlig bygg, forretning/kontor, 
bolig og landbruk. Planen regulerer også deler av dagens E16. De delene av planområdet som omfatter 
eller ligger nær dagens E16 kan bli berørt av ny E16. Dette vil kunne bli aktuelt dersom et av 
alternativene med dagstrekning og kryss i Vik blir valgt. Dette gjelder alternativ 4 og 5 i rød korridor 
og alternativ 13 og 14 i rosa korridor. Dette vil også kunne føre til endrede støyforhold for området 
som omfattes av planen. Deler av planområdet kan bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med 
tunnelløsninger dersom valgt alternativ blir 2, 3, 4, 5 eller 7 i rød korridor, 6 eller 12 i blå/grønn 
korridor eller 13 eller 14 i rosa korridor. En sikringssone i forbindelse med tunnel kan legge 
restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme.  
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Reguleringsplan 511: Vik m/E68 Hovedrasteanlegg (24. september 1991) 
Planen er en reguleringsendring av deler av reguleringsplan for Vik m/E68 (28. september 1987). 
Planen omfatter blant annet forretning/kontor, offentlige bygninger og vegserviceanlegg i vik sentrum. 
Planen omfatter også deler av dagens E16. Disse delene av og de delene av planområdet som ligger 
nær dagens E16 kan bli berørt av ny E16. Dette vil kunne bli aktuelt dersom et av alternativene med 
dagstrekning og kryss i Vik blir valgt. Dette gjelder alternativ 4 og 5 i rød korridor og alternativ 13 og 
14 i rosa korridor. Dette vil også kunne føre til endrede støyforhold for området som omfattes av 
planen. Deler av planområdet kan bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger 
dersom valgt alternativ blir 2, 3, 4, 5 eller 7 i rød korridor, 6 eller 12 i blå/grønn korridor eller 13 eller 
14 i rosa korridor. En sikringssone i forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på blant annet 
anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme.  
 
Reguleringsplan 512: Reguleringsendring for Vik sentrum (vedtatt 13. november 2000) 
Reguleringsplanen er en endring av deler av reguleringsplan for Vik m/E68 (28. september 1987). 
Planens hovedformål er offentlig bebyggelse, bolig/forretning/kontor, offentlig trafikkområde og felles 
parkering. De delene av planområdet som ligger nær dagens E16 kan bli berørt av ny E16. Dette vil 
kunne bli aktuelt dersom et av alternativene med dagstrekning og kryss i Vik blir valgt. Dette gjelder 
alternativ 4 og 5 i rød korridor og alternativ 13 og 14 i rosa korridor. Dette vil også kunne føre til 
endrede støyforhold for området som omfattes av planen. Deler av planområdet kan bli omfattet av 
sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger dersom valgt alternativ blir 2, 3, 4, 5 eller 7 i rød 
korridor, 6 eller 12 i blå/grønn korridor eller 13 eller 14 i rosa korridor. En sikringssone i forbindelse 
med tunnel kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for 
jordvarme.  
 
Reguleringsplan 513: Trekanten på Vik (vedtatt 30. juni 2003) 
Planen erstatter deler av Reguleringsplan for deler av Vik sentrum (13. november 2000). Planen 
regulerer boligbebyggelse i Vik sentrum. Planen vil ikke bli fysisk berørt av ny E16, men planområdet 
kan bli regulert til sikringssone i forbindelse med tunnelløsninger. En sikringssone i forbindelse med 
tunnel kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme. 
Dette vil være aktuelt dersom valgt alternativ for ny E16 blir enten 3, 4, eller 7 i rød korridor eller 6 
eller 12 i blå/grønn korridor. Planområdet kan få endrede støyforhold som følge av ny E16.  
 
Reguleringsplan 515: Del av Øvre Vik (vedtatt 10. oktober 2005) 
Planen regulerer til boligformål nord i Vik. Planområdet vil ikke bli fysisk berørt av n E16, men kan få 
endrede støyforhold. Planområdet kan også bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med 
tunnelløsninger. En sikringssone i forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på blant annet anlegg 
i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme. For denne planen vil dette kunne bli aktuelt dersom 
valgt trasé for ny E16 blir alternativ 2, 3 eller 7 i rød korridor.  
 
Reguleringsplan 520 Steinsåsen (vedtatt 4. oktober 2010) 
Planen regulerer boligområdet Steinsåsen nord for Vik. De delene av planen nærmest dagens E16 kan 
bli berørt dersom valgt løsning for ny E16 blir alternativ 13 eller 14 i rosa korridor. Planområdet kan 
også bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger. Sikringssoner i forbindelse med 
tunnel kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme. 
Dette vil bli aktuelt dersom alternativ 2, 3, 4, 5 eller 7 i rød korridor blir valgt som ny trasé. 
Planområdet kan også få endrede støyforhold som følge av ny E16.  
 
Reguleringsplan 521: Del av Steinsåsen – Solbergsvei (vedtatt 15. desember 2003) 
Planen regulerer til boligformål like øst for eksisterende E16 ved Steinsåsen. Planen kan bli berørt 
dersom valgt løsning for ny E16 blir alternativ 13 eller 14 i rosa korridor. Planområdet kan også bli 
omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger. Sikringssoner i forbindelse med tunnel 
kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme. Dette vil 
bli aktuelt dersom alternativ 2, 3, 4, 5 eller 7 i rød korridor blir valgt som ny trasé. Planområdet kan 
også få endrede støyforhold som følge av ny E16.  
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Reguleringsplan 530: Steinsåsen vest (vedtatt 20. februar 1984) 
Planen regulerer en del av Steinsåsen boligområde. Planområdet vil ikke bli fysisk berørt av ny E16. 
Planområdet kan imidlertid bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger. 
Sikringssoner i forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for 
eksempel anlegg for jordvarme. Dette vil bli aktuelt dersom alternativ 2, 3, 4, 5 eller 7 i rød korridor 
blir valgt som ny trasé.  
 
Reguleringsplan 531:Del av gnr/bnr 188/1, 188/7,8, 191/1, 192/4 (vedtatt 20. februar 1984) 
Planen regulerer til friluftsområde og landbruksområde sør for Steinsåsen. Planområdet vil ikke bli 
fysisk berørt av ny E16. Planområdet kan imidlertid bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med 
tunnelløsninger. Sikringssoner i forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i 
grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme. Dette vil bli aktuelt dersom alternativ 2, 3, 4, 5 eller 7 i 
rød korridor blir valgt som ny trasé.  
 
Bebyggelsesplan 540: Koksrudtunet (vedtatt 24. januar 2005) 
Planen regulerer et boligområde sør for Steinsåsen med avkjørsel fra dagens E16. De delene av planen 
nærmest dagens E16 kan bli berørt dersom valgt løsning for ny E16 blir alternativ 13 eller 14 i rosa 
korridor. Planområdet kan også bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger. 
Sikringssoner i forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for 
eksempel anlegg for jordvarme. Dette vil bli aktuelt dersom alternativ 2, 3, 4, 5 eller 7 i rød korridor 
blir valgt som ny trasé. Planområdet kan også få endrede støyforhold som følge av ny E16.  
 
Bebyggelsesplan 541: Ruudstunet (vedtatt 27. september 1993) 
Planen regulerer et boligområde i tilknytning til Steinsåsen, like vest for dagens E16. De delene av 
planen nærmest dagens E16 kan bli berørt dersom valgt løsning for ny E16 blir alternativ 13 eller 14 i 
rosa korridor. Planområdet kan også bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger. 
Sikringssoner i forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for 
eksempel anlegg for jordvarme. Dette vil bli aktuelt dersom alternativ 2, 3, 4, 5 eller 7 i rød korridor 
blir valgt som ny trasé. Planområdet kan også få endrede støyforhold som følge av ny E16.  
 
Bebyggelsesplan 542: Vikshøgda (vedtatt 5. desember 1994) 
Planen regulerer til boligformål nord for Vik sentrum. Planområdet vil ikke bli fysisk berørt av ny 
E16, men kan få endrede støyforhold. Planområdet kan også bli omfattet av sikringssoner i forbindelse 
med tunnelløsninger. Sikringssoner i forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på blant annet 
anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme. Dette vil bli aktuelt dersom alternativ 2, 3, 4, 5 
eller 7 i rød korridor blir valgt som ny trasé. Kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss vil gjelde 
foran reguleringsplanen. 
 
Reguleringsplan 543: Rud (vedtatt 24. januar 2005) 
Planen regulerer et boligområde på Steinsåsen. Planen kan bli berørt dersom valgt løsning for ny E16 
blir alternativ 13 eller 14 i rosa korridor. Deler av planområdet kan også bli omfattet av sikringssoner i 
forbindelse med tunnelløsninger. Sikringssoner i forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på 
blant annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme. Dette vil bli aktuelt dersom alternativ 
2, 3, 4, 5 eller 7 i rød korridor blir valgt som ny trasé. Planområdet kan også få endrede støyforhold 
som følge av ny E16.  
 
Reguleringsplan 551: Nedre Rudshøgda syd (vedtatt 4. februar 2008) 
Planen regulerer et boligområde langs Steinsfjorden, øst for dagens E16 ved Steinsåsen. De delene av 
planen nærmest dagens E16 kan bli berørt dersom valgt løsning for ny E16 blir alternativ 13 eller 14 i 
rosa korridor. Planområdet kan også bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger. 
Sikringssoner i forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for 
eksempel anlegg for jordvarme. Dette vil bli aktuelt dersom alternativ 4, 5 eller 7 i rød korridor blir 
valgt som ny trasé. Planområdet kan også få endrede støyforhold som følge av ny E16.  
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Reguleringsplan 552 Nedre Rudshøgda nord (vedtatt 5. oktober 2009) 
Planen regulerer et boligområde langs Steinsfjorden, øst for dagens E16 ved Steinsåsen. De delene av 
planen nærmest dagens E16 kan bli berørt dersom valgt løsning for ny E16 blir alternativ 13 eller 14 i 
rosa korridor. Deler av planområdet kan også bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med 
tunnelløsninger. Sikringssoner i forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i 
grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme. Dette vil bli aktuelt dersom alternativ 4, 5 eller 7 i rød 
korridor blir valgt som ny trasé. Planområdet kan også få endrede støyforhold som følge av ny E16.  
 
Reguleringsplan 710: Svendsrudmoen – Mosmoen (vedtatt 23. juni 1986) 
Planen regulerer til spesialområde – klimavernsone, i tillegg til blant annet landbruksområder, 
boligområde og militært område. I planbestemmelsene oppgis det at: 
 

Formålet med klimavernsonen er å bevare skogen som lebelte for tilliggende jordbruksarealer 
og bebyggelse. Området kan ikke oppdyrkes til jordbruk, eller bebygges med boliger. 
Virksomhet tilknyttet landbruksvirksomhet forøvrig kan tillates, herunder masseuttak til eget 
gårdsbehov. 
 

Planen vil bli berørt dersom alternativ a i grønn korridor eller alternativ b i blå korridor velges som ny 
trasé for E16. Begge disse alternativene vil gi firefelts veg i dagen gjennom deler av planområdet. 
Planområdet kan få endrede støyforhold.  
 
Reguleringsplan 711: Kjelleberget (vedtatt 13. desember 1999) 
Planen regulerer byggeområde for industri og lager ved krysset mellom Seltevegen og Fylkesveg 158. 
Planen regulerer også spesialområder for bevaring av anlegg av historisk og antikvarisk verdi, 
naturminne og klimavernsone. 
 
Planområdet kan bli berørt dersom alternativ a i grønn korridor eller alternativ b i blå korridor velges 
som ny trasé for E16. Begge disse alternativene vil gi firefelts veg i dagen gjennom eller i nærføring til 
planområdet. Planområdet kan få endrede støyforhold. Deler av planområdet kan også bli omfattet av 
sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger. Sikringssoner i forbindelse med tunnel kan legge 
restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme. 
 
Reguleringsplan 714 Gang-sykkelveg Svensrud – Viksenga 
Planen regulerer gang- og sykkelveg mellom Svensrud og Viksenga langs Fyllkesveg 158.  
Planområdet kan bli berørt dersom alternativ a i grønn korridor eller alternativ b i blå korridor velges 
som ny trasé for E16. Begge disse alternativene vil gi firefelts veg i dagen gjennom eller i nærføring til 
planområdet. Planområdet kan få endrede støyforhold. Deler av planområdet kan også bli omfattet av 
sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger. Sikringssoner i forbindelse med tunnel kan legge 
restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme. 
 
Ringerike kommune 
 
Reguleringsplan 107: Ringerike sykehus (vedtatt 25.november 1976) 
Planen regulerer byggeområde for boligbebyggelse og friområde. De delene av planen som omfatter 
offentlige bygg er erstattet av ny plan (Reguleringsplan for sykehusområdet 26.09.2002). Planen kan 
bli berørt dersom valgt løsning blir enten alternativ b i blå korridor, alternativ c, d, e eller f i rød 
korridor, rosa korridor eller alternativ 8 i gul korridor. Planområdet kan også få endrede støyforhold 
dersom ett av nevnte alternativer velges som trasé for ny E16. 
 
Reguleringsplan 107-02: Endret plan for del av Ringerike sykehus (vedtatt 21. november 1996)  
Planens formål er fortetting i eksisterende boligområde. Planen regulerer også offentlige 
trafikkområder. Planen kan bli berørt dersom valgt løsning blir enten alternativ b i blå korridor, 
alternativ c, d, e eller f i rød korridor, eller alternativ 8 i gul korridor. Planområdet kan også få endrede 
støyforhold dersom ett av nevnte alternativer velges som trasé for ny E16. 
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Reguleringsplan 107-3: Reguleringsplan for ny barnehage ved sykehuset (vedtatt 16.mars 2000) 
Planen omfatter byggeområder for småhusbebyggelse og barnehage. Planområdet vil ikke fysisk bli 
berørt av ny E16. Deler av planområdet kan imidlertid bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med 
tunnelløsninger for ny E16. Sikringssoner i forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på blant 
annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme.  
Dette kan bli aktuelt dersom valgt løsning blir i gul korridor. Dersom valgt løsning blir i rød, blå, rosa 
eller gul korridor kan planområdet også få endrede støyforhold som følge av ny E16.  
 
Bebyggelsesplan 107-05: Del av Konglefaret (vedtatt 16.desember 2002) 
Planen regulerer et område med småhusbebyggelse og tilhørende friområde og parkeringsarealer. 
Planområdet vil ikke fysisk bli berørt av ny E16. Deler av planområdet kan imidlertid bli omfattet av 
sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. Sikringssoner i forbindelse med tunnel 
kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme. Dette kan 
bli aktuelt dersom valgt løsning blir i gul korridor. Dersom valgt løsning blir i rød, blå, rosa eller gul 
korridor kan planområdet også få endrede støyforhold som følge av ny E16.  
 
Reguleringsplan 107-06: Ståle Kyllingstadsvei (vedtatt 30.april 2001) 
Reguleringsplanen omfatter område for boligbebyggelse. Området som reguleres av planen vil i 
utgangspunktet ikke berøres fysisk av ny E16. Dersom valgt løsning blir i gul korridor kan deler av 
planområdet bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. Sikringssoner 
i forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg 
for jordvarme. Hvis ny E16 legges i rød, blå, rosa eller gul korridor vil det regulerte området får 
endrede støyforhold. 
 
Reguleringsplan 113-1: Hvervenmoen (vedtatt 22.august 1989) 
Planen regulerer kryssområdet på E16 på Hvervenmoen. Reguleringsformålene er trafikkområder og 
byggeområder for hotell, bevertning og bensinstasjon, og spesialområde for vannpumpestasjon. 
Planområdet vil bli fysisk berørt av ny E16 dersom den valgte traseen blir i rød, blå, rosa eller gul 
korridor. Reguleringsplanen vil bli helt eller delvis erstattet av Kommundelplan for E16 Skaret – 
Hønefoss. Planområdet vil kunne få endrede støyforhold som følge av ny E16. 
 
Reguleringsplan 166: Rv241 – Fv156 Avkjøring til Åsa og Ringåsen (vedtatt 29.november 1984) 
Planen reguler en del av Fv241 (før Rv241) med kryss med avkjørselen til Ringåsen og med Fv156 til 
Åsa. Planen regulerer offentlig trafikkområde og byggeområde for bolig. Deler av planen kan bli 
fysisk berørt dersom valgt trasé for ny E16 blir i rosa korridor eller alternativ e i rød korridor. Begge 
disse alternativene vil medføre ombygging av krysset mellom Fv241 og E16. Planområdet kan 
imidlertid bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16. Sikringssoner i 
forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg 
for jordvarme. 
 
Reguleringsplan 181-01: Hvervenmoen vekstområde (vedtatt 26.juni 1986) 
Planen omfatter næringsområdet på Hvervenmoen med formålene offentlige bygg, kontor, næring og 
industri. Planområdet kan bli fysisk berørt av ny E16 dersom valgt trasé blir i rød, blå, rosa eller gul 
korridor. Atkomsten til planområdet kan bli endret. Planområdet kan få endrede støyforhold som følge 
av ny E16. 
 
Reguleringsplan 181-2: Hvervenmoen – endret gangsti (vedtatt 03. juli 2002) 
Reguleringsplanen er en mindre vesentlig endring av reguleringsplan 181-01 Hvervenmoen 
vekstområde. Planen regulerer formålet friområde – tursti i tillegg til kontor, industri og 
trafikkområde. Planområdet kan bli fysisk berørt av ny E16 dersom valgt trasé blir i rød, blå, rosa eller 
gul korridor. Atkomsten til planområdet kan bli endret. Planområdet kan få endrede støyforhold som 
følge av ny E16. 
 
Reguleringsplan 181-4: Hvervenmoen HV-plast (vedtatt 30. juni 2008) 
Planen er en mindre vesentlig endring av reguleringsplan 181-01 Hvervenmoen, og regulerer formålet 
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byggeområde - industri. Planområdet kan bli fysisk berørt av ny E16 dersom valgt trasé blir i rød, blå, 
rosa eller gul korridor. 
 
Reguleringsplan 192: Ringåsen 2 (vedtatt 29. november 1989) (inkl 198-04 og 198-06) 
Planen regulerer boligområdet Ringåsen, med formålene byggeområde – bolig, trafikkområder og 
friområder. Planen regulerer også en del av E16. Den delen av planområdet som regulerer E16 og 
områdene nær E16 kan bli fysisk berørt dersom rosa korridor velges som trasé for ny E16. Deler av 
planområdet kan bli omfattet av sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16 hvis 
alternativ e eller f i rød korridor velges som ny trasé for E16. Sikringssoner i forbindelse med tunnel 
kan legge restriksjoner på blant annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme. 
Bebyggelsen som omfattes av reguleringsplanen kan få endrede støyforhold. 
 
Bebyggelsesplan 192-02: Søndre Ringåsen (vedtatt 11. desember 2000) 
Planen regulerer boligbebyggelse i boligområdet Ringåsen. Deler av planområdet kan bli omfattet av 
sikringssoner i forbindelse med tunnelløsninger for ny E16 hvis alternativ e eller f i rød korridor 
velges som ny trasé for E16. Sikringssoner i forbindelse med tunnel kan legge restriksjoner på blant 
annet anlegg i grunnen, for eksempel anlegg for jordvarme. Bebyggelsen som omfattes av planen kan 
få endrede støyforhold. 
 
Reguleringsplan 236: G/S Hønen – Åsavegen (vedtatt 29. september 1994) 
Planen regulerer gang/sykkelveg langs fv. 241 mellom E16 og fv. 156 Åsavegen. Deler av planen kan 
bli fysisk berørt dersom ny trasé for E16 bli i rød eller rosa korridor. 
 
Reguleringsplan 237: G/S Hvervenkastet (vedtatt 29. juni 1995) 
Planen regulerer gang/sykkelveg langs E16 mellom Hvervenkastet og fv. 241 Hadelandsvegen. 
Planområdet kan bli fysisk berørt av ny E16 dersom valgt trasé blir i rød, blå, rosa eller gul korridor. 
 
Reguleringsplan 241-02: Hvervenenga (vedtatt 16. desember 2005) 
Planen regulerer boligområdet Hvervenenga sør for E16 ved Hvervenmoen, med hovedformålene 
byggeområde – bolig, offentlig trafikkareal og friområder. Planområdet kan bli fysisk berørt av ny E16 
dersom valgt trasé blir i rød, blå, rosa eller gul korridor. Atkomsten til planområdet kan bli endret. 
Planområdet kan få endrede støyforhold som følge av ny E16. 
 
Reguleringsplan 245-02: Småbråten – Johnsrud (vedtatt 29. august 2002) 
Planen regulerer boligbebyggelse ved Åsa. Planområdet kan bli fysisk berørt dersom valgt trasé for ny 
E16 blir i gul korridor. Planområdet kan få endrede støyforhold som følge av ny E16. 
 
Reguleringsplan 247: GS Snyta – Tolpinrud (vedtatt 30. august 2001) 
De delene av planen som ligger nær Styggedalen kan bli berørt ved ny E16 i grønn korridor.  
 
Reguleringsplan 283-01: Sykehusområdet (vedtatt 26.09.2002) 
Planen regulerer sykehusområdet på Hverven. Planen kan bli berørt dersom valgt løsning for ny E16 
blir i rød, blå, rosa eller gul korridor. Planområdet kan få endrede støyforhold som følge av ny E16. 
 
Reguleringsplan 304: Kryss E16 Styggedalen – Rv35 (vedtatt 14.12.2006) 
Planen regulerer kryss med Rv35 på eksisterende E16 i Styggedalen. Dersom valgt trasé for ny E16 
blir i grønn korridor vil Kommundelplan for E16 Skaret –Hønefoss erstatte reguleringsplanen.  
 
Reguleringsplan 307-03: Tolpinrud vest (vedtatt 20. februar 2008) 
Planen regulerer boligformål og idrettsanlegg. Planen kan bli berørt ved ny E16 i grønn korridor. 
 
Reguleringsplan 325: Grenda i Åsa (vedtatt 23.04.2009) 
Planen regulerer boligbebyggelse i Åsa. Planen kan bli berørt dersom ny E16 legges i gul korridor. 
Planen kan også få endrede støyforhold.  
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Detaljregulering 345: Fv. 158 G/S Botilrud - Helgelandsmoen (ikke vedtatt) 
Planen kan bli fysisk berørt dersom ny E16 vedtas i grønn, blå, rød eller rosa korridor. 
 
Områderegulering 347: Områdeplan Hvervenmoen (ikke vedtatt) 
Planen regulerer næringsområdet på Hvervenmoen. Planområdet vil bli fysisk berørt dersom ny E16 
vedtas i rød, rosa, blå eller gul korridor.  
 
 

2.5 Spesielle lover som kan ha betydning for tiltaket og nødvendige 
tillatelser for å gjennomføre tiltaket 

 
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) av 13. mars 1981, siste 
endringer trådt i kraft 1. januar 2010 
Forurensningsloven har blant annet til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å 
sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over 
trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
For forurensning som oppstår i anleggsfasen vil det som hovedregel være nødvendig med 
tillatelse fra forurensningsmyndigheten etter forurensningsloven § 11. Tillatelse etter denne 
bestemmelsen er blant annet nødvendig for virksomhet som overskrider det som er vanlig 
forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet. 
 
De nødvendige tillatelsene vil bli innhentet i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan for 
prosjektet. 
 
Lov om kulturminner (Kulturminneloven) av 9. juni 1978, siste endringer trådt i kraft 1. 
januar 2010 
Kulturminneloven har som generelt mål å verne kulturminner og kulturmiljøer. Loven setter forbud 
mot inngrep i automatisk fredete kulturminner og gir i tillegg hjemmel til å frede nyere tids 
kulturminner. Veganlegg som kommer i konflikt med kulturminner som er vedtatt fredet 
etter kulturminneloven §§ 15, 19 eller 20 (dvs. fredning av bygninger/anlegg, fredning av område 
rundt et fredet kulturminne eller fredning av et kulturmiljø), vil ikke kunne 
gjennomføres uten at det fattes vedtak om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene i 
kulturminneloven. 
 
Kulturminner fra før 1537 (reformasjonen) og de til enhver tid stående byggverk med 
opprinnelse fra perioden 1537 til 1649 er automatisk fredete dersom ikke annet er bestemt. 
Andre kulturminner kan fredes gjennom vedtak fattet av Riksantikvaren. I påvente av slikt vedtak kan 
fylkeskommunen fatte vedtak om midlertidig fredning av kulturminner. 
Kulturminneloven § 9 pålegger Statens vegvesen å undersøke om tiltaket virker inn på automatisk 
fredete kulturminner. Denne undersøkelsesplikten gjelder ved utarbeidelse av 
reguleringsplan. Undersøkelsen kan foregå ved at planen for tiltaket sendes fylkeskommunen, 
som skal avgi uttalelse innen 3 måneder. 
 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 
Naturmangfoldloven erstatter den tidligere naturvernloven fra 1970. 
 
Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også 
slik at den gir grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 
Loven inneholder blant annet bestemmelser om at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger 
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(§ 8). I den anledning viser vi til utredningen av konsekvenser for naturmiljøet i denne 
konsekvensutredningen og i egen temarapport. 
 
Naturmangfoldloven (tidligere naturvernloven) gir også grunnlag for vern av områder. 
 
Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) av 24. november 2000, siste endringer 
trådt i kraft 1. januar 2010 
Vannressurslovens formål er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 
grunnvann. 
 
 
Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med 
tilhørende bunn og bredder inntil høyeste flomvannstand. 
 
Lov om jord (Jordloven) av 12. mai 1995, siste endringer trådt i kraft 1. januar 2010 
Jordloven har blant annet som formål at arealressursene skal bli brukt på den måten som er mest 
gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. 
§ 9 i jordvernloven sier at ”Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på 
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 
jordbruksproduksjon i framtida.” 
 
I brev av 21.02.2006 fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet til 
kommunene, fylkeskommunene, fylkeslandbruksstyrene og fylkesmennene understrekes 
kommunenes ansvar for å trekke jordvernhensyn inn i kommuneplanarbeidet for å oppnå det 
nasjonale målet om å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene 
innen 2010. 
 
Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982, siste endringer trådte i kraft 28. 
desember 2009. 
Formålet med loven er å fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige 
forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. 
Kapittel 4a i loven om miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte 
eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, 
kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Det følger av § 4a-5 at kommunestyret kan pålegge den 
ansvarlige for et forhold ved en eiendom eller virksomhet å utrede mulige helsemessige konsekvenser 
av forholdet. 
 
 



3. Vegløsninger som er utredet 
  

3.1 Sammenligningsår, prognoseår og analyseperiode  
I en konsekvensutredning gjøres beregninger og vurderinger ut fra et antatt åpningsår for den nye 
vegen. Det antatte åpningsåret er styrende for hva som blir sammenligningsår, prognoseår og 
analyseperiode. Antatt åpningsår for E16 Skaret – Hønefoss er 2023. Valget av antatt åpningsår er 
nærmere omtalt nedenfor. 
 
Sammenligningsåret i en konsekvensutredning skal være det første året den nye vegen er i bruk. I 
konsekvensutredningen for E16 Skaret - Hønefoss brukes antatt åpningsår som sammenligningsår. 
Med antatt åpningsår 2023 blir også sammenligningsåret 2023. 
 
Prognoseåret er det året som legges til grunn for dimensjoneringen av vegen. Normalt settes 
prognoseåret til 20 år etter antatt åpningsår. Prognoseåret blir derfor 2043. Det betyr at det er beregnet 
trafikk i 2043 som skal legges til grunn for dimensjoneringen av den nye vegen. 
 
Analyseperioden er den perioden det beregnes konsekvenser for i en konsekvensutredning. 
Analyseperioden er de første 25 årene etter åpningsåret (I tillegg settes det ved beregning av prissatte 
konsekvenser en restverdi på veganlegget fram til det er 40 år.). Analyseperioden i 
konsekvensutredningen blir 2023 - 2047.  
 
Når ny E16 Skaret - Hønefoss kan bli bygget avhenger først og fremst av finansieringen av vegen. I St. 
meld. nr. 16 (2008-2009), Nasjonal transportplan 2010 – 2019, står det (s. 235) at Regjeringen legger 
opp til at det i løpet av perioden 2010 – 2013 blir utarbeidet planer for strekningen Skaret – Hønefoss 
og at finansieringsløsninger blir vurdert i dialog med lokale myndigheter. Det står ikke noe om når det 
kan være aktuelt å bygge vegen. 
 
Prosjektet vil bli vurdert på nytt i neste Nasjonal transportplan (NTP), som vil gjelde for årene 2014 – 
2023. Vi vet ikke hvilken prioritering prosjektet vil få i denne transportplanen.  
Vanligvis blir prosjekter som kommer med i NTP for første gang lagt til planperiodens siste del. I det 
fastsatte planprogrammet er siste år i neste NTP-periode, 2023, satt som antatt åpningsår for den nye 
vegen, men det understrekes at politiske beslutninger både lokalt og på Stortinget kan påvirke dette 
tidspunktet vesentlig. 
 
Siden planprogrammet ble fastsatt i mars og april 2011, har transportetatene (Avinor, Kystverket, 
Jernbaneverket og Statens vegvesen) lagt fram «Forslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023», 
datert 29.02.2012. I dette forslaget pekes det (s. 128) på at firefeltsveg på strekningen Bjørum – Skaret 
– Rørvik kan være aktuell å bygge i transportplanens siste periode (2018-2023) innenfor et scenario 
der investeringsrammen økes med 45% i forhold til dagens nivå. (E16 Bjørum – Skaret er et eget 
prosjekt som i 2012 er i reguleringsplanfase.) Bygging av strekningen Rørvik – Hønefoss er ikke 
omtalt i planforslaget.  
 
Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 er ventet i mars 2013, og antas å bli 
behandlet av Stortinget før sommeren 2013. Stortingets behandling av Nasjonal transportplan kan gi 
endrete føringer for framdriften av E16 Skaret – Hønefoss. Denne utredningen er imidlertid basert på 
det fastsatte planprogrammet, og 2023 er benyttet som antatt åpningsår for hele strekningen Skaret – 
Hønefoss. 
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3.2 Referansesituasjonen (Alternativ 0) 
Referansesituasjonen beskriver forholdene i sammenligningsåret 2023 dersom det ikke bygges ny veg. 
I referansesituasjonen inngår dagens situasjon fremskrevet til 2023, beregnet trafikkvekst fram til 2023 
og utbygginger som forventes fullført før 2023 (for eksempel tiltak på eksisterende veg, utbygging av 
andre veger, boligbygging og næringsutbygging). 
 
Referansesituasjonen er sammenligningsgrunnlaget for vurderingen av konsekvensene ved de andre 
alternativene. Det betyr at referansesituasjonen per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensene av 
de andre alternativene illustrerer dermed forskjellen mellom det enkelte alternativet og 
referansesituasjonen.  
 
I vårt tilfelle inngår følgende i referansesituasjonen: 

 E16 Kjørbo (Sandvika) – Wøyen utbygd til fire kjørefelt (Midler til oppstart satt av i NTP 
2010-2019, omtale s. 235, 236 og 237) 

 E16 Bjørum – Skaret utbygd til fire kjørefelt (Omtalt som aktuell i andre del av planperioden i 
NTP 2010-2019, dvs. årene 2014-2019, omtale s. 235) 

 Midtdeler på eksisterende E16 Vik – Botilrud.  Midtdeleren er under planlegging og forventes 
bygget i god tid før sammenligningsåret 2023. 
 

Trafikkøkning som følge av utbygging av boliger og næring ivaretas gjennom de generelle prognosene 
for trafikkvekst som inngår i trafikkmodellen1. Trafikkmodellen legger til grunn Statistisk sentralbyrås 
prognoser for vekst i befolkningsmengde. Det vil si at modellen baserer seg på at befolkningen i 
Ringerike kommune skal vokse fra rundt 29 000 personer til ca. 36 000 personer i perioden 2010-
2043, og befolkningen i Hole kommune skal vokse fra ca. 6 000 personer til ca. 10 500 personer i 
samme periode. (Se nærmere omtale av trafikkmodellen i kapittel 4.)  
 
 

  

                                                      
1 I det fastsatte planprogrammet er en del konkrete utbyggingsområder omtalt. Det gjelder Elstangen, Nedre 
Rudshøgda og Helgelandsmoen næringspark i Hole kommune og Krakstadmarka i Ringerike kommune. 
Grunnkretsene der disse områdene ligger er lagt inn i trafikkmodellen med vekstfaktorer på samme måte som 
øvrige grunnkretser i kommunene.  
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3.3 Om presentasjonen av vegløsninger som er utredet 
Det er utredet vegløsninger innenfor fem hovedkorridorer, kalt grønn, blå, rød, gul og rosa korridor. 
Innenfor hver korridor er det flere mulige kombinasjoner av alternativer, totalt er det uredet 29 mulige 
kombinasjoner av løsninger fordelt på de fem korridorene.  
 
I dette kapitlet er det brukt kart for å vise vegløsningene. I tillegg til kartene er det laget 3D-
illustrasjoner av deler av flere vegløsninger. Disse illustrasjonene finner man i kapittel 7.2 
Landskapsbilde. 
 
I presentasjonen av løsninger som skal utredes, gjennomgås de fem hovedkorridorene delstrekning for 
delstrekning.  
 
For grønn, blå, rød og rosa korridor er presentasjonen delt i tre delstrekninger: 

 Delstrekning 1: Skaret – Rørvik 
 Delstrekning 2: Rørvik – Bymoen/Stein 
 Delstrekning 3: Bymoen/Stein – Hønefoss 

 
For gul korridor er presentasjonen delt i to delstrekninger: 

 Delstrekning 1: Skaret – rasteplassen 
 Delstrekning 2: Rasteplassen - Hønefoss 

 
På delstrekning 1 er alternativene nummerert med store bokstaver (A, B, C), på delstrekning 2 med tall 
(1, 2, 3, 4 osv.), på delstrekning 3 med små bokstaver (a, b, c, d osv.) 
 
Et alternativ kan for eksempel ha betegnelsen A2c. Det betyr at alternativet innebærer alternativ A på 
delstrekning 1 (Skaret – Rørvik), alternativ 2 på delstrekning 2 (Rørvik – Stein) og alternativ c på 
delstrekning 3 (Stein – Hønefoss). 
 
Kartet på neste side gir en oversikt over alle alternativene i de fem korridorene. 
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Figur 3-1: Oversiktskart over alle løsninger som er utredet 
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3.4 Vegløsninger i grønn korridor 
 

3.4.1 Delstrekning 1: Skaret – Rørvik 
Det er kun ett alternativ på denne delstrekningen i grønn korridor, alternativ A. 
 
Alternativ A: Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t 
Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. Vegen legges i og nær dagens E16-trasé. Tunnelene ved Skaret 
og Nes får begge fire kjørefelt fordelt på to separate tunnelløp. 
 
På denne delstrekningen blir det ingen kryss på ny veg. (Krysset på Rørvik omtales under neste 
delstrekning.) 
 
I forbindelse med prosjektet E16 Bjørum - Skaret vil det bli bygget et fullt kryss sør for Skaret tunnel 
med tilknytning til Sollihøgda og fv. 285 gjennom Lier. Dagens to halve kryss sør og nord for Skaret-
tunnelen erstattes av dette krysset.  
 
Dagens halve kryss sør for Nestunnelen forsvinner når ny veg bygges. Forbindelsen mellom E16 og 
fv. 155 Utstranda vil gå via det nye fulle krysset på Skaret, på lokalvegen utenom Skarettunnelen, og 
videre på en tofeltsveg parallelt med E16 til Sønsterud. Kjøretøyer som ikke er tillatt på motorveg 
(kjøretøyer med hastighet under 40 km/t og mopeder) må benytte denne parallellvegen og fv. 155.  
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Løsning for gang- og sykkeltrafikk på denne delstrekningen 
Som en del av prosjektet E16 Bjørum – Skaret bygges det gang- og sykkelveg mellom det nye fulle 
krysset sør for Skarettunnelen og langs Lierveien ned til fv. 285 tar av mot Lier. Videre langs 
Skarveien utenom Skarettunnelen er det ikke planlagt egen gang- og sykkelveg. Med omlegging av 
krysset mellom E16 og fv. 285 vil det bli liten trafikk igjen på Skarveien. Det er derfor lagt opp til at 
gående og syklende benytter Skarveien sammen med biltrafikken. Videre nordover bruker gående og 
syklende ny veg parallelt med E16 til Sønsterud, og derfra fv. 155 Utstranda til Rørvik. Her legges det 
opp til blandet trafikk (gående, syklende og kjørende på samme veg), bortsett fra mellom Elstangen og 
Rørvik, der det er egen gang- og sykkelveg.  
 
Parallelvegnettet som benyttes av gående og syklende vil i normalsituasjonen ha liten biltrafikk. I 
situasjoner der E16 er stengt og trafikken ledes over på parallelt vegnett, kan det oppstå konflikter 
mellom biltrafikk og gang-/sykkeltrafikk. Nærmere vurdering av tilretteleggingen for gående og 
syklende er gjort i kapittel 10.4. 
 

3.4.2 Delstrekning 2: Rørvik – Bymoen 
Det er tre alternativer på denne delstrekningen i grønn korridor, alternativ 1, 6 og 12. 
 
Alternativ 1: Rørvik – Smiujordet - Bymoen (bru og kort tunnel) 
Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. Vegen krysser Kroksund på bru, går i tunnel gjennom Fekjær-
/Gjesvalåsen, og videre i dagen frem til Bymoen.  
 
På denne delstrekningen inngår følgende kryss: 

 Halvt sørvendt kryss ved Rørvik 
 Fullt kryss på Smiujordet med forbindelse til Vik 

 
Fordi det er et halvt sørvendt kryss ved Rørvik, vil trafikk som kommer fra fv. 155 Utstranda, ikke 
kunne kjøre på ny E16 i retning nordover ved Rørvik. Denne trafikken må benytte lokalvegen (dagens 
E16) nordover forbi Sundvollen. 
 
Løsning for gang- og sykkeltrafikk på denne delstrekningen 
Det legges ikke opp til gang- og sykkeltrafikk parallelt med ny E16. Gang- og sykkeltrafikken benytter 
dagens tilbud langs eksisterende E16. Det er egen gang- og sykkelveg parallelt med dagens E16 på 
hele strekningen Rørvik – Stein. 
 
Skal man til Bymoen til fots eller på sykkel, benytter man eksisterende gang- og sykkelveger og/eller 
lokalveger.   
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3.4.3 Delstrekning 3: Bymoen – Styggedalen 
Det er kun ett alternativ på denne delstrekningen i grønn korridor, alternativ a. 
 
Alternativ a: Bymoen – Helgelandsmoen – Styggedalen 
Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. Vegen går i dagen fra Bymoen via Helgelandsmoen til 
Styggedalen. 
 
På denne delstrekningen inngår følgende kryss: 

 Fullt kryss på Helgelandsmoen 
 Fullt kryss i Styggedalen med tilknytning til rv. 35 og dagens E16 

 
Løsning for gang- og sykkeltrafikk på denne delstrekningen 
Det legges ikke opp til gang- og sykkeltrafikk parallelt med ny E16. Gang- og sykkeltrafikken benytter 
dagens tilbud langs eksisterende E16. Det er et tilbud med egen gang- og sykkelveg eller lokal 
parallellveg (på delstrekningen fra Gile til Ringvold) langs dagens E16 på hele strekningen Stein – 
Hvervenmoen. Mellom Hvervenmoen og krysset i Styggedalen er det ikke noe tilbud til gående og 
syklende langs dagens veg. Det er heller ikke lagt opp til å bygge dette i forbindelse med ny veg. 
 
Skal man til Helgelandsmoen på sykkel eller til fots, kan man fra eksisterende E16 ved Botilrud 
benytte eksisterende gang- og sykkelveg fram til Kirkebakken, og deretter fremtidig gang-/sykkelveg 
langs fylkesveg 158 Gomnesveien til Helgelandsmoen.  
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3.4.4 Linjer i grønn korridor 
I grønn korridor kan man kombinere løsningene på de ulike delstrekningene til tre sammenhengende 
linjer for hele strekningen Skaret – Styggedalen: 

 A1a 
 A6a 
 A12a 

 
Oppsummering av løsningene i grønn korridor: 

 På delstrekningen Skaret – Rørvik er alle løsninger i grønn korridor like, og ligger i og nær 
dagens E16-trasé (alternativ A). 

 Løsningene er forskjellige på delstrekningen Rørvik – Bymoen: 
o Alternativ 1 krysser Kroksund på bru, går inn i en kort tunnel gjennom Gjesval-

/Fekjæråsen, deretter ut i dagen på Smiujordet, der det blir et fullt planskilt kryss, 
videre i dagen til Bymoen (ikke kryss på Bymoen). 

o Alternativ 6 går under Kroksund i en undersjøisk tunnel. Tunnelen fortsetter helt til 
Bymoen, der vegen kommer ut i dagen og det blir et fullt planskilt kryss. 

o Alternativ 12 krysser Kroksund på bru, og går deretter inn i en lang tunnel til Bymoen, 
der vegen kommer ut i dagen og det blir et fullt planskilt kryss. 

 På delstrekningen Bymoen – Styggedalen er alle løsningene like (alternativ a). 
 Alle løsninger i grønn korridor innebærer firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. 

 
 

3.4.5 Tiltak på eksisterende veger ved ny veg i grønn korridor 
 
 
 
 
 
 

 
Skaret - Rørvik 
På Skaret vil det bli endringer av kryssløsningene. Prosjektet E16 Bjørum – Skaret innebærer et nytt 
fullt kryss på Skaret. Dette vil erstatte dagens to halve kryss, som ligger på hver sin side av 
Skarettunnelen. Koblingen til fv. 285 gjennom Lier vil være i det nye krysset.  
 
Vegen som går utenom Skarettunnelen, Lierveien/Skarveien, vil ikke lenger være tilknyttet E16 på 
nordsiden av Skarettunnelen. I stedet blir den knyttet til en ny tofeltsveg som går parallelt med nye 
E16 ned til Sønsterud. 
 
Dagens halve sørvendte kryss på E16 på sørsiden av Nestunnelen/ved Sønsterud fjernes. Det vil si at 
utveksling mellom E16 og fv. 155 Utstranda må gå via det nye krysset på Skaret, Lierveien/Skarveien 
og den nye vegen parallelt med E16 til Sønsterud. Utvidelse av E16 og bygging av ny parallellveg vil 
føre til at atkomster til boliger på Homledal vil måtte legges om. Det kan også bli nødvendig å rive 
bygninger. 
 
På strekningen Skaret – Rørvik vil eksisterende E16 inngå som en del av ny E16. Det blir behov for å 
justere en del driftsveger/skogsbilveger som krysser under eller går langs E16. 
 
 
Rørvik - Bymoen 
På strekningen Rørvik – Styggedalen vil eksisterende E16 bli liggende som i dag. Lokaltrafikken vil 
dermed ha det samme tilbudet som i dag, men fremkommeligheten vil bli bedre fordi mye av trafikken 

Fra planprogrammet: 
Konsekvensutredningen skal vurdere behovet for tiltak for å tilpasse eksisterende veg som 
ikke lenger vil være en del av E16 til vegens nye funksjon. 
Avvikling av lokaltrafikken skal vurderes i konsekvensutredningen, og løsninger skal 
foreslås. 
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er flyttet over på den nye vegen. Fordi dagens E16 vil være omkjøringsveg for nye E16, er det ikke 
lagt til grunn noen nedgradering av vegstandarden. 
 
Ved Rørvik må fv. 155 legges om og tilpasses det nye krysset på E16. I tillegg må lokalveger justeres 
og legges om. Nøyaktig hvordan disse omleggingene vil bli, bestemmes først i neste fase, 
reguleringsplan. Eksemplene på løsninger som er tegnet i denne planfasen viser at blant annet 
lokalvegen Klokkerbråtan må legges om.  
 
I alternativ A1a og A12a, som innebærer bru over Kroksund, vil vegen bli lagt over området der 
Rørvik camping ligger i dag. Campingplassen vil bli borte. 
 
I alternativ A1a og A12a vil det også bli justeringer av lokalvegene på nordvestsiden av Kroksund. 
Tangenveien er tenkt lagt under brua, mens Rudsøgardveien er tenkt lagt oppå tunnelmunningen. 
 
I alternativ A1a blir det behov for omlegging av lokalveger i området ved Smiujordet. Fekjærveien er 
tenkt lagt over tunnelmunningen. Løkengata er tenkt ført parallelt med ny E16 et stykke nordvestover 
til et egnet punkt for kryssing under E16. Ole Rytteragers vei er tenkt lagt på bru over ny E16. 
 
I området ved Kjelleberget vil alternativ A1a medføre at fv. 158 Røyseveien må legges om og krysse 
under E16. Vegen til Pålerud må legges om. I samme område må lokalveger sør og vest for Hvitmyr 
legges om og tilpasses.  
 
I alternativ A6a og A12a kommer tunnelen ut like vest for Kjelleberget. Området sør og sørvest for 
Hvitmyr går da med til det planskilte krysset på E16. Selteveien legges oppå tunnelportalen. 
 
 
Bymoen - Styggedalen 
Nord for Bymoen er alle linjer i grønn korridor like.  
 
Ved Moholt/Svingerud må lokalvegen justeres, og er tenkt lagt over E16. 
 
Ved Lamyra må skogsbilveger legges om og under E16. 
 
På nordsiden av brua over Storelva må  fv. 162 Busundveien justeres og legges under E16. 
 
Opp mot Styggedalen må atkomsten til Madsplassen, Nedre Dal, Øvre Dal og Søndre Dal legges om. 
 
I kryssområdet i Styggedalen må rv. 35 og eksisterende E16 tilpasses ny E16. 
 

3.4.6 Omkjøring ved stenging av ny E16 i grønn korridor 
 
Alternativ A1a 
Stenging av Skarettunnelen, Nestunnelen eller dagstrekningen mellom disse tunnelene 
Ved planlagt stenging (for eksempel for vask eller annet vedlikehold i tunnelen) er det en mulighet at 
man stenger ett tunnelløp av gangen og kjører toveistrafikk i det andre tunnelløpet. Planlagt stenging 
av denne typen vil normalt bli lagt til lavtrafikkperioder (natt). 
 
Ved hendelser som gjør det nødvendig å stenge begge tunnelløp i en av tunnelene eller alle fire 
kjørefelt på dagstrekningen mellom tunnelene, vil trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute 
(beskrevet fra sør mot nord): kjører av E16 i krysset sør for Skarettunnelen, følger Lierveien/Skarveien 
utenom Skarettunnelen, videre på ny veg parallelt med E16 til Sønsterud, deretter øvre del av fv. 155 
til eksisterende omkjøringsveg (åpnet oktober 2011) opp til nordenden av Nestunnelen. 
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Stenging av dagstrekningen Nestunnelen -  Rørvik 
Ved planlagt stenging på denne delstrekningen er det en mulighet å stenge to felt av gangen og la 
toveis trafikk benytte de to andre feltene. 
 
Stenging av alle fire felt på denne dagstrekningen vurderes å inntreffe sjelden. Når det skjer, vil 
omkjøringsruta bli slik (beskrevet fra sør mot nord): kjører av E16 i krysset sør for Skarettunnelen, 
følger Lierveien/Skarveien utenom Skarettunnelen, videre på ny veg parallelt med E16 til Sønsterud, 
deretter fv. 155 Utstranda til Rørvik, videre fra Rørvik på dagens E16 via Sundvolden og Garntangen 
til Vik, derfra inn på ny E16 via krysset på Smiujordet. Alternativt kan man velge å fortsette videre 
nordover på dagens E16. Man kommer ikke på ny E16 ved Rørvik fordi det kun er et halvt sørvendt 
kryss der.  
 
Stenging av bru og/eller tunnel mellom Rørvik og Smiujordet 
Ved planlagt stenging på denne delstrekningen er det en mulighet at man stenger to felt på brua 
og/eller ett løp i tunnelen og kjører toveis trafikk på de to øvrige feltene på brua og/eller i det andre 
løpet i tunnelen. 
 
Ved hendelser som gjør det nødvendig å stenge alle fire felt på brua og/eller begge tunnelløp, vil 
trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): kjører av ny E16 i det 
halve sørvendte krysset ved Rørvik, kjører dagens E16 via Sundvollen og Garntangen til Vik, derfra 
inn på ny E16 igjen via krysset på Smiujordet. Alternativt kan man velge å fortsette videre nordover på 
dagens E16. 
 
Stenging av veg i dagen og/eller bru mellom Smiujordet og Styggedalen 
Ved planlagt stenging av veg i dagen eller brua over Storelva på denne delstrekningen er det en 
mulighet å stenge to felt og la toveis trafikk benytte de to andre feltene. 
 
Stenging av alle fire kjørefelt på denne dagstrekningen vurderes å inntreffe sjelden. Når det skjer, vil 
omkjøringsruta bli slik (beskrevet fra sør mot nord): kjører av ny E16 i krysset på Smiujordet, 
gjennom Vik til dagens E16, og benytter denne via Steinssletta og Hvervenmoen til krysset i 
Styggedalen, der man kjører på ny E16 igjen.  
 
Krysset på Helgelandsmoen kan brukes til å «tømme» vegen for biler like etter en stenging. Man 
kjører da fv. 158 til dagens E16 ved Botilrud. Fv. 158 vurderes imidlertid ikke som egnet som 
omkjøringsveg for E16, slik at det er lite aktuelt å stenge delstrekningen Smiujordet – 
Helgelandsmoen eller delstrekningen Helgelandsmoen – Styggedalen. Ved hendelser på en av disse 
delstrekningene, vil omkjøringsruta bli mellom Smiujordet og Styggedalen. 
 
 
Alternativ A6a og A12 a 
Løsningene for omkjøring blir de samme i disse to alternativene. 
 
Stenging på strekningen Skaret - Rørvik 
På denne delstrekningen er alternativene A6a og A12a helt like alternativ A1a, og 
omkjøringsløsningen blir den samme. 
 
Stenging på strekningen Rørvik-Bymoen 
På denne delstrekningen kan det i alternativ A6a bli stenging av den lange undersjøiske tunnelen (ca. 
6040 m) mellom Rørvik og Bymoen og/eller dagstrekningen mellom Bymoen og Styggedalen. 
 
I alternativ A12a kan det bli stenging av brua over Kroksund, tunnelen fra Kroksund til Bymoen (ca. 
3230 m) og/eller dagstrekningen mellom Bymoen og Styggedalen. 
 
Ved planlagt stenging er det en mulighet at man stenger to felt på brua og/eller ett løp i tunnelen og 
kjører toveis trafikk på de to øvrige feltene på brua og/eller i det andre løpet i tunnelen. 
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Ved hendelser som gjør det nødvendig å stenge alle fire felt på brua, begge tunnelløp eller alle felt på 
vegen i dagen, vil trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): 
kjører av ny E16 i det halve sørvendte krysset ved Rørvik, kjører dagens E16 via Sundvollen, Vik, 
Steinssletta og Hvervenmoen til Styggedalen, derfra inn på E16 igjen via krysset i Styggedalen. Det 
vil si at man må benytte dagens E16 på hele strekningen Rørvik – Styggedalen. 
 
Grunnen til at man ikke kan stenge delstrekningene Rørvik – Bymoen, Bymoen – Helgelandsmoen 
eller Helgelandsmoen – Styggedalen, men må stenge hele strekningen Rørvik – Styggedalen hvis en 
av de tre delstrekningene blir stengt, er at forbindelsesvegene fra de aktuelle kryssene til dagens E16 
ikke er egnet som omkjøringsveger for E16-trafikken. Verken forbindelsen fra krysset på Bymoen til 
eksisterende E16, dvs. Selteveien, eller forbindelsen fra krysset ved Helgelandsmoen til eksisterende 
E16, dvs. fv. 158 Gomnesveien, har god nok standard. Kryssene på Bymoen og Helgelandsmoen kan 
imidlertid benyttes til å «tømme» nye E16 for trafikk rett etter stenging. 
 
 

3.4.7 Lengder i grønn korridor 
Tabellen nedenfor viser total lengde hovedveg, lengde veg i dagen, lengde tunneler og lengde bruer for 
alternativene i grønn korridor. 
 

Tabell 3-1: Lengder i grønn korridor 

 Alternativ Total lengde hovedveg Veg i dagen Tunneler Bruer 
 A1a 23,3 km 19,2 km 2,4 km 1,7 km 

A6a 24,7 km 16,0 km 7,7 km 1,0 km 
A12a 23,3 km 16,6 km 5,0 km 1,7 km 

 
 

3.4.8 Kostnader i grønn korridor 
Tabellen nedenfor viser kostnader for alternativene i grønn korridor. Kostnadene er beregnet i 2012-
kroner, og anslås å ha en usikkerhet på 25%. 
 

Tabell 3-2: Kostnader i grønn korridor 

 Alternativ Kostnader (2012-kroner, usikkerhet 25%) 
 A1a 4,63 milliarder kr 

A6a 6,72 milliarder kr 
A12a 5,46 milliarder kr 
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3.5 Vegløsninger i blå korridor 
 

3.5.1 Delstrekning 1: Skaret – Rørvik 
Det er kun ett alternativ på denne delstrekningen i blå korridor, alternativ A. Dette er samme løsning 
som i grønn korridor på denne delstrekningen. Beskrivelse finnes under grønn korridor, Delstrekning 
1: Skaret – Rørvik. 
 

3.5.2 Delstrekning 2: Rørvik – Bymoen  
Det er tre alternativer på denne delstrekningen i blå korridor, alternativ 1, 6 og 12. Dette er de samme 
løsningene som i grønn korridor på denne delstrekningen. Beskrivelse finnes under grønn korridor, 
Delstrekning 2: Rørvik – Bymoen. 

3.5.3 Delstrekning 3: Bymoen – Hvervenmoen 
Det er kun ett alternativ på denne delstrekningen i blå korridor, alternativ b. 
 
Alternativ b: Bymoen – Norderhov – Hvervenmoen 
Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. Vegen går i dagen fra Bymoen via Norderhov til 
Hvervenmoen. 
 
På denne delstrekningen inngår følgende kryss: 

 Kryss ved Norderhov:  
o Fullt kryss i alternativ A1b  
o Halvt sørvendt kryss i alternativ A6b og A12b 

 Fullt kryss på Hvervenmoen 
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3.5.4 Linjer i blå korridor 
I blå korridor kan man kombinere løsningene på de tre delstrekningene til tre sammenhengende linjer 
for hele strekningen Skaret – Hvervenmoen: 

 A1b 
 A6b 
 A12b 

 
Oppsummering av løsningene i blå korridor: 

 På delstrekningen Skaret – Rørvik er alle løsninger i blå korridor like, og ligger i og nær 
dagens E16-trasé. På denne delstrekningen er blå korridor lik grønn korridor (alternativ A). 

 Løsningene er forskjellige på delstrekningen Rørvik – Bymoen: 
o Alternativ 1 krysser Kroksund på bru, går inn i en kort tunnel gjennom Gjesval-

/Fekjæråsen, deretter ut i dagen på Smiujordet, der det blir et fullt planskilt kryss, 
videre i dagen til Bymoen (ikke kryss på Bymoen). 

o Alternativ 6 går under Kroksund i en undersjøisk tunnel. Tunnelen fortsetter helt til 
Bymoen, der vegen kommer ut i dagen og det blir et fullt planskilt kryss. 

o Alternativ 12 krysser Kroksund på bru, og går deretter inn i en lang tunnel til Bymoen, 
der vegen kommer ut i dagen og det blir et fullt planskilt kryss. 

 På delstrekningen Bymoen – Hvervenmoen er alle løsninger like (alternativ b). 
 Alle løsninger i blå korridor innebærer firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. 

 
Mellom Skaret og Bymoen er alternativene i blå korridor like alternativene i grønn korridor. Nordover 
fra Bymoen er grønn og blå korridor forskjellige. 
 
 

3.5.5 Tiltak på eksisterende veger ved ny veg i blå korridor 

 
 
Skaret - Rørvik 
På strekningen Skaret – Bymoen er blå korridor lik grønn korridor. Tiltakene på eksisterende veger vil 
derfor bli de samme som beskrevet for grønn korridor, se kapittel 3.4.5. 
 
Mellom Skaret og Rørvik vil eksisterende E16 bli en del av ny E16 på samme måte som i grønn 
korridor.  
 
Rørvik - Bymoen 
På strekningen Rørvik – Hverven gård vil eksisterende E16 bli liggende som i dag. Lokaltrafikken vil 
dermed ha det samme tilbudet som i dag, men fremkommeligheten vil bli bedre fordi mye av trafikken 
er flyttet over på den nye vegen. Fordi dagens E16 vil være omkjøringsveg for nye E16, er det ikke 
lagt til grunn noen nedgradering av vegstandarden. 
 
Omleggingene av eksisterende veger som følge av traseene for ny E16 på strekningen Rørvik – 
Bymoen vil være de samme i blå korridor som i grønn korridor. Se beskrivelser under grønn korridor, 
kapittel 3.4.5. 
 
 

Fra planprogrammet: 
Konsekvensutredningen skal vurdere behovet for tiltak for å tilpasse eksisterende veg som 
ikke lenger vil være en del av E16 til vegens nye funksjon. 
Avvikling av lokaltrafikken skal vurderes i konsekvensutredningen, og løsninger skal 
foreslås. 
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Bymoen – Hvervenmoen 
Ny E16 medfører at Jørgen Moes vei må justeres og legges under E16 nordøst for Moholt. 
 
I området ved Hanserud og Lamyra må lokalvegen legges om. Den kan krysse over tunnelportalen på 
nye E16. 
 
Ved Norderhov, nærmere bestemt mellom Haugen og Gusgården, må fv. 158 Gomnesveien legges om 
og tilpasses krysset på nye E16. I alternativ A1b er det lagt til grunn et fullt planskilt kryss her. I 
alternativ A6b og A12b er det lagt til grunn et halvt sørvendt kryss. 
 
På strekningen fra Hverven gård til Hvervenmoen må eksisterende E16 legges om. Eksisterende E16 
er tenkt å krysse under ny E16 og ligge parallelt med den nye vegen, på vestsiden av ny veg, til krysset 
på Hvervenmoen.  
 
I kryssområdet på Hvervenmoen blir det vesentlige endringer. Esso-stasjonen, Ringerike gjestegård og 
Skeidar må rives, og lokalveger og gang- og sykkelveger tilpasses krysset på den nye firefeltsvegen. 
 

3.5.6 Omkjøring ved stenging av ny E16 i blå korridor 
 
Alle alternativ i blå korridor på strekningen Skaret - Bymoen 
På strekningen Skaret – Bymoen er vegløsningene i blå korridor helt like løsningene i grønn korridor. 
Omkjøringsrutene i blått alternativ A1b er derfor de samme som beskrevet for grønt alternativ A1a, og 
omkjøringsrutene for de blå alternativene A6b og A12b er de samme som beskrevet for de grønne 
alternativene A6a og A12a. 
 
Alternativ A1b 
Stenging av dagstrekning eller tunnel mellom Bymoen og Norderhov 
Ved planlagt stenging på denne delstrekningen er det en mulighet at man stenger to felt på 
dagstrekningen og/eller ett løp i tunnelen og kjører toveis trafikk på de øvrige to feltene eller det andre 
løpet i tunnelen. 
 
Ved hendelser som gjør det nødvending å stenge alle fire felt på dagstrekningen eller begge tunnelløp, 
vil trafikken på ny E16 bli ledet inn på følgende rute (beskrevet fra sør mot nord): kjører av ny E16 på 
Rørvik, følger dagens E16 via Vik, Steinssletta og Botilrud til Hvervenmoen. Alternativ kan trafikken 
bli ledet inn på ny E16 ved å ta av fra dagens E16 på Botilrud og kjøre v. 158 til krysset på nye E16 
ved Norderhov.  
 
Selteveien fra krysset på ny E16 ved Bymoen til dagens E16 på Steinssletta vurderes ikke å være egnet 
som omkjøringsrute for E16-trafikken. Derfor må trafikken følge dagens E16 helt fra Rørvik selv om 
stengingen er på strekningen Bymoen – Norderhov. Krysset på Bymoen og Selteveien kan imidlertid 
brukes til å «tømme» nye E16 for trafikk rett etter stenging. 
 
Stenging på dagstrekningen Norderhov – Hvervenmoen 
Ved planlagt stenging på denne delstrekningen er det en mulighet å stenge to felt av gangen og la 
toveis trafikk benytte de to resterende feltene. 
 
Stenging av alle fire kjørefelt på denne delstrekningen vurderes å inntreffe sjelden. Når det skjer, vil 
omkjøringsruta bli slik (beskrevet fra sør mot nord): kjører av ny E16 i krysset på Norderhov, følger 
fv. 158 til Botilrud, deretter dagens E16 til Hvervenmoen. 
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Alternativ A6b og A12b 
Stenging av dagstrekning eller tunnel mellom Bymoen og Norderhov 
Omkjøringsruta i alternativ A6b og A12b blir den samme som beskrevet for alternativ A1b, med 
unntak av at man i alternativ A6b og A12b ikke har mulighet til å kjøre på ny E16 nordover i krysset 
på Norderhov, da dette er et halvt sørvendt kryss i disse to alternativene.  
 
Stenging på dagstrekningen Norderhov – Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A6b og A12b like alternativ A1b, og omkjøringsruta blir som 
beskrevet for alternativ A1b. 
 
 

3.5.7 Lengder i blå korridor 
Tabellen nedenfor viser total lengde hovedveg, lengde veg i dagen, lengde tunneler og lengde bruer for 
alternativene i blå korridor. 
 

Tabell 3-3: Lengder i blå korridor 

 Alternativ Total lengde hovedveg Veg i dagen Tunneler Bruer 
 A1b 23,5 km 19,0 km 3,8 km 0,7 km 

A6b 25,0 km 15,8 km 9,2 km 0 km 
A12b 23,5 km 16,4 km 6,4 km 0,7 km 

 

3.5.8 Kostnader i blå korridor 
Tabellen nedenfor viser kostnader for alternativene i blå korridor. Kostnadene er beregnet i 2012-
kroner, og anslås å ha en usikkerhet på 25%. 
 

Tabell 3-4: Kostnader i blå korridor 

 Alternativ Kostnader (2012-kroner, usikkerhet 25%) 
 A1b 4,81 milliarder kr 

A6b 6,90 milliarder kr 
A12b 5,64 milliarder kr 
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3.6 Vegløsninger i rød korridor 
 

3.6.1 Delstrekning 1: Skaret – Rørvik 
Det er kun ett alternativ på denne delstrekningen i rød korridor, alternativ A. Dette er samme løsning 
som i grønn og blå korridor på denne delstrekningen. Beskrivelse finnes under grønn korridor, 
Delstrekning 1: Skaret – Rørvik. 
 

3.6.2 Delstrekning 2: Rørvik – Stein 
Det er fem alternativer på denne delstrekningen i rød korridor, alternativ 2, 3, 4, 5 og 7. 
 
Alternativ 2: Rørvik – Smiujordet – Stein (bru og to tunneler) 
Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. Vegen krysser Kroksund på bru, går i tunnel gjennom Gjesval-
/Fekjæråsen, i dagen over Smiujordet, og videre i tunnel til Stein. 
 
På denne delstrekningen inngår følgende kryss: 

 Halvt sørvendt kryss ved Rørvik 
 Fullt kryss på Smiujordet med forbindelse til Vik 
 Halvt nordvendt kryss på Stein 

 
Fordi det kun er halvt sørvendt kryss ved Rørvik, vil trafikk som kommer fra fv. 155 Utstranda, ikke 
kunne kjøre på ny E16 i retning nordover ved Rørvik. Denne trafikken må benytte lokalvegen (dagens 
E16) nordover, og kan kjøre på ny E16 ved Stein. Alternativt kan man ta av fra eksisterende E16 ved 
Vik og komme inn på ny E16 i krysset på Smiujordet. 
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Løsning for gang- og sykkeltrafikk på denne delstrekningen 
Det legges ikke opp til gang- og sykkeltrafikk parallelt med ny E16. Gang- og sykkeltrafikken benytter 
dagens tilbud langs eksisterende E16. Det er egen gang- og sykkelveg parallelt med dagens E16 på 
hele strekningen Rørvik – Stein. 
 
Alternativ 4: Rørvik – Vik – Stein (bru og to tunneler) 
Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t, unntatt ved Vik. Vegen krysser Kroksund på bru, går i tunnel 
gjennom Gjesval-/Fekjæråsen, i dagen forbi Vik, og inn i tunnel under Steinsåsen til Stein.  
 
På denne delstrekningen inngår følgende kryss: 

 Halvt sørvendt kryss ved Rørvik 
 Fullt kryss ved Vik 
 Halvt nordvendt kryss ved Stein 

 
Dagstrekningen mellom de to tunnelene i Vik er for kort til at man får plass til et kryss som 
tilfredsstiller vegnormalens krav til kryss på en veg med fartsgrense 100 km/t, derfor må fartsgrensen 
settes ned til 80 km/t for at man skal kunne ha kryss her. 
 
Fordi det er et halvt sørvendt kryss ved Rørvik, vil trafikk som kommer fra fv. 155 Utstranda, ikke 
kunne kjøre på ny E16 i retning nordover ved Rørvik. Denne trafikken må benytte lokalvegen (dagens 
E16) nordover til Vik, der den kan kjøre på ny E16. 
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hele strekningen Rørvik – Stein. Ved Vik må gang- og sykkelløsningen justeres for å tilpasses den nye 
vegen. 
 
Alternativ 5: Rørvik – Vik – Stein (to tunneler, en undersjøisk) 
Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t, unntatt ved Vik. Vegen krysser Kroksund i undersjøisk tunnel 
som kommer opp i Vik, deretter går den i dagen forbi Vik, og så inn i tunnel under Steinsåsen til Stein. 
 
På denne delstrekningen inngår følgende kryss: 

 Halvt sørvendt kryss ved Rørvik 
 Fullt kryss ved Vik 
 Halvt nordvendt kryss ved Stein 

 
Dagstrekningen mellom de to tunnelene i Vik er for kort til at man får plass til et kryss som 
tilfredsstiller vegnormalens krav til kryss på en veg med fartsgrense 100 km/t, derfor må fartsgrensen 
settes ned til 80 km/t for at man skal kunne ha kryss her. 
 
Fordi det er et halvt sørvendt kryss ved Rørvik, vil trafikk som kommer fra fv. 155 Utstranda, ikke 
kunne kjøre på ny E16 i retning nordover ved Rørvik. Denne trafikken må benytte lokalvegen (dagens 
E16) nordover til Vik, der den kan kjøre på ny E16. 
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hele strekningen Rørvik – Stein. Ved Vik må gang- og sykkelløsningen justeres for å tilpasses den nye 
vegen. 
 
Alternativ 7: Rørvik – Stein (lang undersjøisk tunnel) 
Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. Ved Rørvik går vegen inn i en lang undersjøisk tunnel under 
Kroksund. Tunnelen fortsetter under land helt til Stein. 
 
På denne delstrekningen inngår følgende kryss: 

 Halvt sørvendt kryss ved Rørvik 
 Halvt nordvendt kryss ved Stein 

 
Fordi det er et halvt sørvendt kryss ved Rørvik, vil trafikk som kommer fra fv. 155 Utstranda, ikke 
kunne kjøre på ny E16 i retning nordover ved Rørvik. Denne trafikken må benytte lokalvegen (dagens 
E16) nordover til Stein, der den kan kjøre på ny E16. 
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3.6.4 Linjer i rød korridor 
I rød korridor kan man kombinere løsningene på de ulike delstrekningene til femten sammenhengende 
linjer for hele strekningen Skaret – Hvervenmoen: 

 A2c 
 A2e 
 A2f 
 A3c 
 A3e 
 A3f 
 A4c 
 A4e 
 A4f 
 A5c 
 A5e 
 A5f 
 A7c 
 A7e 
 A7f 

 
Oppsummering av løsningene i rød korridor:  

 På delstrekningen Skaret  - Rørvik er alle løsninger i rød korridor like, og ligger i og nær 
dagens E16-trasé. På denne delstrekningen er rød korridor lik grønn og blå korridor 
(Alternativ A). 

 Løsningene er forskjellige på delstrekningen Rørvik – Stein: 
o Alternativ 2 krysser Kroksund på bru, går inn i en kort tunnel gjennom Gjesval-

/Fekjæråsen, deretter ut i dagen på Smiujordet der det blir et kryss, videre i tunnel til 
Stein, der det blir et halvt nordvendt kryss. 

o Alternativ 3 krysser Kroksund på bru og går deretter i en lang tunnel til Stein, der det 
blir et halvt nordvendt kryss. 

o Alternativ 4 krysser Kroksund på bru, går i tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen, 
kommer ut i dagen i Vik, der det blir et kryss, og går så inn i tunnel til Stein, der det 
blir et halvt nordvendt kryss. 

o Alternativ 5 krysser Kroksund i undersjøisk tunnel, kommer ut i dagen i Vik, der det 
blir et kryss, og går så inn i tunnel til Stein, der det blir et halvt nordvendt kryss. 

o Alternativ 7 krysser Kroksund i en undersjøisk tunnel og går videre i tunnel til Stein, 
der det blir et halvt nordvendt kryss. 

 Løsningene er forskjellige på delstrekningen Stein – Hvervenmoen: 
o Alternativ c går over Steinssletta i og nær dagens E16, har et halvt sørvendt kryss nord 

på Steinssletta, går deretter i tunnel til vest for Norderhov, der det blir et halvt 
sørvendt kryss, og så i dagen til et fullt kryss på Hvervenmoen. 

o Alternativ e går over Steinssletta i og nær dagens E16, tar deretter av østover, går i en 
kort tunnel under Botilrud, har et fullt kryss ved Ringvoll, og går videre i dagen til et 
fullt kryss på Hvervenmoen. 

o Alternativ f går over Steinssletta i og nær dagens E16, tar deretter av østover, og går 
inn i en lang tunnel frem til sør for Hvervenmoen, deretter i dagen til et fullt kryss på 
Hvervenmoen. 

 Alle løsninger i rød korridor innebærer firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t, med unntak av 
dagsonen ved Vik i alternativ 4 og 5, der det er fartsgrense 80 km/t. 
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3.6.5 Tiltak på eksisterende veger ved ny veg i rød korridor 
 
 
 

 
 
Skaret - Rørvik 
På strekningen Skaret – Rørvik er rød korridor lik grønn og blå korridor. Tiltakene på eksisterende 
veger vil derfor bli de samme som beskrevet for grønn korridor, se kapittel 3.4.5. 
 
Mellom Skaret og Rørvik vil eksisterende E16 bli en del av ny E16 på samme måte som i grønn og blå 
korridor.  
 
 
Rørvik - Stein 
 
Eksisterende E16 
På strekningen Rørvik – Stein vil alternativ 2, 3 og 7 innebære at E16 legges i ny trasé. Eksisterende 
E16 vil bli liggende som i dag. Lokaltrafikken vil dermed ha det samme tilbudet som i dag, men 
fremkommeligheten vil bli bedre fordi mye av trafikken er flyttet over på den nye vegen. Fordi dagens 
E16 vil være omkjøringsveg for nye E16, er det ikke lagt til grunn noen nedgradering av 
vegstandarden. 
 
I alternativ 4 og 5, som har kryss i Vik, vil eksisterende E16 mellom Rørvik og Vik bli liggende som i 
dag. Lokaltrafikken på denne delstrekningen vil ha det samme tilbudet som i dag, men 
fremkommeligheten vil bli bedre fordi mye av trafikken er flyttet over på den nye vegen. Fordi dagens 
E16 vil være omkjøringsveg for nye E16, er det ikke lagt til grunn noen nedgradering av 
vegstandarden. I Vik vil veg i dagen og krysset på den nye E16 bety at eksisterende E16 blir brutt. 
Kommer man fra sør på ny E16 og skal til Steinsåsen, må man kjøre av E16 i det nye krysset i Vik, 
kjøre gjennom Vik og benytte Viksveien opp på Steinsåsen. Dersom tunnelen under Steinsåsen er 
stengt, må også E16-trafikken benytte denne ruta, og kjøre inn på det som i dag er E16 oppe på 
Steinsåsen. Bortsett fra den delen av eksisterende E16 som må fjernes i forbindelse med bygging av ny 
E16, er det ikke planlagt endringer av eksisterende veg over Steinsåsen. Vegen vil ligge som lokalveg 
og omkjøringsrute for E16. 
 
Omlegginger langs nye E16 
Ved Rørvik må fv. 155 legges om og tilpasses det nye krysset på E16. I tillegg må lokalveger justeres 
og legges om. Nøyaktig hvordan disse omleggingene vil bli, bestemmes først i neste fase, 
reguleringsplan. Eksemplene på løsninger som er tegnet i denne planfasen viser at blant annet 
lokalvegen Klokkerbråtan må legges om.  
 
I alternativ 2, 3 og 4, som innebærer bru over Kroksund, vil vegen bli lagt over området der Rørvik 
camping ligger i dag. Campingplassen vil bli borte. 
 
I alternativ 2,3 og 4 vil det også bli justeringer av lokalvegene på nordvestsiden av Kroksund. 
Tangenveien er tenkt lagt under brua, mens Rudsøgardveien er tenkt lagt oppå tunnelmunningen. 
 
I alternativ 2 blir det behov for omlegging av lokalveger i området ved Smiujordet. Fekjærveien er 
tenkt lagt over tunnelmunningen på nye E16.  
 
Alternativ 4 og 5 kommer begge ut av tunnel ved Raudberget i Vik. Dagens E16 legges over 
tunnelmunningen og kobles til fv. 158 Røyseveien i en ny rundkjøring. Dagens pendlerparkering går 
med til vegareal. Ny pendlerparkering kan etableres på området øst for Gamleveien (Fekjærveien) og 

Fra planprogrammet: 
Konsekvensutredningen skal vurdere behovet for tiltak for å tilpasse eksisterende veg som 
ikke lenger vil være en del av E16 til vegens nye funksjon. 
Avvikling av lokaltrafikken skal vurderes i konsekvensutredningen, og løsninger skal 
foreslås. 
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sør for fv. 158 Røyseveien. Det må bygges tilknytning mellom Vik og krysset på nye E16. Denne vil 
gå i området ved Shell-stasjonen og tidligere Vik camping. Atkomsten til Statoil-stasjonen og 
vertshuset på motsatt side av E16 må legges om. Deler av dagens E16 fjernes i bukta ved Vik. I tillegg 
må gang- og sykkelvegene i området legges om. 
 
 
Stein - Hvervenmoen 
Over Steinssletta innebærer alle alternativer i rød korridor at dagens veg gjøres om til firefeltsveg uten 
avkjørsler. Det vil være et halvt nordvendt kryss på ny E16 ved Stein i alle alternativer. I alternativ c 
og f vil det bli et halvt sørvendt kryss på ny E16 nord på Steinssletta, mens alternativ e vil ha et fullt 
kryss på Ringvoll. Utover dette vil det ikke bli kryss eller avkjørsler på ny E16 på Steinssletta. Dette 
betyr at alle kryss og avkjørsler som i dag finnes på strekningen, må endres. Det er forutsatt at 
bygninger midt på Steinssletta innløses, og dermed ikke har behov for atkomst. Atkomsten til Stein 
gård forutsettes lagt sammen med gang- og sykkelvegen til eksisterende veg og krysset på ny veg like 
sør for gården. Fv. 157 Vollgata må også legges om. Den kan gå under E16, og deretter sørover og 
kobles sammen til eksisterende veg og ny E16 i det halve nordvendte krysset ved Stein. I tillegg vil det 
i alternativ c være mulig med en tilknytning fra Vollgata til eksisterende E16 nordover. Denne 
tilknytningen trenger ikke krysse ny E16. I alternativ e og f må en tilknytning til eksisterende E16 
nordover først krysse under ny E16, og kan så gå parallelt med gang-/sykkelvegen på vestsiden av ny 
E16 til eksisterende E16. Selteveien kan kobles til den omlagte Vollgata. Gang- og 
sykkelvegløsningene over Steinssletta må også tilpasses den nye vegen. Mulig trasé er vist med grønn 
strek på kartene. 
 
Nord på Steinssletta må Jørgen Moes vei justeres og legges oppå tunneltaket i alternativ c. Man kan 
komme på ny E16 sørover, men skal man nordover, må man benytte eksisterende E16.  
 
I alternativ e og f kan Jørgen Moes vei kobles til eksisterende E16 på samme sted som i dag. Skal man 
nordover, må man benytte eksisterende E16. Skal man sørover på ny E16, må man i alternativ e kjøre 
nordover via eksisterende E16 til krysset med ny E16 på Ringvoll, og kjøre på ny E16 sørover der. 
Alternativt kan man benytte fv. 157 Vollgata sørover til Selteveien, eksisterende E16 over Steinsåsen 
og kjøre på ny E16 i Vik (alternativ 4 og 5), på Smiujordet (alternativ 2) eller Rørvik (alternativ 3 og 
7). I alternativ f kjører man fra Jørgen Moes vei et lite stykke nordover til det sørvendte krysset på ny 
E16, og på ny E16 sørover der. 
 
I alternativ e og f må også Gilegata legges om. I alternativ e er den tenkt lagt under ny E16. I alternativ 
f er Gilegata tenkt lagt gjennom krysset på E16.  
 
I alternativ e må vegen til Veistein-gårdene legges om. Den er tenkt lagt oppå tunnelmunningen. 
 
Kartene på de neste sidene viser de mulige løsningene. Lokalveger er tegnet med fiolette streker og 
gang- og sykkelveger med grønne streker. 
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I alternativ c må fv. 158 Gomnesveien justeres og legges under ny E16. Videre må eksisterende E16 
legges om på strekningen fra Hverven gård til Hvervenmoen. Eksisterende E16 er tenkt å krysse under 
ny E16 og ligge parallelt med den nye vegen, på vestsiden av ny veg, til krysset på Hvervenmoen.  
 
I alternativ e og f må forbindelsen mellom eksisterende E16 og Trygstad endres. I alternativ e er 
forbindelsen tenkt opprettholdt ved at den legges under E16. I alternativ f lar ikke dette seg gjøre, og 
forbindelsen er tenkt fjernet. Man må derfor benytte vegen via Tanberg. 
 
I alternativ e må fv. 241 Hadelandsveien legges om ved Ringvoll for å tilpasses det nye krysset. 
Videre må eksisterende E16 legges om det siste stykket inn mot krysset på Hvervenmoen. 
 
I alternativ f må eksisterende E16 legges om det siste stykket inn mot krysset på Hvervenmoen. 
 
I kryssområdet på Hvervenmoen blir det vesentlige endringer i alle alternativer i rød korridor. Esso-
stasjonen, Ringerike gjestegård og Skeidar må rives, og lokalveger og gang- og sykkelveger tilpasses 
krysset på den nye firefeltsvegen. 
 
Kartene nedenfor viser mulige løsninger for lokalvegene (fiolette streker) og gang- og sykkelvegene 
(grønne streker). 
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3.6.6 Omkjøring ved stenging av ny E16 i rød korridor 
 
Alle alternativer i rød korridor på strekningen Skaret – Rørvik 
På strekningen Skaret – Rørvik er vegløsningene i rødkorridor helt like løsningene i grønn og blå 
korridor. Omkjøringsrutene blir derfor de samme som beskrevet for grønt alternativ A1a på denne 
delstrekningen. 
 
Alternativ A2c 
Stenging av bru og/eller tunnel på strekningen Rørvik – Smiujordet 
Ved planlagt stenging av brua over Kroksund eller tunnelen gjennom Gjesval-/Fekjæråsen er det en 
mulighet at man stenger to felt på brua og/eller ett løp i tunnelen og kjører toveis trafikk på de to 
øvrige feltene på brua eller i det andre løpet i tunnelen. 
 
Ved hendelser som gjør det nødvending å stenge alle fire felt på brua og/eller begge tunnelløp, vil 
trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): av ny E16 på Rørvik, 
kjører dagens E16 via Sundvolden til Vik, derfra på lokalveg til krysset på ny E16 på Smiujordet. 
 
Stenging av tunnel på strekningen Smiujordet – Stein 
Ved planlagt stenging av tunnelen er det en mulighet at man stenger ett tunnelløp og kjører toveis 
trafikk i det andre løpet. 
 
Ved hendelser som gjør det nødvending å stenge begge tunnelløp, vil trafikken bli ledet inn på 
følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): av ny E16 i krysset på Smiujordet, lokalveg til 
dagens E16 ved Vik, deretter dagens E16 over Steinsåsen, og inn på ny E16 ved Stein. 
 
Stenging av dagstrekningen på Steinssletta 
Ved planlagt stenging av denne dagstrekningen er det en mulighet å stenge to felt av gangen og la 
toveis trafikk benytte de to andre feltene.  
 
Stenging av alle fire kjørefelt på denne dagstrekningen vurderes å inntreffe sjelden. Strekningen har 
ingen egnet omkjøringsrute. Alternativet til å kjøre E16 er å kjøre på lokalvegene i området, men disse 
har en standard som ikke gjør dem egnet som omkjøringsrute for E16. Omkjøringssituasjonen på 
denne delstrekningen blir altså den samme med ny veg som den er i dag. 
 
Stenging av tunnel og/eller veg i dagen på strekningen Steinssletta nord – Norderhov 
Ved planlagt stenging av tunnelen og/eller dagstrekningen er det en mulighet at man stenger ett 
tunnelløp og/eller to kjørefelt og lar toveis trafikk benytte det andre tunnelløpet og/eller de to andre 
kjørefeltene. 
 
Ved stenging av begge tunnelløp og/eller alle fire kjørefelt på dagstrekningen, vil trafikken bli ledet 
inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): av ny E16 i krysset nord på Steinssletta, 
inn på dagens E16, som man kjører til Hvervenmoen. 
 
Stenging av dagstrekning Norderhov – Hvervenmoen 
Ved planlagt stenging av denne dagstrekningen er det en mulighet å stenge to felt av gangen og la 
toveis trafikk benytte de to andre feltene. 
 
Stenging av alle fire kjørefelt vurderes å inntreffe sjelden. Når det skjer, vil trafikken bli ledet inn på 
følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): av ny E16 i krysset på Norderhov, via fv. 158 til 
dagens E16 på Botilrud, deretter dagens E16 til Hvervenmoen. 
 
Alternativ A2e 
På strekningen fra Rørvik til nord på Steinssletta er denne løsningen lik A2c, og omkjøringsrutene blir 
som beskrevet for A2c. 
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Stenging av veg i dagen og/eller tunnel på strekningen Steinssletta nord – Ringvoll 
Ved planlagt stenging av dagstrekningen og/eller tunnelen er det en mulighet at man stenger to 
kjørefelt og/eller ett tunnelløp og lar toveis trafikk benytte de andre to kjørefeltene og/eller det andre 
tunnelløpet. 
 
Ved stenging av alle fire kjørefelt på dagstrekningen og/eller begge tunnelløp, vil trafikken bli ledet 
inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): av ny E16 på nødramper (kun åpne ved 
omkjøring) nord på Steinssletta, derfra dagens E16 via Botilrud til Ringvoll, der man kan kjøre inn på 
Ny E16 igjen. Alternativt kan man benytte dagens E16 helt til Hvervenmoen. 
 
Alternativ A2f 
På strekningen fra Rørvik til nord på Steinssletta er denne løsningen lik A2c og A2e, og 
omkjøringsrutene blir som beskrevet for A2c. 
 
Stenging av veg i dagen eller tunnel på strekningen Steinssletta nord – Hvervenmoen 
Ved planlagt stenging av dagstrekningen og/eller tunnelen er det en mulighet at man stenger to 
kjørefelt og/eller ett tunnelløp og lar toveis trafikk benytte de andre to kjørefeltene og/eller det andre 
tunnelløpet. 
 
Ved stenging av alle fire kjørefelt på dagstrekningen og/eller begge tunnelløp, vil trafikken bli ledet 
inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): av ny E16 nord på Steinssletta, dagens 
E16 via Botilrud til Hvervenmoen. 
 
Alternativ A3c 
Stenging av bru og/eller tunnel på strekningen Rørvik – Stein 
Ved planlagt stenging av bru og/eller tunnelen er det en mulighet at man stenger to felt på brua 
og/eller ett løp i tunnelen og lar toveis trafikk benytte de to andre kjørefeltene på brua og/eller det 
andre løpet i tunnelen. 
 
Ved stengning av alle fire kjørefelt på brua og/eller begge løp i tunnelen, vil trafikken bli ledet inn på 
følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): av ny E16 i Rørvik, deretter dagens E16 via 
Sundvollen, Vik og Steinsåsen til Stein, der man kan kjøre på ny E16 igjen. 
 
Stenginger på strekningen Stein – Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A3c likt alternativ A2c, og omkjøringsrutene blir som beskrevet for 
alternativ A2c. 
 
Alternativ A3e 
Stenging av bru og/eller tunnel på strekningen Rørvik – Stein 
På denne strekningen er alternativ A3e likt alternativ A3c, og omkjøringsruta blir den samme som 
beskrevet for alternativ A3c. 
 
Stenginger på strekningen Stein – Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A3e likt alternativ A2e, og omkjøringsrutene blir de samme som 
beskrevet for alternativ A2e. 
 
Alternativ A3f 
Stenging av bru og/eller tunnel på strekningen Rørvik – Stein 
På denne strekningen er alternativ A3f likt alternativ A3c, og omkjøringsruta blir den samme som 
beskrevet for alternativ A3c. 
 
Stenginger på strekningen Stein – Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A3f likt alternativ A2f, og omkjøringsrutene blir de samme som 
beskrevet for alternativ A2f. 
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Alternativ A4c 
Stengning av bru og/eller tunnel på delstrekningen Rørvik – Vik 
Ved planlagt stenging av brua over Kroksund og/eller tunnelen gjennom Gjesval-/Fekjææråsen, er det 
en mulighet at man stenger to felt på brua og/eller ett løp i tunnelen og lar toveis trafikk benytte de to 
andre feltene på brua og/eller det andre løpet i tunnelen. 
 
Ved stengning av alle fire kjørefelt på brua og/eller begge løp i tunnelen, vil trafikken bli ledet inn på 
følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): av ny E16 i Rørvik, deretter dagens E16 via 
Sundvollen til Vik, der man kjører på ny E16 igjen. 
 
Stengning av tunnel på strekningen Vik – Stein 
Ved planlagt stenging av tunnelen er det en mulighet å stenge ett løp og la toveis trafikk benytte det 
andre løpet. 
 
Ved stengning av begge tunnelløp, vil trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra 
sør mot nord): av ny E16 i Vik, gjennom Vik, Viksveien opp på Steinsåsen, deretter dagens E16 til 
Stein, der man kjører på ny E16 igjen. 
 
Alternativ A4e 
Stenging på strekningen Rørvik – Stein 
På denne strekningen er alternativ A4e likt alternativ A4c, og omkjøringsrutene blir de samme som 
beskrevet for alternativ A4c. 
 
Stengning på strekningen Stein – Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A4e likt alternativ A2e, og omkjøringsrutene blir som beskrevet for 
alternativ A2e. 
 
Alternativ A4f 
Stenging på strekningen Rørvik – Stein 
På denne strekningen er alternativ A4f likt alternativ A4c, og omkjøringsrutene blir de samme som 
beskrevet for alternativ A4c. 
 
Stengning på strekningen Stein – Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A4f likt alternativ A2f, og omkjøringsrutene blir som beskrevet for 
alternativ A2f. 
 
Alternativ A5c 
Stenging av tunnel på strekningen Rørvik – Vik 
Ved planlagt stenging av den undersjøiske tunnelen er det en mulighet å stenge ett løp og la toveis 
trafikk bruke det andre løpet.  
 
Ved stenging av begge tunnelløp vil trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra 
sør mot nord): av ny E16 i Vik, gjennom Vik, Viksveien opp på Steinsåsen, deretter dagens E16 til 
Stein, der man kjører på ny E16 igjen. 
 
Stengning av tunnel på strekningen Vik – Stein 
Ved planlagt stenging av tunnelen er det en mulighet å stenge ett løp og la toveis trafikk benytte det 
andre løpet. 
 
Ved stengning av begge tunnelløp, vil trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra 
sør mot nord): av ny E16 i Vik, deretter dagens E16 over Steinsåsen, og inn på ny E16 ved Stein. 
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Stenging på strekningen Stein – Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A5c likt alternativ A2c, og omkjøringsrutene blir de samme som 
beskrevet for alternativ A2c. 
 
Alternativ A5e 
Stenging på strekningen Rørvik – Stein 
På denne strekningen er alternativ A5e likt alternativ A5c, og omkjøringsrutene blir de samme som 
beskrevet for alternativ A5c. 
 
Stenging på strekningen Stein – Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A5e likt alternativ A2e, og omkjøringsrutene blir som beskrevet for 
alternativ A2e. 
 
Alternativ A5f 
Stenging på strekningen Rørvik – Stein 
På denne strekningen er alternativ A5f likt alternativ A5c, og omkjøringsrutene blir de samme som 
beskrevet for alternativ A5c. 
 
Stenging på strekningen Stein – Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A5f likt alternativ A2f, og omkjøringsrutene blir som beskrevet for 
alternativ A2f. 
 
Alternativ A7c 
Stenging av tunnel på strekningen Rørvik – Stein 
Ved planlagt stenging av tunnelen er den en mulighet å stenge ett tunnelløp og la toveis trafikk benytte 
det andre løpet. 
 
Ved stenging av begge tunnelløp vil trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra 
sør mot nord): av ny E16 på Rørvik, langs dagens E16 via Sundvolden, Vik og Steinsåsen til Stein, der 
man kan kjøre på ny E16 igjen. 
 
Stenging på strekningen Stein – Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A7c likt alternativ A2c, og omkjøringsrutene blir de samme som 
beskrevet for alternativ A2c. 
 
Alternativ A7e 
Stenging på strekningen Rørvik – Stein 
På denne strekningen er alternativ A7e likt alternativ A7c, og omkjøringsruta blir som beskrevet for 
alternativ A7c. 
 
Stenging på strekningen Stein – Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A7e likt alternativ A2e, og omkjøringsrutene blir som beskrevet for 
alternativ A2e. 
 
Alternativ A7f 
Stenging på strekningen Rørvik – Stein 
På denne strekningen er alternativ A7f likt alternativ A7c, og omkjøringsruta blir som beskrevet for 
alternativ A7c. 
 
Stenging på strekningen Stein – Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A7f likt alternativ A2f, og omkjøringsrutene blir som beskrevet for 
alternativ A2f. 
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3.6.7 Lengder i rød korridor 
Tabellen nedenfor viser total lengde hovedveg, lengde veg i dagen, lengde tunneler og lengde bruer for 
alternativene i rød korridor. 
 

Tabell 3-5: Lengder i rød korridor 

 Alternativ Total lengde hovedveg Veg i dagen Tunneler Bruer 
 A2c 22,8 km 15,5 km 6,6 km 0,7 km 

A2e 22,8 km 16,5 km 5,6 km 0,7 km 
A2f 22,9 km 15,1 km 7,1 km 0,7 km 
A3c 22,3 km 14,6 km 7,0 km 0,7 km 
A3e 22,3 km 15,5 km 6,1 km 0,7 km 
A3f 22,4 km 14,1 km 7,6 km 0,7 km 
A4c 22,2 km 15,4 km 6,1 km 0,7 km 
A4e 22,2 km 16,4 km 5,1 km 0,7 km 
A4f 22,3 km 15,0 km 6,6 km 0,7 km 
A5c 23,5 km 14,7 km 8,8 km 0 km 
A5e 23,5 km 15,8 km 7,7 km 0 km 
A5f 23,6 km 14,4 km 9,2 km 0 km 
A7c 23,3 km 13,8 km 9,5 km 0 km 
A7e 23,3 km 14,8 km 8,5 km 0 km 
A7f 23,5 km 13,5 km 10,0 km 0 km 

 

3.6.8 Kostnader i rød korridor 
Tabellen nedenfor viser kostnader for alternativene i rød korridor. Kostnadene er beregnet i 2012-
kroner, og anslås å ha en usikkerhet på 25%. 
 

Tabell 3-6: Kostnader i rød korridor 

 Alternativ Kostnader (2012-kroner, usikkerhet 25%) 
 A2c 5,68 milliarder kr 

A2e 5,53 milliarder kr 
A2f 6,04 milliarder kr 
A3c 5,77 milliarder kr 
A3e 5,61 milliarder kr 
A3f 6,13 milliarder kr 
A4c 5,63 milliarder kr 
A4e 5,48 milliarder kr 
A4f 6,00 milliarder kr 
A5c 6,58 milliarder kr 
A5e 6,43 milliarder kr 
A5f 6,94 milliarder kr 
A7c 6,88 milliarder kr 
A7e 6,73 milliarder kr 
A7f 7,24 milliarder kr 
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3.7 Vegløsninger i gul korridor 
 

3.7.1 Delstrekning 1: Skaret – rasteplassen 
Det er kun ett alternativ på denne delstrekningen i gul korridor, alternativ A. Dette er samme løsning 
som i grønn, blå og rød korridor på denne delstrekningen. Beskrivelse finnes under grønn korridor, 
Delstrekning 1: Skaret – Rørvik. 
 

3.7.2 Delstrekning 2: Rasteplassen – Hvervenmoen  
Det er fire løsninger på denne delstrekningen i gul korridor, alternativ 8, 9, 10 og 11. 
 
Alternativ 8: Rasteplassen – Rørvik – Åsa – Hvervenmoen (fire kjørefelt) 
Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. Vegen går via Rørvik, deretter nordover på østsiden av 
Steinsfjorden til Åsa, der den dreier vestover til Hvervenmoen. Det er to lange tunneler på strekningen, 
en nord for Rørvik og en inn mot Hvervenmoen. I tillegg er det flere korte tunneler i Åsa-området. 
 
På denne delstrekningen er det utredet følgende kryss: 

 Rørvik: enten fullt kryss eller halvt sørvendt kryss 
 Fullt kryss ved Gagnum 
 Fullt kryss på Hvervenmoen 

 
I løsningen med halvt sørvendt kryss på Rørvik, vil trafikk som kommer fra fv. 155 Utstranda ikke 
kunne kjøre på ny E16 i retning nordover ved Rørvik. Denne trafikken må benytte lokalvegen (dagens 
E16) nordover. 
 
Løsning for gang- og sykkeltrafikken på denne delstrekningen 
Det legges ikke opp til gang- og sykkeltrafikk parallelt med ny E16. Gang- og sykkeltrafikken benytter 
dagens tilbud langs eksisterende veger. 
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Figur 3-24: Alternativ 8: Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t, fullt kryss eller halvt sørvendt kryss ved Rørvik, 
deretter på østsiden av Steinsfjorden om Åsa, fullt kryss med fv. 241 ved Gagnum, fullt planskilt kryss på 
Hvervenmoen. To lange og fire korte tunneler på denne delstrekningen 
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Alternativ 9: Rasteplassen – Rørvik – Åsa – Hvervenmoen (to kjørefelt) 
Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t på strekningen rasteplassen – Rørvik.  
 
Tofeltsveg med fartsgrense 90 km/t på strekningen Rørvik - Hvervenmoen. Forbikjøringsstrekninger 
med tre felt. Fire felt i de lange tunnelene.  
 
Med unntak av vegstandarden er løsningen prinsipielt lik alternativ 8, og innebærer de samme 
kryssene. 
 
Det legges ikke opp til gang- og sykkelveg parallelt med ny E16. 
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Figur 3-25: Alternativ 9: Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t, halvt sørvendt kryss ved rasteplassen, deretter 
på østsiden av Steinsfjorden om Åsa, fullt kryss med fv. 241 ved Gagnum, fullt planskilt kryss på Hvervenmoen. 
To lange og fire korte tunneler på denne delstrekningen 
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Alternativ 10: Rasteplassen – Åsa – Hvervenmoen (fire kjørefelt) 
Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. Vegen tar av fra eksisterende E16 ved rasteplassen, og ligger 
oppe i dalsiden på omtrent samme høyde, det vil si at den ikke går innom Rørvik. Nordover går vegen 
på østsiden av Steinsfjorden til Åsa, der den der den dreier vestover til Hvervenmoen. Det er to lange 
tunneler på strekningen, en nord for Rørvik og en inn mot Hvervenmoen. I tillegg er det flere korte 
tunneler i Åsa-området. 
 
På denne delstrekningen inngår følgende kryss: 

 Halvt sørvendt kryss ved rasteplassen 
 Fullt kryss ved Gagnum 
 Fullt kryss på Hvervenmoen 

 
I dette alternativet har ikke trafikk som kommer fra fv. 155 Utstranda mulighet til å komme på ny E16 
i retning nordover. Denne trafikken må benytte lokalvegen (dagens E16). Det samme gjelder for 
trafikk fra områdene Rørvik og Sundvollen. 
 
Traseen for alternativ 10 er svært lik traseen for alternativ 8 som er vist på kart foran. 
 
Løsning for gang- og sykkeltrafikken på denne delstrekningen 
Det legges ikke opp til gang- og sykkeltrafikk parallelt med ny E16. Gang- og sykkeltrafikken benytter 
dagens tilbud langs eksisterende veger. 
 
 
Alternativ 11: Rasteplassen – Åsa – Hvervenmoen (to kjørefelt) 
Tofeltsveg med fartsgrense 90 km/t. Forbikjøringsstrekninger med tre felt. Fire felt i de lange 
tunnelene. 
 
Med unntak av vegstandarden er løsningen prinsipielt lik alternativ 10, og innebærer de samme 
kryssene. 
 
Det legges ikke opp til gang- og sykkelveg parallelt med ny E16. 
 
Traseen for alternativ 11 er svært lik traseen for alternativ 9 som er vist på kart foran. 
 

3.7.3 Linjer i gul korridor 
I gul korridor kan man kombinere løsningene på de ulike delstrekningene til fire sammenhengende 
linjer for hele strekningen Skaret – Hvervenmoen: 

 A8 
 A9 
 A10 
 A11 

 
Oppsummering av løsningene i gul korridor: 

 På delstrekningen Skaret – rasteplassen er alle løsninger i gul korridor like, og ligger i og nær 
dagens E16-trasé (alternativ A). Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. 

 Løsningene er forskjellige på delstrekningen rasteplassen – Hvervenmoen: 
o Alternativ 8 går via Rørvik, der det kan være enten et fullt kryss eller et halvt sørvendt 

kryss, deretter går vegen på østsiden av Steinsfjorden til Åsa, så vestover mot 
Gagnum, der det er et fullt kryss, og videre til Hvervenmoen. 

o Alternativ 9 er likt alternativ 8, med unntak av at det i alternativ 9 er tofeltsveg med 
fartsgrense 90 km/t fra Rørvik til Hvervenmoen. 
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o Alternativ 10 tar av fra eksisterende E16 ved rasteplassen, der det er et halvt sørvendt 
kryss. Alternativet går på østsiden av Steinsfjorden til Åsa, så vestover mot Gagnum, 
der det er et fullt kryss, og videre til Hvervenmoen. 

o Alternativ 11 er likt alternativ 10, med unntak av at det i alternativ 11 er tofeltsveg 
med fartsgrense 90 km/t fra rasteplassen til Hvervenmoen. 

 

3.7.4 Tiltak på eksisterende veger ved ny veg i gul korridor 
 
 
 
 

 
 
Skaret – rasteplassen 
På strekningen Skaret – rasteplassen er gul korridor lik grønn, blå og rød korridor. Tiltakene på 
eksisterende veger vil derfor bli de samme som beskrevet for grønn korridor, se kapittel 3.4.5. 
 
Mellom Skaret og rasteplassen vil eksisterende E16 bli en del av ny E16 på samme måte som i grønn, 
blå og rød korridor.   
 
Rasteplassen – Hvervenmoen 
Alternativ 8 og 9 går via Rørvik, og vil medføre inngrep der. Fv. 155 må legges om og tilpasses det 
nye krysset. I tillegg må lokalveger justeres og legges om. Nøyaktig hvordan disse omleggingene vil 
bli, bestemmes først i neste fase, reguleringsplan. Eksemplene på løsninger som er tegnet i denne 
planfasen viser at blant annet lokalvegen Rørvikberget må fjernes.  
 
Alternativ 10 og 11 ligger oppe i dalsiden, og berører ikke Rørvik. 
 
På østsiden av Steinsfjorden er det flere skogbilveger/turstier som krysser vegtraseen og må legges 
om. Disse er tenkt lagt om til å krysse over ny E16, enten på egen bru, i tilknytning til tunneler, eller 
eventuelt sammen med viltkryssing. Dette er ikke detaljert avklart i denne planfasen, og må jobbes 
mer med i senere planlegging dersom veg i gul korridor blir vedtatt. 
 
Lokalveger som krysser ny E16 må også legges om. Vegen opp til Gunnerengsberga er tenkt å krysse 
under ny E16. Stubdalsveien er tenkt lagt om og over ny E16. 
 
I Åsa må blant annet vegen til Fleskerud skytebane legges om og under ny E16. Lokalvegen til 
Sandbråten må legges om og under E16. Det samme gjelder for lokalvegen ved Håkenstad. 
 
Videre vestover må lokalvegen ved Vakermoen legges om og under ny E16. 
 
Ved Gagnum, Gullerud og Lundhaug blir det behov for tilpasninger til det krysset på ny E16 og 
tilknytninger til fv. 241 Hadelandsveien og fv. 157 Åsaveien. 
 
I kryssområdet på Hvervenmoen blir det vesentlige endringer i alle alternativer i gul korridor. Esso-
stasjonen, Ringerike gjestegård og Skeidar må rives, og lokalveger og gang- og sykkelveger tilpasses 
krysset på den nye firefeltsvegen. 
 

  

Fra planprogrammet: 
Konsekvensutredningen skal vurdere behovet for tiltak for å tilpasse eksisterende veg som 
ikke lenger vil være en del av E16 til vegens nye funksjon. 
Avvikling av lokaltrafikken skal vurderes i konsekvensutredningen, og løsninger skal 
foreslås. 
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3.7.5 Omkjøring ved stenging av ny E16 i gul korridor 
 
Alle alternativer i gul korridor på strekningen Skaret – Nestunnelen 
På strekningen fra Skaret til og med Nestunnelen er alle løsninger i gul korridor like løsningene på 
denne delstrekningen i grønn, blå og rød korridor. Omkjøringsrutene i gul er derfor de samme som for 
grønn, blå og rød korridor, og de er beskrevet under grønt alternativ A1a. 
 
Alternativ A8 
Stenging av veg i dagen mellom Nestunnelen og Rørvik 
Ved planlagt stenging på denne delstrekningen er det en mulighet å stenge to felt av gangen og la 
toveis trafikk benytte de to andre feltene. 
 
Stenging av alle fire felt på denne dagstrekningen vurderes å inntreffe sjelden. Når det skjer, vil 
omkjøringsruta bli slik (beskrevet fra sør mot nord): kjører av E16 i krysset sør for Skarettunnelen, 
følger Lierveien/Skarveien utenom Skarettunnelen, videre på ny veg parallelt med E16 til Sønsterud, 
deretter fv. 155 Utstranda til Rørvik. I varianten med fullt kryss på Rørvik kan man kjøre på ny E16 
igjen ved Rørvik. I varianten med halvt sørvendt kryss på Rørvik kommer man ikke på ny E16 her, og 
må kjøre videre på dagens E16 via Sundvollen, Vik og Steinssletta til Hvervenmoen. 
 
Stenging av tunneler og/eller veg i dagen mellom Rørvik og Gagnum 
På denne strekningen er det en lang og fire relativt korte tunneler. Ved planlagt stengning av en eller 
flere av tunnelene, eller dagstrekninger mellom tunnelene, er det en mulighet å stenge ett tunnelløp 
og/eller to felt på vegen i dagen, og kjøre toveis trafikk på de to øvrige feltene og/eller i det/de andre 
løpet/løpene i tunnelen(e).  
 
Ved stenging av alle fire felt og/eller begge løp i en eller flere av tunnelene, vil trafikken bli ledet inn 
på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): av ny E16 i Rørvik, deretter på dagens E16 
via Sundvollen, Vik og Steinssletta til Hvervenmoen. 
 
Stenging av tunnel mellom Gagnum og Hvervenmoen 
Ved planlagt stenging av tunnelen er det en mulighet å stenge ett løp av gangen og la toveis trafikk 
benytte det andre løpet. 
 
Ved stenging av begge tunnelløp vil trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra 
sør/øst mot nord/vest): av ny E16 i krysset ved Gagnum, inn på fv. 241 til Ringvoll, deretter dagens 
E16 til Hvervenmoen. 
 
Alternativ A9 
Stenging på dagstrekingen Nestunnelen – Rørvik 
På denne strekningen er alternativ A9 likt alternativ A8, og omkjøringsrutene blir som beskrevet for 
alternativ A8. 
 
Stenging av tunneler og/eller veg i dagen mellom Rørvik og Gagnum 
På denne strekningen innebærer alternativ A9 veg i dagen med to felt og forbikjøringsstrekninger med 
tre felt. Det betyr at man bare på noen delstrekninger har mulighet for å stenge vegen på den ene siden 
av midtdeleren og la toveis trafikk benytte kjørebanen på den andre siden av midtdeleren. De fem 
tunnelene på strekningen har imidlertid to løp, og ved planlagt stenging av tunneler er det en mulighet 
å stenge ett løp og la toveis trafikk benytte det andre løpet. 
 
Ved stenging av begge løp i en eller flere tunneler eller på en dagstrekning der toveis trafikk på den 
ene siden av midtdeleren ikke er mulig, vil trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute 
(beskrevet fra sør mot nord): av ny E16 på Rørvik, deretter på dagens E16 via Sundvollen, Vik og 
Steinssletta til Hvervenmoen. 
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Stenging av tunnel mellom Gagnum og Hvervenmoen 
Også i alternativ A9 har denne tunnelen to løp. Ved planlagt stenging av tunnelen er det derfor en 
mulighet å stenge ett løp av gangen og la toveis trafikk benytte det andre løpet. 
 
Ved stenging av begge tunnelløp vil trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra 
sør/øst mot nord/vest): av ny E16 i krysset ved Gagnum, inn på fv. 241 til Ringvoll, deretter dagens 
E16 til Hvervenmoen. 
 
Alternativ A10 
Stenging av veg i dagen mellom Nestunnelen og rasteplassen 
Ved planlagt stenging på denne delstrekningen er det en mulighet å stenge to felt av gangen og la 
toveis trafikk benytte de to andre feltene. 
 
Stenging av alle fire felt på denne dagstrekningen vurderes å inntreffe sjelden. Når det skjer, vil 
omkjøringsruta bli slik (beskrevet fra sør mot nord): kjører av E16 i krysset sør for Skarettunnelen, 
følger Lierveien/Skarveien utenom Skarettunnelen, videre på ny veg parallelt med E16 til Sønsterud, 
deretter fv. 155 Utstranda til Rørvik, deretter dagens E16 via Sundvollen, Vik og Steinssletta til 
Hvervenmoen. 
 
Stenging av tunneler og/eller veg i dagen mellom rasteplassen og Gagnum 
På denne strekningen er det en lang og fire relativt korte tunneler. Ved planlagt stengning av en eller 
flere av tunnelene, eller dagstrekninger mellom tunnelene, er det en mulighet å stenge ett tunnelløp 
og/eller to felt på vegen i dagen, og kjøre toveis trafikk på de to øvrige feltene og/eller i det/de andre 
løpet/løpene i tunnelen(e).  
 
Ved stenging av alle fire felt og/eller begge løp i en eller flere av tunnelene, vil trafikken bli ledet inn 
på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): av ny E16 ved rasteplassen, deretter på 
dagens E16 via Rørvik, Sundvollen, Vik og Steinssletta til Hvervenmoen. 
 
Stenging av tunnel mellom Gagnun og Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A10 likt alternativ A8, og omkjøringsruta blir som beskrevet for 
alternativ A8. 
 
Alternativ A11 
Stenging av veg i dagen mellom Nestunnelen og rasteplassen 
På denne strekningen er alternativ A11 likt alternativ A10, og omkjøringsruta blir som beskrevet for 
alternativ A10. 
 
Stenging av tunneler og/eller veg i dagen mellom rasteplassen og Gagnum 
På denne strekningen innebærer alternativ A11 veg i dagen med to felt og forbikjøringsstrekninger 
med tre felt. Det betyr at man bare på noen delstrekninger har mulighet for å stenge vegen på den ene 
siden av midtdeleren og la toveis trafikk benytte kjørebanen på den andre siden av midtdeleren. De 
fem tunnelene på strekningen har imidlertid to løp, og ved planlagt stenging av tunneler er den en 
mulighet å stenge ett løp og la toveis trafikk benytte det andre løpet. 
 
Ved stenging av begge løp i en eller flere tunneler eller på en dagstrekning der toveis trafikk på den 
ene siden av midtdeleren ikke er mulig, vil trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute 
(beskrevet fra sør mot nord): av ny E16 ved rasteplassen, deretter på dagens E16 via Rørvik, 
Sundvollen, Vik og Steinssletta til Hvervenmoen. 
 
Stenging av tunnel mellom Gagnun og Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ A11 likt alternativ A8, og omkjøringsruta blir som beskrevet for 
alternativ A8. 
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3.7.6 Lengder i gul korridor 
Tabellen nedenfor viser total lengde hovedveg, lengde veg i dagen, lengde tunneler og lengde bruer for 
alternativene i gul korridor. 
 

Tabell 3-7: Lengder i gul korridor 

 Alternativ Total lengde hovedveg Veg i dagen Tunneler Bruer 
 A8 29,2 km 20,7 km 8,5 km 0 km 

A9 29,4 km 21,4 km 7,9 km 0 km 
A10 29,1 km 21,4 km 7,7 km 0 km 
A11 29,2 km 21,2 km 7,9 km 0 km 

 

3.7.7 Kostnader i gul korridor 
Tabellen nedenfor viser kostnader for alternativene i gul korridor. Kostnadene er beregnet i 2012-
kroner, og anslås å ha en usikkerhet på 25%. 
 

Tabell 3-8: Kostnader i gul korridor 

 Alternativ Kostnader (2012-kroner, usikkerhet 25%) 
 A8 6,80 milliarder kr 

A9 6,27 milliarder kr 
A10 6,37 milliarder kr 
A11 5,94 milliarder kr 
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3.8 Vegløsninger i rosa korridor – redusert standard 
Vegløsningene i rosa korridor innebærer redusert standard, det vil si at vegnormalens krav ikke er 
tilfredsstilt. For at løsningene skal kunne bygges, må Vegdirektoratet godkjenne fravik fra 
vegnormalen.  
 
Redusert standard tar utgangspunkt i fartsgrense 80 km/t. Dette gir mindre strenge krav til vegens 
geometri enn fartsgrense 90 eller 100 km/t. Dermed kan vegen i større grad tilpasses omgivelsene. 
Videre er det lagt til grunn rundkjøringer i stedet for planskilte kryss (unntatt på Hvervenmoen, der det 
er planskilt kryss). Det reduserer blant annet arealbeslaget.  
 
Redusert standard innebærer ”smal” (etter gjeldende vegnormal minimum 19 m bred) firefeltsveg på 
alle delstrekninger. På strekningen Skaret – Rørvik utredes i tillegg 2-/3-feltsveg. Det legges til grunn 
fysisk midtdeler på alle delstrekninger. 
 
Det er lagt vekt på at trafikksikkerheten skal ivaretas. Alternativene med redusert standard skal gi en 
tilfredsstillende løsning på det langsiktige transportbehovet, men trafikksikkerhet og miljø er prioritert 
foran optimal fremkommelighet.  
 
Løsninger med redusert standard er i størst mulig grad lagt i eksisterende trasé for E16.  
 

3.8.1 Delstrekning 1: Skaret – Rørvik 
Det er to alternativer på denne delstrekningen i rosa korridor, alternativ B og C. 
 
Alternativ B: To-, tre- og firefeltsveg med midtdeler og fartsgrense 80 km/t 
I utgangspunktet innebærer dette alternativet to- og trefeltsveg. Av hensyn til sikkerheten er det 
imidlertid lagt til grunn fire kjørefelt fordelt på to tunnelløp både i Skarettunnelen og Nestunnelen. 
Mellom disse tunnelene er det i overkant av 1,5 km veg i dagen. Innsnevring fra firefeltsveg til 
tofeltsveg etter tunnelene krever i størrelsesorden 600-800 m ved hver tunnel. Da ville det kun blitt en 
kort strekning med tofeltsveg mellom tunnelene. Derfor er det lagt til grunn at også dagstrekningen 
mellom Skarettunnelen og Nestunnelen har fire kjørefelt. Vegstandarden i alternativ B blir dermed 
slik: 

 Skaret – nord for Nestunnelen: firefeltsveg, fartsgrense 80 km/t 
 Nord for Nestunnelen – Rørvik: to- og trefeltsveg, fartsgrense 80 km/t 

 
I planprogrammet står det at det skal vurderes om Skarettunnelen, som er ca. 500 m lang, i dette 
alternativet også i fremtiden kan være en ettløpstunnel med tre kjørefelt, slik som i dag. 
Trafikkberegningene viser at det i gjennomsnitt vil kjøre ca. 20 000 kjøretøy/døgn gjennom tunnelen i 
dimensjoneringsåret 2043. Grensen for når det skal være fire kjørefelt og to tunnelløp er på 12 000 
kjøretøy/døgn. Fordi beregnet trafikkmengde ligger så langt over grensen for fire felt/to løp, er 
ettløpstunnel vurdert som uaktuelt. 
 
På strekningen Skaret – Rørvik blir det ingen kryss på den nye vegen. (Krysset på Rørvik omtales 
under neste delparsell.) 
 
I forbindelse med prosjektet E16 Bjørum - Skaret vil det bli bygget et fullt kryss sør for Skaret tunnel 
med tilknytning til Sollihøgda og fv. 285 gjennom Lier. Dagens to halve kryss sør og nord for 
Skarettunnelen erstattes av dette krysset.  
 
Dagens halve kryss sør for Nestunnelen forsvinner når ny veg bygges. Forbindelsen mellom E16 og 
fv. 155 Utstranda vil gå via det nye fulle krysset på Skaret, på lokalvegen utenom Skarettunnelen, og 
videre på en tofeltsveg parallelt med E16 til Sønsterud. Kjøretøyer som ikke er tillatt på motorveg 
(kjøretøyer med hastighet under 40 km/t og mopeder) må benytte denne parallellvegen og fv. 155. 
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Løsning for gang- og sykkeltrafikk på denne delstrekningen 
Løsningen blir den samme som for de andre korridorene, se omtale under grønn korridor, kapittel 
3.4.1. 
 
Alternativ C: firefeltsveg med midtdeler og fartsgrense 80 km/t 
Firefeltsveg med fartsgrense 80 km/t. Vegen legges i og nær dagens E16-trasé. Tunnelene ved Skaret 
og Nes får begge fire kjørefelt fordelt på to separate tunnelløp. 
 
Med unntak av antall felt er alternativ C likt alternativ B. 
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3.8.2 Delstrekning 2: Rørvik – Stein 
Det er to alternativer på denne delstrekningen i rosa korridor, alternativ 13 og 14. 
 
Alternativ 13: Bru over Kroksund 
Firefeltsveg med fartsgrense 80 km/t. Vegen krysser Kroksund på bru, går i tunnel gjennom Gjesval-
/Fekjæråsen til Vik, og deretter i dagens E16-trasé over Steinsåsen til Stein. 
 
På denne delstrekningen inngår tre rundkjøringer: 

 Rundkjøring på Rørvik 
 Rundkjøring i Vik 
 Rundkjøring på Steinsåsen (omtrent ved Åsheims vei) 

 
Løsning for gang- og sykkeltrafikken på denne delstrekningen 
Det legges ikke opp til gang- og sykkeltrafikk langs ny E16 mellom Rørvik og Vik. Gang- og 
sykkeltrafikken benytter dagens tilbud via eksisterende bru over Kroksund og Garntangen til Vik. 
Mellom Vik og Stein benyttes også eksisterende gang- og sykkelveger. 
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3.8.3 Delstrekning 3: Stein – Hvervenmoen 
Det er kun ett alternativ på denne strekningen i rosa korridor, alternativ d. 
 
Alternativ d: Firefeltsveg med midtdeler og fartsgrense 80 km/t 
Firefeltsveg med fartsgrense 80 km/t. Vegen følger dagens E16-trasé på hele strekningen Stein – 
Hvervenmoen. 
 
På denne delstrekningen inngår 4 rundkjøringer og ett planskilt kryss: 

 Rundkjøring ved Selteveien 
 Rundkjøring ved Jørgen Moes vei 
 Rundkjøring på Botilrud (ved Gomnesveien) 
 Rundkjøring ved Ringvoll (tilknytning til fv. 241 Hadelandsveien) 
 Fullt planskilt kryss på Hvervenmoen 

 
Løsning for gang- og sykkeltrafikk på denne delstrekningen 
Dagens gang- og sykkelveg parallelt med E16 på denne strekningen må justeres, men i rosa korridor er 
samme løsningsprinsipp tenkt beholdt. Det vil si at det blir gang- og sykkelveg parallelt med E16 over 
Steinssletta og videre nordover til Gile. Derfra beholdes dagens gang- og sykkelveg i egen trasé på 
vestsiden av E16 ned mot Gomnesveien, så via Kirkevold og Norderhov kirke til Ringvoll. Fra 
Ringvoll legges det opp til gang- og sykkelveg langs E16 til Hvervenmoen, tilsvarende som i dag, men 
dagens gang- og sykkelveg må justeres for å tilpasses ny E16.  
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3.8.4 Linjer i rosa korridor 
I rosa korridor kan man kombinere løsningene på de ulike delstrekningene til fire sammenhengende 
linjer for hele strekningen Skaret – Hvervenmoen: 

 B13d 
 B14d 
 C13d 
 C14d 

 
Oppsummering av løsningene i rosa korridor: 

 På delstrekningen Skaret – Rørvik er det to løsninger: 
o Alternativ B innebærer firefeltsveg fra Skaret til nord for Nestunnelen og to-

/trefeltsveg fra nord for Nestunnelen til Rørvik 
o Alternativ C innebærer firefeltsveg på hele strekningen Skaret – Rørvik 

 På strekningen Rørvik – Stein er det to løsninger: 
o Alternativ 13 går på bru over Kroksund, i tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen til Vik, 

og derfra i dagens E16-trasé til Stein. 
o Alternativ 14 går i undersjøisk tunnel fra Rørvik til Vik, og derfra i dagens E16-trasé 

til Stein. 
 På strekningen Stein – Hvervenmoen er alle løsninger i rosa korridor like (alternativ d), og 

baserer seg på utvidelse til fire felt i dagens E16-trasé. 
 Alle løsninger i rosa korridor har fartsgrense 80 km/t. 
 Alle kryss i rosa korridor er rundkjøringer, unntatt det planskilte krysset på Hvervenmoen. 

 

3.8.5 Tiltak på eksisterende veger ved ny veg i rosa korridor 

 
Skaret – Rørvik 
Selv om rosa korridor har en annen vegstandard, vil tiltakene på eksisterende veger på strekningen 
Skaret – Rørvik være de samme som i grønn, blå og rød korridor. Tiltakene er beskrevet under grønn 
korridor, se kapittel 3.4.5. 
 
Mellom Skaret og Rørvik vil eksisterende E16 bli en del av ny E16 på samme måte som i grønn, blå 
og rød korridor. 
 
Rørvik – Stein 
Inngrepene på Rørvik blir forskjellige i alternativ 13 og 14. I alternativ 13, med bru over Kroksund, 
må fv. 155 Utstranda justeres og tilpasses ny E16. Videre må lokalvegene Klokkerbråtan og 
Rørvikberget justeres. Vegen vil bli lagt over området der Rørvik camping ligger i dag. 
Campingplassen vil bli borte. 
 
I alternativ 14, med undersjøisk tunnel under Kroksund, må også fv. 155 Utstranda justeres og 
tilpasses ny E16. Lokalvegen Klokkerbråtan må justeres. Lokalvegen Rørvikberget blir delvis borte. 
Rørvik camping blir ikke berørt i dette alternativet. 
 
Alternativ 13 og 14 kommer begge ut av tunnel gjennom ved Raudberget i Vik. Dagens E16 legges 
over tunnelmunningen og kobles til fv. 158 Røyseveien i en ny rundkjøring. Dagens kryss på E16 
erstattes av en rundkjøring på den nye firefeltsvegen. Tilknytningen mellom Vik og krysset på E16 
(Røyseveien) må justeres. Atkomsten til Statoil-stasjonen og vertshuset på motsatt side av E16 må 

Fra planprogrammet: 
Konsekvensutredningen skal vurdere behovet for tiltak for å tilpasse eksisterende veg som 
ikke lenger vil være en del av E16 til vegens nye funksjon. 
Avvikling av lokaltrafikken skal vurderes i konsekvensutredningen, og løsninger skal 
foreslås. 
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3.8.6 Omkjøring ved stenging av ny E16 i rosa korridor 
 
Alle alternativer i rosa korridor på strekningen Skaret – Nestunnelen 
På strekningen fra Skaret til og med Nestunnelen innebærer alle løsninger i rosa korridor firfeltsveg og 
tunneler med to løp. Den eneste forskjellen fra de øvrige korridorene er at fartsgrensen i rosa korridor 
er 80 km/t, mens den i de andre løsningene er 100 km/t. Omkjøringsrutene på denne delstrekningen 
blir imidlertid de samme i rosa korridor som i de andre korridorene, og disse omkjøringsrutene er 
beskrevet under grønt alternativ A1a. 
 
Alternativ B13d 
Stenging av veg i dagen mellom Nestunnelen og Rørvik 
På denne strekningen innebærer alternativ B13d veg i dagen med to felt forbikjøringsstrekninger med 
tre felt. Det betyr at man bare på noen delstrekninger har mulighet for å stenge vegen på den ene siden 
av midtdeleren og la toveis trafikk benytte kjørebanen på den andre siden av midtdeleren. 
 
Ved stenging på en strekning der toveis trafikk på den ene siden av midtdeleren ikke er mulig, vil 
trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): kjører av E16 i krysset 
sør for Skarettunnelen, følger Lierveien/Skarveien utenom Skarettunnelen, videre på ny veg parallelt 
med E16 til Sønsterud, deretter fv. 155 Utstranda til Rørvik, der man kan kjøre på ny E16 igjen. 
 
Stenging av bru og/eller tunnel mellom Rørvik og Vik 
Ved planlagt stenging av brua over Kroksund og/eller tunnelen gjennom Gjesval-/Fekjæråsen er det en 
mulighet å stenge to kjørefelt og/eller ett løp i tunnelen og la toveis trafikk kjøre på de andre to feltene 
og/eller i det andre tunnelløpet. 
 
Ved stenging av alle fire felt på brua og/eller begge løp i tunnelen, vil trafikken bli ledet inn på 
følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør mot nord): av ny E16 i Rørvik, deretter dagens E16 via 
Sundvollen til Vik, der man igjen kjører på ny E16. 
 
Stenging av veg i dagen mellom Rørvik og Hvervenmoen 
Ved planlagt stenging av denne dagstrekningen er det en mulighet å stenge to felt av gangen og la 
toveis trafikk benytte de to andre feltene. 
 
Stenging av alle fire kjørefelt på denne dagstrekningen vurderes å inntreffe sjelden. Strekningen har 
ingen egnet omkjøringsrute. Alternativet til å kjøre E16 er å kjøre på lokalvegene i området, men disse 
har en standard som ikke gjør dem egnet som omkjøringsrute for E16. Omkjøringssituasjonen på 
denne delstrekningen blir altså den samme med ny veg som den er i dag. 
 
Alternativ B14d 
Stenging av veg i dagen mellom Nestunnelen og Rørvik 
På denne strekningen er alternativ B14d likt alternativ B13d, og omkjøringsruta blir som beskrevet for 
alternativ B13d. 
 
Stenging av tunnel mellom Rørvik og Vik 
Ved planlagt stenging av av den undersjøiske tunnelen er det en mulighet å stenge ett løp og la toveis 
trafikk kjøre i det andre tunnelløpet. 
 
Ved stenging av begge tunnelløp vil trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra 
sør mot nord): av ny E16 i Rørvik, deretter dagens E16 via Sundvollen til Vik, der man igjen kjører på 
ny E16. 
 
Stenging av veg i dagen mellom Rørvik og Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ B14d likt alternativ B13d, og situasjonen ved stengning av vegen 
blir som beskrevet for alternativ B13d. 
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Alternativ C13d 
Stenging av veg i dagen mellom Nestunnelen og Rørvik 
På denne strekningen innebærer alternativ C13d veg i dagen med fire kjørefelt. Ved planlagt stenging 
vil det være en mulighet å stenge to felt og la toveis trafikk benytte de to andre feltene. 
 
Ved stenging av alle fire felt, vil trafikken bli ledet inn på følgende omkjøringsrute (beskrevet fra sør 
mot nord): kjører av E16 i krysset sør for Skarettunnelen, følger Lierveien/Skarveien utenom 
Skarettunnelen, videre på ny veg parallelt med E16 til Sønsterud, deretter fv. 155 Utstranda til Rørvik, 
der man kan kjøre på ny E16 igjen. 
 
Stenging av bru og/eller tunnel mellom Rørvik og Vik 
På denne delstrekningen er alternativ C13d likt alternativ B13d, og omkjøringsruta blir som beskrevet 
for B13d. 
 
Stenging av veg i dagen mellom Rørvik og Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ C13d likt alternativ B13d, og situasjonen ved stengning av vegen 
blir som beskrevet for alternativ B13d. 
 
Alternativ C14d 
Stenging av veg i dagen mellom Nestunnelen og Rørvik 
På denne strekningen er alternativ C14d likt alternativ C13d, og omkjøringsruta blir som beskrevet for 
alternativ C13d. 
 
Stenging av tunnel mellom Rørvik og Vik 
På denne strekningen er alternativ C14d likt alternativ B14d, og omkjøringsruta blir som beskrevet for 
alternativ B14d. 
 
Stenging av veg i dagen mellom Vik og Hvervenmoen 
På denne strekningen er alternativ C14d likt alternativ B13d, og situasjonen ved stengning av vegen 
blir som beskrevet for alternativ B13d. 
 

3.8.7 Lengder i rosa korridor 
Tabellen nedenfor viser total lengde hovedveg, lengde veg i dagen, lengde tunneler og lengde bruer for 
alternativene i rosa korridor. 
 

Tabell 3-9: Lengder i rosa korridor 

 Alternativ Total lengde hovedveg Veg i dagen Tunneler Bruer 
 B13d 22,2 km 18,3 km 3,3 km 0,6 km 
 B14d 23,5 km 17,7 km 5,8 km 0 km 
 C13d 22,2 km 18,3 km 3,3 km 0,6 km 
 C14d 23,5 km 17,7 km 5,8 km 0 km 
 

  



E16 Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 3: Vegløsninger som er utredet 

3-72

3.8.8 Kostnader i rosa korridor 
Tabellen nedenfor viser kostnader for alternativene i rosa korridor. Kostnadene er beregnet i 2012-
kroner, og anslås å ha en usikkerhet på 25%. 
 

Tabell 3-10: Kostnader i rosa korridor 

 Alternativ Kostnader (2012-kroner, usikkerhet 25%) 
 B13d 4,25 milliarder kr 
 B14d 5,28 milliarder kr 
 C13d 4,33 milliarder kr 
 C14d 5,36 milliarder kr 
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3.9 Oversikt over tunnellengder 
Kartet nedenfor viser lengdene for de ulike tunnelene som inngår i prosjektet. Portalene er inkludert i 
lengdene. 
 

 
Figur 3-32: Kart med tunnellengder 
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3.10 Antall hus som må innløses 
Kommunedelplan er et overordnet plannivå, og kommunedelplanen vil vise en mulig veglinje med 
aktuelle kryssplasseringer, samt en båndleggingssone. Det skal senere utarbeides en mer detaljert 
reguleringsplan for det alternativet som velges gjennom vedtak av kommunedelplanen. I arbeidet med 
reguleringsplanen vil vegløsningen bli justert og optimalisert innenfor båndleggingssonen. 
 
Kommunedelplanen er derfor ikke nøyaktig nok til å kunne fastslå hvor mange og hvilke hus som må 
innløses for at den nye vegen skal kunne bygges. For hvert av alternativene som utredes er det 
imidlertid tegnet et eksempel på en mulig veglinje. Det er disse eksemplene som er lagt til grunn når 
det er anslått hvor mange hus som må innløses: 

 Grønn, blå og rød korridor medfører at i størrelsesorden 10 – 20 hus må innløses. 
 I gul korridor medfører alternativ A8 og A9 (om Rørvik) at rundt 20 hus må innløses, mens 

alternativ A10 og A11(fra rasteplassen) medfører at færre enn 5 hus må innløses. 
 I rosa korridor må i størrelsesorden 30 - 40 hus innløses. 
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3.11 Sammenstilling av kostnader 
I tabellen nedenfor er kostnadene for alle korridorer sammenstilt. 
 

Figur 3-33: Sammenstilling av investeringskostnader for alle alternativ. Kostnader i 2012-kroner med usikkerhet 
25% 

Korridor Alternativ Kostnader (2012-kroner, usikkerhet 25%) 

Grønn 
A1a 4,63 milliarder kr 
A6a 6,72 milliarder kr 

A12a 5,46 milliarder kr 

Blå 
A1b 4,81 milliarder kr 
A6b 6,90 milliarder kr 

A12b 5,64 milliarder kr 

Rød 

A2c 5,68 milliarder kr 
A2e 5,53 milliarder kr 
A2f 6,04 milliarder kr 
A3c 5,77 milliarder kr 
A3e 5,61 milliarder kr 
A3f 6,13 milliarder kr 
A4c 5,63 milliarder kr 
A4e 5,48 milliarder kr 
A4f 6,00 milliarder kr 
A5c 6,58 milliarder kr 
A5e 6,43 milliarder kr 
A5f 6,94 milliarder kr 
A7c 6,88 milliarder kr 
A7e 6,73 milliarder kr 
A7f 7,24 milliarder kr 

Gul 

A8 6,80 milliarder kr 
A9 6,27 milliarder kr 

A10 6,37 milliarder kr 
A11 5,94 milliarder kr 

Rosa 

B13d 4,25 milliarder kr 
B14d 5,28 milliarder kr 
C13d 4,33 milliarder kr 
C14d 5,36 milliarder kr 

 
Når en sammenligner kostnader, er det viktig å huske på at alternativene i grønn korridor ender i 
Styggedalen, mens alternativene i øvrige korridorer ender på Hvervenmoen. I blå, rød, gul og rosa 
korridor må en på et senere tidspunkt bygge veg mellom Hvervenmoen og Styggedalen. 
 
Det er gjort et overslag over kostnadene ved å bygge en firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t på 
strekningen Hvervenmoen – Styggedalen. Dette overslaget tyder på at kostnaden for denne 
delstrekningen kan bli i størrelsesorden 0,35 milliarder kr. Dette bør man ha med i vurderingen når 
man sammenligner investeringskostnadene i grønn korridor med de øvrige korridorene. 
 
Det er ikke gjort noe overslag over hva veg med redusert standard på strekningen Hvervenmoen – 
Styggedalen kan koste.  
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3.12 Vegstandard 
 

3.12.1 Grunnlag for valg av vegstandard  
Statens vegvesens Håndbok 017 Veg- og gateutforming (2008)2 beskriver hvilken vegstandard som 
skal legges til grunn ved planlegging og bygging av veg. Vegstandarden angis i ulike 
dimensjoneringsklasser, og det er vegens funksjon, trafikkmengde (ÅDT3) og fartsgrense som avgjør 
hvilken dimensjoneringsklasse vegen tilhører. 
 
Omtalen av vegstandard nedenfor er basert på gjeldende utgave av Håndbok 017 Veg- og 
gateutforming som er fra 2008. Når man skal i gang med senere planfaser (reguleringsplan og 
byggeplan), kan håndboka være revidert. Det kan gi andre føringer enn gjeldende håndbok. 
 
E16 inngår i det nasjonale transportnettet. Vegene i dette transportnettet utgjør det overordnede 
nasjonale vegsystemet, knytter sammen landsdeler og regioner, og forbinder Norge med utlandet. 
Samtidig har disse vegene viktige regionale og lokale funksjoner. (Tidligere ble disse vegen kalt 
stamveger, men denne betegnelsen ble endret til riksveger i forbindelse med forvaltningsreformen som 
ble iverksatt 01.01.10.) 
 
Som en del av konsekvensutredningen er det gjort en trafikkanalyse som er nærmere presentert i 
kapittel 4. Tabellen nedenfor viser beregnede trafikkmengder (ÅDT) i dimensjoneringsåret 2043 for de 
ulike delstrekningene i hver av korridorene. Tallene er avrundet til nærmeste hele tusen. For de fleste 
korridorer er det angitt en øvre og en nedre verdi. Disse viser laveste og høyeste beregnede 
trafikkmengde på denne delstrekningen for alternativene i korridoren.  
 

Tabell 3-11: Oversikt over beregnede trafikkmengder i dimensjoneringsåret 2043 på ulike delstrekninger i hver 
korridor 

Korri-
dor 

Delstrekning 

Skaret - Rørvik Rørvik – Bymoen/Stein 
Bymoen/Stein – Styggedalen/ 
Hvervenmoen 

Grønn 21 000 – 22 000 kjt/døgn 15 000 – 20 000 kjt/døgn 15 000 – 16 000 kjt/døgn 
Blå 21 000 – 23 000 kjt/døgn 18 000 – 21 000 kjt/døgn 15 000 – 19 000 kjt/døgn 
Rød 23 000 kjt/døgn 20 000 – 21 000 kjt/døgn 16 000 – 24 000 kjt/døgn 
Rosa 20 000 kjt/døgn 20 000 – 23 000 kjt/døgn 23 000 kjt/døgn 

Gul 
Skaret – 
rasteplassen/Rørvik 

Rasteplassen/Rørvik - Hvervenmoen 

19 000 – 20 000 kjt/døgn 1 000 – 2 000 kjt/døgn 
 
I tillegg til kravene nevnt ovenfor, sier også Håndbok 017: «Det er viktig at dimensjoneringsklasse 
planlegges samlet over lengre delstrekninger og at ikke endringer i dimensjoneringsklasse skjer for 
ofte» (s. 64). 
 

  

                                                      
2 Håndbok 017 Veg- og gateutforming er tilgjengelig på internett: 
http://www.vegvesen.no/Fag/Veg+og+gate/Prosjektering+og+bygging/Prosjektering/Veg-+og+gateutforming  
3 ÅDT: Årsdøgntrafikk, antall kjøretøyer som passerer et punkt på en veg i begge retninger i løpet av et år, delt 
på 365, det vil si gjennomsnittlig antall kjøretøyer per døgn. 
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3.12.3 Dimensjoneringsklasser som er lagt til grunn i denne utredningen 
 

Grønn, blå og rød korridor 
I disse korridorene er ny veg planlagt som firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. Aktuelle 
dimensjoneringsklasser er da S8 og S9. S8 gjelder for trafikkmengde 12 000 – 20 000 kjt/døgn, mens 
S9 gjelder for trafikkmengde over 20 000 kjt/døgn. Forskjellen på de to dimensjoneringsklassene er 
kun at mens S8 innebærer 1,5 m brede vegskuldre, innebærer S9 3,0 m brede vegskuldre. Dette gjør at 
totalbredden for S8 er minimum 19 m, mens totalbredden for S9 er minimum 22 m. 
 
Som det fremgår av tabellen med trafikktall over, varierer beregnet trafikkmengde i 
dimensjoneringsåret 2043 mellom korridorer, alternativer og delstrekninger. På noen delstrekninger er 
beregnet trafikkmengde under 20 000 kjt/døgn. I grønn, blå og rød korridor er likevel vegløsningene 
som er tegnet basert på dimensjoneringsklasse S9. Dette er valgt fordi det gir enhetlig standard på hele 
strekningen Skaret – Styggedalen/Hvervenmoen. Videre er det vurdert som uhensiktsmessig å skille 
mellom disse to relativt like dimensjoneringsklassene på det overordnede plannivået prosjektet nå er 
på, særlig med tanke på at kravene kan bli justert innen vegen skal bygges. 
 
Alle arealbeslag i grønn, blå og rød korridor er som følge av dette beregnet med utgangspunkt i en veg 
med bredde 22 m. (I tillegg kommer kryssområder og buffersoner på begge sider av vegen, se mer om 
dette i kapitlet om naturressurser.) 
 
I alternativ 4 og 5 i rød korridor er det ikke nok plass mellom de to tunnelene i Vik til å tilfredsstille 
kravene til et kryss på en veg med fartsgrense 100 km/t.  Ved Vik er det derfor lagt til grunn 
fartsgrense 80 km/t i disse to alternativene. 
 

Gul korridor 
I gul korridor er følgende dimensjoneringsklasser lagt til grunn: 

 Alternativ 8: 
o Skaret – Rørvik: S9 
o Rørvik – Åsa – Hvervenmoen: S9 

 Alternativ 9: 
o Skaret – Rørvik: S9 
o Rørvik – Åsa – Hvervenmoen: S5 

 Alternativ 10: 
o Skaret – rasteplassen: S9 
o Rasteplassen – Åsa – Hvervenmoen: S9 

 Alternativ 11: 
o Skaret – rasteplassen: S9 
o Rasteplassen – Åsa – Hvervenmoen: S5 

 
Strekningen Skaret – rasteplassen/Rørvik har beregnede trafikkmengder i størrelsesorden 20 000 
kjt/døgn, og dimensjoneringsklasse S9 er lagt til grunn ut fra samme resonnement som for grønn, blå 
og rød korridor. 
 
Strekningen rasteplassen/Rørvik – Åsa – Hvervenmoen er beregnet å få trafikkmengder langt under 
det som legges til grunn for dimensjoneringsklassene som er omtalt som aktuelle for ny E16. 
Planprogrammet legger imidlertid opp til at det skal utredes en firefeltsveg, og da er samme standard 
som for grønn, blå og rød korridor valgt for å illustrere en løsning, dvs. dimensjoneringsklasse S9. 
 
Planprogrammet beskriver også at det skal utredes en løsning med to-/trefeltsveg og fysisk midtdeler. 
Den laveste dimensjoneringsklassen som har fysisk midtdeler i gjeldende Håndbok 017, er S5, og 
denne er lagt til grunn. 
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Trafikkmengdene som er beregnet for gul korridor på strekningen rasteplassen/Rørvik – Åsa – 
Hvervenmoen, tilsier i følge Håndbok 017 dimensjoneringsklasse S3. Denne dimensjoneringsklassen 
gjelder for veger med trafikkmengde 0 – 4 000 kjt/døgn og fartsgrense 90 km/t, og innebærer kjørefelt 
med 3,25 m bredde, skuldre på 1 m, og ingen midtdeler. Siden planprogrammet legger opp til at en 
veg med fysisk midtdeler skal utredes, er S5 valgt selv om beregnet trafikkmengde ikke er stor nok for 
denne dimensjoneringsklassen. 
 

Rosa korridor 
På strekningen Skaret – Rørvik beskriver planprogrammet at det skal utredes både en to-/trefeltsveg 
med midtdeler (alternativ B) og en firefeltsveg (alternativ C), begge med fartsgrense 80 km/t.  
 
Fordi grensen for firefeltsveg i Håndbok 017 går på 12 000 kjt/døgn, er det ikke angitt noen 
dimensjoneringsklasse for to- og trefeltsveger med trafikkmengde på 20 000 kjt/døgn, slik vi vil få ved 
alternativ B. Denne reduserte standarden er ikke i tråd med vegnormalen. Det er valgt å legge til grunn 
dimensjoneringsklasse S5, som er den øverste dimensjoneringsklassen for to- og trefeltsveg. Den er 
imidlertid beregnet på trafikkmengder inntil 12 000 kjt/døgn. 
 
I alternativ C, firefeltsveg og fartsgrense 80 km/t, er dimensjoneringsklasse S7 lagt til grunn for 
strekningen Skaret – Rørvik. 
 
På strekningen Rørvik – Hvervenmoen innebærer alle alternativer i rosa korridor firefeltsveg med 
fartsgrense 80 km/t. Dimensjoneringsklasse S7 er lagt til grunn. Det må imidlertid påpekes at det i 
denne dimensjoneringsklassen er krav om planskilte kryss. Dette kravet er ikke tilfredsstilt, i rosa 
korridor legges det opp til rundkjøringer (med unntak av krysset på Hvervenmoen, som blir planskilt). 
 

3.13 Geoteknikk/geologi, grunn- og fundamenteringsforhold 
Omtalen av grunn- og fundamenteringsforhold er basert på tidligere utførte grunnundersøkelser i 
planområdet samt kvartærgeologiske kart, berggrunnskart og kvikkleireregistreringer dokumentert i 
Skrednett. Det er ikke utført nye grunnundersøkelser spesifikt for dette prosjektet. Vurderingene 
nedenfor er derfor på et overordnet nivå, med den usikkerhet dette innebærer. 
 
I senere planfaser må det utføres supplerende grunnundersøkelser for den løsningen som blir valgt 
gjennom vedtak av kommunedelplanen. Disse undersøkelsene kan avdekke forhold som ikke er kjent i 
dag. Dersom grunnundersøkelser i senere faser avdekker vanskeligere grunnforhold enn de vi kjenner 
til i dag, kan det blant annet medføre at prosjektets kostnader øker. 
 
Kartet nedenfor gir en oversikt over områdende som omtales i teksten. Blå tall og piler gjelder 
geotekniske forhold (løsmasser), røde tall og piler gjelder geologiske forhold (fjell). 
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Figur 3-39: Kartet viser områder der geoteknikk og geologi er omtalt nærmere i teksten 
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01  Dypeste registrerte bergnivå er 30,7 m under fjordbunn, tilsvarende kote 23,8.  
Løsmassene består av bløt leire.  
Grunnundersøkelsene er av meget begrenset omfang, således foreligger det en vesentlig 
usikkerhet med hensyn til nødvendig dybdenivå av undersjøisk tunnel for å oppnå tilstrekkelig 
bergoverdekning. 

 
02  Langs østsiden av Steinsfjorden: 

Varierende grunnforhold, i hovedsak berg i dagen og morenemasser, men med stedlige innslag 
av marin leire i nordenden av Steinsfjorden. 
 

03  Grunnundersøkelser i området viser meget bløt leire/kvikkleire i opptil 27 m dybde. 
Det må påregnes omfattende stabiliserende og setningsreduserende tiltak i form av 
motfyllinger/ bruk av lette masser ved vegfyllinger høyere og/eller lenger ut i fjorden enn 
eksisterende veg. Det vil også være krav til å utrede områdestabiliteten. 

 
04  Varierende grunnforhold med berg i dagen og løsmasser av leire. Usikkerhet med hensyn til 

bergoverdekning for tunnel. 
 
05  Elveavsetninger av sand og marine avsetninger av leire med stedvis forekomst av torv/myr og 

berg i dagen. 
Stabiliserende/setningsreduserende tiltak vil måtte påregnes ved større inngrep. 

 
06  Hovedsaklig leire/silt.  

Større inngrep vil kunne kreve stabiliserende/setningsreduserende tiltak. 
 
07  Berg i dagen/ forvitringsmateriale og en sone med leire. 

Mektigheten av leira er ikke dokumentert ved grunnundersøkelser, slik at det er usikkerhet 
med hensyn til bergoverdekning for tunnel. 

 
08 Varierende grunnforhold med berg i dagen, leire og silt, samt breelvavsetninger av sand/grus. 

Usikkerhet med hensyn til tilstrekkelig bergoverdekning for tunnel. Deler av  
tunnelen må da alternativt bygges som miljøtunnel i løsmasser. 

 
09 Elveavsetninger av sand og marine avsetninger av leire. 

Stabiliserende/setningsreduserende tiltak kan påregnes ved større inngrep i leirsonen. 
 
10 Varierende grunnforhold med marin leire og berg i dagen. 
 
11  Løsmasser av grus/sand/marin leire. Usikkerhet mht. dybder til berg. Kan bli aktuelt med 

løsmassetunnel. 
 
12  Største dybde til antatt berg fra fjordbunn er registrert på 38 meter tilsvarende kote 19, men det 

er grunt til berg på begge sider av fjorden. Største vanndybde er registrert til om lag 5m. 
Løsmassene i fjorden består av meget bløt leire.  
Landkarene vil sannsynligvis kunne direktefundamenteres på berg, mens brupillarene må 
fundamenteres på spissbærende peler til berg. 

 
13  Hovedsakelig løsmasser av leire/silt, tidligere grunnundersøkelser viser også lokale 

forekomster av sand og torv/myr. 
Stabiliserende/setningsreduserende tiltak vil måtte påregnes ved større inngrep. 

 
14  I hovedsak elveavsetninger av sand, men med lokale forekomster av torv/myr. Det kan ikke 

utelukkes at det kan forekomme leire/silt i dybden.  
Stabiliserende/setningsreduserende tiltak kan ikke utelukkes ved større inngrep, men vurderes 
i hovedsak å ikke være nødvendige.   
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Sannsynligvis kan brua sålefundamenteres på stedlige masser, men friksjonspeler/ 
spissbærende peler kan være nødvendig. 

 
15  I hovedsak leire/silt, og det indikeres gamle rasgroper i området. Planlagt trasé grenser til 

kvikkleireområder med skredfare 4 (nest høyeste). 
Stabiliserende/setningsreduserende tiltak vil måtte påregnes selv ved mindre inngrep og det 
må påregnes tiltak for å sikre områdestabilitet. 

 
16  Alternativ A og C: Firefeltsveg: På strekningen mellom Skaret og Rørvik vil man måtte 

sprenge seg inn i eksisterende fjellskjæringer. Det kan bli skjæringshøyder på opptil 20 – 30 
m. De høyeste skjæringene kan sikres opp til et akseptabelt nivå ved å trappe skjæringene 
innover. Bergartene på strekningen fra Skaret til litt forbi Nestunnelen består hovedsakelig av 
rombeporfyr og basalt. Basalt og Rombeporfyr er vanligvis gode bergarter som trolig kan 
brukes i forsterkningslaget på vegen. 
Alternativ B (kun rosa korridor): Dagens fjellskjæringer blir stående. Disse skjæringene ligger 
veldig nær vegen. Det vil være behov for å gå over disse fjellskjæringene og oppgradere 
skjæringene mht. bergsikring.  
 
Videre på strekningen fra litt forbi Nestunnelen og fram til Rørvik er det vekselvis kalkstein 
og sandstein og stedvis med skifer. Dette er bergarter med dårligere kvalitet. Laboratorietester 
av sandsteinen viser at den ikke holder vegnormalens krav til bruk hverken i øvre – eller nedre 
forsterkningslag. 

 
17  Usikker fjelloverdekning: På grunn av porøse bergarter/dårlig fjell er det usikker 

bergoverdekning ned til tunnelene.  Det er ikke foretatt noen grunnundersøkelser/boringer i 
området over disse tunneltraseene.  

 
18 Berggrunnen under sundet mellom Rørvik og Vik består av vekslende sedimentære bergarter 

(sandstein, skifer, kalkstein, siltstein, mergelstein og slamstein). På bakgrunn av tidligere 
undersøkelser er det konkludert med at en kryssing under sundet ut fra geologiske forhold er 
gjennomførbart, så fremt kravet til fjelloverdekning kan tilfredsstilles.  Her kreves det mer 
grunnundersøkelser for eventuelt å finne optimalt trasevalg. 

 
19 Det vil på denne strekningen måtte etableres høye fjellskjæringer med mye løsmasser/ ur i 

bratt overliggende terreng. Krevende og kostbare sikringstiltak nødvendig for å oppnå 
tilstrekkelig sikkerhet i forhold til rashendelser. 

 
 

3.14 Masseoverskudd 
Alle alternativ som er utredet vil gi betydelige masseoverskudd. Det er hovedsakelig to årsaker til 
dette: 

 Veg i sidebratt terreng. I grønn, blå, rød og rosa korridor går vegen i sidebratt terreng på 
strekningen Skaret – Rørvik. I gul korridor går den i sidebratt terreng på strekningen Skaret – 
Åsa. I det sidebratte terrenget må vegen i stor grad bygges ved at man sprenger seg inn i 
fjellsiden. Mange steder er terrenget så bratt at det er vanskelig å legge vegen på fylling i 
særlig grad. Denne måten å bygge veg på skaper betydelig masseoverskudd. 

 Veg i tunnel. Alle alternativ innebærer tunneler, og disse gir masseoverskudd. Jo flere og 
lengre tunneler et alternativ har, jo større blir masseoverskuddet. 

 
Som en del av planleggingen er det gjort grove beregninger av størrelsen på masseoverskuddet for 
hvert av alternativene. Beregnet masseoverskudd på dette plannivået må ses på som 
minimumsberegninger. Beregningene er knyttet til gjeldende minimumsbredder for de aktuelle 
vegene. Dersom kravene blir endret eller andre forhold gjør at man velger en annen bredde enn 
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minimumsbredden (for eksempel for å få bredere midtdeler), vil masseoverskuddet øke. I det 
sidebratte terrenget vil det sannsynligvis også bli behov for ekstra brede grøfter/bred sikkerhetssone 
inn mot fjellskjæringene for å redusere risikoen for at stein, snø og is raser ut i vegen. Det kan også 
være aktuelt å terrassere høye skjæringer. Alle disse forholdene vil bidra til å øke masseoverskuddet. 
Det er derfor sannsynlig at når man i senere planfaser detaljerer mer, vil masseoverskuddet øke. 
 
Tabellen nedenfor viser de beregnede minimumsverdiene for masseoverskudd. 
 

Tabell 3-12: Beregnede minimumsverdier for masseoverskudd 

Korridor Alternativ 
Beregnet masseoverskudd 

(minimumsverdi) 

Grønn 
A1a 875 000 m3 
A6a 1 812 000 m3 

A12a 1 284 000 m3 

Blå 
A1b 1 418 000 m3 
A6b 2 367 000 m3 

A12b 1 832 000 m3 

Rød 

A2c 1 850 000 m3 
A2e 1 883 000 m3 
A2f 2 281 000 m3 
A3c 1 966 000 m3 
A3e 2 004 000 m3 
A3f 2 318 000 m3 
A4c 1 785 000 m3 
A4e 1 789 000 m3 
A4f 2 124 000 m3 
A5c 2 250 000 m3 
A5e 2 255 000 m3 
A5f 2 590 000 m3 
A7c 2 341 000 m3 
A7e 2 329 000 m3 
A7f 2 667 000 m3 

Gul 

A8 3 753 000 m3 
A9 3 341 000 m3 

A10 3 965 000 m3 
A11 3 164 000 m3 

Rosa 

B13d 619 000 m3 
B14d 1 264 000 m3 
C13d 725 000 m3 
C14d 1 364 000 m3 

  
Som vi ser av tabellen, gir gul korridor de største masseoverskuddene. Grunnen til dette er at denne 
korridoren gir lengre veg enn øvrige korridorer, og at vegen går betydelig lengre i sidebratt terreng. 
Gul korridor har også en del tunneler. 
 
De minste masseoverskuddene finner vi i rosa korridor, for alternativene med bru over Kroksund. Her 
ligger minimumsverdiene på henholdsvis 619 000 m3 (alternativ B13d) og 725 000 m3 (alternativ 
C13d). Alternativene i rosa korridor som innebærer undersjøisk tunnel under Kroksund, har betydelig 
større masseoverskudd. 
 
Av løsningene som innebærer veg i ny trasé, er alternativ A1a i grønn korridor beregnet å gi det 
minste masseoverskuddet, med en beregnet minimumsverdi på 875 000 m3. Blant løsningene med veg 
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i ny trasé er dette den som har minst tunnel. Derfor blir masseoverskuddet lavere enn for andre 
løsninger med veg i ny trasé. 
 
Generelt kan en si at siden de fleste løsninger (unntatt to i gul korridor og alle i rosa korridor) er like 
på delstrekningen Skaret – Rørvik, er det mengden tunneler fra Rørvik og nordover som utgjør 
forskjellen i masseoverskudd. Jo mer tunnel, jo større masseoverskudd. 
 
Overskuddsmassene vil være av varierende kvalitet, men ut fra det vi vet nå, vil en stor andel av 
massene være av en slik kvalitet at de først og fremst er egnet som fyllmasse.  
 
Det er snakk om svært store mengder masse i mange av alternativene. For å anskueliggjøre dette, kan 
det nevnes at en vanlig lastebil har plass til ca. 10 m3 masse. Et masseoverskudd på 2 000 000 m3 vil 
altså tilsvare rundt 200 000 lastebillass. 
 
Det synes ikke realistisk at det i løpet av byggeperioden vil være behov for så store mengder 
fyllmasser i prosjektets nærhet. Det mest realistiske er derfor at det meste av massene må deponeres.  
 
I senere planfaser, når alternativ er valgt og man vet mer om hvor stort masseoverskuddet faktisk vil 
bli, må det arbeides mer med hvor massene kan deponeres.  
 
I denne planfasen er det identifisert ett mulig stort massedeponi, kalkbruddet i Åsa. Her er det 
anslagsvis plass til 700 000 m3 masse. Det vil si at kalkbruddet kan ha plass til det meste av 
overskuddsmassene i grønt alternativ A1a og rosa alternativ B13d og C13d. For alle andre alternativ er 
masseoverskuddet vesentlig større enn tilgjengelig volum i kalkbruddet. 
 
 

3.15 Etappevis utbygging 
E16 Skaret – Hønefoss er en lang vegstrekning (22-29 km, avhengig av alternativ), og 
utbyggingskostnadene er store. Det kan derfor være aktuelt å bygge ut vegen i etapper. 
 
Mulighetene for etappevis utbygging varierer fra korridor til korridor. Nedenfor omtales de teknisk 
sett mulige etappene i hver korridor. Til slutt i kapitlet drøftes noen tilnærminger til prioritering av 
etapper dersom en etappevis utbygging blir aktuell, og tidligere prioriteringer av etapper gjengis. 
 
Grønn korridor 
På strekningen Skaret – Rørvik vil ny veg gå i samme trasé som dagens veg. Man kan derfor teoretisk 
tenke seg en rekke mulige etappevise utbygginger på denne delstrekningen, der man i begge ender av 
den utbedrede traseen knytter seg til eksisterende veg.  
 
I praksis synes det imidlertid realistisk at man enten bygger hele denne delstrekningen i én etappe, 
eller at man deler den i to etapper. Første etappe kan da være strekningen fra Skaret til og med 
Nestunnelen. Hensikten med en slik første etappe er at man får oppgradert de to eksisterende 
tunnelene til firefeltstunneler med to løp, og dermed oppnår ønskelig tunnelsikkerhet. Andre etappe på 
denne delstrekningen vil da bli fra Nestunnelen til Rørvik, der det i dag er to- og trefeltsveg. 
 
På strekningen Rørvik – Styggedalen går ny E16 i grønn korridor i en trasé som ikke berører 
eksisterende E16. Det finnes heller ikke forbindelsesveger mellom ny E16 og eksisterende E16 som 
kan brukes som E16-trasé (utover omkjøringssituasjoner). Eksempelvis vil det ikke være aktuelt å 
bygge ny veg til Bymoen og lede trafikken derfra via Selteveien til dagens E16. I grønn korridor må 
derfor delstrekningen Rørvik – Styggedalen bygges ut som én etappe. 
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Teknisk sett mulige etapper ved utbygging i grønn korridor vurderes dermed å være (angitt fra sør mot 
nord, ikke prioritert): 

 Fra Skaret til og med Nestunnelen (ca. 3,5 km) 
 Fra Nestunnelen til Rørvik (ca. 6,5 km) 
 Fra Rørvik til Styggedalen (ca. 13-15 km, avhengig av alternativ) 

 
Blå korridor 
For strekningen Skaret – Rørvik blir vurderingene de samme som i grønn korridor. 
 
På strekningen Rørvik – Hvervenmoen går ny E16 i blå korridor i en trasé som ikke berører E16. Det 
finnes heller ikke forbindelsesveger mellom ny og eksisterende E16 som kan brukes som E16-trasé 
(utenom omkjøringssituasjoner). Vurderingen blir derfor tilsvarende som for delstrekningen Rørvik – 
Styggedalen i grønn korridor, i blå korridor må delstrekningen Rørvik – Hvervenmoen bygges ut som 
én etappe.  
 
Teknisk sett mulige etapper ved utbygging i blå korridor vurderes dermed å være (angitt fra sør mot 
nord, ikke prioritert): 

 Fra Skaret til og med Nestunnelen (ca. 3,5 km) 
 Fra Nestunnelen til Rørvik (ca. 6,5 km) 
 Fra Rørvik til Hvervenmoen (ca. 13-15 km, avhengig av alternativ) 

 
Rød korridor 
For strekningen Skaret – Rørvik blir vurderingene de samme som i grønn og blå korridor. 
 
På strekningen Rørvik – Hvervenmoen ligger alle alternativer i rød korridor i eksisterende E16-trasé 
over Steinssletta. I denne korridoren er det derfor muligheter for å dele strekningen Rørvik – 
Hvervenmoen i to etapper, en fra Rørvik til Stein og en fra Stein til Hvervenmoen. 
 
Teknisk sett mulige etapper ved utbygging i rød korridor vurderes dermed å være (angitt fra sør mot 
nord, ikke prioritert): 

 Fra Skaret til og med Nestunnelen (ca. 3,5 km) 
 Fra Nestunnelen til Rørvik (ca. 6,5 km) 
 Fra Rørvik til Stein (ca. 5-6,5 km, avhengig av alternativ) 
 Fra Stein til Hvervenmoen (ca. 7 km, avhengig av alternativ) 

 
Gul korridor 
I alternativ A8 og A9, som går via Rørvik, blir vurderingene for strekningen Skaret – Rørvik de 
samme som i grønn, blå og rød korridor. 
 
I alternativ A10 og A11, der ny E16 forlater eksisterende E16 ved rasteplassen, kan man tenke seg to 
deletapper på strekningen Skaret – rasteplassen, en fra Skaret til og med Nestunnelen, og en fra 
Nestunnelen til rasteplassen.   
 
Fra ny E16 forlater eksisterende E16 (ved rasteplassen eller i Rørvik) til Hvervenmoen ligger ny E16 i 
en trasé som ikke berører eksisterende E16. Det finnes heller ikke forbindelsesveger mellom ny E16 
og eksisterende E16 som kan brukes som E16-trasé (utover omkjøringssituasjoner). I gul korridor må 
derfor delstrekningen rasteplassen/Rørvik – Hvervenmoen bygges ut i én etappe. 
 
Teknisk sett mulige etapper ved utbygging i gul korridor, alternativ A8 og A9 vurderes dermed å være 
(angitt fra sør mot nord, ikke prioritert): 

 Fra Skaret til og med Nestunnelen (ca. 3,5 km) 
 Fra Nestunnelen til Rørvik (ca. 6,5 km) 
 Fra Rørvik til Hvervenmoen (ca. 19 km) 
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Teknisk sett mulige etapper ved utbygging i gul korridor, alternativ A10 og A11 vurderes dermed å 
være (angitt fra sør mot nord, ikke prioritert): 

 Fra Skaret til og med Nestunnelen (ca. 3,5 km) 
 Fra Nestunnelen til rasteplassen (ca. 3,5 km) 
 Fra rasteplassen til Hvervenmoen (ca. 22 km) 

 
Rosa korridor 
I rosa korridor går den nye vegen i samme trasé som eksisterende E16, unntatt på strekningen Rørvik – 
Vik. Dette gir stor fleksibilitet med hensyn til etappevis utbygging. Mange mulige etapper kan tenkes.  
 
På strekningen Skaret – Rørvik synes de to etappene som har vært drøftet for de øvrige korridorene, 
fra Skaret til og med Nestunnelen og fra Nestunnelen til Rørvik, å være hensiktsmessige også i rosa 
korridor. I B-alternativene, som innebærer to-/trefeltsveg på strekningen Nestunnelen – Rørvik, vil det 
være relativt liten forskjell mellom dagens veg og en oppgradert to-/trefeltsveg på denne strekningen. 
 
På strekningen Rørvik – Hvervenmoen kan man tenke seg mange mulige etappeinndelinger, for 
eksempel: 

 Rørvik – Vik (ca. 3-4,5 km, avhengig av alternativ) 
 Vik – Stein (ca. 2,5 km) 
 Stein – Steinssletta nord (over Steinssletta) (ca. 2,5 km) 
 Steinssletta nord – Hvervenmoen (ca. 4 km) 

 
Så stor grad av oppdeling synes imidlertid ikke hensiktsmessig fordi det er knyttet ekstra kostnader til 
å avslutte bygging og begynne på nytt senere igjen, sammenlignet med å bygge lengre strekninger i 
samme omgang. I videre drøfting av etappevis utbygging er det derfor lagt til grunn at samme 
etappevise utbygging kan være aktuell i rosa korridor som i rød korridor: 

 Fra Skaret til og med Nestunnelen (ca. 3,5 km) 
 Fra Nestunnelen til Rørvik (ca. 6,5 km) 
 Fra Rørvik til Stein (ca. 5,5 - 7 km, avhengig av alternativ) 
 Fra Stein til Hvervenmoen (ca. 6,5 km, avhengig av alternativ) 

 
Ulike tilnærminger til prioritering av etapper 
Dersom etappevis utbygging blir aktuelt, kan man tenke ulike tilnærminger til prioritering av 
etappene. Nedenfor er noen tilnærminger drøftet. 
 
Trafikksikkerhet  
Legger man denne tilnærmingen til grunn, bør de delene av dagens veg som har dårligst 
trafikksikkerhet, erstattes med ny veg først. For E16 Skaret – Hønefoss, gjelder dette særlig 
strekningene Rørvik – Stein og Stein – Hvervenmoen. På strekningen Skaret – Rørvik er dagens veg 
nyere og har bedre standard. Trafikktallene tilsier imidlertid at Skarettunnelen og Nestunnelen bør få 
fire felt, slik at delstrekningen fra Skaret til og med Nestunnelen også kan komme høyt opp i 
prioriteringen når trafikksikkerhet legges til grunn. 
 
Fremkommelighet 
Legger man denne tilnærmingen til grunn, bør de delene av dagens veg som har dårligst kapasitet i 
forhold til trafikkmengden, det vil si der det oftest oppstår kø, prioriteres først. På dagens tofeltsveg er 
det størst trafikkmengde inn mot Hønefoss, det vil si at delparsellen Stein – Hvervenmoen i rød og 
rosa korridor og Rørvik – Styggedalen/Hvervenmoen i grønn, blå og gul korridor vil bli prioritert 
foran delstrekningen Skaret – Rørvik når denne tilnærmingen legges til grunn. 
 
Sammenhengende utbygging 
E16 Bjørum – Skaret forutsettes bygd ut før, eller senest samtidig med, E16 Skaret - Hønefoss. Hvis 
man legger til grunn en tilnærming der sammenhengende utbygging av firefeltsveg prioriteres, bør 
man begynne med etappen fra Skaret til og med Nestunnelen, eller til Rørvik.  
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Raskest mulig gjennomføring 
En tilnærming kan være at man prioriterer etter hvilke etapper det er mulig å gjennomføre først. 
Prosjektet E16 Skaret – Hønefoss medfører betydelige negative konsekvenser, spesielt fra Rørvik og 
nordover. Dersom det på grunn av konsekvensene skulle komme innsigelser som må behandles av 
Miljøverndepartementet, vil behandlingen i departementet kreve tid. Innsigelser vil sannsynligvis angå 
delstrekningen fra Rørvik og nordover. I en slik situasjon kan det være riktig å prioritere 
delstrekningen Skaret – Rørvik (evt. Skaret – Nestunnelen) for å få raskest mulig gjennomføring. 
 
Tidligere prioritering av etapper 
Statens vegvesen utarbeidet i 2005 en mulighetsstudie for delvis bompengefinansiering av E16 
Sandvika – Hønefoss. I denne utredningen var strekningen Skaret – Hønefoss delt inn i tre parseller: 
Skaret – Rørvik, Rørvik – Stein og Stein – Hvervenmoen. (Løsningen som ble lagt til grunn den 
gangen tilsvarer rød korridor.) I tillegg var E16 Bjørum – Skaret behandlet. I mulighetsstudien ble 
følgende utbyggingsrekkefølge foreslått: 

1) Bjørum – Skaret 
2) Rørvik – Stein 
3) Stein – Hvervenmoen 
4) Skaret – Rørvik 

 
Denne prioriteringen fikk tilslutning gjennom politiske vedtak i Buskerud fylke (20.06.2006), 
Akershus fylke (21.09.2006), Ringerike kommune (16.02.2006), Hole kommunes 06.02.2006) og 
Bærum kommune (15.02.2006). 
 
I transportetatenes (Kystverket, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avinor) forslag til Nasjonal 
transportplan 2014-2023, som ble lagt frem 29. februar 2012, er det gjort en annen prioritering (s. 
128). Dersom planrammen økes med 20%, foreslås statlige midler til utbygging av firefeltsveg på 
strekningen E16 Bjørum – Skaret – Rørvik i transportplanens siste seksårsperiode (2018-2023). Den 
videre strekningen Rørvik – Hønefoss er ikke omtalt i transportetatenes forslag. 
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3.16 Finansiering 
I 2005 ble det etter initiativ fra de berørte kommunene utarbeidet en mulighetsstudie for delvis 
bompengefinansiering av E16 Sandvika – Hønefoss. Med bakgrunn i mulighetsstudien vedtok 
kommunene i 2006 at de ønsker at det jobbes videre med prosjektet basert på delvis 
bompengefinansiering.  
 
I Nasjonal transportplan 2010-2019 legger Regjeringen opp til at det i perioden 2010-2013 blir 
utarbeidet planer for E16 Skaret – Hønefoss, og at finansieringsløsninger blir vurdert i dialog med 
lokale myndigheter. 
 
Finansieringsløsning for E16 Skaret – Hønefoss vedtas ikke gjennom vedtaket av kommunedelplan, 
men i egne senere vedtak. Valget av vegløsning vil imidlertid ha betydning for kostnadene ved å 
bygge vegen, og dermed for hvilken finansiering som er mulig, samt for størrelsen på 
bompengesatsene ved delvis bompengefinansiering. 
 
I dette kapitlet redegjøres det først for mulighetsstudien fra 2005. Deretter redegjøres det for 
oppdaterte bompengeberegninger som er utført i forbindelse med denne konsekvensutredningen. 
 

3.16.1 Mulighetsstudie for delfinansiering av E16 med bompenger (2005) 
I regi av ”Samarbeidsforum E16 Sandvika – Hønefoss” tok kommunene Ringerike, Hole og Bærum i 
2004 initiativ overfor Statens vegvesen for å starte et prosjekt som skulle vurdere mulighetene for 
snarest mulig utbygging av E16 mellom Sandvika og Hønefoss. 
 
Som følge av dette utarbeidet Statens vegvesen  i 2005 en mulighetsstudie (forhåndsvurdering) for 
delvis bompengefinansiering av vegen. I analysen ble det lagt til grunn at E16 mellom Kjørbo 
(Sandvika) og Wøyen ivaretas gjennom Oslopakke 3. Videre ble det lagt til grunn at parsellen Wøyen 
– Bjørum ville bli bygget i årene 2005-2009 med dels statlige midler og dels bompenger fra Oslopakke 
1. Denne strekningen ble åpnet i 2009. 
 
Mulighetsstudien tok derfor for seg den gjenstående strekningen fra Bjørum i Bærum kommune, 
gjennom Hole kommune og fram til Hønefoss i Ringerike kommune. Mulighetsstudien viste at med de 
forutsetningene som ble lagt til grunn den gang, ville E16 på strekningen Bjørum – Hønefoss la seg 
realisere med delvis bompengefinansiering.  
 
For å kunne gjøre mulighetsstudien, var det nødvendig å ta utgangspunkt i et eksempel på en 
vegløsning. Strekningen Bjørum – Skaret var på dette tidspunktet under planlegging, og det ble tatt 
utgangspunkt i de to planlagte løsningene som på det tidspunktet ble vurdert å være mest aktuelle. For 
strekningen Skaret – Hønefoss forelå det ingen plan. Det ble derfor tegnet en mulig veglinje på denne 
strekningen. Vegløsningen som ble lagt til grunn for strekningen Skaret – Hønefoss i mulighetsstudien 
var imidlertid bare et eksempel på en veglinje. Løsningen lignet på det som i denne utredningen er kalt 
alternativ A4e.  
 
Mulighetsstudien la til grunn en samlet utbyggingskostnad for strekningen Bjørum – Hvervenmoen på 
ca. 3,3 milliarder kroner. Det ble understreket at kostnadsanslaget var beheftet med betydelig 
usikkerhet. 
 
E16 Bjørum – Skaret er i reguleringsplanfasen. Det nyeste kostnadsoverslaget fra denne planfasen er 
på 2,9 milliarder kr (2012-kroner).  Etter at reguleringsplanen for prosjektet er vedtatt, vil det i 2013 
bli gjort et nytt kostnadsoverslag. Kostnadene for E16 Skaret – Hønefoss varierer med alternativ, og 
fremgår av tabellen i kapittel 3.11 Sammenstilling av kostnader. Som denne tabellen viser, er billigste 
løsning (alternativ B13d) anslått å koste 4,25 milliarder kr, mens dyreste løsning (alternativ A7f) er 
anslått å koste 7,24 milliarder kr. Usikkerheten er anslått å være 25 %. Vi ser at kostnadsoverslagene 
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for hele strekningen Bjørum – Hønefoss er vesentlig høyere enn det som ble lagt til grunn i 
mulighetsstudien i 2005. 
 

Politisk behandling av mulighetsstudien 
De berørte kommunene Bærum, Hole og Ringerike fattet vinteren 2006 alle følgende vedtak: 

1. Kommunestyret ber om at det arbeides videre med sikte på en forsert utbygging av E16 på 
strekningen Sandvika - Hønefoss i henhold til de formelle prosedyrer som gjelder for 
bompengeprosjekter slik som beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 102 
”Bompengeprosjekter”. 

2. Kommunestyret ser det som vesentlig at det benyttes et prinsipp for innkreving av 
bompengeavgift som skjer automatisk slik at trafikanter kun betaler for den del av 
vegnettet som benyttes og at bruk av lokalvegnettet ikke blir avgiftsbelagt. 

3. Kommunestyret slutter seg til den foreslåtte parsellinndeling og utbyggingsrekkefølge: 

1. Bjørum – Skaret  

2. Rørvik – Stein  

3. Stein – Hvervenmoen  

4. Skaret – Rørvik  

4. Statens vegvesen bes legge konklusjonene fra mulighetsstudien til grunn for arbeidet med 
neste revisjon av NTP Nasjonal Transportplan for perioden 2010 – 2019. 

5. Saken videresendes til behandling i de berørte fylkeskommunene idet det bes om at en 
slutter seg til at utbyggingen av E16 på strekningen skjer i henhold til konklusjonene i 
mulighetsstudien og i tråd med denne anbefaling. 

Senere i 2006 fattet både Akershus og Buskerud fylkeskommune tilsvarende vedtak. 
 
 

3.16.2 Vurdering av delvis bompengefinansiering (2012) 
Beregningene som ble gjort i mulighetsstudien i 2005 omhandlet hele strekningen Bjørum – Hønefoss. 
Prosjektet Bjørum – Skaret har kommet lengre i planleggingen enn E16 Skaret - Hønefoss, og er i 
reguleringsplanfase. Bompengeselskap ble opprettet i 2011. Beregningene som presenteres her gjelder 
for strekningen Skaret – Hønefoss. 
 

Utvalg av alternativ som er beregnet og typer bompengeberegninger 
Denne konsekvensutredningen tar for seg 29 alternativ for ny veg fordelt på fem korridorer. Flere av 
alternativene har relativt like egenskaper med hensyn til bompengefinansiering. Det er derfor gjort et 
utvalg på ti alternativ som det er utført bompengeberegninger for: 
 

 Grønn korridor: alternativ A1a og A12a 
 Blå korridor: alternativ A1b og A12b 
 Rød korridor: alternativ A2c, A3c, A4c, A5c og A7c. 
 Rosa korridor: alternativ C13d 

 
I grønn og blå korridor er alternativ A6a og A6b utelatt. Disse er trafikalt likeverdige med henholdsvis 
A12a og A12b. 6-alternativene innebærer imidlertid undersjøisk tunnel, som er beregnet å øke 
kostnadene med 1,26 milliarder kr i forhold til 12-alternativene. Dette vil medføre høyere bomtakster 
enn det som er beregnet for 12-alternativene. 
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I rød korridor er det valgt å beregne c-alternativene, som kostnadsmessig ligger mellom e- og f-
alternativene. Trafikalt er alternativene tilnærmet likeverdige. Mens e-alternativene kan gi litt lavere 
bomtakster enn c-alternativene, kan f-alternativene gi noe høyere bomtakster. 
 
I rosa korridor er alternativ C13d valgt som eksempel. Løsningene i rosa korridor er trafikalt 
likeverdige, men kostnadene varierer. Alternativ B13d er litt billigere enn C13d (0,08 milliarder kr), 
mens alternativ B14d og C14d er betydelig dyrere (i overkant av en milliard kroner). B13d vil gi 
omtrent samme bomtakster som C13d, mens B14d og C14d vil medføre høyere bomtakster. 
 
Trafikkberegningene tilsier at trafikkmengden på strekningen mellom rasteplassen/Rørvik og 
Hvervenmoen blir liten i gul korridor. Dersom man legger inn innkreving av bompenger på denne 
strekningen, vil trafikken forsvinne fordi de kjørende velger eksisterende E16 i stedet. Med bakgrunn i 
dette er det vurdert at gul korridor ikke gir grunnlag for delvis bompengefinansiering av ny veg. 
Gul korridor er dermed ikke analysert videre. 
 
Det er gjort to typer bompengeberegninger: 

1. Beregninger for alle de ti alternativene for samlet finansiering av hele strekningen Skaret - 
Hønefoss. I de alternativene hvor trafikkavvisningen blir størst er det også utført en trafikk- og 
bompengeberegning med bom på sideveg (eksisterende E16). 

2. Beregninger for finansiering av strekningen ved etappevis utbygging. Første delprosjekt 
omfatter byggingen av parsellen Skaret – Rørvik, mens strekningen nordover fra Rørvik til 
Styggedalen eller Hvervenmoen finansieres som andre delprosjekt. Bompengeberegninger for 
finansiering av to separate delprosjekter er kun kjørt for to løsninger: 
Grønn A + 1a (Skaret – Rørvik + Rørvik – Styggedalen) 
Rød A + 3c (Skaret – Rørvik + Rørvik – Hvervenmoen) 

 

Grunnlaget for finansieringsberegningene 
De viktigste premissene for finansieringsberegningene er størrelsen på investeringene, den statlige 
andelen, trafikkgrunnlaget og bomsystemet (antall bomsnitt, bomplassering, enveis/toveisinnkreving 
med mer).  

Investeringer 
Beregnede kostnader som er presentert tidligere i denne rapporten er lagt til grunn for beregningene. 
Kostnadene fremgår av tabell 3-13 på neste side. Kostnadstallene har en usikkerhet på +/- 25%.  
 
I tråd med fastsatt planprogram er 2023 lagt til grunn som åpningsår for vegen. Det er forutsatt 
bygging i årene 2020-2023. Det er ikke utarbeidet detaljerte investeringstabeller for hvert alternativ på 
det nåværende tidspunkt, slik at totalkostnaden i denne omgang kun er fordelt jevnt utover 
utbyggingsperioden.  
 
I beregningene er det lagt til grunn en statlig andel på 50 %. Vi vet ikke størrelsen på den statlige 
andelen, men 50 % er i tråd med forutsetningene for hovedscenariet i mulighetsstudien fra 2005. 50 % 
er også den maksimale statlige andelen regjeringen legger til grunn i St. meld. nr. 16 (2008-2009) 
Nasjonal transportplan 2010-2019, der det står: «Regjeringen legger fortsatt til grunn at hovedregelen 
bør være at et bomprosjekt skal ha en bompengeandel på minst 50 pst.» (s. 87). 
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Tabellen nedenfor viser investeringstakt, samlet utbyggingskostnad og statlig andel som er lagt til 
grunn for bompengeberegningene av de ulike alternativene.  

Tabell 3-13:Investeringstabell for de ulike alternativene, tall i mill. 2012 kr. Usikkerhet +/- 25% 

Korridor Alternativ 2020 2021 2022 2023 
Sum 

(mill. kr) 
Statlig 
andel 

Grønn 
A1a 1 150 1 150 1 150 1 150 4 600 2 300 

A12a 1 375 1 375 1 375 1 375 5 500 2 750 

Blå 
A1b 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 2 400 

A12b 1 400 1 400 1 400 1 400 5 600 2 800 

Rød 
 

A2c 1 425 1 425 1 425 1 425 5 700 2 850 
A3c 1 450 1 450 1 450 1 450 5 800 2 900 
A4c 1 400 1 400 1 400 1 400 5 600 2 800 
A5c 1 650 1 650 1 650 1 650 6 600 3 300 
A7c 1 725 1 725 1 725 1 725 6 900 3 450 

Rosa C13d  1 075 1 075 1 075 1 075 4 300 2 150 
 
Tabellen viser at alternativene som er beregnet har et kostnadsspenn fra 4,3 til 6,9 mrd. 2012-kr. 
Halvparten av kostnadene forutsettes dekket gjennom låneopptak og etterskuddsinnkreving av 
bompenger i en periode på 15 år etter åpning av vegen, den andre halvparten forutsettes dekket 
gjennom statlige midler.  
 

Trafikkberegninger 
Beregninger av hvor stor inntekt bompengeinnkrevingen vil gi utføres som et samspill mellom 
bomtakstberegninger og trafikkberegninger.  
 
Det er gjort trafikkberegninger for åtte av de ti alternativene, og det er kjørt to typer beregninger: 

1. Basisberegninger, som viser ny E16 uten bompengeinnkreving. Basisberegningene brukes 
som sammenligningsgrunnlag for å finne trafikkavvisningen ved bompengeinnkreving.  

2. Beregninger som viser bortfall av trafikk som følge av bompengeinnkreving.  
 

Det er også foretatt en tilleggsberegning (variant av nr. 2) der det er forutsatt bompengeinnkreving i ett 
eller flere snitt på eksisterende E16 i enkelte alternativ.  
 
Til bompengeberegningene av alternativ A5c ble trafikktall fra beregningen av alternativ A4c benyttet, 
og til beregning av alternativ A7c ble trafikktall fra beregningen av alternativ A3c benyttet. Disse 
alternativene er vurdert å være trafikalt like (men kostnadsmessig forskjellige). 

Bomsnitt 
For alle alternativ er det lagt til grunn toveisinnkreving (betaling i begge kjøreretninger) av bompenger 
i tre bomsnitt (innkrevingspunkter). Prinsippet med strekningsvise bomsnitt er lagt til grunn slik det er 
nedfelt i Stortingsmelding 24 (2003-2004) om Nasjonal transportplan 2006-2015. Prinsippet innebærer 
etablering av bomsnitt på hver strekning som kan anses som en naturlig utbyggingsetappe (for 
eksempel strekninger mellom to kryss). Hensikten med prinsippet er å oppnå større grad av 
rettferdighet i bompengeinnkrevingen ved at trafikantene betaler for den delen av strekningen de 
benytter.   
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De tre bomsnittene (innkrevingspunktene) er plassert slik: 
 Søndre bomsnitt: plassert mellom Skaret og Rørvik 
 Midtre bomsnitt: plassert mellom Rørvik og Smiujordet/Bymoen/Vik/Stein (avhengig av 

alternativ) 
 Nordre bomsnitt: plassert mellom Bymoen og Styggedalen/Hvervenmoen i grønn og blå 

korridor, på Steinssletta i rød og rosa korridor 
 
I beregningene for samlet finansiering er det lagt til grunn lik takst i alle bomsnitt. I beregningene for 
finansiering av strekningen som to separate delprosjekt er det beregnet en egen takst for strekningen 
Skaret – Rørvik, mens taksten er lik for de to bomsnittene på strekningen Rørvik – 
Styggedalen/Hvervenmoen. 

Øvrige forutsetninger 
De øvrige forutsetningene for bompengeberegningene er som følger: 

- Årlige innkrevingskostnader per bomsnitt: 5 mill. 
- Innkrevingsperiode: 15 år i alle bomsnitt 
- Andel som betaler med elektronisk brikke: 70 % 
- 10 % rabatt for brikkebrukere 
- Andel tunge kjøretøy (>3,5 tonn): 11 %, disse betaler dobbelt takst 
- Årlig prisstigning bomtakster: 2,5 % 
- Årlig prisstigning driftskostnader bom: 2,5 % 
- Årlig prisstigning anleggskostnader: 2,5 % 
- Lånerente: 6,5 % 
- Innskuddsrente: 2 % 
- Årlig trafikkvekst i henhold til NTP-prognose for Buskerud 
- 4 % svinn som følge av fritak, uleselige skilter, utenlandske kjøretøy med mer 
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Trafikk- og bompengeberegninger 
Det har blitt gjennomført bompenge- og trafikkberegninger i flere omganger med den hensikt å få 
kartlagt sannsynlig trafikkavvisning og bomtakster og oppnå samsvar mellom beregningene mht. 
trafikkgrunnlag og bomtakster. Bompengeberegninger er utført både for samlet finansiering av 
strekningen (gjort for alle alternativ) og for finansiering av strekningen som to separate delprosjekt 
(gjort for alternativ A+1a og A+3c).   
 
Den første runden med trafikkberegninger viste så stor trafikkavvisning i noen alternativ (A12a, A1b 
og A12b) at disse må vurderes som urealistiske uten bompengeinnkreving også på eksisterende 
E16. Det ble derfor foretatt noen nye beregninger av disse alternativene med henholdsvis ett og to 
bomsnitt på eksisterende E16. 
 

Samlet finansiering av strekningen 
Tabellen nedenfor viser resultatet av trafikk- og bompengeberegningene dersom strekningen 
finansieres samlet. Kolonnene i tabellen viser følgende: 

 2024-ÅDT uten bom (sum bomsnitt): Viser trafikkmengde i gjennomsnittlig antall kjøretøy 
per døgn i 2024 når man summerer trafikkmengden i de tre punktene der det er aktuelt å sette 
opp bomsnitt i en situasjon uten bommer. 

 2024-ÅDT med bom (sum bomsnitt): Viser det samme som i forrige kolonne, men for en 
situasjon med tre bommer. 

 ÅDT-nedgang i % ift. basisalt.: Viser forskjellen mellom de to foregående kolonnene i 
prosent, det vil si hvor stor prosentvis nedgang i trafikken det er beregnet at man får ved å 
innføre bompenger. 

 Bomtakst lett bil pr. bomsnitt: Viser hvor mye man må betale ved passering av ett bomsnitt 
hvis man kjører lett bil. (Tunge biler betaler dobbel takst.) 

 Bomtakst lett bil, hele strekningen: Viser hvor mye man må betale hvis man kjører hele 
strekningen Skaret – Hønefoss og betaler i tre bomsnitt hvis man kjører lett bil. (Tunge biler 
betaler dobbel takst.) 

 

Tabell 3-14: Beregnet trafikk i 2024 med og uten bom, beregnet nedgang i trafikk som følge av innføring av 
bompenger og beregnede bomtakster i alle alternativ, samlet finansiering 

 
Alternativ 

2024-ÅDT 
uten bom 

(sum bomsnitt) 

2024-ÅDT 
med bom 

(sum bomsnitt) 

ÅDT-nedgang 
i % ift. 

basisalt. 

Bomtakst 
lett bil pr. 
bomsnitt 

Bomtakst lett 
bil, hele 

strekningen 
 A1a 45 300 30 800 -32% 20,- 60,- 

A12a 39 600 23 800 -40% 30,- 90,- 
 A1b 49 700 26 100 -48% 24,- 72,- 

A12b 46 100 11 200 -76% 65,- 195,- 
 A2c 52 700 36 600 -31% 20,- 60,- 

A3c 52 700 36 700 -30% 21,- 63,- 
A4c 54 100 38 600 -29% 19,- 57,- 
A5c 54 100 38 600 -29% 22,- 66,- 
A7c 52 700 36 700 -30% 24,- 72,- 

 C13d 49 000 37 200 -24% 15,- 45,- 
 
De grønne alternativene har i utgangspunktet det laveste trafikkgrunnlaget av de beregnede 
alternativene (39 600 – 45 300 kjt./døgn). Trafikkberegningene viser i tillegg en betydelig 
trafikkavvisning i denne korridoren (32 – 40%). Relativt lave anleggskostnader gjør likevel at takstene 
i alternativ A1a ikke skiller seg vesentlig fra beregningene av alternativene i rød korridor for 
eksempel. På den annen side fremstår alternativ A12a mindre gjennomførbart uten restriktive tiltak 
(bomavgift) på eksisterende E16. I alternativ A6a, som ikke er beregnet, vil problemene knyttet til stor 
avvisning og høye bomtakster forsterkes ytterligere fordi kostnadene er høyere. 
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Alternativene i blå korridor har i utgangspunktet et relativt godt trafikkgrunnlag (46 100 – 
49 700kjt./døgn), men innføring av bompenger slår svært uheldig ut med en trafikkavvisning på 48 – 
76 %. Trafikkavvisningen er særlig stor ved midtre og nordre bomsnitt. Trafikkavvisningen og 
bomtakstene i alternativ A12b blir for høye til at man kan gå videre med dette alternativet uten å legge 
til grunn bomavgift på eksisterende E16. I alternativ A6b, som ikke er beregnet, vil problemene 
knyttet til stor avvisning og høye bomtakster forsterkes ytterligere fordi kostnadene er høyere.   
 
Alternativene i rød korridor har både et høyere trafikkgrunnlag (52 700 – 54 100 kjt./døgn) og lavere 
trafikkavvisning ved innføring av bompenger (29 – 31 %) enn grønn og blå korridor. Alternativ A4c 
(og A5c) har det høyeste trafikkgrunnlaget av alle de undersøkte, både før og etter innføring av 
bompenger. Med de forutsetninger som er lagt til grunn vil takstene ligge på ca. 19-24 kr per bomsnitt 
i de undersøkte alternativene i rød korridor. At takstnivået blir høyest i alternativ A5c og A7c skyldes 
at disse er de dyreste av de vurderte alternativene i rød korridor. 
 
Rosa korridor forutsetter utbedring av dagens trasé, og gir de billigste vegløsningene. Alternativet i 
rosa korridor har i utgangspunktet ikke det høyeste trafikkgrunnlaget (49 000 kjt./døgn), men med den 
laveste trafikkavvisningen av de undersøkte alternativene kommer C13d godt ut både i forhold til 
betalende trafikk (37 200 kjt./døgn) og bomtakster (15,- per bomsnitt). Dette skyldes hovedsakelig to 
forhold: (1) lave anleggskostnader og (2) den nye (utbedrede) vegen ligger stort sett i samme trasé som 
eksisterende veg, slik at man ikke har mulighet til å velge å kjøre «gamlevegen» uten å betale 
bompenger, slik man kan når ny veg ligger i en annen trasé enn eksisterende veg. 
 
Vi ser at innføring av bompenger medfører tydelig nedgang i trafikken på E16 i alle alternativ. 
Trafikantene kan endre atferd på flere måter når bompenger innføres. Noen velger en annen kjørerute. 
Andre endrer målpunktet sitt, for eksempel ved at de velger å utføre ærendet sitt på et annet sted for å 
slippe å betale bompenger. Andre velger å ikke foreta reisen. Noen velger å reise kollektivt fremfor å 
kjøre egen bil, og noen velger å reise sammen med andre slik at det blir flere personer i samme bil. 
Alle disse faktorene er med på å forklare nedgangen i trafikk. Det er altså ikke slik at all trafikken som 
forsvinner fra E16 lekker ut på lokalvegnettet, men mye av den gjør det. Spesielt er strekningen fra 
Rørvik og nordover utsatt for trafikklekkasje i blå og grønn korridor. Grunnen til det er at eksisterende 
E16 blir liggende som i dag, og vil fremstå som en attraktiv rute for mange hvis man må betale 
bompenger på ny veg, men ikke på «gamlevegen». 
 
Trafikk- og bompengeberegningene viser så høye bomtakster og/eller så høy trafikkavvising for 
alternativene A12a (grønn korridor), A1b (blå korridor) og A12b  (blå korridor) at disse må regnes 
som lite gjennomførbare uten bom på eksisterende E16. På bakgrunn av denne vurderingen er det 
gjort trafikk- og bompengeberegninger med bom på eksisterende E16 i disse alternativene.  
 

Samlet finansiering med bom på eksisterende E16 
Hensikten med beregningene med bom på eksisterende E16 er å undersøke hvilke tiltak som må 
legges til grunn for å få trafikkavvisning og bomtakster ned på et realistisk nivå i alternativ A12a, A1b 
og A12b.  
 

Det er gjort to typer beregninger med bom på eksisterende E16 i tillegg til på ny E16 i alternativene 
A12a, A1b og A12b: 

1. Beregninger med én bom på eksisterende E16 på Steinssletta. Sammen med de tre 
bomsnittene på ny veg gir dette i alt fire bomsnitt. 

2. Beregninger med to bommer på eksisterende E16, ved brua over Kroksund og på Steinssletta. 
Sammen med de tre bommene på ny veg gir dette i alt fem bomsnitt. 
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Tabell 3-15 – Trafikkavvisning og bomtakster med en eller to bommer på eksisterende E16 i utvalgte alternativ 

 
Alternativ 

Antall 
bomsnitt 

Gj.snittlig ÅDT-
nedgang (%) ift. 

basisalt. 

Bomtakst lett bil 
pr. bomsnitt 

Bomtakst lett bil, 
hele strekningen 

langs ny veg 
 A12a 4 -30% 23,- 69,- 

A12a 5 -35% 22,- 66,- 
 A1b  4 -37% 19,- 57,- 

A1b 5 -34% 18,- 54,- 
A12b 4 -42% 26,- 78,- 
A12b 5 -42% 25,- 75,- 

 
Selv om trafikkavvisningen nå reduseres vesentlig, er den fortsatt på over 30 % i alle alternativ. 
Beregningene tyder på at det er sannsynlig at innføring av bompenger vil føre til at en del reiser ikke 
blir foretatt på E16, det vil si at trafikantene velger å kjøre en annen veg, eller å ikke reise i det hele 
tatt. 
 
Bom på sideveg er nok til å redusere trafikkavvisningen og få takstene tilbake på et mer realistisk nivå 
(18–23 kr) i alternativ A12a og A1b, mens takstene fortsatt er noe høye i alternativ A12b (25-26 kr).   
 
Det er videre verdt å merke seg at én bom på eksisterende E16 ser ut til å være tilstrekkelig for å få 
bremset trafikklekkasjen til denne vegen. Effekten av bom nummer 2 på eksisterende E16 synes å 
være minimal.    
 

Finansiering av strekningen som to separate delprosjekt 
I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan av 29.02.2012 legges det opp til å dele prosjektet 
E16 Skaret – Hønefoss ved at delstrekningen Skaret – Rørvik slås sammen med strekningen Bjørum – 
Skaret. Det er derfor sett på et scenario der E16 Skaret – Hønefoss bygges ut i to etapper, Skaret – 
Rørvik og Rørvik – Hønefoss.  
 
Det er gjort bompengeberegninger av en slik etappevis utbygging for tre eksempler, grønt alternativ 
A+1a, blått alternativ A+1b og rødt alternativ A+3c. Hensikten er å undersøke hvilken effekt en 
finansiering i to trinn vil ha på bomtakstene.  
 
De samme totale utbyggingskostnadene som ved beregningene for samlet finansiering er lagt til grunn. 
Det er lagt til grunn at utbygging av strekningen Skaret – Rørvik koster 1,3 mrd. i alle tre alternativ, 
mens de resterende kostnadene er knyttet til strekningen Rørvik – Styggedalen/Hvervenmoen.  
 
I likhet med beregningene for samlet finansiering, har det også for den etappevise utbyggingen blitt 
gjennomført bompenge- og trafikkberegninger i flere omganger for å få kartlagt sannsynlige 
bomtakster og oppnå samsvar mellom beregningene mht. trafikkgrunnlag og bomtakster. Tabellen 
nedenfor viser resultatene. 

Tabell 3-16 - Beregnede bomtakster i tre bomsnitt ved finansiering som to separate delprosjekt 

 Alternativ Bomtakster, lett bil  Bomtakst lett bil, 
hele strekningen Bomsnitt sør Bomsnitt midt Bomsnitt nord 

 A + 1a 14,- 28,- 28,- 70,- 
 A + 1b 14,- 34,- 34,- 82,- 
 A + 3c 14,- 24,- 24,- 62,- 
 
Beregningene viser at en finansiering i to trinn vil medføre at bomtaksten øker i de to nordligste 
bomsnittene. En oppdeling av strekningen som to separate delprosjekt gir minst utslag på takstene i det 
røde alternativet, der samlet takst for hele strekningen vil forbli på samme nivå som ved samlet 
finansiering av utbyggingsstrekningen.  
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I grønn og blå korridor øker den samlede taksten for hele strekningen vesentlig (+10 kr) når 
utbyggingen deles i to delprosjekt. Dette skyldes at trafikkavvisningen øker i midtre og nordre 
bomsnitt (strekningen Rørvik – Styggedalen/Hvervenmoen). Årsaken til dette er at det er flere 
omkjøringsmuligheter for å unngå bomsnittene på denne delstrekningen.  
 
Neste tabell viser trafikkreduksjonen for hvert bomsnitt og for hele strekningen sammenlignet med 
basisalternativet.  

Tabell 3-17:Trafikkreduksjon i forhold til basisalternativet ved finansiering som to separate delprosjekt  

 Alternativ ÅDT-reduksjon (i %) ift. basisalternativet ÅDT-reduksjon 
hele strekningen Bomsnitt sør Bomsnitt midt Bomsnitt nord 

 A + 1a -4 100 (-33%) -7 900 (-50%) -5 000 (-40%) -17 000 (-38%) 
 A + 1b -4 900 (-28%) -9 600 (-58%) -9 100 (-59%) -23 600 (-48%) 
 A + 3c -4 900 (-27%) -5 000 (-31%) -5 800 (-31%) -15 700 (-30%) 
 
Trafikk- og bompengeberegningene viser så høye bomtakster og/eller så høy trafikkavvisning for 
grønt alternativ A+1a og blått alternativ A+1b ved finansiering som to separat delprosjekt, at disse må 
regnes som lite gjennomførbare uten at det også settes opp bom på eksisterende E16. Det er 
derfor som et eksempel gjort en tilleggsberegning for alternativ A+1b med et bomsnitt på eksisterende 
E16 på Steinssletta. 
   

Tabell 3-18: Beregnet bomtakst og trafikkavvisning med en bom eksisterende E16 på Steinssletta i alternativ 
A+1b 

Alternativ 
Bomtakster, lett bil  Bomtakst lett bil, 

hele strekningen Bomsnitt syd Bomsnitt 
midt 

Bomsnitt 
nord 

Bomsnitt 
sideveg 

 A + 1b 14,- 27,- 27,- 27,- 68,- 

Alternativ 
ÅDT-endring ift. basisalternativet ÅDT-reduksjon, 

hele strekningen Bomsnitt syd Bomsnitt 
midt 

Bomsnitt 
nord 

Bomsnitt 
sideveg 

 A + 1b -5 900  
(-33%) 

-9 500  
(-58%) 

-8 700  
(-56%) 

+2 400 
(+75%) 

-21 700  
(-41%) 

 
Hvis vi sammenligner med tabell 3-16, ser vi at takstene reduseres vesentlig (det blir 14 kr rimeligere 
å kjøre hele strekningen) når en innfører bom på eksisterende E16. På den annen side, når vi 
sammenligner med takstene i tabell 3-15, ser vi at finansiering som to separate delprosjekt vil gi 
høyere trafikkavvisning og gjøre det 11 kr dyrere å kjøre hele strekningen enn et finansieringsopplegg 
for hele strekningen samlet.  
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Usikkerhet - konsekvenser av endrede beregningsforutsetninger 
Det er ikke uvanlig at forutsetningene for bompengeberegningene kan endre seg i løpet av arbeidet 
med et prosjekt. Det vurderes å være stor usikkerhet knyttet til bomtakstene som presenteres for et 
prosjekt i overordnet planfase som E16 Skaret – Hønefoss. Endrede forutsetninger vil gi andre 
beregningsresultater.  
 
De viktigste usikkerhetskildene er størrelsen på investeringskostnadene, eventuell etappevis 
utbygging, omfanget av og tidspunkt for statlige tilskudd, prognoser for trafikkvekst, forholdet mellom 
bomtakster og trafikkavvisning, rentesats på lån og driftskostnader for bomanleggene.  
 
Nedenfor er disse usikkerhetsfaktorene kort drøftet.  
 

Investeringskostnader 
Kostnadsberegningene i denne planfasen anslås å ha en usikkerhet på 25 %. Det er gjort to 
tilleggsberegninger for å illustrere hvilken innvirkning en kostnadsøkning på 25 % vil ha på 
bomtakstene.  
 
Beregningene er gjort for grønt alternativ A1a og blått alternativ A1b med samlet finansiering. I 
beregningen av alternativ A1b er det forutsatt en bom på eksisterende E16 på Steinssletta. I grønt 
alternativ A1a er det ikke lagt til grunn noen bom på eksisterende E16. Det er forutsatt at den statlige 
andelen forblir 50 % selv om kostnadene økes.  
 

Tabell 3-19: Beregnede bomtakster ved kostnadsøkning på 25% (samlet finansiering av utbyggingsstrekningen) 

 Alternativ 
Bomtakst lett 

bil pr. bomsnitt 
Takstøkning 
per bomsnitt 

Bomtakst lett bil, 
hele strekningen 

Takstøkning hele 
strekningen 

 A1a 24,- +4,- 72,- +12,- 
 A1b 24,- +5,- 72,- +15,- 
 
Beregningene viser at det kan forventes en takstøkning på 4-5 kr pr. bomsnitt dersom kostnadene 
skulle øke med 25 %. For hele strekningen tilsvarer dette 12 – 15 kr i økte takster. 

Utbygging i etapper 
Tidligere i dette kapitlet er det vist at en oppdeling av E16 Skaret – Hønefoss i to etapper, Skaret – 
Rørvik og Rørvik – Hønefoss, vil medføre høyere bomtakster og mer trafikklekkasje på strekningen 
Rørvik – Hønefoss enn et finansieringsopplegg for hele strekningen Skaret – Hønefoss samlet.  
 
I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 er det kun strekningen Bjørum – 
Skaret – Rørvik som er nevnt (i scenariet «Planteknisk ramme +45 %»).  

Statlig andel 
Den statlige andelen er foreløpig satt til 50 %. Dersom den statlige andelen reduseres, enten som en 
konsekvens av reduserte bevilgninger eller ved kostnadsøkning, vil det medføre bomtakstøkninger.  
 
Den statlige andelen varierer stort fra bompengeprosjekt til bompengeprosjekt. Som tidligere omtalt, 
står det i Nasjonal transportplan 2010 – 2019 at Regjeringen legger til grunn at bompengeandelen som 
en hovedregel skal være på minst 50 %, det vil si at statlig andel som hovedregel skal være maksimalt 
50 %.  
 
Som tidligere nevnt er det kun strekningen Bjørum – Skaret – Rørvik som er nevnt i transportetatenes 
forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Totalkostnaden for denne strekningen er i transportplan-
forslaget oppgitt å være 2,5 mrd. kr med statlige bidrag på 0,95 mrd. kr. Det er således lagt til grunn en 
statlig andel på 38 % for den nevnte strekningen i transportplan-forslaget. Nyeste kostnadsoverslag for 
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strekningen Bjørum – Skaret er 2,9 milliarder kr, mens strekningen Skaret – Rørvik er anslått å koste 
ca. 1,3 milliarder kr. Det gir en samlet kostnad på 4,2 mrd. kr for strekningen Bjørum – Skaret – 
Rørvik. 
 
Med bakgrunn i det ovennevnte, samt erfaringer fra andre europavegprosjekt, må en statlig andel på 50 
% anses å være en optimistisk forutsetning.  

Tidspunkt for statlige bevilgninger 
Tidspunktet for de statlige overføringene vil også kunne ha betydning for bomtakstene. I beregningene 
som er presentert i denne rapporten har vi forutsatt at de statlige bevilgningene kommer parallelt med 
utbyggingen (i perioden 2020-2023).  
 
Man vil oppnå en vesentlig besparelse i renteutgifter knyttet til låneopptak dersom de statlige 
bevilgningene kommer tidlig i utbyggingsperioden. Det vurderes imidlertid som optimistisk å 
forutsette at de statlige bevilgningene skal komme parallelt med utbyggingen. Vegvesenet har i flere 
nye bompengeprosjekt erfart at hovedandelen av de statlige midlene kommer sent i – og delvis i 
etterkant av – byggeperioden. Hvis dette skjer også for E16 Skaret – Hønefoss, vil renteutgiftene bli 
større, og da vil bomtakstene måtte settes høyere. 

Trafikkvekst 
I denne type finansieringsberegninger benyttes trafikktall fra beregninger i regional transportmodell 
(RTM) for å simulere trafikken på ny E16 i åpningsåret (2024). Til å simulere trafikkutviklingen i 
driftsperioden (2024 til 2038) benyttes vekstprognoser utarbeidet for det aktuelle fylket i forbindelse 
med Nasjonal transportplan (NTP).  
 
I beregningene av E16 Skaret – Hønefoss har man lagt til grunn NTP-prognosen for Buskerud fra 
januar 2011. Prognosen viser en trafikkvekst for lette/tunge kjøretøy på 1,3/2, 2 % i perioden 2021-
2030 og 1,0/1,4 % i perioden 2031-2040. NTP-prognosene angir normalt en nøktern trafikkvekst.  

Forholdet mellom bomtakster og trafikkavvisning 
Avvisning av trafikk i bomsnittene er beregnet med samme regionale transportmodell som er benyttet 
til øvrige trafikkberegninger i prosjektet.  
 
Erfaringstall fra reell trafikkavvisning ved innføring av bompenger kan tyde på at den regionale 
transportmodellen beregner noe større avvisning enn det man vanligvis får ved innføring av 
bompenger. Dersom trafikkavvisningen blir mindre enn beregnet, kan det føre til at bomtakstene blir 
lavere enn beregnet (forutsatt at alle andre faktorer forblir uendret). 

Lånerente 
I beregningene er det lagt til grunn en lånerente på 6,5%. Dette er høyt i forhold til rentenivået som 
gjelder i dagens lånemarked. Det er fra sentralt hold lagt føringer om at det skal legges nøkterne 
forutsetninger til grunn for finansieringsberegningene. En rentesats på 6,5% legges vanligvis til grunn 
for finansieringsanalyser på dette planstadiet.   

Driftskostnader for bomanleggene 
Det er lagt til grunn årlige driftskostnader på 5 mill. kr per bomsnitt (2012-kroner), og en årlig 
prisvekst på 2,5 % i driftskostnadene.  
  
Estimering av driftskostnader for planlagte vegprosjekt er per dags dato forbundet med stor usikkerhet. 
Driftskostnadene påvirkes av flere forhold, slik som antall bomsnitt, enveis-/toveisinnkreving, type 
vegprosjekt (landevegsprosjekt eller et bompengeprosjekt i by) og antall brikkebrukere (det er store 
kostnader relatert til identifisering og fakturering av ikke-brikkebrukende kjøretøy).  
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Vegvesenet har i forbindelse med fremtidig utbygging av E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo og Rv. 35, 
utarbeidet et notat, datert 02.10.2012, der det fremgår at de årlige driftskostnadene pr. bomstasjon i 
norske bompengeprosjekt varierer fra 1,4 mill. (Fv. 255 Gausdalsvegen) til 11 mill. kr (bomringen i 
Oslo). Gjennomsnittskostnaden pr. kjøretøy varierer også stort, fra 0,5 kr (Haugalandspakken) til 21 kr 
(Imarsund, Nordmøre). Videre fremholder notatet at innkrevingskostnadene i gjennomsnitt blir ca. 30 
% høyere enn forutsatt i prosjektenes stortingsproposisjoner.  
 
Det har vært vanlig å legge til grunn 3-5 mill. kr. pr. bomsnitt i finansieringsberegninger. Statens 
vegvesen har igangsatt to prosjekter som (1) skal se på tiltak for å redusere driftskostnadene og (2) 
skal utvikle et bedre metodeverktøy for estimering av driftskostnader. Det er sannsynlig at man vil 
kunne gjøre et sikrere anslag av driftskostnader når resultatene fra de to prosjektene foreligger. Inntil 
videre vurderes 5 mill. kr i årlige driftsutgifter per bomsnitt, som er brukt for E16 Skaret – Hønefoss, å 
være et optimistisk anslag.  
 
Når det gjelder forutsetningen om 2,5 % prisvekst i driftskostnader, er det et standardtall som brukes 
ved denne type finansieringsberegninger. Tallet kan relateres til konsumprisindeksen, der tall fra SSB 
viser en årlig prisvekst på ca. 2 % i perioden 2000-2010. Prisveksten på 2,5 % som er lagt til grunn for 
driftskostnadene av bomstasjonene er således noe høyere enn veksten i konsumprisindeksen i perioden 
2000-2010.  
 
 
 
 
 



 

4. Trafikkanalyse 
Trafikkanalysen er gjort med en transportmodell. Transportmodeller beskriver transporttilbudet og -
etterspørselen i et avgrenset område, og brukes til å finne ut hvordan befolkningen endrer 
reisevirksomheten sin når det gjennomføres tiltak i transportsystemet. 
 
Transportmodellen tar utgangspunkt i fire valgsituasjoner som de reisende må forholde seg til: 

1. Om man skal gjennomføre en reise 
2. Hvor man skal reise 
3. Med hvilket reisemiddel man skal reise 
4. Hvilken reiserute man skal velge 

 
I prosjektet E16 Skaret – Hønefoss er det benyttet en regional transportmodell (RTM) som dekker 
følgende kommuner: 

 Østfold: alle kommuner 
 Akershus: alle kommuner 
 Oslo 
 Buskerud: alle kommuner unntatt Hol, Hemsedal, Gol, Nore og Uvdal, Nes og Ål 
 Vestfold: alle kommuner 
 Telemark: alle kommuner 
 Oppland: Lunner, Gran, Jevnaker, Lillehammer, Gjøvik, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Vestre 

Toten, Søndre Land, Nordre Land 
 Hedmark: Kongsvinger, Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, 

Grue, Åsnes, Våler 
 
Modellen har fått betegnelsen RTM DOM IC (regional transportmodell, delområdemodell InterCity) 
fordi den dekker hele området der det går InterCity-tog i Norge.  
 
Kartet på neste side viser modellområdet. 
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Figur 4-1: Modellområdet for Regional transportmodell, delområdemodell InterCity (RTM DOM IC) 
(Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) 
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I tillegg til selve modellområdet, inkluderer modellen et randområde som strekker seg 100 km utover 
det nevnte området. Reiser som er lengre enn dette, dvs. over 100 km, hentes fra en nasjonal 
transportmodell. 
 
Transportmodellen analyserer fem reisemåter: 

 Bilfører 
 Bilpassasjer 
 Kollektiv 
 Gange 
 Sykkel 

 
Transportmodellen skiller mellom en rekke reisehensikter når etterspørselen etter reiser beregnes: 

 Arbeidsreiser (til/fra arbeid) 
 Tjenestereiser (reiser i arbeid) 
 Fritidsreiser 
 Innkjøpsreiser 
 Besøksreiser 
 Skolereiser (til/fra skole) 
 Andre personreiser på veg/bane/sjø 
 Flyreiser 
 Godsreiser 
 Lange reiser (reiser med lengde over 100 km utenfor området for den regionale 

transportmodellen beregnes i en egen nasjonal transportmodell, og er inngangsdata i den 
regionale transportmodellen) 

 
Grunnlaget for beregningene i modellen er data knyttet til hver sone i modellen. Sonene er like 
grunnkretsene i kommunene. For hver sone legges følgende data inn i transportmodellen: 

 Befolkningstall 
 Antall sysselsatte i grunnkretsen 
 Antall arbeidsplasser (fordelt på ni næringskoder) 
 Arealbruk 
 Antall hytter og fritidshus 
 Gjennomsnittlig bruttoinntekt for personer fra 17 år og oppover 
 Antall elever i videregående skole 
 Antall universitets- og høgskolestudenter 
 Sentralitetskode som angir sonens nærhet til større sentra 

 
Vekst i transporten beregnes ut fra prognoser utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) for vekst i 
grunnlagsdataene som er nevnt over. Det er SSBs middelsprognoser som legges til grunn. 
 
Tabellen nedenfor viser befolkningsveksten som er lagt til grunn i kommunene Hole og Ringerike, 
basert på Statistisk sentralbyrås prognoser. 
 

Tabell 4-1: Statistisk sentralbyrås prognoser for befolkningsvekst i kommunene Ringerike og Hole. Prognosene 
er lagt til grunn i trafikkmodellen 

Kommune 
År 

2010 2014 2024 2030 2043 
Ringerike 28 762 29 484 31 589 33 054 35 868 
Hole 5 976 6 551 7 956 8 766 10 489 
 
Folketallet 1. januar 2012 var 29 236 i Ringerike og 6 322 i Hole. 
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Trafikkberegninger er alltid beheftet med en viss usikkerhet. Dersom faktisk utvikling blir annerledes 
enn prognosene forutsetter, vil også veksten bli annerledes.  
 
Ringeriksregionen har signalisert ønsker om betydelig vekst i befolkningen de kommende tiårene. 
Dersom en slik befolkningsvekst kommer, vil den skape mer trafikk enn det som er lagt til grunn i 
denne utredningen. Tilsvarende vil stor økning i reiselivsaktivitet og storstilt hytteutbygging (for 
eksempel i Hallingdal) kunne gi større økning i trafikken enn forutsatt. Generelt er veksten i trafikk 
størst i tider med størst økonomisk vekst. 
 
På den andre siden kan dårligere økonomiske tider gi mindre vekst enn forutsatt, både når det gjelder 
arbeids- og fritidsreiser. 
 
Trafikkberegningene er gjort uten Ringeriksbanen. Dersom Ringeriksbanen blir bygget, vil det bety en 
vesentlig endring av transporttilbudet til/fra Ringeriksregionen. I forbindelse med 
konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksbanen har Jernbaneverket fått utført beregninger av hvor 
mye Ringeriksbanen vil påvirke trafikkmengden på E16. Beregningene antyder at Ringeriksbanen kan 
redusere trafikkmengden på E16 med i størrelsesorden 8% (beregnet for et snitt sør for Sundvollen). 
Dette kan tyde på at Ringeriksbanen ikke har vesentlig påvirkning på trafikkmengden på E16. 
Jernbaneverket peker imidlertid på at erfaring tilsier at transportmodellene undervurderer effekten 
store skinnebaserte kollektivtiltak har på den totale reisemiddelfordelingen og på vegtrafikken.  
 
Ringeriksbanen kan bidra til befolkningsvekst i Ringeriksregionen, og med denne befolkningsveksten 
vil det sannsynligvis følge vekst i trafikken i området. Ringeriksbanens samlede virkning på 
biltrafikken over langt tid er vanskelig å forutsi. 
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4.1 Dagens situasjon 
 

4.1.1 Tellinger og trafikkmodellens gjenskaping av dagens situasjon 
Tabellen nedenfor viser trafikktellinger langs dagens E16 for årene 2006 (i ett tilfelle 2007), 2009, 
2010 og 2011. I noen tellepunkter telles det kontinuerlig, mens andre bare telles i utvalgte år. Derfor 
finnes det bare data for alle tellepunktene i 2006 (med unntak av Ringvoll) og 2010. 
 

Tabell 4-2: Trafikktellinger langs dagens E16 mellom Sollihøgda og Ve. Trafikktall er angitt som ÅDT1 

Sted 
År 

2006 (2007) 2009 2010 2011 
Sollihøgda (nord for 
tettstedet) 

10 000 
kjt/døgn 

10 400 kjt/døgn 
10 700 

kjt/døgn 
10 600 kjt/døgn

Rasteplassen mellom Skaret 
og Rørvik 

10 700 
kjt/døgn 

11 000 kjt/døgn 
11 300 

kjt/døgn 
-2 

Ringvoll (på Hønefoss-siden 
av krysset med fv. 241) 

14 500 
kjt/døgn 

(År 2007) 
15 800 kjt/døgn 

15 500 
kjt/døgn 

15 200 kjt/døgn

Sør for krysset i Styggedalen 
(Storelva) 

8 700 
kjt/døgn 

- 
10 100 

kjt/døgn 
- 

Sør for krysset med rv. 7 (Ve-
krysset) 

8 400 
kjt/døgn 

- 
10 000 

kjt/døgn 
- 

Nord for krysset med rv. 7 
(Ve-krysset) 

7 000 
kjt/døgn 

- 9 000 kjt/døgn - 

 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikk i 2010 fra transportmodellen. Sammenligner vi med tellingene 
angitt i tabellen over, ser vi at det er godt samsvar. Det største avviket finner vi på Ringvoll, der 
tellingen tilsier 15 500 kjt/døgn, mens transportmodellen beregner 13 800 kjt/døgn, det vil si et avvik 
på 1700 kjt/døgn (11 %).  
 

                                                      
1 ÅDT: Årsdøgntrafikk, antall kjøretøyer som passerer et punkt (i begge kjøreretninger) i løpet av et år delt på 
365 dager, det vil si gjennomsnittlig antall kjøretøyer per døgn. 
2 I 2011 ble det brudd i tellingene ved rasteplassen mellom 25. mars og 3. oktober fordi trafikken i denne 
perioden var lagt om til fv. 155 Utstranda fordi Nestunnelen var stengt på grunn av ras.  
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Figur 4-2: Beregnet trafikk (ÅDT) i dagens situasjon (2010) 
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4.2 Referansesituasjonen  (alternativ 0) – år 2023 og 2043 
Referansesituasjonen viser hvordan forholdene vil være i en fremtidig situasjon dersom det ikke 
bygges noen ny E16 Skaret – Hønefoss. Referansesituasjonen er nærmere beskrevet i kapittel 3.2.  
 
I denne utredningen er 2023 satt som antatt åpningsår for ny E16 Skaret – Hønefoss. 
Dimensjoneringsåret er 20 år etter åpningsåret, det vil si 2043 (se kapittel 3.1 for mer om dette). Fordi 
det er trafikken i 2043 som legges til grunn for dimensjoneringen av ny E16 Skaret – Hønefoss, er det 
trafikkberegningene for dette året som i hovedsak presenteres i dette kapitlet. For referansesituasjonen 
vises imidlertid både beregnet trafikk for antatt åpningsår 2023 og for dimensjoneringsåret 2043. 
 
Kartet på neste side viser beregnet trafikkmengde i 2023.  
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Figur 4-27: Beregnet trafikkmengde (ÅDT) i referansesituasjonen uten ny veg i 2023 
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Neste kart viser beregnet trafikkmengde uten ny E16 Skaret - Hønefoss i dimensjoneringsåret 2043. 
 

 
Figur 4-28: Beregnet trafikkmengde (ÅDT) i referansesituasjonen uten ny veg i 2043 
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Transportmodellen indikerer vesentlig trafikkvekst. Tabellen nedenfor viser telledata for 2010 og 
transportmodellens simulering av trafikken i 2010, 20243 og 2043 for noen punkter langs eksisterende 
veg. 
 

Figur 4-29: Trafikktelling i 2010 og beregnet trafikkmengde i 2010, 2024 og 2043 for noen punkter langs 
eksisterende veg i en referansesituasjonen uten ny E16 Skaret - Hønefoss 

Sted 
Telling 
2010 

Beregninger 
2010 2024 2043 

Rasteplassen 
mellom Skaret og 
Rørvik 

11 300 kjt/døgn 10 900 kjt/døgn 15 000 kjt/døgn 19 300 kjt/døgn 

Kroksund (brua) - 11 900 kjt/døgn 16 200 kjt/døgn 21 000 kjt/døgn 
Steinssletta (nord 
for Vollgata) 

- 12 200 kjt/døgn 16 300 kjt/døgn 21 200 kjt/døgn 

Ringvoll 15 500 kjt/døgn 13 800 kjt/døgn 17 800 kjt/døgn 22 600 kjt/døgn 
 
Alle trafikktall er uten bompenger. Vi ser at beregnet trafikkmengde i dimensjoneringsåret 2043 ligger 
opp mot 20 000 kjt./døgn eller mer. Grensen for når man skal planlegge firefeltsveg er på 12 000 
kjt./døgn. 
 

4.3 Grønn korridor 
I grønn korridor er det tre alternativer, A1a, A6a og A12a. Trafikalt vil A6a og A12a være like, mens 
A1a vil være annerledes. Grunnen til dette er at kryssplasseringen er ulik. Mens alternativ A1a har 
kryss på Smiujordet, har alternativ A6a og A12a i stedet kryss på Bymoen. Trafikalt er det av liten 
betydning om vegen går i en lang tunnel under Kroksund og videre til Bymoen (alternativ A6a) eller 
om den går på bru over Kroksund og deretter i lang tunnel til Bymoen (alternativ A12a). 
 
  

                                                      
3 Den regionale transportmodellen som er benyttet i dette prosjektet har oppsett for å kjøre beregninger i 
bestemte år. 2024 er et av disse, men 2023 er ikke blant dem. Derfor er trafikken i 2024 angitt i stedet for 
trafikken i åpningsåret 2023. Forskjellen mellom disse årene vil være relativt liten, og mindre enn usikkerheten i 
beregningene. 
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Alternativ A1a 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikkfordeling i dimensjoneringsåret 2043 med ny E16 i alternativ 
A1a. 
 

 
Figur 4-30: Beregnet trafikkfordeling (ÅDT) i 2043 med ny E16 i alternativ A1a 
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Alternativ A6a og A12a 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikkfordeling i dimensjoneringsåret 2043 med ny E16 i alternativ 
A6a (lang tunnel under Kroksund og videre til Bymoen). Alternativ A12a (bru over Kroksund og lang 
tunnel til Bymoen) vil ha samme trafikkfordeling. 
 

 
Figur 4-31: Beregnet trafikkfordeling (ÅDT) i 2043 med ny E16 i alternativ A6a. Alternativ A12a vil gi samme 
trafikkfordeling 
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Oppsummering av trafikken i grønn korridor i 2043 
Tabellen nedenfor viser trafikkmengden i referansesituasjonen (uten ny veg), med alternativ A1a og 
med alternativ A6a/A12a i 2043 på utvalgte punkter langs E16. 
 

Tabell 4-4: Beregnet trafikkmengde i 2043 for referansesituasjonen (uten ny veg), alternativ A1a og A6a/A12a 

Sted 
Beregnet trafikkmengde i 2043 

Referansesituasjonen 
(uten ny veg) 

Ny veg alternativ A1a
Ny veg alternativ 

A6a/A12a 
Rasteplassen mellom 
Skaret og Rørvik 

19 300 kjt/døgn 21 900 kjt/døgn 20 600 kjt/døgn 

Eksisterende bru over 
Kroksund 

21 000 kjt/døgn 3 300 kjt/døgn 7 700 kjt/døgn 

Ny bru over/tunnel under 
Kroksund 

- 20 100 kjt/døgn 14 500 kjt/døgn 

Eksisterende veg over 
Steinssletta (nord for 
Vollgata) 

21 200 kjt/døgn 6 900 kjt/døgn 8 200 kjt/døgn 

Ny E16 mellom Bymoen 
og Helgelandsmoen 

- 16 200 kjt/døgn 14 600 kjt/døgn 

Eksisterende veg mellom 
Ringvoll og Hvervenmoen 

22 600 kjt/døgn 9 400 kjt/døgn 9 500 kjt/døgn 

Ny E16 mellom 
Helgelandsmoen og 
Styggedalen 

- 15 900 kjt/døgn 15 300 kjt/døgn 

Fv. 35 Osloveien fra 
krysset på Hvervenmoen 
inn mot Hønefoss 

16 900 kjt/døgn 14 800 kjt/døgn 14 800 kjt/døgn 

Fv. 35 Askveien fra krysset 
i Styggedalen inn mot 
Hønefoss 

3 200 kjt/døgn 5 600 kjt/døgn 5 500 kjt/døgn 

 
Vi ser at den totale trafikkmengden øker noe når ny firefeltsveg bygges, med i størrelsesorden 1000 – 
2000 kjt./døgn på strekningen Skaret – Rørvik (rasteplassen). Dette skyldes at E16 blir mer attraktiv å 
kjøre som firefeltsveg. Dermed vil noen flere velge å kjøre bil, noen vil velge denne vegen i stedet for 
en annen kjørerute til samme målpunkt, og noen vil endre reisemål fordi de da kan benytte den nye 
vegen. 
 
I grønn korridor er det forskjell på alternativ A1a med kryss på Smiujordet på den ene siden og 
alternativ A6a og A12a med kryss på Bymoen på den andre siden. Uten dette krysset vil trafikk fra sør 
som skal til områder som Vik og Steinsåsen velge å kjøre av ny E16 i Rørvik og bruke dagens E16 til 
for eksempel Vik og Steinsåsen. Dette gjenspeiles i at trafikkmengden på eksisterende bru over 
Kroksund reduseres vesentlig mindre i alternativ A6a og A12a enn i alternativ A1a. Reduksjonen er 
likevel stor i forhold til situasjonen uten nye veg, uansett hvilket alternativ i grønn korridor man legger 
til grunn. 
 
En tilsvarende virkning ser man også for trafikk fra nord. Dersom man ikke har kryss på Smiujordet, 
blir det mer trafikk på Steinssletta fordi trafikk fra nord i større grad velger å benytte eksisterende E16 
til områder som Steinsåsen og Vik. Også her blir det imidlertid vesentlig reduksjon av trafikkmengden 
i forhold til en situasjon uten ny veg.  
 
Inn mot Hønefoss er det ikke noen vesentlig forskjell på alternativene i grønn korridor. Vi ser at i 
overkant av 9 000 kjt./døgn er beregnet å fortsatt kjøre på eksisterende veg ved Ringvoll, det vil si en 
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vesentlig reduksjon i forhold til de 22 600 kjt./døgn som er beregnet å kjøre her i 2043 uten ny veg. 
Mellom 15 000 og 16 000 kjt/døgn er beregnet å benytte den nye E16 inn mellom Helgelandsmoen og 
Styggedalen. 
 
Grønn korridor flytter tilkoblingen mellom E16 og lokalvegnettet inn til Hønefoss på den måten at 
eksisterende E16 har kryss med Osloveien på Hvervenmoen, mens ny E16 i grønn korridor ikke vil gå 
via Hvervenmoen. Dette gjør at noe av innfartstrafikken til Hønefoss flyttes fra krysset på 
Hvervenmoen og Osloveien til krysset i Styggedalen og Askveien. Beregningene tyder på at det dreier 
seg om 2000 - 2500 kjt/døgn. Trafikkmengden på Osloveien er beregnet å reduseres fra i underkant av 
17 000 kjt./døgn til i underkant av 15 000 kjt/døgn, mens trafikkmengden på Askveien er beregnet å 
øke fra drøye 3000 kjt./døgn til rundt 5 500 kjt./døgn. 
 

4.4 Blå korridor 
I blå korridor er det tre alternativer, A1b, A6b og A12b. Trafikalt vil A6b og A12b være like, mens 
A1b vil være annerledes. Grunnen til dette er at kryssplasseringen er ulik. Mens alternativ A1b har 
kryss på Smiujordet, har alternativ A6b og A12b i stedet kryss på Bymoen. Videre har alternativ A1b 
fullt kryss ved Norderhov, mens alternativ A6b og A12b har et halvt sørvendt kryss her. Trafikalt er 
det av liten betydning om vegen går i en lang tunnel under Kroksund og videre til Bymoen (alternativ 
A6b) eller om den går på bru over Kroksund og deretter i lang tunnel til Bymoen (alternativ A12b). 
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Alternativ A1b 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikkfordeling i dimensjoneringsåret 2043 med ny E16 i alternativ 
A1b. 
 

 
Figur 4-32: Beregnet trafikkfordeling (ÅDT) i 2043 med ny E16 i alternativ A1b 
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Alternativ A6a og A12a 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikkfordeling i dimensjoneringsåret 2043 med ny E16 i alternativ 
A6b (lang tunnel under Kroksund og videre til Bymoen). Alternativ A12b (bru over Kroksund og lang 
tunnel til Bymoen) vil ha samme trafikkfordeling. 
 

 
Figur 4-33: Beregnet trafikkfordeling (ÅDT) i 2043 med ny E16 i alternativ A6b. Alternativ A12b vil gi samme 
trafikkfordeling 
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Oppsummering av trafikken i blå korridor i 2043 
Tabellen nedenfor viser trafikkmengden i referansesituasjonen (uten ny veg), med alternativ A1b og 
med alternativ A6b/A12b i 2043 på utvalgte punkter langs E16. 
 

Tabell 4-5: Beregnet trafikkmengde i 2043 for referansesituasjonen (uten ny veg), alternativ A1b og A6b/A12b 

Sted 
Beregnet trafikkmengde i 2043 

Referansesituasjonen 
(uten ny veg) 

Ny veg alternativ 
A1b 

Ny veg alternativ 
A6b/A12b 

Rasteplassen mellom 
Skaret og Rørvik 

19 300 kjt/døgn  22 600 kjt/døgn 20 800 kjt/døgn 

Eksisterende bru over 
Kroksund 

21 000 kjt/døgn 3 300 kjt/døgn 4 200 kjt/døgn 

Ny bru over/tunnel under 
Kroksund 

- 20 900 kjt/døgn 18 200 kjt/døgn 

Eksisterende veg over 
Steinssletta (nord for 
Vollgata) 

21 200 kjt/døgn 4 200 kjt/døgn 4 300 kjt/døgn 

Ny E16 mellom Bymoen 
og Norderhov 

- 19 500 kjt/døgn 19 700 kjt/døgn 

Eksisterende veg mellom 
Ringvoll og Hvervenmoen 

22 600 kjt/døgn 6 600 kjt/døgn 8 300 kjt/døgn 

Ny E16 mellom 
Norderhov og 
Hvervenmoen 

- 16 500 kjt/døgn 14 500 kjt/døgn 

Fv. 35 Osloveien fra 
krysset på Hvervenmoen 
inn mot Hønefoss 

16 900 kjt/døgn 17 800 kjt/døgn 17 700 kjt/døgn 

Fv. 35 Askveien fra 
krysset i Styggedalen inn 
mot Hønefoss 

3 200 kjt/døgn 3 400 kjt/døgn 3 400 kjt/døgn 

 
Vi ser at den totale trafikkmengden øker noe når ny firefeltsveg bygges, med i størrelsesorden 1500 – 
3000 kjt./døgn på strekningen Skaret – Rørvik (rasteplassen). Dette skyldes at E16 blir mer attraktiv å 
kjøre som firefeltsveg. Dermed vil noen flere velge å kjøre bil, noen vil velge denne vegen i stedet for 
en annen kjørerute til samme målpunkt, og noen vil endre reisemål fordi de da kan benytte den nye 
vegen. 
 
I blå korridor er det, tilsvarende som i grønn korridor, forskjell på alternativet som har kryss på 
Smiujordet (A1b) og alternativene med kryss på Bymoen (A6b og A12b), men denne forskjellen er 
ikke så stor som i grønn korridor. Forklaringen på dette er at blå korridor har kryss på Hvervenmoen 
og på Norderhov, mens grønn korridor har kryss i Styggedalen. Dermed vil en del trafikk fra nordre 
del av planområdet velge eksisterende veg i grønn korridor, men velge å kjøre på/av ny E16 på 
Hvervenmoen eller Norderhov i blå korridor. Dermed er det færre kjøretøy på eksisterende veg i blå 
korridor enn i grønn korridor, og det blir mindre utveksling mellom gammel og ny veg via krysset på 
Smiujordet i blått alternativ A1b enn i grønt alternativ A1a. Dermed er også forskjellen mellom 
alternativet med kryss på Smiujordet og alternativene uten kryss på Smiujordet, mindre i blå korridor 
enn forskjellen mellom alternativene med og uten dette krysset i grønn korridor. Det gjør at 
trafikkmengden på eksisterende bru over Kroksund er mindre avhengig av om det er kryss på 
Smiujordet eller ikke i blå korridor. 
 
Vi ser at eksisterende bru over Kroksund vil få stor avlastning. Trafikkmengden synker fra 21 000 
kjt./døgn uten ny veg til rundt 3000 kjt./døgn med ny veg i alternativ A1b (som har kryss på 
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Smiujordet), og til rundt 4000 kjt./døgn med ny veg i alternativ A6b eller A12b (som ikke har kryss på 
Smiujordet). 
 
Videre ser vi at alle alternativer i blå korridor gir stor trafikkavlastning på Steinssletta. Her synker 
trafikkmengden fra rundt 21 000 kjt./døgn i situasjonen uten ny veg til rundt 4000 kjt./døgn med ny 
veg i blå korridor. Den nye vegen mellom Bymoen og Norderhov vil ha en trafikkmengde på bortimot 
20 000 kjt/døgn. 
 
Ved Norderhov er det et fullt kryss i alternativ A1b, mens alternativ A6b og A12b har et halvt 
sørvendt kryss her. Når det bare er halvt kryss på Norderhov, øker trafikkmengden på eksisterende veg 
ved Ringvoll med rundt 2000 kjt./døgn i forhold til en løsning med fullt kryss på Norderhov. I begge 
tilfeller blir imidlertid eksisterende veg betydelig avlastet. Trafikkmengden ved Ringvoll synker fra 22 
– 23 000 kjt./døgn uten ny veg til i underkant av 7000 kjt./døgn med ny veg i alternativ A1b, og til i 
overkant av 8000 kjt./døgn med ny veg i alternativ A6b eller A12b. 
 
Når det gjelder innfartstrafikken til Hønefoss, ser vi at ny veg i blå korridor medfører liten endring, 
kun en liten økning i totalt trafikkvolum. 
 

4.5 Rød korridor 
I rød korridor er det femten alternativer. Flere av disse er imidlertid trafikalt like. Det mest avgjørende 
for trafikkfordelingen er plasseringen av kryssene. Dersom kryssene er plassert på samme sted og 
avstandene mellom kryssene er omtrent lik, vil trafikkfordelingen bli den samme. Derfor vil for 
eksempel alle c-alternativene og f-alternativene trafikalt like. Begge har halvt sørvendt kryss nord på 
Steinssletta og fullt kryss på Hvervenmoen. e-alternativene er imidlertid ikke like c- og f-alternativene 
fordi e-alternativene ikke har halvkryss nord på Steinssletta, men i stedet har et fullt kryss ved 
Ringvoll, og deretter fullt kryss på Hvervenmoen.  
 
På tilsvarende måte vil 4- og 5-alternativene være like. De har begge halvt sørvendt kryss på Rørvik 
og fullt kryss ved Vik. Trafikalt har det liten betydning om man mellom disse kryssene kjører først på 
bru og så i tunnel (alternativ 4) eller i en undersjøisk tunnel (alternativ 5). 
 
Det samme resonnementet gjelder for 3-alternativene og 7-alternativene. De har begge halvt sørvendt 
kryss på Rørvik, og deretter halvt nordvendt kryss på Vik. 
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Alternativ A2c og A2f 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikkfordeling i dimensjoneringsåret 2043 med ny E16 i alternativ 
A2f . Alternativ A2c vil ha samme trafikkfordeling. 
 

 
Figur 4-34: Beregnet trafikkfordeling(ÅDT) i 2043 med ny E16 i alternativ A2f. Alternativ A2c vil ha samme 
trafikkfordeling 
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Alternativ A2e 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikkfordeling i dimensjoneringsåret 2043 med ny E16 i alternativ 
A2e. 
 

 
Figur 4-35: Beregnet trafikkfordeling (ÅDT) i 2043 med ny E16 i alternativ A2e 
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Alternativ A3c, A3f, A7c og A7f 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikkfordeling i dimensjoneringsåret 2043 med ny E16 i alternativ 
A3f. Alternativ A3c, A7c og A7f vil ha samme trafikkfordeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-36: Beregnet trafikkfordeling(ÅDT) i 2043 med ny E16 i alternativ A3f. Alternativ A3c, A7c og A7f vil 
ha samme trafikkfordeling 
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Alternativ A3e og A7e 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikkfordeling i dimensjoneringsåret 2043 med ny E16 i alternativ 
A3e. Alternativ A7e vil ha samme trafikkfordeling. 
 

 
Figur 4-37: Beregnet trafikkfordeling (ÅDT) i 2043 med ny E16 i alternativ A3e. Alternativ A7e vil ha samme 
trafikkfordeling 
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Alternativ A4c, A4f, A5c og A5f 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikkfordeling i dimensjoneringsåret 2043 med ny E16 i alternativ 
A4f. Alternativ A4c, A5c og A5f vil ha samme trafikkfordeling. 
 

 
Figur 4-38: Beregnet trafikkmengde (ÅDT) i 2043 med ny E16 i alternativ A4f. Alternativ A4c, A5c og A5f vil ha 
samme trafikkfordeling 
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Alternativ A4e og A5e 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikkmengde i dimensjoneringsåret 2043 med ny veg i alternativ A4e. 
Alternativ A5e vil ha samme trafikkfordeling. 
 

 
Figur 4-39: Beregnet trafikkfordeling (ÅDT) i 2043 med ny E16 i alternativ A4e. Alternativ A5e vil ha samme 
trafikkfordeling 
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Oppsummering av trafikken i rød korridor i 2043 
Tabellen nedenfor viser trafikkmengden i referansesituasjonen (uten ny veg) og med de ulike 
alternativene i rød korridor i 2043 på utvalgte punkter langs E16. 
 

Tabell 4-6: Beregnet trafikkmengde i 2043 for referansesituasjonen (uten ny veg) og alternativene i rød 
korridor. Alle tall i gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn 

Sted 

Beregnet trafikkmengde i 2043 

Ref. 
sit. 

A2c 
A2f 

A2e 

A3c 
A3f 
A7c 
A7f 

A3e 
A7e 

A4c 
A4f 
A5c 
A5f 

A4e 
A5e 

Rasteplassen mellom 
Skaret og Rørvik 

19 300 22 600 22 700 22 800 22 700 23 100 23 000 

Eksisterende bru over 
Kroksund 

21 000 3 300 3 300 4 200 4 300 3 500 3 400 

Ny bru over/tunnel under 
Kroksund 

- 20 900 21 000 20 100 20 000 21 400 21 400 

Eksisterende veg over 
Steinssletta (nord for 
Vollgata) 

21 200 - - - - - - 

Ny E16 over Steinssletta 
(nord for Vollgata) 

- 23 300 23 300 23 800 23 700 24 000 23 900 

Eksisterende veg mellom 
Ringvoll og Hvervenmoen 

22 600 7 400 5 400 7 300 5 400 7 400 5 400 

Ny E16 mellom 
Ringvoll/Norderhov og 
Hvervenmoen 

- 15 700 19 200 16 300 19 500 16 200 19 600 

Fv. 35 Osloveien fra 
krysset på Hvervenmoen 
inn mot Hønefoss 

16 900 17 800 17 900 17 800 17 900 17 800 18 000 

Fv. 35 Askveien fra 
krysset i Styggedalen inn 
mot Hønefoss 

3 200 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 

 
Vi ser at på strekningen mellom Skaret og Rørvik vil alle alternativ i rød korridor gi en økning i 
trafikk fra ca. 19 000 kjt./døgn i referansesituasjonen til rundt 23 000 kjt./døgn med ny veg i rød 
korridor. 
 
Alle alternativer i rød korridor vil gi stor trafikkavlastning på eksisterende bru over Kroksund. Uten ny 
veg er trafikkmengden på brua i 2043 beregnet å bli 21 000 kjt./døgn. Alternativer i rød korridor som 
har kryss på Smiujordet (A2c, A2e, A2f) eller ved Vik (A4c, A4e, A4f, A5c, A5e, A5f) vil redusere 
trafikken på eksisterende bru til rundt 3 500 kjt/døgn. Alternativ som har lang tunnel til Stein (A3c, 
A3e, A3f, A7c, A7e, A7f) vil gi litt mindre reduksjon, til drøye 4 000 kjt./døgn. 
 
De nye bruene over eller tunnelene under Kroksund er beregnet å få trafikkmengder rundt 20 000 – 
21 000 kjt./døgn i 2043. 
 
I referansesituasjonen uten ny veg er det beregnet at trafikkmengden på Steinssletta vil være ca. 
21 000 kjt./døgn. I rød korridor vil også ny veg ligge på Steinssletta, og denne er beregnet å få 
trafikkmengder i størrelsesorden 23 000 – 24 000 kjt./døgn. 
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Nord for Steinssletta er det forskjell på c- og f- alternativene, som har halvt sørvendt kryss nord på 
Steinssletta, og e-alternativene med fullt kryss på Ringvoll. Krysset på Ringvoll gjør at en del trafikk 
fra fv. 241 velger å kjøre ny E16 inn mot Hvervenmoen i e-alternativene. Denne muligheten har man 
ikke i c- og f-alternativene. Dermed blir trafikkmengden på eksisterende veg mellom Ringvoll og 
Hvervenmoen større i c- og f- alternativene, rundt 7 500 kjt/døgn, enn i e-alternativene, som gir ca. 
5 500 kjt./døgn på denne strekningen.  
 
Når det gjelder innfartstrafikken til Hønefoss, er det ingen forskjell på alternativene i rød korridor.  
 

4.6 Gul korridor 
I gul korridor er det fire alternativer, A8, A9, A10 og A11. Alternativ A8 og A9 har kryss i Rørvik, 
mens alternativ A10 og A11 har kryss ved rasteplassen mellom Skaret og Rørvik og forlater 
eksisterende veg der. 
 
Alternativ A8 og A9 er trafikalt i praksis like. Forskjellen på de to er at mens A8 innebærer 
firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t mellom Rørvik og Hvervenmoen, har alternativ A9 to- og 
trefletsveg med fartsgrense 90 km/t (fire felt i de lange tunnelene). Beregningene viser at den lavere 
vegstandarden medfører at ca. 100 kjt./døgn flyttes fra den nye vegen til den gamle vegen. Denne 
forskjellen er så liten at den er uten betydning på det plannivået prosjektet er på. Derfor er disse to 
alternativene slått sammen i den videre presentasjonen. 
 
Tilsvarende er alternativ A10 og A11 presentert sammen. Forskjellen mellom disse to er også 
vegstandard og fartsgrense, i dette tilfellet på delstrekningen rasteplassen – Hvervenmoen. 
 
I alternativ A8 og A9 er det beregnet trafikkfordeling både med fullt kryss og med halvt sørvendt 
kryss på Rørvik. Beregningene viser ingen forskjell i trafikkmengde. Det betyr at de som bor for 
eksempel på Sundvollen ikke vil kjøre via Rørvik og videre gul korridor via Åsa til Hvervenmoen. I 
stedet velger de å kjøre eksisterende E16 til Hvervenmoen. Disse beregningene virker troverdige fordi 
man for å benytte gul korridor først må kjøre litt sørover, som er feil retning i forhold til hvor man 
skal, og så kjøre en veg i gul korridor som er 5 km lengre enn eksisterende E16. Med bakgrunn i 
beregningene kan man konkludere med at det ikke er behov for fullt kryss på Rørvik i alternativ A8 og 
A9. 
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Alternativ A8 og A9 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikkfordeling i dimensjoneringsåret 2043 med ny veg i alternativ A8. 
Alternativ A9 vil gi tilnærmet samme trafikkfordeling. 
 

 
Figur 4-40: Beregnet trafikkfordeling (ÅDT) i 2043 med ny E16 i alternativ A8. Alternativ A9 vil gi tilnærmet 
samme trafikkfordeling 
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Alternativ A10 og A11 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikkfordeling i dimensjoneringsåret 2043 med ny veg i alternativ 
A11. Alternativ A10 vil gi tilnærmet samme trafikkfordeling. 
 

 
Figur 4-41: Beregnet trafikkfordeling i 2043 med ny E16 i alternativ A11. Alternativ A10 vil gi tilnærmet samme 
trafikkfordeling 
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Oppsummering av trafikken i gul korridor i 2043 
Tabellen nedenfor viser trafikkmengden i referansesituasjonen (uten ny veg), med alternativ A8/A9 og 
med alternativ A10/A11 i 2043 på utvalgte punkter langs E16. 
 

Tabell 4-7: Beregnet trafikkmengde i 2043 for referansesituasjonen (uten ny veg), alternativ A8/A9 og alternativ 
A10/A11 

Sted 
Beregnet trafikkmengde i 2043 

Referansesituasjonen 
(uten ny veg) 

Ny veg alternativ 
A8/A9 

Ny veg alternativ 
A10/A11 

Rasteplassen mellom 
Skaret og 
Rørvik/rasteplassen 

19 300 kjt/døgn 19 500 kjt/døgn 
18 500 kjt/døgn 

(sør for rasteplassen)

Eksisterende bru over 
Kroksund 

21 000 kjt/døgn 19 200 kjt/døgn 19 500 kjt/døgn 

Eksisterende veg over 
Steinssletta (nord for 
Vollgata) 

21 200 kjt/døgn 19 300 kjt/døgn 19 600 kjt/døgn 

Ny E16 mellom 
Rørvik/rasteplassen og 
Gagnum (kryss med fv. 
241) 

- 1 900 kjt/døgn 700 kjt/døgn 

Eksisterende veg mellom 
Ringvoll og Hvervenmoen 

22 600 kjt/døgn  21 200 kjt/døgn 21 700 kjt/døgn 

Ny E16 mellom Gagnum 
(kryss med fv. 241) og 
Hvervenmoen 

-  600 kjt/døgn 
0 kjt/døgn 
(Svært få) 

Fv. 35 Osloveien fra 
krysset på Hvervenmoen 
inn mot Hønefoss 

16 900 kjt/døgn 16 600 kjt/døgn 17 400 kjt/døgn 

Fv. 35 Askveien fra 
krysset i Styggedalen inn 
mot Hønefoss 

3 200 kjt/døgn  3 400 kjt/døgn 3 300 kjt/døgn 

 
Vi ser at i gul korridor blir det omtrent samme trafikkmengde på strekningen Skaret – 
rasteplassen/Rørvik som i referansesituasjonen. Dette skyldes at gul korridor i liten grad gjør det mer 
attraktivt å benytte E16. 
 
I underkant av 2000 kjt./døgn er beregnet å bruke gul korridor mellom rasteplassen eller Rørvik og 
krysset med fv. 241 ved Gagnum i alternativ A8 og A9. Dette er i stor grad kjørende som skal videre 
på fv. 241 i retning Jevnaker. Mellom krysset ved Gagnum og Hvervenmoen indikerer beregningene at 
det kun vil gå noen hundre kjøretøy i døgnet i disse alternativene. Grunnen til dette er at dersom man 
skal til Hvervenmoen, vil gul korridor fremstå som en omvei fordi den er 5 km lengre enn eksisterende 
veg mellom Rørvik og Hvervenmoen.  
 
I alternativ A10 og A11, der ny veg tar av fra eksisterende E16-trasé ved rasteplassen, forsterkes de 
samme tendensene. Da beregnes bare 700 kjt./døgn mellom rasteplassen og Gagnum, og ingen 
kjøretøyer på ny veg mellom Gagnum og Hvervenmoen. Når transportmodellen beregner 0 kjt./døgn, 
betyr ikke det nødvendigvis at ingen vil kjøre på strekningen, men at svært få vil gjøre det. 
 
Siden store deler av gul korridor går i områder der det bor relativt få, er det ikke lagt opp til andre 
kryss mellom rasteplassen/Rørvik og Hvervenmoen enn det ene krysset med fv. 241 ved Gagnum. Gul 
korridor betjener derfor heller ikke lokaltrafikk fra områdene langs den nye veglinja (for eksempel fra 
Åsa). 
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Fordi så få benytter den nye vegen mellom rasteplassen/Rørvik og Hvervenmoen, blir trafikkmengden 
langs eksisterende E16 mellom Rørvik og Hvervenmoen lite endret i forhold til referansesituasjonen. 
Det er beregnet en trafikkreduksjon på eksisterende E16 på snaue 2000 kjt./døgn, noe som utgjør i 
underkant av 10% av trafikkmengden i referansesituasjonen. 
 
Gul korridor medfører ingen endring av betydning for innfartstrafikken til Hønefoss. 
 
 

4.7 Rosa korridor 
I rosa korridor er det fire alternativer, B13d, B14d, C13d og C14d.  
 
Forskjellen på B- og C-alternativene er at B-alternativene har to- og trefeltsveg på strekningen fra nord 
for Nestunnelen til Rørvik, ellers fire felt, mens C-alternativene har firefeltsveg på hele strekningen 
Skaret – Rørvik. Fartsgrensen er 80 km/t i begge tilfeller. Denne forskjellen gir imidlertid minimal 
påvirkning på trafikkmengden. B-løsningen er beregnet å gi ca. 100 færre kjøretøyer per døgn på 
delstrekningen Skaret – Rørvik enn C-løsningen. Denne forskjellen er så liten at den er uten betydning 
på det plannivået prosjektet er på og med trafikkmengder rundt 20 000 kjt./døgn på denne strekningen. 
Derfor er det ikke skilt på B- og C-alternativet i den videre presentasjonen. Tallet for C-alternativet er 
brukt. 
 
Forskjellen på 4- og 5-alternativene er at 4-alternativene går på bru over Kroksund, og deretter i tunnel 
til Vik, mens 5-alternativene går i en undersjøisk tunnel mellom Rørvik og Vik. Begge alternativer har 
rundkjøring i Rørvik og rundkjøring i Vik. De er derfor trafikalt likeverdige. 
Trafikkfordelingen i rosa korridor er derfor den samme uavhengig av hvilket av alternativene i 
korridoren man legger til grunn. 
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Alle alternativ i rosa korridor (B13d, B14d, C13d, C14d) 
Kartet nedenfor viser beregnet trafikkfordeling i 2043 med ny E16 i alternativ C13d. De øvrige 
alternativene i rosa korridor vil gi tilnærmet samme trafikkfordeling. 
 

 
Figur 4-42: Beregnet trafikkfordeling (ÅDT) i 2043 ny E16 i alternativ C13d. De andre alternativene i rosa 
korridor vil ha tilnærmet samme trafikkfordeling 
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Oppsummering av trafikken i rosa korridor i 2043 
Tabellen nedenfor viser trafikkmengden i referansesituasjonen (uten ny veg) og med ny veg i rosa 
korridor. Tallene i tabellen er beregnet for alternativ C13d, men øvrige alternativer vil som redegjort 
for over ha tilnærmet samme trafikkfordeling. 
 

Tabell 4-8: Beregnet trafikkfordeling i 2043 for referansesituasjonen (uten ny veg) og med ny veg i rosa korridor 

Sted 
Beregnet trafikkmengde i 2043 

Referansesituasjonen 
(uten ny veg) 

Ny veg i rosa korridor 
(alle alternativ) 

Rasteplassen mellom 
Skaret og Rørvik 

19 300 kjt/døgn 19 700 kjt/døgn 

Eksisterende bru over 
Kroksund 

21 000 kjt/døgn  3 200 kjt/døgn 

Ny bru over/tunnel under 
Kroksund 

- 19 900 kjt/døgn 

Steinssletta (nord for 
Vollgata) 

21 200 kjt/døgn 22 800 kjt/døgn 

Mellom Ringvoll og 
Hvervenmoen 

22 600 kjt/døgn 22 700 kjt/døgn 

Fv. 35 Osloveien fra 
krysset på Hvervenmoen 
inn mot Hønefoss 

16 900 kjt/døgn 16 900 kjt/døgn 

Fv. 35 Askveien fra 
krysset i Styggedalen inn 
mot Hønefoss 

3 200 kjt/døgn  3 400 kjt/døgn 

 
Vi ser at med ny veg i rosa korridor blir trafikktallene de fleste stedene som er vist i tabellen svært like 
referansesituasjonen. Dette skyldes at rosa korridor i stor grad følger eksisterende E16-trasé.  
 
Det er kun på delstrekningen mellom Rørvik og Vik, der rosa korridor innebærer veg i ny trasé, enten 
bru over Kroksund og tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen til Vik, eller undersjøisk tunnel mellom 
Rørvik og Vik, at det blir store endringer i forhold til referansesituasjonen. Uten ny veg er det beregnet 
å passere ca. 21 000 kjt./døgn over eksisterende bru over Kroksund. Med ny veg flyttes det meste av 
denne trafikken til den nye brua eller den undersjøiske tunnelen under Kroksund. Her er det beregnet å 
gå 19 900 kjt./døgn. På eksisterende bru reduseres trafikkmengden til 3 200 kjt./døgn. 
 
Rosa korridor medfører ingen endring i innfartstrafikken til Hønefoss. 
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4.8 Reisetid 
Tabellen nedenfor viser reisetid fra Skaret til Ve (krysset mellom E16 og rv. 7) slik den simuleres i 
transportmodellen for dagens situasjon (2010), referansesituasjonen uten ny veg i 2040 og de ulike 
alternativene for ny veg i 2040. I tillegg vises tidsbesparelse ved de ulike alternativene i forhold til 
referansesituasjonen og dagens situasjon. 
 

Tabell 4-9: Reisetid fra Skaret til Ve slik den simuleres i transportmodellen for dagens situasjon (2010), 
referansesituasjonen uten ny veg i 2040 og de ulike alternativene for ny veg i 2040, samt tidsbesparelse 
sammenlignet med referansesituasjonen og med dagens situasjon 

Korridor Alternativ 
Reisetid Skaret - 

Ve 

Tidsbesparelse 
sammenlignet med 

referanse-
situasjonen 

Tidsbesparelse 
sammenlignet med 
dagens situasjon 

 Dagens situasjon 
(2010) 

21,9 min. (2,3 min.) - 

 Referansesituasjonen 
(uten ny veg i 2040) 

24,2 min. - (- 2,3 min.) 

Grønn 
A1a 15,3 min. 8,9 min. 6,7 min. 
A6a 16,2 min. 8,0 min. 5,7 min. 

A12a 15,3 min. 8,9 min. 6,7 min. 

Blå 
A1b 16,6 min. 7,6 min. 5,3 min. 
A6b 17,9 min. 6,3 min. 4,0 min. 

A12b 16,9 min. 7,3 min. 5,0 min. 

Rød 

A2c 16,6 min. 7,6 min. 5,3 min. 
A2e 16,6 min. 7,6 min. 5,3 min. 
A2f 16,6 min. 7,6 min. 5,3 min. 
A3c 16,3 min. 7,9 min. 5,6 min. 
A3e 16,3 min. 7,9 min. 5,6 min. 
A3f 16,3 min. 7,9 min. 5,6 min. 
A4c 16,2 min. 8,0 min. 5,7 min. 
A4e 16,2 min. 8,0 min. 5,7 min. 
A4f 16,2 min. 8,0 min. 5,7 min. 
A5c 17,0 min. 7,2 min. 4,9 min. 
A5e 17,0 min. 7,2 min. 4,9 min. 
A5f 17,0 min. 7,2 min. 4,9 min. 
A7c 16,9 min. 7,3 min. 5,0 min. 
A7e 16,9 min. 7,3 min. 5,0 min. 
A7f 16,9 min. 7,3 min. 5,0 min. 

Gul 

A8 20,5 min. 3,7 min. 1,4 min. 
A9 20,6 min. 3,6 min. 1,3 min. 

A10 20,8 min. 3,4 min. 1,2 min. 
A11 22,0 min. 2,2 min. -0,1 min. 

Rosa 

B13d 20,1 min. 4,1 min. 1,8 min. 
B14d 20,7 min. 3,5 min. 1,2 min. 
C13d 20,1 min. 4,1 min. 1,8 min. 
C14d 20,7 min. 3,5 min. 1,2 min. 

 
Vi ser at reisetiden i dagens situasjon (2010) er 2,3 minutter kortere enn beregnet reisetid i 
referansesituasjonen uten ny veg i 2040. Årsaken til dette er at økt trafikkmengde gir mer forsinkelser 
i 2040.  
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Alternativ A1a og A12a i grønn korridor den største tidsbesparelsen for gjennomgangstrafikken, 
nesten 9 minutter i forhold til referansesituasjonen i 2040, og borti 7 minutter i forhold til dagens 
situasjon. Grunnen til dette er at disse to løsningene gir den korteste vegen for gjennomgangstrafikken. 
 
Mange alternativ gir tidsbesparelser på mellom 7 og 8 minutter i forhold til referansesituasjonen i 
2040 (5 til 6 minutter i forhold til dagens situasjon). Det gjelder alternativ A6a i grønn korridor, 
alternativ A1b og A12b i blå korridor, samt alle alternativ i rød korridor. 
 
Alternativ A6b i blå korridor er beregnet å gi en tidsbesparelse på i overkant av 6 minutter i forhold til 
referansesituasjonen i 2040 (4 minutter i forhold til dagens situasjon). 
 
Alternativene i gul og rosa korridor skiller seg fra de øvrige alternativene ved å gi liten reduksjon i 
reisetid for gjennomgangstrafikken. I rosa korridor skyldes det redusert vegstandard og lavere 
fartsgrense (80 km/t) i forhold til øvrige korridorer. I gul korridor skyldes det at den nye vegen blir ca. 
5 km lengre enn eksisterende veg, samt at fartsgrensen er 90 km/t på strekningen rasteplassen/Rørvik – 
Hvervenmoen i alternativ A10 og A11. Vi ser at alternativene i disse korridorene gir tidsbesparelser på 
rundt 2 til 4 minutter i forhold til referansesituasjonen i 2040, og på 0 til 2 minutter i forhold til dagens 
situasjon. 
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5. Risikovurderinger 
Det er utarbeidet to temarapporter for risikovurderinger av løsningene som utredes i denne 
konsekvensutredningen. Den ene rapporten tar for seg risiko knyttet til trafikksikkerhet. Den andre 
rapporten er en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som hovedsakelig tar for seg risiko og 
sårbarhet ved stenging av vegen (omkjøringssituasjoner), men også omtaler risiko og sårbarhet knyttet 
til akutte utslipp ved ulykkeshendelser og risiko og sårbarhet i byggefasen.  
 
Hensikten med risikovurderingene er å gi beslutningstakerne grunnlag for bevisste valg med hensyn til 
risiko. I senere planlegging vil det bli behov for mer detaljerte risikovurderinger av det valgte 
alternativet. På kommunedelplannivået er det lagt mest vekt på å identifisere hvilke løsninger som er 
dårligst med hensyn til risiko. 
 

5.1 Trafikksikkerhet 
Statens vegvesen arbeider ut fra nullvisjonen for trafikksikkerhet. Det innebærer at man skal jobbe for 
en ønsket fremtid der ingen mennesker blir drept eller varig skadd i trafikkulykker. Utformingen av 
vegnettet er et av elementene i arbeidet for nullvisjonen. Nullvisjonen ligger bak krav til veger i 
Vegvesenets normaler og veiledninger. Trafikksikkerheten ved de ulike alternativene for E16 Skaret – 
Hønefoss er vurdert med bakgrunn i nullvisjonen og vegnormaler og veiledninger der nullvisjonen 
ligger til grunn. 
 
To hovedprinsipper er vektlagt: 

 Vegens utforming skal lede til sikker atferd. Vegløsningene skal være logiske og lettleste 
for trafikantene og redusere sannsynligheten for feilhandlinger. Vegmiljøet skal være 
informativt og ukomplisert. Vegen skal invitere til sikker fart gjennom utforming og 
fartsgrenser. Kort sagt skal det være lett å handle riktig og vanskelig å handle feil. 

 Vegens utforming skal beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. Vegen skal 
ha beskyttende barrierer og et fartsnivå tilpasset vegens sikkerhetsnivå og menneskets 
tåleevne. 

 
I risikovurderingen ble det identifisert to hovedtyper risikofaktorer. Den ene typen var risikofaktorer 
det er mulig å gjøre noe med ved justeringer av vegløsningene, for eksempel justert veggeometri eller 
annerledes løsning for gående og syklende. Noen av disse justeringene er allerede gjort, og andre 
forutsettes det at man jobber videre med i reguleringsplanfasen som en del av optimaliseringen av 
løsningen som blir valgt gjennom vedtaket av kommunedelplan. Den andre typen risikofaktorer er 
risikofaktorer som ikke kan fjernes ved justering av veglinjene, for eksempel risiko knyttet til 
undersjøiske tunneler. Det er denne siste typen risikofaktorer som omtales her.  
 
Nedenfor er aktuelle risikofaktorer presentert for hver korridor. 
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5.1.1 Grønn korridor 
 
Delstrekning 1: Skaret - Rørvik 
 
Risikofaktor: Høyt fartsnivå i forhold til fartsgrense (gjelder alle alternativ i grønn korridor) 
Eksisterende løp i Nestunnelen er under rehabilitering. Dagens fartsgrense på strekningen er 80 km/t. 
Når tunnelen er rehabilitert, vil den tilfredsstille siktkrav til denne hastigheten. 
 
I fremtidig situasjon med to tunnelløp er det planlagt at sørgående trafikk skal gå i eksisterende 
tunnelløp. Fremtidig veg er planlagt med fartsgrense 100 km/t, mens sikten i eksisterende tunnelløp 
bare vil tilfredsstille kravene til 80 km/t. Et mulig avbøtende tiltak kan være å skilte ned hastigheten. 
Erfaringer fra Kleivenetunnelen på E18 ved Drammen, der en har en tilsvarende situasjon, tilsier 
imidlertid at effekten av slik nedskilting er svært liten.  
 
 
Risikofaktor: Langsgående anlegg for sykkel (gjelder alle alternativ i grønn korridor) 
Skiltet sykkelrute er planlagt langs ny veg parallelt med E16 mellom Skaret og Sønsterud, og deretter 
langs fv. 155 Utstranda til Rørvik. Det er ikke planlagt nye gang- og sykkelveger eller fortau, men 
tenkt at gående og syklende skal dele vegen med lokaltrafikken. Ved stenginger av E16 vil hele eller 
deler av denne ruta bli benyttet som omkjøringsveg. Full stenging av E16 mellom Nestunnelen og 
Rørvik (dagstrekning) vurderes på inntreffe sjelden. Ved stenging av Nestunnelen eller Skarettunnelen 
vil omkjøringsruta bli fra Skaret til omkjøringsvegen nord for Nestunnelen, det vil si at kun øvre del 
av fv. 155 vil bli berørt. 
 
 
Delstrekning 2: Rørvik - Bymoen 
 
Risikofaktor: Bru over Kroksund (gjelder alternativ A1a og A12a) 
Brua er lagt i slak kurve. Dette kan medføre en risiko ved ising og glatt kjørebane. Det er mulig med 
en annen løsning som gir rett bru. Denne er presentert i kapittel 10.2 Alternativ brukryssing over 
Kroksund. 
 
 
Risikofaktor: Undersjøisk tunnel (gjelder alternativ A6a) 
Tunnelen er ca. 6,2 km lang og har stigning/fall på 5 % på begge sider av lavbrekket (bunnen av 
tunnelen). På Rørvik-siden er det ca. 2,5 km med 5 % fall på E16 før tunnelen begynner, deretter ca. 
2,5 km med 5 % fall inne i tunnelen. Tunnelens laveste punkt ligger ca. 100 m under overflaten på 
Steinsfjorden. 
 
Det er flere sikkerhetsproblemer knyttet til tunnelen: 
1) Lang utforbakke gir økt fare for brann i kjøretøy, spesielt i tunge kjøretøy. Stor trafikkmengde, 

relativt stor andel tungtrafikk og sterk stigning/fall er med på å både øke sjansen for at hendelser 
skal inntreffe og konsekvensene når noe skjer. En kartlegging av kjøretøybranner i norske 
vegtunneler (TØI-rapport 1205/2012) viser at undersjøiske tunneler (lange tunneler med sterk 
stigning) er sterkt overrepresentert med hensyn på brann. 4 % av tunnelene står for nær halvparten 
av alle branner/branntilløp. Utenlandske tunge kjøretøy er særlig utsatt. Jo brattere tunnelen er, jo 
flere branner er det i tunge kjøretøy. Tekniske problemer er langt hyppigere årsak til brann enn 
trafikkulykker. Et eksempel er rv. 23 Oslofjordtunnelen, som har 3 km med 7 % fall. I denne 
tunnelen ble det i en treårsperiode (juni 2008 – juni 2011) registrert 12 kjøretøybranner, hvorav 9 i 
tunge kjøretøy. 

2) Undersjøiske tunneler har stort katastrofepotensial hvis det oppstår en brann i et tungt kjøretøy. 
Store branner i vegtunneler forekommer sjelden, men de involverer en særskilt risiko på grunn av 
kraftig røyk- og varmeutvikling. 
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3) Erfaringsmessig er det en opphopning av uønskede hendelser i bunnen av tunnelene. Dette kan 
skyldes varmgang i bremser, motorhavari eller at man kjører tom for drivstoff. Kjøretøy kommer 
ned, men ikke opp. 

4) Vann i tunnel. Man er avhengig av tetting og godt pumpesystem. Erfaringer fra rv. 23 
Oslofjordtunnelen tilsier at det likevel kan oppstå problemer. 

5) Hyppig bruk av omkjøringsveg med dårlig standard grunnet stengt tunnel. En lang og komplisert 
tunnel gir hyppige stenginger, både planlagte og ikke-planlagte. Når tunnelen er stengt, må 
trafikken kjøre gamlevegen, som har dårligere sikkerhetsstandard. I grønt alternativ A6a (og blått 
alternativ A6b) er det ikke tilknytninger mellom eksisterende E16 og ny E16 som er egnet som 
omkjøringsruter for E16-trafikken (Selteveien til krysset på Bymoen er ikke egnet for E16-
trafikk). Ved stengt undersjøisk tunnel må man derfor kjøre eksisterende E16 helt til 
Hvervenmoen/Styggedalen. Stor trafikkmengde, langt tunnel og sterk stigning/fall gjør det 
vanskelig å oppnå tilstrekkelig trafikksikkerhet for tovegs trafikk i ett tunnelløp når det andre løpet 
er stengt. Tovegstrafikk i ett løp vil ha betydning for dimensjonering av ventilasjon, skilting, 
kameraovervåkning, havarinisjer og teknisk utstyr i tunnelen. Før en slik løsning eventuelt kan 
velges, kreves det en egen, detaljert risikoanalyse som ikke kan tas på kommunedelplan-nivået. På 
dette plannivået er det derfor forutsatt at dersom ett tunnelløp stenges, må trafikken som skulle 
benyttet dette løpet omdirigeres til en omkjøringsveg («gamlevegen»). Dersom det løpet som 
stenges ikke kan fungere som rømningsvei for det andre løpet, må begge løp stenges. Planlagt 
stenging anslås å bli nødvendig 10-15 ganger i året per tunnelløp. Lengre tunneler gir lengre 
stengingsperioder (det tar lenger tid å utføre arbeid i tunnelen). Etter 10-15 år anslås det å være 
behov for omfattende rehabilitering av tunnelen, noe som vil medføre større behov for stening. 
Ikke-planlagte stenginger for eksempel på grunn av brann, ulykke, havari eller tap av last, anslås å 
forekomme 70-150 ganger per år. Stengingsbehovet vil variere fra ett felt til ett eller begge løp, 
avhengig av hendelse. 

 
 
Risikofaktor: Omkjøringsveg stenges ved brann i tunnel (gjelder alternativ A6a) 
Krysset i Rørvik ligger relativt nær portalen for den undersjøiske tunnelen, og omkjøringsruta ved 
stengt tunnel går via krysset. Ved brann i tunnelen kan røyk fra tunnelmunningen medføre mye røyk i 
kryssområdet slik at også omkjøringsruta må stenges.  
 
 
Delstrekning 3: Bymoen – Styggedalen 
 
På denne delstrekningen er det ikke identifisert spesielle risikofaktorer med hensyn til trafikksikkerhet 
i grønn korridor. 
 
 
Samlet vurdering av trafikksikkerhet i grønn korridor 
 
Alternativ A1a og A12a har fått karakteristikken anbefalt med hensyn til trafikksikkerhet. Det vil si at 
disse løsningene vurderes å være blant de beste for dette temaet. Likevel er det vurdert å være en viss 
risiko knyttet til rasfare fra de høye skjæringene på strekningen Skaret – Rørvik, samt til løsningen for 
syklende mellom Skaret og Rørvik. 
 
Alternativ A6a har fått karakteristikken uakseptabel med hensyn til trafikksikkerhet. Grunnen til dette er 
den undersjøiske tunnelen, en løsning som sikkerhetsmessig skiller seg svært negativt ut i forhold til 
andre løsninger og som innebærer katastrofepotensial. I tillegg til dette er det pekt på risiko knyttet til 
stenging av omkjøringsveg ved tunnelbrann (på Rørvik). Videre er det som for A1a og A12a en viss 
rasfare fra de høye skjæringene på strekningen Skaret – Rørvik og en viss risiko knyttet til løsningen 
for syklende mellom Skaret og Rørvik. 
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5.1.2 Blå korridor 
 
Delstrekning 1: Skaret – Rørvik 
På denne delstrekningen er blå korridor lik grønn korridor, og vurderingene blir de samme. Det vil si 
at de to relevante risikofaktorene er: 

 Høyt fartsnivå i forhold til fartsgrense (gjelder ett løp i Nestunnelen) 
 Langsgående anlegg for sykkel (gjelder sykkelruta på parallelt vegnett på strekningen Skaret 

– Rørvik, der det er lagt opp til at gående og syklende skal dele vegen med lokaltrafikken) 
 
 
Delstrekning 2: Rørvik - Bymoen 
På denne delstrekningen er alternativ A1b og A12b i blå korridor like alternativ A1a og A12a i grønn 
korridor, og vurderingene blir de samme som for disse alternativene. Det vil si at den relevante 
risikofaktoren er: 

 Bru over Kroksund (Bru med slak kurve kan medføre risiko ved glatt kjørebane. Det er mulig 
med en annen løsning med rett bru, se kapittel 10.2 Alternativ brukryssing over Kroksund.) 
 

 
Alternativ A6b i blå korridor er likt alternativ A6a i grønn korridor, og vurderingen blir den samme 
som for dette alternativet. Det vil si at de relevante risikofaktorene er: 

 Undersjøisk tunnel (flere sikkerhetsproblemer: lang utforbakke gir økt fare for brann, stort 
katastrofepotensial hvis brann oppstår, opphopning av uønskede hendelser i bunnen av 
tunnelen, vann i tunnelen, hyppig bruk av omkjøringsveg med dårligere sikkerhetsstandard) 

 Omkjøringsveg stenges ved brann i tunnel (røyk fra tunnelmunningen kan gjøre det nødvendig 
å stenge omkjøringsruta) 

 
 
Delstrekning 3: Bymoen – Hvervenmoen 
 
Risikofaktor: Myke trafikanters kryssing av E16 (gjelder alternativ A1b) 
I krysset ved Norderhov er det lagt opp til planskilt kryssing for gående og syklende, men denne 
medfører vesentlig omvei for de myke trafikantene. Derfor vurderes det å være fare for at gående og 
syklende vil benytte bilbrua over E16 og de tilhørende rundkjøringene. Strekningen er skoleveg. Det 
er vanskelig å få til en annen utforming av krysset. 
 
Det er ikke identifisert spesielle risikofaktorer med hensyn til trafikksikkerhet for alternativ A6b eller 
A12b på denne delstrekningen. (Disse to alternativene har halvt sørvendt kryss på Norderhov, slik at 
det er mulig å få til en sikker kryssing for gående og syklende uten lang omvei.) 
 
 
Samlet vurdering av trafikksikkerheten i blå korridor 
Alternativ A1b har fått karakteristikken ok for trafikksikkerhet. Grunnen til at alternativet ikke er gitt 
karakteristikken anbefalt, er at løsningen for myke trafikanter ikke er tilfredsstillende i krysset på 
Norderhov. I tillegg er det vurdert å være en viss risiko knyttet til rasfare fra de høye skjæringene på 
strekningen Skaret – Rørvik, samt til løsningen for syklende mellom Skaret og Rørvik. 
 
Alternativ A6b har fått karakteristikken uakseptabel med hensyn til trafikksikkerhet. Grunnen til dette er 
den undersjøiske tunnelen. 
 
Alternativ A12b har fått karakteristikken anbefalt. Det vil si at dette alternativet vurderes å være blant 
de beste for dette temaet. Likevel er det vurdert å være en viss risiko knyttet til rasfare fra de høye 
skjæringene på strekningen Skaret – Rørvik, samt til løsningen for syklende mellom Skaret og Rørvik. 
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5.1.3 Rød korridor 
 
Delstrekning 1: Skaret – Rørvik 
På denne delstrekningen er rød korridor lik grønn og blå korridor, og vurderingene blir de samme. Det 
vil si at de to relevante risikofaktorene er: 

 Høyt fartsnivå i forhold til fartsgrense (gjelder ett løp i Nestunnelen) 
 Langsgående anlegg for sykkel (gjelder sykkelruta på parallelt vegnett på strekningen Skaret 

– Rørvik, der det er lagt opp til at gående og syklende skal dele vegen med lokaltrafikken) 
 
Delstrekning 2: Rørvik – Stein 
 
Risikofaktor: Bru over Kroksund (gjelder alternativ A2c, A2e, A2f, A3c, A3e, A3f, A4c, A4e, A4f) 
Bruløsningen i rød korridor er den samme som bruløsningene i grønn og blå korridor. Brua er lagt i 
slak kurve. Dette kan medføre en risiko ved ising og glatt kjørebane. Det er mulig med en annen 
løsning som gir rett bru. Denne er presentert i kapittel 10.2 Alternativ brukryssing over Kroksund. 
 
Risikofaktor: Undersjøisk tunnel (gjelder alternativ A5c, A5e, A5f, A7c, A7e og A7f) 
I alternativ A5c, A5e og A5f er tunnelen ca. 4,2 km lang, og har 5 % fall/stigning på Rørvik-siden og 6 
% fall/stigning på Vik-siden. 
 
I alternativ A7c, A7e og A7f er tunnelen ca. 6,2 km lang, og har 5 % fall/stigning på både Rørvik-
siden og Vik-siden. 
 
I begge tilfeller er det på Rørvik-siden ca. 2,5 km med 5 % fall på E16 før tunnelen begynner, deretter 
ca. 2,5 km med 5 % fall inne i tunnelen. Tunnelens laveste punkt ligger ca. 100 m under overflaten på 
Steinsfjorden. 
 
Sikkerhetsproblemene knyttet til disse undersjøiske tunnelene er de samme som sikkerhetsproblemene 
ved de undersjøiske tunnelene i grønn og blå korridor. I alternativ A5c, A5e og A5f er den 
undersjøiske tunnelen kortere enn i A7c, A7e, A7f og grønn og blå korridor, men til gjengjeld er den 
brattere. 
 
Risikofaktor: Omkjøringsveg stenges ved brann i tunnel 
Dette gjelder krysset i Vik (inngår i alternativ A4c, A4e, A4f, A5c, A5e og A5f) og det nordvendte 
halvkrysset på Stein (inngår i alle alternativ i rød korridor). 
Kryssene ligger relativt nær tunnelportaler, og omkjøringsruta ved stengt tunnel går via krysset. Ved 
brann i en av tunnelene kan røyk fra tunnelmunningen medføre mye røyk i kryssområdet slik at også 
omkjøringsruta må stenges. 
 
Risikofaktor: Høyt fartsnivå i forhold til fartsgrense (gjelder alternativ A4c, A4e, A4f, A5c, A5e og 
A5f) 
I disse alternativene kommer ny E16 ut av tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen, går ca 700 m i dagen 
forbi Vik, og går deretter inn i tunnel under Steinsåsen. Fartsgrensen er planlagt å bli 100 km/t i begge 
tunnelene. Avstanden mellom tunnelene er for kort til at det er plass til et kryss som tilfredsstiller 
vegnormalens krav til kryss på en veg med fartsgrense 100 km/t. Dette er planlagt løst ved å skilte 
fartsgrensen ned til 80 km/t mellom tunnelen. Det er plass til et kryss som tilfredsstiller kravene ved 
denne hastigheten. Erfaring tilsier at en slik fartsreduksjon på en firefeltsveg som eller har fartsgrense 
100 km/t ikke vil bli respektert. Trafikantene vil ikke kunne oppfatte noen fare eller redusert standard. 
Det er derfor sannsynlig at reelt fartsnivå gjennom krysset vil være nærmere 100 km/t enn 80 km/t, og 
da vil krysset være underdimensjonert for reelt fartsnivå.   
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Risikofaktor: Kort avstand mellom tunnel og planskilt kryss (gjelder alternativ A4c, A4e, A4f, A5c, 
A5e og A5f) 
Krysset i Vik ligger nær tunnelmunninger i begge ender. Avstanden til tunnelmunningene er så kort at 
det vil bli vanskelig å få til en hensiktsmessig og sikker plassering av tekniske installasjoner, 
havarilommer og nødstasjoner utenfor tunnelene Nødstasjoner vil måtte plasseres i ytterkant av 
fartsendringsfelt. Ved akselerasjonsfelt er det uheldig at man vil måtte krysse over akselerasjonsfeltet 
for å stanse på havarilommen. Ved retardasjonsfelt vil havarilomme og nødstasjon ligge mindre synlig 
for trafikantene, og de som stanser i havarilommen får ikke sikt bakover når de skal krysse over 
retardasjonsfeltet og kjøre ut på E16 igjen. Situasjonen forverres av at fartsendringsfeltene er 
underdimensjonert (jf. punktet over). 
 
 
Delstrekning 3: Stein – Hvervenmoen 
 
Risikofaktor: Omkjøringsveg stenges ved brann i tunnel (gjelder alternativ A2c, A3c, A4c, A5c og 
A7c) 
Ved stengt tunnel må trafikken ta av E16 i krysset nord på Steinssletta. Krysset ligger ved 
tunnelportalen, og omkjøringsvegen er ført over portalen. Brann i tunnelen kan gi sterk røykutvikling i 
portalområdet og medføre at også omkjøringsvegen må stenges. 
 
Risikofaktor: Myke trafikanters kryssing av E16 (gjelder alternativ A2e, A3e, A4e, A5e og A7e) 
I krysset på Ringvoll er gang- og sykkeltraseen lagt slik at den krysser to av rampene i plan. Krysset 
vil få mye trafikk og strekningen er skoleveg. Geometrikrav for E16 gjør det vanskelig å få til en 
løsning der gang- og sykkeltrafikken krysser planskilt. 
 
 
Samlet vurdering av trafikksikkerhet i rød korridor 
Alternativ A2c, A2f, A3c og A3f har fått karakteristikken ok med hensyn til trafikksikkerhet. Det er 
likevel pekt på noe risiko knyttet til at omkjøringsruter kan bli stengt ved tunnelbrann og kort avstand 
mellom tunnel og rampe i kryss. 
 
Alternativ A2e og A3e har fått karakteristikken frarådes med hensyn til trafikksikkerhet. Grunnen til at 
disse løsningene gjør det dårligere enn de over, er at løsningen for myke trafikanter i krysset på 
Ringvoll ikke er vurdert å være tilfredsstillende. Dersom disse e-løsningene får tilsvarende 
kryssløsning som c- og f-løsningene, vil dette sikkerhetsproblemet være avskaffet. 
 
Alternativ A4c, A4e og A4f har fått karakteristikken frarådes med hensyn til trafikksikkerhet. Dette 
skyldes krysset i Vik. 
 
 
Alternativ A5c, A5e, A5f, A7c, A7e og A7f har fått karakteristikken uakseptabel med hensyn til 
trafikksikkerhet. Dette skyldes: 

 Krysset i Vik i alternativ A5c, A5e og A5f. 
 Undersjøisk tunnel i alternativ A5c, A5e, A5f, A7c, A7e og A7f. 
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5.1.4 Gul korridor 
 
Delstrekning 1: Skaret - rasteplassen 
Alternativ A8 og A9 i gul korridor er like grønn, blå og rød korridor på strekningen Skaret – Rørvik, 
mens alternativ A10 og A11 i gul korridor er like grønn blå og rød korridor på strekningen Skaret – 
rasteplassen. I alle alternativ i gul korridor er de relevante risikofaktorene de samme som i grønn, blå 
og rød korridor, det vil si: 

 Høyt fartsnivå i forhold til fartsgrense (gjelder ett løp i Nestunnelen) 
 Langsgående anlegg for sykkel (gjelder sykkelruta på parallelt vegnett på strekningen Skaret 

– Rørvik, der det er lagt opp til at gående og syklende skal dele vegen med lokaltrafikken) 
 
 
Delstrekning 2: Rasteplassen – Hvervenmoen 
 
Risikofaktor: Kort avstand mellom tunnel og planskilt kryss (gjelder alle alternativ i gul korridor) 
Krysset med fv. 241 ved Gagnum ligger i et område med flere korte tunneler. De vestvendte av- og 
påkjøringsfeltene ligger i en ca. 350 m lang dagsone mellom to tunneler, og avsluttes ved den ene 
tunnelportalen. Dette gjør det vanskelig å få til en hensiktsmessig og sikker plassering av tekniske 
installasjoner, havarilomme og nødstasjon utenfor tunnelen. 
 
Risikofaktor: Stor trafikk på veg med lav sikkerhetsstandard (gjelder alle alternativ i gul korridor) 
Ny E16 i gul korridor er 5 km lenger enn eksisterende E16 og dermed en relativt lang omveg. Dette 
gjør den nye vegen lite attraktiv for bilistene. Trafikkberegninger for 2043 viser at ny E16 i gul 
korridor bare vil får rundt 2000 kjt./døgn, mens eksisterende E16 vil få en trafikkmengde på rundt 
20 000 kjt./døgn. Selv om eksisterende E16 videreutvikles i forhold til dagens standard, for eksempel 
med midtrekkverk på deler av strekningen, vil vegen fortsatt ha en lav sikkerhetsstandard, spesielt 
mellom Rørvik og Vik. Gul korridor vil dermed innebære at det meste av trafikken går på en veg med 
lav sikkerhetsstandard. 
 
 
Samlet vurdering av trafikksikkerhet i gul korridor 
 
Alle alternativ i gul korridor har fått karakteristikken uakseptabel med hensyn til trafikksikkerhet. Årsaken 
til dette er at gul korridor tiltrekker seg så lite trafikk at det meste av trafikken fortsatt vil gå på 
«gamlevegen», som har lav sikkerhetsstandard.  
 
 

  



E16 Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 5: Risikovurderinger 

5-8 

5.1.5 Rosa korridor 
 
Delstrekning 1: Skaret – Rørvik 
 
Risikofaktor: Redusert tverrprofil E16 (gjelder alle alternativ i rosa korridor) 
Rosa korridor innebærer redusert standard. Det betyr blant annet smalere vegskulder (1,5 m) enn i de 
andre korridorene (3,0 m). Alternativ B13d og B14d innebærer dessuten to-/trefeltsveg på strekningen 
fra nord for Nestunnelen til Rørvik. Smalere veg gjør at det lettere oppstår konflikt med stanset 
kjøretøy eller trafikanter i vegbanen. Gir også større forstyrrelser av trafikken ved vegarbeid, for 
eksempel rensk av fjellskjæringer. Løsningen med to-/trefeltsveg vurderes som spesielt sårbar. 
Innsnevring fra to til ett felt gir potensielle konflikter ved selve flettingen og fare for kø. Smalt profil 
gjør at for eksempel brøytekjøretøy ikke kan passere et annet tungt kjøretøy på strekninger med ett 
kjørefelt (i kjøreretningen). En løsning med ett kjørefelt og midtrekkverk vurderes å være svært sårbar 
i forbindelse med mindre alvorlige trafikkulykker og potensiell blokkering av E16. Påkjøring av 
trafikanter som forlater kjøretøyet vurderes å utgjøre den største risikoen. 
 
Risikofaktor: Høyt fartsnivå i forhold til fartsgrense (gjelder alle alternativ i rosa korridor) 
Rosa korridor er planlagt med fartsgrense 80 km/t. E16 vil likevel fremstå som en oversiktlig veg med 
høy standard, og på strekningen Skaret – Rørvik har vegen ingen kryss eller avkjørsler. Erfaringer fra 
andre veger tilsier at fartsnivået på denne strekningen vil bli høyt. Trolig vil det ligge nærmere 100 
km/t enn 80 km/t. Kjørende fra sør vil komme fra en firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. Det er lite 
annet enn skiltene som vil fortelle trafikantene at de skal senke farten. 
 
På strekningen fra nord for Nestunnelen til Rørvik innebærer B-løsningene to- og trefeltsveg. En slik 
veg samsvarer noe bedre med fartsgrense 80 km/t, men kan likevel fremstå som ulogisk for 
trafikantene fordi mange strekninger med midtrekkverk andre steder har fartsgrense 90 km/t. 
 
Sikkerhetskritiske elementer som vegkurvatur, stoppsikt i tunneler og vegutstyr vil være 
underdimensjonert i forhold til reelt fartsnivå. 
 
Risikofaktor: Langsgående anlegg for sykkel (gjelder alle alternativ i rosa korridor) 
Løsningen for sykkel på denne delstrekningen vil være den samme i rosa korridor som i grønn, blå, 
rød og gul korridor, det vil si at det er lagt opp til at syklende skal ferdes på parallelt vegnett mellom 
Skaret og Rørvik, og at syklende og gående deler vegen med lokaltrafikken. Vurderingen er den 
samme som for de andre korridorene. 
 
 
Delstrekning 2: Rørvik – Stein 
 
Risikofaktor: Bru over Kroksund (gjelder alternativ B13d og C13d) 
Bruløsningene i rosa korridor innebærer rett bru over Kroksund, og vurderes derfor som bedre enn 
løsningene med slak kurve i grønn, blå og rød korridor. 
 
 
Risikofaktor: Undersjøisk tunnel (gjelder alternativ B14d og C14d) 
Tunnelen er ca. 4,2 km lang og har 5 % stigning/fall på Rørvik-siden og 6 % stigning/fall på Vik-
siden. På Rørvik-siden er det ca. 2,5 km med 5 % fall på E16 før tunnelen begynner, deretter ca. 2,5 
km med 5 % fall inne i tunnelen. Tunnelens laveste punkt ligger ca. 100 m under overflaten på 
Steinsfjorden.  
 
Sikkerhetsproblemene i denne undersjøiske tunnelen er de samme som sikkerhetsproblemene ved de 
undersjøiske tunnelene i grønn, blå og rød korridor. 
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Risikofaktor: Omkjøringsveg stenges ved brann i tunnel (gjelder alle alternativ i rosa korridor) 
I Vik er omkjøringsvegen ført over portalen til tunnelen gjennom Gjesval-/Fekjæråsen. Ved brann i 
tunnelen kan omkjøringsvegen bli stengt på grunn av røyk fra tunnelmunningen. 
 
Risikofaktor: Rundkjøringer E16 (gjelder alle alternativ i rosa korridor) 
På en ca. 11 km lang vegstrekning mellom Rørvik og Hvervenmoen er det lagt opp til sju 
rundkjøringer. Tre av disse ligger på delstrekning 2 (Rørvik, Vik og Steinsåsen), og fire ligger på 
delstrekning 3 (Selteveien, Jørgen Moes vei, Botilrud, Ringvoll).  
 
Det er flere sikkerhetsproblemer knyttet til rundkjøringene: 
1) Rundkjøringer kommer uventet for de kjørende. Dette gjelder særlig de første rundkjøringene 

trafikantene møter (Rørvik i sør, Ringvoll i nord). Trafikantene opplever at de kjører på en firefelts 
motorveg som inviterer til høy fart og forventer ikke at de brått skal komme til en rundkjøring. 
Erfaring fra andre steder, blant annet E16 på Vøyenenga, tilsier at det er vanskelig å gi 
trafikantene tilstrekkelig informasjon til at de tilpasser farten i tide. Potensielle uønskede hendelser 
er trafikanter som kjører rett frem i rundkjøringen, sidepåkjørsel av kjøretøy som befinner seg i 
rundkjøringen, utforkjøring i ytterkant av rundkjøringen eller påkjøring bakfra av kjøretøy som 
bråbremser før rundkjøringen. 

2) Kravene til avbøyning i rundkjøringer på firefeltsveg forutsetter at kjøretøyene holder seg i sitt 
eget felt. I perioder med lite trafikk kan noen kjørende velge å benytte begge felt gjennom 
rundkjøringen, slik at de ikke tvinges ned i fart. Dette gir fare for sidepåkjørsel eller utforkjøring i 
stor fart. 

3) Det er lagt opp til at landbruksmaskiner kan krysse E16 i rundkjøringene på Steinssletta. Disse kan 
dra med seg søle og gjørme som gjør kjørebanen stedvis glatt. Motorsykler er spesielt utsatt for 
utforkjøring/velt i rundkjøringene. 

 
 
 
Delstrekning 3: Stein – Hvervenmoen 
 
Risikofaktor: Rundkjøringer E16 (gjelder alle alternativ i rosa korridor) 
Se omtale under delstrekning 2. 
 
Risikofaktor: Myke trafikanters kryssing av E16 (gjelder alternativ B14d og C14d) 
På Botilrud vil det innebære en omvei for gående og syklende å krysse under E16. En kan derfor få 
syklende og eventuelt gående som krysser E16 i rundkjøringen selv om dette ikke vil være tillatt.  
 
 
Samlet vurdering av trafikksikkerhet i rosa korridor 
Alternativ B13d og C13d har fått karakteristikken frarådes med hensyn til trafikksikkerhet. Dette er 
hovedsakelig begrunnet med sikkerhetsproblemer knyttet til høyt fartsnivå i forhold til fartsgrense 
(strekningen Skaret – Rørvik) og rundkjøringer på E16 (strekningen Rørvik – Hvervenmoen). 
 
Alternativ B14d og C14d har fått karakteristikken uakseptabel med hensyn til trafikksikkerhet. 
Grunnen til dette er den undersjøiske tunnelen som inngår i disse alternativene. I tillegg gjelder 
sikkerhetsproblemene knyttet til høyt fartsnivå i forhold til fartsgrensen og rundkjøringer på E16 også 
for B14d og C14d. 
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5.1.6 Oppsummering av risiko knyttet til trafikksikkerhet 
Tabellen på neste side oppsummerer risikoen knyttet til trafikksikkerhet.  
 
Tabellen forutsetter at risikofaktorer det er mulig å gjøre noe med ved justering av vegløsningene, blir 
justert, jamfør omtalen i begynnelsen av dette kapitlet. 
 
Følgende avbøtende tiltak er inkludert: 
Bru over Kroksund:   Rett bru i alle brualternativ. 
Høyt fartsnivå ift. fartsgrense: Siktutvidelse i Nestunnelen tilpasset 100 km/t. 
Kort avstand tunnel - rampe: Kryss Smiujordet og kryss Bymoen i grønn og blå korridor flyttes. 
Fotgj./syklist langsgående: Rød og rosa korridor. Etablering av lokalveg på Steinssletta i rød 

korridor. Forhindre at mopeder kjører på gang-/sykkelvegen over 
Steinssletta i rosa korridor. 

Fotgj./syklist kryssing: Rosa korridor, kryss Rørvik. Planskilt kryssing som gir mindre omvei 
for gående og syklende. 

 
Det kan i tillegg til justeringene som er forutsatt være mulig med en annen kryssløsning i alternativ e, 
slik at dette alternativet får samme vurdering dom alternativ c og f. 
 
 
Følgende skala er benyttet: 
Skala for vurdering av risiko 
 Løsningen innebærer katastrofepotensial som skiller seg svært 

negativt ut i forhold til øvrige linjer.  
 
 

Løsningen er forbundet med høy risiko. 

 
 

Løsningen er forbundet med middels høy risiko.  

 
 

Løsningen er forbundet med en viss risiko. 

 Løsningen har et akseptabelt risikonivå og vurderes som god 
nok i forhold til hvilke forventninger som stilles til nye veger. 

 
 

Anbefalt løsning som skiller seg positivt ut i forhold  
til øvrige linjer.  

 
 

Sikkerhetsproblemet er ikke relevant for denne linjen. 

Figur 5-1: Skala benyttet ved vurdering av risiko 
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Tabell 5-1: Risikovurdering når man forutsetter at avbøtende tiltak er gjennomført 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alternativ 

Risikoprofil med avbøtende tiltak Vurdering 
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 A1a            Anbefalt 
 A6a            Uakseptabel 
 A12a            Anbefalt 
 A1b            Ok 
 A6b            Uakseptabel 
 A12b            Anbefalt 
 A2c            Ok 
 A2e            Frarådes 
 A2f            Ok 
 A3c            Ok 
 A3e            Frarådes 
 A3f            Ok 
 A4c            Frarådes 
 A4e            Frarådes 
 A4f            Frarådes 
 A5c            Uakseptabel 
 A5e            Uakseptabel 
 A5f            Uakseptabel 
 A7c            Uakseptabel 
 A7e            Uakseptabel 
 A7f            Uakseptabel 
 A8            Frarådes 
 A9            Frarådes 
 A10            Frarådes 
 A11            Frarådes 
 B13d            Frarådes 
 B14d            Uakseptabel 
 C13d            Frarådes  
 C14d            Uakseptabel 
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5.2 Stenging av vegen (omkjøringssituasjoner) 
Det er flere forhold som kan føre til stenging av E16 Skaret – Hønefoss: 
 Stenging av tunnel/bru/veg i dagen grunnet planlagt vedlikehold: Generelt har tunneler 

hyppigere behov for planlagt vedlikehold enn veg i dagen. Tunneler må derfor stenges oftere for 
planlagt vedlikehold. Det betyr at jo mer tunnel et alternativ innebærer, jo oftere vil det være 
behov for planlagt stenging. 

 Stenging av tunnel/bru/veg i dagen grunnet ulykke: Ofte tar det lenger tid å klargjøre vegen 
etter en ulykke/hendelse i tunnel enn en ulykke/hendelse på veg i dagen. Ved brann i en tunnel vil 
stengingen kunne bli langvarig. 

 Snø- og isras: Langs dagens veg på strekningen Skaret – Rørvik raser det regelmessig snø og is 
fra skråninger, skrenter og skjæringer. Det er også problemer knyttet til ras ved tunnelmunninger 
fordi portalene er for korte. Ved bygging av ny veg forutsettes det at gjeldende krav til rassikring 
blir ivaretatt, slik at rasfaren minimeres. Helt sikker mot ras kan man imidlertid ikke være, det vil 
alltid være en viss risiko i sidebratt terreng. I gul korridor er det dobbelt så mye veg i sidebratt 
terreng som i øvrige korridorer. 

 Steinskred i bratt lende: Alle alternativ innebærer relativt høye skjæringer på strekningen Skaret 
– Rørvik (evt. rasteplassen). I gul korridor er det i tillegg høye skjæringer videre fra 
Rørvik/rasteplassen til Åsa. Særlig på denne strekningen er det store områder med løsmasser over 
skjøringene. Disse kan være vanskelig å få sikret tilstrekkelig. 

 Kvikkleireskred: I Styggedalen, som berøres i grønn korridor, er et kvikkleireområde. Etablering 
av vegkryss kan føre til utbygging i området. Områdestabiliteten kan bli redusert, og i verste fall 
kan store områder, inklusive vegen, rase ut. 

 
Nærmere vurdering av ras 
Det forutsettes at rassikring utføres etter gjeldende krav, slik at faren for ras minimeres. Det vil 
imidlertid aldri være mulig å fjerne rasfaren helt, og ras vil kunne forekomme. Typen ras vil ha stor 
betydning for hvor mye fremkommeligheten på vegen påvirkes. Et ras (snø, is, stein, jord) som faller 
ned på vegen, vil relativt raskt kunne fjernes. Avhengig av faren for nye ras, vil vegen kunne tas i bruk 
igjen ganske raskt. Et ras (for eksempel et leirskred) som gjør at vegen raser ut, eller ras i tunneler, vil 
få mer alvorlige og langvarige konsekvenser. 
 
På strekningen Skaret – Rørvik vurderes alternativ B å være noe mer sårbar ved ras enn alternativ A 
og C. Grunnen til dette er at dersom det går et ras som stoppes av midtdeleren, vil det i 
firefeltsløsningene A og C være to felt tilgjengelige på motsatt side av midtdeleren, mens det på 
delstrekninger i alternativ B bare vil være ett felt tilgjengelig på motsatt side av midtdeleren. 
 
I de undersjøiske tunnelene kan det bli behov for å gå enda dypere enn det som er lagt til grunn nå for 
å få nok fjelloverdekning over tunnelen. Da kan det bli nødvendig med større stigning/fall i tunnelen. 
 
I grønn korridor kan områdestabiliteten i kvikkleireområdet i Styggedalen bli et problem. 
 
Omkjøringsmuligheter: konsekvenser ved stenging av E16 
Omkjøringsrutene ved stenging av vegen i de ulike alternativene er detaljert beskrevet i kapittel 3. 
 
Ved vurderingen av konsekvenser ved stenging av E16, er det lagt vekt på følgende: 

 Hvor skjer stengingen, finnes det omkjøringsmuligheter? 
 Stenges begge kjøreretninger? 
 Hvor lenge varer stengingen? 
 Hvordan er kvaliteten på omkjøringsalternativene? 

 
Delstrekning 1: Skaret – Rørvik/rasteplassen 
Omkjøringsrutene er like for alle alternativ. Ved stenging av Skarettunnelen, Nestunnelen eller 
dagstrekningen mellom disse går omkjøringsruta på ny parallellveg Skaret – Sønsterud, deretter på 
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øvre del av fv. 155 og vi omkjøringsvegen til nordenden av Nestunnelen. Omkjøringsruta vurderes å 
være av middels kvalitet. 
 
Ved stenging av dagstrekningen mellom Nestunnelen og Rørvik blir omkjøringsrutas første del som 
beskrevet over, men i tillegg må man kjøre fv. 155 Utstranda helt til Rørvik. Omkjøringsruta vurderes 
som dårlig både fordi E16-trafikken får et vesentlig dårligere tilbud og fordi trafikken medfører stor 
miljøbelastning og økt risiko for beboerne langs fv. 155 Utstranda. 
 
Fordi det kun er et halvt sørvendt kryss på Rørvik, kommer man ikke på ny veg der. Det varierer fra 
alternativ til alternativ hvor langt man må fortsette på eksisterende E16 før man kan komme inn på ny 
E16. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3. 
 
 
Delstrekning 2: Rørvik – Bymoen/Stein (Rasteplassen – Hvervenmoen i gul korridor) 
På denne delstrekningen kommer rosa korridor dårligst ut fordi den nye vegen ligger i samme trasé 
som dagens veg mellom Vik og Stein. Det finnes ingen omkjøringsrute som er egnet for E16-trafikk. 
(Samme situasjon som i dag.) På strekningen Rørvik – Vik går rosa korridor i ny trasé, og eksisterende 
E16 vil fungere som omkjøringsrute. 
 
Alternativ 4 og 5 i rød korridor vil heller ikke ha egnet omkjøringsrute mellom Vik og Stein. 
Trafikken vil måtte gå gjennom Vik og passere Vik skole, Herredshuset og Hole ungdomsskole. Deler 
av strekningen har fartshumper, og allerede i dag skaper trafikken problemer i området. På strekningen 
Rørvik – Vik går går også disse løsningene i ny trasé, og eksisterende E16 vil fungere som 
omkjøringsrute. 
 
For de øvrige alternativene i rød korridor, samt for alle alternativ i grønn og blå korridor, vil 
eksisterende E16 være omkjøringsrute på hele strekningen Rørvik, og denne omkjøringsruta vurderes 
som god. 
 
I gul korridor vil en stenging på strekningen mellom rasteplassen/Rørvik og Gagnum (kryss med fv. 
241) gjøre at E16-trafikken må benytte eksisterende E16 på hele strekningen rasteplassen/Rørvik – 
Hvervenmoen. Ved stenging mellom Gagnum og Hvervenmoen kan man kjøre av ny E16 på Gagnum 
og benytte fv. 241 og eksisterende E16 til Hvervenmoen. 
 
Delstrekning 3: Bymoen/Stein – Hvervenmoen/Styggedalen 
Over Steinssletta går både rød og rosa korridor i samme trasé som eksisterende E16. Her vil det ikke 
være omkjøringsruter som er egnet for E16-trafikken. (Samme situasjon som i dag.) I rosa korridor vil 
det samme gjelde helt frem til Hvervenmoen. I rød korridor vil eksisterende veg være omkjøringsrute 
fra nord på Steinssletta til Hvervenmoen. 
 
I grønn og blå korridor vil eksisterende veg være omkjøringsrute når ny E16 må stenges på denne 
delstrekningen. 
 
 
 
Oppsummering 
Rosa korridor skiller seg særlig negativt ut med hensyn til omkjøringsveg. På strekningen fra Vik til 
Hvervenmoen vil det ikke finnes egnet omkjøringsveg. 
 
I rød korridor skiller 4- og 5- løsningene seg særlig negativt ut fordi de ikke har egnet omkjøringsveg 
på strekningen Vik – Stein. Alle alternativ i rød korridor mangler egnet omkjøringsveg over 
Steinssletta. 
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Omkjøringsmulighetene er best i grønn, blå og gul korridor. I disse korridorene ligger berører ikke ny 
veg eksisterende veg mellom Rørvik og Hvervenmoen/Styggedalen, og eksisterende veg vil fungere 
som omkjøringsrute. 
 

5.3 Akutte utslipp 
Det er gjort en vurdering av om det er områder der eventuelle akutte utslipp fra E16 kan skade sårbare 
resipienter. Alle alternativ i blå korridor (alternativ b på delstrekning 3) og alle c-løsninger i rød 
korridor medfører nærhet til kroksjøen Juveren, som er en sårbar resipient. Alternativene i blå korridor 
går også nær Lamyra, som er en sårbar resipient. Et tankbilvelt som medfører utslipp til disse 
resipientene vil kunne gi negative konsekvenser. Problemstillingen er nærmere omtalt i kapittel 7.3 
Naturmiljø. 
 

5.4 Byggefasen 
Risiko knyttet til byggefasen må vurderes nærmere i senere planfaser. På dette plannivået er det kun 
gjort en overordnet vurdering. 
 
Bygging langs trafikkert veg medfører risiko. Det er knyttet utfordringer både til trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet. I perioder med sprenging vil det være behov for å stenge vegen, noe som kan føre til 
kødannelse. Anleggsaktiviteten vil også føre til at det blir mye tungtrafikk på vegen og inn og ut av 
anleggsområdet. Denne kjører sakte og kan skape trafikkfarlige situasjoner ved forbikjøring. 
Tungtrafikken fra anlegget kan også redusere vegstandarden ved å lage groper/hull i asfalten og ved å 
legge igjen gjørme og lignende. Bruke av egne anleggsveger der det er mulig kan redusere probelmet. 
 
Det vil i hovedsak være byggeaktivitet langs trafikkert veg på følgende strekninger: 

 Grønn, blå og gul korridor: Strekningen Skaret – Rørvik 
 Rød korridor: 

o Skaret – Rørvik i alle alternativ 
o Vik – Stein i 4- og 5-alternativene 
o Over Steinssletta i alle alternativ 

 Rosa korridor: Hele stekningen Skaret – Hvervenmoen, unntatt mellom Rørvik og Vik 
 

 
Det vil bli store overskuddsmasser i forbindelse med byggeprosjektet. Bortkjøring av masser kan være 
en utfordring fordi det gir mange ekstra lastebiler på vegnettet. I tillegg til saktegående tungtrafikk og 
forbikjøringssituasjoner, kan det også oppstå trafikkfarlige situasjoner fordi lasten ikke er sikret godt 
nok, slik at masser faller ned på vegen eller på bilen bak. 
 
I grønn korridor vil det være utfordrende å bygge veg i kvikkleireområdet i Styggedalen. 

 

 
 
 
 
 
 



6. Prissatte konsekvenser  
 

6.1 Metode 

 

Beregningsverktøy 
Som grunnlag for nytte-kostnadsanalysen er det gjort trafikkberegninger med regional 
persontransportmodell (RTM) som er Statens vegvesens modellsystem for beregning av 
persontransport.  
 
Det er benyttet RTM versjon 2.1.136, delområdemodell DOM IC som dekker fylkene rundt 
Oslofjorden fra Skien og Halden i sør til Lillehammer i nord.  
 
Modellsystemet beregner hvor mange arbeidsreiser, tjenestereiser, fritidsreiser og godsreiser man vil 
ha mellom sonene i modellen 20 år etter antatt åpningsår, med grunnlag i data om eksisterende veg- og 
kollektivtilbud og vedtatte prosjekter, samt prognoser for hver modellsone om bl.a. befolkning, 
arbeidsplasser, biltilgang og parkeringsforhold. Konkurranseflaten mellom bil og kollektivtransport 
beregnes, og reisene fordeles på ulike reisemidler. Bilreisene fordeles på alternative reiseruter mellom 
sonene som en funksjon av reisetid avhengig av trafikkmengde og avviklingsforhold, samt 
distanseavhengige kjøretøykostander og bomkostnader. Modellen er nærmere beskrevet i innledningen 
til kapittel 4 Trafikkanalyse. 
 
Prissatte konsekvenser er beregnet med programmet EFFEKT versjon 6.43, som er Statens vegvesens 
verktøy for nytte-kostnadsanalyser. EFFEKT-modellen inneholder alle transportmodellenkene i 
Buskerud og alle hovedveglenker i DOM IC hvor det skjer vesentlige trafikale endringer som følge av 
tiltaket1. Vegnettet i EFFEKT har data om vegstandard og registrerte ulykker fra Nasjonal 

                                                      
1 Utenom Buskerud er følgende hovedveger tatt med i EFFEKT-modellen: E16 Sandvika-Sollihøgda, E18 Lier-
Bjørvika, E6 Bjørvika-Moelv, Rv4 Sinsen-Moelv, Ring 3 Sinsen-Ulven, E16 (tidligere Rv. 35) Jevnaker-Lunner, 
samt Rv. 35/E18 gjennom Vestfold. På vegnettet som ikke er med i EFFEKT, gir transportmodellen svært små 
trafikkendringer som følge av tiltaket, eller tilfeldige svingninger i byområder som ikke kan relateres til tiltaket. 

Fra planprogrammet: 
Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med programmet EFFEKT. Dette er Statens vegvesens 
hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med veg- og transportprosjekter. I EFFEKT 
blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet og sammenstilt. 
 
Trafikkanalysen som skal ligge til grunn for beregningene skal omfatte hele vegnettet som kan få en 
vesentlig endring i trafikkgrunnlaget som følge av tiltaket. I trafikkanalysen skal det vurderes om tiltaket 
fører til endring i destinasjonsvalg og til nye reiseruter, og om det har innvirkning på reisemiddelvalg. 
Resultatene fra trafikkanalysen er av stor betydning for konsekvensanalysen, og det legges opp til at 
presentasjonen skal tydeliggjøre forskjellen mellom de ulike alternativene.  
 
Analysen av prissatte konsekvenser omfatter: 

 Trafikant- og transportbrukernytte 
 Operatørnytte 
 Budsjettvirkninger for det offentlige 
 Støy og luftforurensning 
 Restverdi 
 Skattekostnader    
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vegdatabank. Nytten for trafikanter og transportbrukere er beregnet med et alternativt verktøy som er 
gjort rede for i kapittel 6.1.2. 
 
Nytten er beregnet hvert år med utgangspunkt i trafikktall for 2040 beregnet i transportmodellen. 
Trafikkutviklingen bakover og fremover fra 2040 beregnes i EFFEKT med utgangspunkt i 
Vegdirektoratets fylkesvise prognoser. Gjeldende prognose for Buskerud er vist under (årlig 
trafikkvekst i %). 
 

Tabell 6-1:Gjeldende prognoser for trafikkvekst i Buskerud, årlig vekst i prosent 

 
 

Beregningsforutsetninger 

Prisnivå og sammenligningsår 
Alle kostnader og nyttebidrag er regnet om til felles prisnivå 2012. Det er forutsatt åpningsår og 
sammenligningsår 20232.  

Kalkulasjonsrente 
Det er benyttet kalkulasjonsrente 4,0 % ved diskontering av alle kostnader og inntekter til 
sammenligningsåret.  
 
Standard kalkulasjonsrente for samferdselsprosjekter ble høsten 2012 endret av 
Samferdselsdepartementet fra 4,5 % til 4,0 % i forbindelse med analyser til Nasjonal transportplan 
2014-2023. Dette gir generelt økt lønnsomhet.  

Analyseperiode 
I beregningene forutsettes det at prosjektet har en funksjonell levetid på 40 år. Det er beregnet nytte og 
kostnader hvert år i analyseperioden 40 år etter åpning, 2023-2062. 
 
Analyseperioden for vegprosjekter var tidligere 25 år pluss en restverdi i 15 år. 
Samferdselsdepartementet endret denne forutsetningen til 40 års analyseperiode høsten 2012 i 
forbindelse med analyser til Nasjonal transportplan 2014-2023. 

Enhetspriser og realprisjustering 
Det er benyttet offisielle norske enhetspriser ved verdsetting av reisetid, ulykker, miljø osv. 
Enhetsprisene bygger på den nasjonale verdsettingsstudien i 2010.  
 

                                                      
2 Det er verdt å merke seg at beregningsforutsetningene i denne konsekvensutredningen er forskjellige fra 
forutsetningene som er lagt til grunn for beregninger til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. Der er det for 
alle prosjekter benyttet felles prisnivå 2014, og åpningsår og sammenligningsår 2018. 
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Sammenligner man gamle verdier i 2009-kr med nye verdier i 2009-kr, for bilreiser kortere enn 100 
km, er de nye verdiene 59 % høyere for tjenestereiser, 31 % høyere for reiser til/fra arbeid, og 20 % 
høyere for fritidsreiser. 
 
I 2011 innførte Statens vegvesen realprisjustering av enhetskostnader over tid. Før dette ble alle 
kostnader og nyttebidrag behandlet i faste priser. Nå antas verdsettingen av nytten å øke omtrent 
tilsvarende reallønnsveksten. Realprisjustering (% pr år): 
 
 Trafikantnytte for tjenestereiser: 1,6 %  
 Trafikantnytte for øvrige reiser: 1,28 % 
 Ulykker, utrygghet for gående og syklende, lokale miljøvirkninger: 1,44 % 
 Drivstoffkostnader 3 % i perioden 2010-15, 2 % i perioden 2016-20, 1 % i perioden 2021-30, 0 % 

etter 2030. 
 Klimagassutslipp har egen prognose, 2009-kr/tonn: 210 kr i 2015, 320 kr i 2020, 800 kr i 2030. 
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6.2 Trafikant- og transportbrukernytte 

 

Metode 
Normalt beregnes nytten for trafikantene med Statens vegvesens Trafikantnyttemodul som er en del av 
RTM-systemet (RTM = Regional transportmodell). I modulen beregnes endring i tidskostnader, 
kjøretøykostander og bomkostnader mellom alle sone-relasjoner i transportmodellen. Fordi modellen 
dekker hele InterCity-området, inkluderer den også byområder med stor trengselsproblematikk hvor 
modellen har en ustabilitet i beregnet reisetid. Svingningene er små, men påvirker så store 
trafikkmengder at usikkerhetsbidraget overskygger den reelle nytten i noen prosjekter. I dette 
prosjektet førte ikke prosedyrer for å korrigere for disse problemene frem3.  
 
Det er derfor valgt en alternativ forenklet fremgangsmåte for beregning av trafikantnytte. Den 
viktigste forutsetningen for denne er at den baserer seg på trafikkstrømmer fra referansesituasjonen 
mellom utvalgte punkter i vegnettet som fanger opp det aller meste av totaltrafikken. Disse punktene 
er; Skaret, Rørvik, Hønen (Fv. 241), Innfart Hønefoss, Ve-krysset og Vik. 
 
Størrelsen på disse trafikkstrømmene, samt fordeling på reisehensikter som har ulike enhetskostnader, 
tas ut fra transportmodellen. Med utgangspunkt i strømmer mellom disse punktene beregnes endring i 
distanseavhengige kjøretøykostnader og tidsavhengige kostnader for trafikantene. Beregningene er 
basert på tidsforbruk og avstand langs vegnettet hentet fra veglenker i transportmodellen i 
referansesituasjonen og de ulike alternativene for ny veg. Metoden innebærer at det bare beregnes 
nytte for trafikk som eksisterer før tiltaket gjennomføres, uten et bidrag for økt trafikk som følge av 
tiltaket. 
 
I følge planprogrammet skal det beregnes helsevirkninger for gående og syklende som følge av endret 
transportarbeid utført av gående og syklende. Sonene i de regionale transportmodellene utenom byene 
er vurdert å være for store til at man kan beregne endret transportomfang for gående og syklende 
noenlunde riktig. Derfor er det ikke beregnet helsevirkninger. Det er vanskelig å vurdere om veg- og 
gang/sykkel-tiltakene i sum vil gi økt eller redusert omfang av gang-/sykkeltrafikk og endrede 
helsevirkninger. En faglig vurdering tilsier at utelatelse av helsevirkninger i dette prosjektet i meget 
liten grad påvirker netto nytte. 
 
I følge planprogrammet skal det beregnes utrygghet for gående og syklende. Der hvor man i dag må gå 
eller sykle langs trafikkert veg uten fortau eller separat gang-/sykkelveg, eller må krysse bilveg i 
samme plan, vil bygging av ny gang-/sykkelveg eller planskilt kryssing, eller overføring av store deler 
av trafikken fra eksisterende veg til ny veg, gi betydelige reduksjoner i utrygghetskostnader. Statens 
vegvesens program GS-EFFEKT kan beregne slike virkninger. Erfaring med programmet tilsier at det 
ville vært svært arbeidskrevende å gjøre beregninger for et så stort prosjekt med så mange alternativ, 

                                                      
3 Man har benyttet både den innebygde funksjonaliteten i Trafikantnyttemodulen for å ekskludere trafikken i og 
mellom enkelte fylker og kommuner, og en videreutviklet metode for å ekskludere de fylkesrelasjoner som ikke 
har reelt nyttebidrag. Ingen av metodene kan gi brukbare resultater med datagrunnlaget fra 
RTM/Trafikantnyttemodulen i dette prosjektet. 

Fra planprogrammet: 
Følgende kostnads- og nyttekomponenter skal beregnes under dette temaet: 

 distanseavhengige kjøretøykostnader 
 andre utgifter for trafikantene 
 tidsavhengige kostnader 
 helsevirkninger for gående og syklende 
 utrygghet for gående og syklende 
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dette er derfor ikke blitt prioritert. Utelatelse av utrygghetskostnader gjør sannsynligvis at 
trafikantnytten undervurderes.   
 
Nytten for busspassasjerer er beregnet ved at det er anslått at 1 % av totaltrafikken som er beregnet i 
transportmodellen er busstransport, og at bussene i gjennomsnitt har 12 passasjerer. Dette er standard 
passasjerbelegg som benyttes ved forenklede nytteberegninger.  
 

Resultater 
Alternativ i rød korridor som innebærer alternativ 4  på strekningen Rørvik– Stein (bru over 
Kroksund) gir størst nytte for trafikantene, 7,6 mrd. kr totalt i analyseperioden. 
 
Alternativ i rød korridor som innebærer 3 og alternativ 2  på strekningen Rørvik -Stein (bru over 
Kroksund) gir nesten like stor nytte for trafikantene, henholdsvis ca. 7,4 mrd. kr og 7,2 mrd. kr. 
 
Grønn og blå korridor gir noe lavere nytte for trafikantene, ca. 5-7 mrd. kr. 
Alternativene A6a og A6b (lang undersjøisk tunnel) gir lavere nytte enn alternativ A1a, A12a, A1b og 
A12b (bru over Kroksund).  
 
Rosa korridor har lavere fartsgrense og gir omtrent halve nytten sammenlignet med de beste 
alternativene. 
 
Gul korridor gir vesentlig lavere nytte fordi traséen rundt Steinsfjorden er for lang til at den vil bli 
valgt av mange trafikanter på tider av døgnet når det er akseptabel trafikkavvikling på gammel E164.  
 
Figuren nedenfor viser resultatene. 
 

 
Figur 6-1: Beregnet nytte for tidskostnader og kjøretøykostnader i millioner kroner 

                                                      
4 Nytten for gul korridor kan umiddelbart virke litt for lav. En grunn til dette er at de som kjører rundt 
Steinsfjorden (for å få reduserte tidskostnader i perioder på døgnet med dårlig trafikkavvikling på gammel E16), 
får en økning i kjøretøykostnader pga økt veglengde. Den økte distansen verdsettes høyere med offisielle 
enhetspriser i den samfunnsøkonomiske analysen enn av den enkelte trafikant når han gjør sitt vegvalg. 
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6.3 Operatørnytte 

 
Prosjektets konsekvenser for kollektivtransport er vurdert i kapittel 9.3 Kollektivtransport. Det er ikke 
gjort egne beregninger av prosjektets økonomiske virkninger for kollektivselskapene. Som omtalt i 
kapitlet om trafikant- og transportbrukernytte foran, gir transportmodellen en viss ustabilitet i 
byområdene. Det er vurdert som sannsynlig at denne ustabiliteten i byområdene ville overskygge de 
relativt små endringene vi vil få med hensyn til reisemiddelvalg og billettinntekter langs E16 Skaret – 
Hønefoss som følge av ny veg. Prosjektets nytte for busspassasjerer inngår i trafikant- og 
transportbrukenytten i kapitlet over. 
 
Ny E16 Skaret – Hønefoss vurderes ikke å ha vesentlig betydning for inntektene til parkeringsselskap. 
Det er derfor ikke gjort noen nytteberegning for parkeringsselskap.  
 
I transportmodellberegningene som er gjort som grunnlag for nytteberegningene er det ikke tatt med 
bomstasjoner på E16 Skaret – Hønefoss. Operatørnytten for bompengeselskaper er derfor knyttet til 
bomstasjoner som står på andre vegstrekninger. Endret reisemønster som følge av ny E16 Skaret - 
Hønefoss gir endret antall bompasseringer på alle bomstasjonene i transportmodellområdet. 
 
Grønn korridor er beregnet å gi en økning i bompengeselskapenes inntekter på ca. 120 millioner kr 
totalt i analyseperioden. 
 
For øvrige korridorer er endringene beskjedne. 
 

 

Figur 6-2: Operatørnytte i millioner kroner 
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Fra planprogrammet: 
Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene av kollektiv-, 
parkerings- eller bomselskapene. Med operatørselskaper menes selskaper som står for offentlig 
transportvirksomhet eller selskap som bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. Det tas hensyn til 
følgende operatørselskaper: 

 Kollektivselskaper 
 Parkeringsselskaper 
 Bompengeselskaper 
 Andre private aktører 
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6.4 Budsjettvirkning for det offentlige 

 
Nytteberegningene er gjort for et scenario uten bompenger. Beregningen av budsjettvirkning for det 
offentlige viser dermed hvordan det offentliges budsjetter ville blitt påvirket dersom prosjektet hadde 
vært 100 % offentlig finansiert.  
 
Dette prosjektet skal sannsynligvis delvis bompengefinansieres, men fordelingen mellom statlige 
midler og bompenger er ikke bestemt. Siden finansieringen ikke er avklart, er det valgt å beregne et 
scenario uten bompenger. 
 
Som standard i beregningsprogrammet EFFEKT er det forutsatt at investeringskostnadene er inkludert 
6 % merverdiavgift.  
 
Søylene i figuren på neste side viser diskonterte kostnader totalt i analyseperioden eksklusiv 
merverdiavgift og skattekostnad. Tallene i figuren viser sum budsjettvirkning for det offentlige, det vil 
si summen av investeringer, drifts-/vedlikeholdskostnader og endrede skatte- og avgiftsinntekter.  
 
Vi ser at de store investeringskostnadene gir betydelig negativ virkning på de offentlige budsjettene. 
Delvis bompengefinansiering vil føre deler av investeringskostnadene over på brukerne av vegen. 
 
Drifts- og vedlikeholdskostnadene er også negative for de offentlige budsjettene. Når en ny veg 
bygges uten at den gamle vegen fjernes, øker den totale lengden veg som har behov for drift og 
vedlikehold, og dermed vil drifts- og vedlikeholdsutgiftene øke. Økningen i drifts- og 
vedlikeholdskostnader er minst i rosa korridor. Der vil mye av dagens veg bli bygd om til ny veg, slik 
at den totale veglengden ikke øker så mye som i øvrige alternativ. 
 
Ny veg gir en viss økning i det offentliges avgiftsinntekter. Det skyldes primært at økt hastighet og 
endret trafikkarbeid gir større drivstoffbruk og dermed økte inntekter til staten fra drivstoffavgift. 
 
 
 

Fra planprogrammet: 
Budsjettvirkning for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter, inkludert 
transportetatene. Dette viser bevilgningene over offentlige budsjetter som tiltaket fører til og skatteinntekter 
tiltaket skaper. 
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Figur 6-3: Budsjettvirkning for det offentlige i millioner kr 
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6.5 Ulykker 

 
Ulykkesberegningene er gjort med ulykkesmodulen i EFFEKT for hele EFFEKT-vegnettet. 
Registrerte ulykker og antall drepte og skadde for hver skadegrad er hentet fra Nasjonal vegdatabank. 
Endringer i antall ulykker, antall skadetilfeller pr. skadegrad og ulykkeskostnader er beregnet for hver 
lenke for alle år i analyseperioden.  
 
Grønn korridor gir de største reduksjonene i ulykker og ulykkeskostnader: 

 Antall drepte reduseres med ca. 0,5 personer per år i åpningsåret. 
 Antall hardt skadde reduseres med ca. 1,3 personer per år. 
 Antall lettere skadde reduseres med ca. 10,4 personer per år. 
 Antall personskadeulykker reduseres med ca. 7,9 ulykker per år. 
 Reduksjonen i ulykkeskostnader utgjør ca. 53,9 millioner kr pr år, hvorav personskadeulykker 

utgjør 46,4 millioner kr og materiellskadeulykker utgjør 7,5 millioner kr per år i åpningsåret. 
 
Blå og rød korridor gir omtrent samme, eller noe lavere, reduksjon i ulykker.  
 
Rosa korridor har redusert standard og gir noe over halvparten av denne reduksjonen i ulykker.  
 
Gul korridor gir en liten reduksjon i ulykker til tross for at den nye vegen har god standard. Dette 
skyldes at deler av den nye traséen (strekningen rasteplassen/Rørvik – Hvervenmoen) får lite trafikk, 
og at løsningen gir en vesentlig økning i totalt trafikkarbeid.  
 

 

Figur 6-4: Sparte ulykkeskostnader i millioner kroner 
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Fra planprogrammet: 
Ulykkesanalysen som skal gjennomføres skal inneholde følgende: 

 beregning av antall ulykker i de aktuelle vegnett for alle år i analyseperioden 
 kartlegging av ulykkenes alvorlighetsgrad 
 beregning av ulykkeskostnader for hele analyseperioden basert på antall ulykker, alvorlighetsgrad 

og enhetskostnader 
 
De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske kostnadene 
og det velferdstap trafikkskadde og pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap av helse eller leveår. 
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6.6 Støy og luftforurensning 

 
I dette kapitlet er det først redegjort for støy, deretter for lokal luftforurensning, og så for global og 
regional luftforurensning. Til slutt presenteres beregnet samlet kostnad knyttet til støy og 
luftforurensning. 
 

6.6.1 Støy 
Gjeldende støyregelverk da arbeidet med konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss startet, 
var Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. 
Miljøverndepartementet har revidert retningslinjen, og den ble 2. juli 2012 erstattet av T-1442/2012. 
Siden planarbeidet allerede var i gang på dette tidspunktet, er det gammel retningslinje T-1442 som 
fortsatt gjelder i dette prosjektet. Grenseverdier og beregningsmetode for vegtrafikkstøy er uendret i 
den nye retningslinjen, T-1442/2012. I praksis er derfor omtalen av støy i denne 
konsekvensutredningen også i tråd med den nyeste utgaven av retningslinjen. 
 
Med retningslinjen T-1442 ble betegnelsen LDEN innført. LDEN er et veid, gjennomsnittlig støynivå 
midlet over et år med 5 dB tillegg på kveld og 10 dB tillegg på natt. LDEN står for Level (day-evening-
night) og er A-veid. At verdien er A-veid vil si at den er vektet med hensyn på det menneskelige ørets 
følsomhet ved forskjellige frekvenser. Øret er mer følsomt for støy mellom 2 – 4 kHz og litt mindre 
følsomt ved lavere frekvenser. Det vil si at det tillates litt mer lavfrekvent støy ved A-veide nivåer 
fordi det ikke blir oppfattet som like plagsomt som støy ved de frekvensene der øret er mest følsomt. 
Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik: 
Dag: kl. 07-19, kveld: kl. 19-23 og natt: kl. 23-07. 
 
T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. 
Kort summert er retningslinjene slik (Se T-1442 for detaljer): 

 Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

 Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Kriterier for soneinndeling er gitt i tabell 6-2. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle 
støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen. I denne utredningen er det i tillegg beregnet en 
støysone mellom LDEN 50 – 55 dB. Når støynivået er under 55 dB kalles det for hvit støysone, men 
pga. synligheten på støysonekartene er denne sonen fargelagt grønn. Her er det ikke krav om tiltak 

Fra planprogrammet: 
I forbindelse med de prissatte konsekvensene skal det gis informasjon om: 
 
Støy: 

 Antall boenheter og institusjonsplasser i henhold til støysoner benevnt som gul (55-65dB) og rød 
(>65dB) støysone. 

 Antall personer utsatt for mer enn 30 dB innendørs støynivå i rom til varig opphold, og mer enn 55 
dB utendørs støynivå utenfor rom til støyfølsom bruk 

 Støyplageindeks (SPI) 
 
Luftforurensning: 

 Antall personer utsatt for NO2 og PM10 over nasjonale mål 
 Utslipp av NOX og CO2-ekvivalenter oppgitt i tonn 
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eller nærmere beregninger. I tillegg til beregning av støysoner finnes det også krav i NS 8175 
"Lydforhold i bygninger" til støynivå innendørs i rom for varig opphold (oppholds- og soverom). 
Dette må beregnes for de boligene som befinner seg i støysonene i den fremtidige, mer detaljerte 
planleggingen, senest i byggeplanfasen av prosjektet.  

 

Tabell 6-2: Kriterier for soneinndeling av vegtrafikkstøy 

 Ekvivalentnivå (år) Maksimalnivå i nattperioden (23-07) 
Gul sone vegtrafikk 55 LDEN 70 L5AF 

Rød sone vegtrafikk 65 LDEN 85 L5AF 
 
Måleenheten for lyd, og dermed også støy, er desibel (dB). For å forstå betydningen av forskjell i 
støynivå og hvordan dette oppfattes, er det viktig å vite at verdier for støynivå er forholdstall og at 
desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at et økt støynivå med 10 dB krever en tidobling i 
lydenergi. 
  
Ulik økning av støynivå gir forskjellig reaksjon. En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå) vil 
være merkbart, men det må en tidobling av lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at støynivået skal 
oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme gjelder for reduksjon av støynivå, det kreves en reduksjon 
på 2 - 3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell av oppfattet støynivå. Se tabell 6-3 nedenfor for oversikt. 
 
Figur 6-5 viser en graf over sammenhengen mellom trafikkvekst og støynivåøkning. Som det fremgår 
av figuren, skal det være en betydelig endring eller avvik i trafikkmengden, og/eller i fordelingen av 
antall biler i døgnperiodene, før dette gir seg utslag i en merkbar endring av støynivået. Eksempelvis 
vil et avvik mellom faktisk og simulert veitrafikk på 20 % gi en forskjell i støynivå (LDEN) på < 0,8 dB. 
Dobbelt så stor trafikk gir 3 dB økning. 
 

Tabell 6-3: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå 

6TØkning 6TReaksjon 

1 dB  Knapt merkbart 

2-3 dB Merkbart 

4-5 dB Godt merkbart 

5-6 dB  Vesentlig endring 

8-10 dB  Dobbelt så høyt 
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Figur 6-5: Sammenheng mellom trafikkvekst i % og økningen av støynivået i dB 

 
På figur 6-6 er det vist hvilke A-veide lydtrykknivå man kan relatere til ulike lydkilder.  

 
Figur 6-6: Typiske lydtrykknivåer i dB(A) fra ulike aktiviteter og lydkilder. Illustrasjonen ble opprinnelig 
utarbeidet av Norsk forening mot støy i 1979. 

I planprogrammet står det at det skal gis informasjon om støyplageindeks (SPI) i 
konsekvensutredningen. Beregningene som presenteres her er gjort uten fremtidige støyskjermer, da 
avklaringer av hvordan støyskjermingen skal bli først skal gjøres i reguleringsplanfasen for den 
traséen som blir valgt. Å ta med beregninger med støyskjermer for alle alternativene som utredes 
hadde vært svært tidkrevende, samtidig som nytteverdien på det plannivået prosjektet er nå ville vært 
liten. Fordi det ikke ville vært mulig å gå i detalj rundt plassering og utforming av støyskjermer i 29 
alternativer, ville man måttet gjort en rekke antakelser som senere kunne vist seg å ikke stemme. Da 
ville vurderingene av SPI hatt begrenset verdi. Med bakgrunn i dette er det vurdert at det ikke er 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% trafikkøkning

S
tø

yn
iv

åø
kn

in
g

 [
d

B
A

]



E16 Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 6: Prissatte konsekvenser 

6-13

hensiktsmessig å foreta en vurdering av SPI for hver trasé i kommunedelplanen. Eksisterende 
støyskjermer er inkludert i beregningene. 
 
Fordi beregningene er gjort uten nye støyskjermer, sier beregningsresultatene først og fremst noe om 
hvor mange boliger som vil trenge støyskjerming i de ulike alternativene. 
 
Støynivået langs en veg avhenger blant annet av antall kjøretøy, fordeling mellom lette og 
tunge kjøretøy, hastighet, stigningsforhold og hvordan vegen er plassert i terrenget. 
I forskriften regnes en støyendring på mer enn 3 dB(A) som en merkbar endring for det menneskelige 
øret. For at det skal bli en endring i støynivået på omtrent 3 dB(A), må trafikkmengden på vegen 
dobles, jf. figur 6-5. Det menneskelige øret vil oppfatte en økning i støynivået på 8 – 10 dB(A) som en 
fordobling av støynivået, jf. tabell 6-3. 
 
Hvilke lydnivåer som oppleves som sjenerende avhenger av hvilken type område man 
befinner seg i, og hvilken bruk av området som er ønskelig. I vårt tilfelle berøres blant annet boliger i 
varierende tetthet langs traséen. Rekreasjons-/friluftsområder er også områder der man ønsker et lavt 
støynivå.  
 
På kartene som viser støysituasjonen ved ulike alternativer til ny trasé er inndeling som vist i tabell 3 
benyttet. Man ser at det, i tillegg til soneinndelingen fra T-1442, også er beregnet støysoner med 5 dB 
intervaller ned til LDEN 50 dB. 
 

Tabell 6-4: Soneinndeling på støysonekartene 

50 – 55 dB  
55 – 60 dB  
60 – 65 dB  
65 – 70 dB  
70 – 75 dB  
75 – 80 dB  

 
 
I henhold til T-1442, samt krav fra Vegdirektoratet, skal man beregne minst 20 år fram i tid ved 
støyberegninger. Dette fordi trafikken antas å øke på vegene i årene som kommer. I denne 
konsekvensutredningen er det gjort trafikkanalyser 20 år fram i tid fra antatt åpningsår 2023, altså for 
dimensjoneringsåret 2043.  
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Oppsummering av beregningsresultater for støy 
Antall boliger opptelt i støysonene for alle alternativene er vist i tabell 4. Her er det også vist separate 
tall for Hole og Ringerike kommune. Man ser at sammenliknet med referansesituasjonen så har 
samtlige alternativ 30 – 50 boliger færre i rød støysone og kun for to alternativ har man flere boliger i 
gul støysone enn i referansesituasjonen. Alle de utredede alternativene vil derfor medføre en 
forbedring av støysituasjonen sammenliknet med referansesituasjonen hvor man beholder dagens trasé 
og kun fremskriver trafikken.  
 
I realiteten vil samtlige utredede alternativ også forbedre støysituasjonen sammenliknet med dagens 
situasjon 2012 fordi man har krav på å oppføre avbøtende tiltak for boliger i støysonene ved bygging 
av ny veg, eller utbedring av eksisterende veg som medfører ny reguleringsplan. 
 

Tabell 6-5: Oppsummert antall boliger i støysonene i Hole og Ringerike kommune, samt for hele strekningen 
totalt. 

 

 
Alternativ 

Hole kommune Ringerike kommune Skaret - Hønefoss 

Gul sone Rød sone Gul sone Rød sone Gul sone Rød sone 
 Dagens situasjon 2012 195 77 136 24 331 101 
 Referansesituasjonen i 2043 277 111 161 34 438 145 

 A1a 318 79 148 15 466 94 
 A6a 199 79 148 15 347 94 
 A12a 224 85 148 15 372 100 
 A1b 287 67 179 26 466 93 
 A6b 171 70 179 26 350 96 
 A12b 197 76 179 26 376 102 
 A2c 230 72 184 28 414 100 
 A2e 234 77 149 36 383 113 
 A2f 226 77 159 28 385 105 
 A3c 209 65 184 28 393 93 
 A3e 222 69 149 36 371 105 
 A3f 201 69 159 28 360 97 
 A4c 235 65 184 28 419 93 
 A4e 241 70 149 36 390 106 
 A4f 231 65 159 28 390 101 
 A5c 205 60 184 28 389 88 
 A5e 211 65 149 36 360 101 
 A5f 201 60 159 28 360 96 
 A7c 186 59 184 28 370 87 
 A7e 192 64 149 36 341 100 
 A7f 182 59 159 28 341 95 
 A8 249 114 174 33 423 147 
 A9 249 114 174 33 423 147 
 A10 251 108 174 33 425 141 
 A11 251 108 174 33 425 141 
 B13d 256 80 137 35 393 115 
 B14d 232 75 137 35 370 110 
 C13d 256 80 137 35 393 115 
 C14d 232 75 137 35 370 110 
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6.6.2 Luftforurensning 
Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2), kan være et 
problem i byer og tettsteder med stor trafikk og/eller stillestående luft.  
 
Forurensningskonsentrasjonen i lufta er avhengig av meteorologiske forhold og topografien for 
området. Om vinteren kan forurensningskonsentrasjonen øke betraktelig som følge av for eksempel 
økt slitasje av veidekket eller temperaturinversjon. Ved inversjon hindres luften i å sirkulere og 
forurensningskonsentrasjonen blir følgelig høyere enn ved normale værforhold. Nedbør og vind har 
motsatt effekt og fører til mindre konsentrert forurensning. Det er særlig ved langvarige kuldeperioder 
med temperaturinversjon at konsentrasjonsnivåene blir høye. 
 
Luftforurensning kan blant annet gi luftveislidelser, økt risiko for kreft, hjerte- og karsykdommer, 
generell økt sykelighet og økt dødelighet. I tillegg kommer lukt, støv og skitt, plage og nedsatt trivsel.  
 
Kriterier for vurdering av luftkvalitet: 

 Forurensningsforskriften. 

 Nasjonale mål. 

 KLIF (Klima- og forurensningsdirektoratet) og Folkehelsas anbefalte luftkvalitetskriterier. 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. 

Kriteriene er gjengitt i tabellene nedenfor.  
 
Mål og grenseverdier for luftkvalitet er innskjerpet over tid, i takt med at bedre kunnskaper om 
virkninger og mulige tiltak for å bedre luftkvaliteten er utviklet. Særlig er kravene til PM10 (svevestøv) 
blitt strengere.  
 
Som det framgår av tabell 6-6, er nasjonale mål for luftkvalitet strengere enn grenseverdiene i  
forurensningsforskriften. Når nasjonale mål er tilfredsstilt, er dermed også forurensningsforskriftens 
krav overholdt.  
 
Luftkvalitetskriterier gitt av KLIF og Folkehelseinstituttet er ikke juridisk bindende, men angir 
eksponeringsnivåer som man ut fra nåværende viten antar ikke vil gi alvorlige helsevirkninger for 
befolkningen. 
 
Det bemerkes at det er et forholdsvis stort spenn mellom nedre og øvre grenseverdi for gul 
forurensningssone, se tabell 6-7. KLIFs og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier (jfr. 
tabell 6-6) er lagt til grunn for nedre grense i gul sone. Grensen for nasjonale mål befinner seg 
innenfor gul sone. Derfor er nasjonale mål overholdt når området befinner seg utenfor gul 
forurensningssone. Når nasjonale mål er overholdt, er også kravene i forurensningsforskriften 
overholdt.  

 

Det er beregnet luftforurensning for følgende to parametere: 

 PM10, svevestøv, dvs. støv som oppholder seg i lufta over en viss periode. Betegnelsen PM 
står for ”Particulate Matter” der tallet angir størrelsen på partiklene i mikrometer (μm). PM10 
omfatter støvpartikler med diameter på 10 μm (mikrometer, tusendels millimeter) og mindre.  

 NO2, gassen nitrogendioksid. 
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Tabell 6-6: Grenseverdier og mål for luftkvalitet. Forurensningsforskriften, nasjonale mål og KLIF og 
Folkehelsas anbefalte luftkvalitetskriterier 

Grenseverdi for luftkvalitet NO2 [μg/m3] PM10 [μg/m3] 

Midlingstid time døgn 

Gjeldende grenseverdi 1 

Antall tillatte overskridelser årlig 

200  

18 ganger 2 

50 

35 ganger 3 

Nasjonale mål 

Antall tillatte overskridelser årlig  

150 

8 timer 

50 

7 døgn 

KLIF og Folkehelsas anbefalte 
luftkvalitetskriterier 

100 35 

1 Hentet fra ”FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)”. Grense for tiltak. 
2 Dato for oppnåelse av grenseverdi: 1. januar 2010. 
3 Dato for oppnåelse av grenseverdi: 1. januar 2005. 

 
 

Tabell 6-7: Anbefalte grenseverdier og kriterier for soneinndeling for luftforurensning ved planlegging av ny 
virksomhet eller bebyggelse, hentet fra retningslinje T-1520. Retningslinjen ble ikraftsatt 25. april 2012. I den 
røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensning unngås, mens den gule sonen er 
en vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse minimumskrav 

Komponent Luftforurensningssone1 

Gul sone Rød sone 

PM10 35 μg/m3 7 døgn per år 70 μg/m3 7 døgn per år 

NO2 40 μg/m3 vintermiddel 2 40 μg/m3 årsmiddel 

Helserisiko 
Personer med alvorlig luftveis- og 
hjertekarsykdom har økt risiko for 
forverring av sykdommen.  
 
Friske personer vil sannsynligvis ikke 
ha helseeffekter.  

Personer med luftveis– og 
hjertekarsykdom har økt risiko for 
helseeffekter. Blant disse er barn med 
luftveislidelser og eldre med luftveis- 
og hjertekarlidelser mest sårbare.  

1 Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene.          2 Vintermiddel defineres som perioden fra 1. nov til 30. april. 

 

Utypende informasjon om regelverk, forutsetninger og metode for beregning av luftforurensning 
finnes i en egen temarapport om støy og luftforurensning som er tilgjengelig på prosjektets 
internettside http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud. 
  
Beregninger i enkeltpunkter er benyttet som grunnlag for betraktninger og opptellinger av boliger 
innenfor forurensningssonene for de ulike alternativene med sjablongmetode. 
 
Generelt kan det sies at de beregnede luftkvalitetskonsentrasjonene for svevestøv og nitrogendioksid 
på strekningen Skaret – Hønefoss er såpass lave at kun bebyggelse som ligger relativt nær vegen langs 
enkelte strekninger kan bli liggende innenfor forurensningssonene gitt i tabell 6-7. Dette skyldes 
primært at trafikktallene som ligger til grunn for beregningene er moderate i forhold til 
trafikkmengden på steder der luftforurensning er et betydelig problem. 
  
For å sette trafikktall og forurensningssituasjonen litt i perspektiv kan det til sammenligning nevnes at 
trafikktallet for E6 gjennom Oslo er opp mot fire ganger så høyt som høyeste trafikktall som inngår i 
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de 29 ulike alternativene som vurderes for E16 Skaret - Hønefoss. På E6 gjennom Oslo passerer opp 
mot 100.000 kjøretøy i gjennomsnitt pr. døgn. Luftkvaliteten i Oslo blir målt og registrert fortløpende i 
et nettverk av 12 målestasjoner og det har i de senere årene blitt iverksatt en rekke avbøtende tiltak for 
å begrense forurensningen. Blant annet piggdekkavgift, miljøfartsgrense og støvdemping med 
magnesiumklorid. Tiltakene begrenser dannelse og oppvirvling av vegstøv. Typisk for Oslo er 
overskridelse av vintermiddel og årsmiddel for parameteren nitrogendioksid. Dette bekreftes av 
måleresultatene fra målestasjonene i de mest utsatte områdene. Overskridelse av grenseverdien for 
timesmiddel registreres også ved enkelte stasjoner noen år. Det er særlig ved langvarige kuldeperioder 
med temperaturinversjon at konsentrasjonsnivåene blir høye og grenseverdiene overskrides i Oslo. 
  
For E16 Skaret – Hønefoss er beregninger for en worst-case situasjon med det høyeste trafikktallet 
som inngår i alternativene i år 2043 lagt til grunn. Beregningene viser derfor forurensningssonenes 
maksimale utstrekning. Høyeste beregnede trafikktall for noe alternativ som utredes er 23.900 kjøretøy 
pr. døgn (Alternativ A4e), og det er dette som er lagt il grunn for det beregnede worst-case scenariet.  
 
Tabell 6-8 og 6-9 viser beregningsresultatene for konsentrasjoner av henholdsvis NO2 og PM10 i 
utvalgte beregningspunkter for worst-case beregningsscenariet. Beregningspunktene er plassert i 5, 10, 
20, 30, 40, 60 og 80 meter avstand fra veiskulder. Dette worst-case beregningsscenariet er benyttet 
som utgangspunkt for vurdering av konsekvens for luftkvalitet. For worst case-beregningsscenariet 
beregnes konsentrasjoner tilsvarende hvit forurensningssone fra 30 meter avstand fra vegens skulder. 
Med utgangspunkt i dette beregningsresultatet kan det konstateres at bygninger lenger unna 
vegskulderen enn 30 meter vil ha tilfredsstillende luftforurensningskonsentrasjoner. Unntak kan være 
ved tunnelmunninger og i områder med flere forurensningskilder. 
 
Det bemerkes at det i retningslinje for behandling av luft i arealplanlegging står følgende utdypning: 

Luftforurensningen bør kartfestes i en gul og en rød sone. Det vil hovedsakelig være aktuelt i 
kommuner med byområder hvor største trafikkmengde er over 8.000 årsdøgntrafikk (ÅDT) eller hvor 
det er større punktutslipp. 

 
Med utgangspunkt i denne utdypningen kan det konstateres at det er forurensningskonsentrasjonen fra 
hovedtrafikkåren som er interessant å beregne. Bidraget fra småveier med lave trafikktall og trafikk i 
nærliggende gater samt forurensning fra andre kilder (fyring med olje, kull og ved til arealoppvarming, 
industriutslipp og langtransportert forurensning) inngår i beregningene som bakgrunnsbidrag.  
 

Tabell 6-8: Resultat av beregningene for NO2. Worst-case beregningssituasjon. Forutsetningene for beregningen 
er høyeste trafikktall beregnet for noe alternativ i denne utredningen (A4e) 

Avstand fra veiskulder 

[meter] 

Worst-case trafikktall år 2043 

NO2 [μg/m3] 

Maksimalverdi 8. høyeste verdi 

5 100 93 

10 93,1 88,3 

20 86,5 83,2 

30 83 80,5 

40 80,8 78,8 

60 78,6 77,2 

80 77,2 76,1 
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Tabell 6-9: Resultat av beregningene for PM10. Worst-case beregningssituasjon. Beregnet konsentrasjon i 5 og 
10 meter avstand tilsvarer rød sone iht. kriteriene gitt i tabell 6. Beregnet konsentrasjon i 20 meter t.o.m. like i 
underkant av 30 meter avstand tilsvare 

Avstand fra veiskulder 

[meter] 

Worst-case trafikktall år 2043 

PM10 [μg/m3] 

Maksimalverdi 7. høyeste verdi 

5 197,8 123,6 

10 130,9 81,8 

20 65 40,7 

30 53,7 33,6 

40 46,7 29,2 

60 39,6 24,8 

80 35,1 21,9 

 
Ved sammenligning av beregningsresultatene for worst-case scenariet opp mot grenseverdier for 
luftforurensning fremgår det at svevestøv er den klart dominerende parameteren for den gitte 
trafikksituasjonen. I avstanden fra forurensningskilden der beregnet konsentrasjon for svevestøv er 
tilfredsstillende, vil implisitt også konsentrasjonen for nitrogendioksid være tilfredsstillende. Det bør 
nevnes at det som regel er konsentrasjonen av svevestøv som er av størst betydning ved vurdering av 
hvor egnet et område er som boområde. Konsentrasjonen av nitrogendioksid skal til sammenligning 
være svært høy før den representerer samme helserisiko som når svevestøv forekommer i 
konsentrasjoner over forskriftskrav/anbefalt grenseverdi.  
 
Den høyeste beregnede maksimalkonsentrasjonen for nitrogendioksid i worst-case situasjonen er 100 
μg/m3. Dette tilsvarer grenseverdien for KLIF og Folkehelsas anbefalte luftkvalitetskriterier, gitt i 
tabell 5. Beregnet konsentrasjon for nitrogendioksid for worst-case situasjonen indikerer at 
konsentrasjonsnivåene for denne parameteren ikke vil være et problem. Beregningsresultatene viser at 
ingen personer utsettes for forurensningskonsentrasjoner av nitrogendioksid over grenseverdien for nasjonale mål.  
 
Det er parameteren svevestøv som bør legges til grunn ved videre vurdering av luftkvalitet for berørte 
boliger og følgelig denne parameteren som avgjør avstand fra forurensningskilden til gul og rød 
forurensningssone.  
 
Retningslinje for behandling av luft i arealplanlegging, T-1520, er lagt til grunn ved videre vurdering 
av luftkvalitet for de ulike alternativene. Retningslinjen definerer gul og rød sone for parameteren 
svevestøv slik (se tabell 6-7 for detaljer): 

 Gul sone: PM10 = 35 - 70 μg/m3 7 døgn per år. 

 Rød sone: PM10 ≥ 70 μg/m3 7 døgn per år. 

Figur 6-35 illustrerer støysonenes utbredelse for parameteren svevestøv for worst-case 
beregningsscenariet. Her ser en at området fra 12 meter ut fra vegkanten er rød sone og at området fra 
12 – 30 meter fra vegkanten er gul sone. I avstand minimum 30 meter fra vegkanten beregnes hvit 
sone.  
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Figur 6-35: Beregnet avstand fra veg til forurensningssonenes avgrensning for worst-case scenariet. 

 
Worst-case beregningene antyder at omfanget av antall boliger som faller inn under sonene er svært 
begrenset for temaet luftkvalitet sammenlignet med støy. Til sammenligning viser støyberegningene 
for samme strekning en utbredelse av rød støysone grovt sett ca. 140 meter ut fra veien, mens gul sone 
strekker seg grovt sett fra 140 til 500 meter ut fra veien. Sammenligningen tilsier at temaet støy bør 
tillegges vesentlig mer vekt enn luftkvalitet ved valg av alternativ.  
 
Sjablongbetraktninger for de ulike alternativene for å bestemme antall personer innenfor 
forurensningssonene er vist i tabell 6-10. Det bemerkes at antall personer som utsettes for 
forurensningskonsentrasjoner over nasjonale mål er vesentlig lavere enn tallene som er presentert i 
tabellen. Dette skyldes at kriteriene for nedre grenseverdi for gul sone er strengere enn for nasjonale 
mål (jf. tabell 6-6 sammenlignet med tabell 6-7).  
 
Det bemerkes at personer i boliger som ligger i eller svært nær ny trasé også er tatt med i tabellen. 
Dersom veglinjene blir slik de er tegnet nå, vil disse boligene bli innløst. Ved innløsing av disse 
reduseres tallene for antall som er utsatt for luftforurensning tilsvarende. Eksempelvis dersom 10 av 
boligene innenfor en forurensningssone innløses, tilsvarer dette statistisk sett 23 personer som kan 
trekkes fra for det aktuelle alternativet i tabellen. Det bemerkes også at senterlinjene for de ulike 
alternativene kan bli flyttet fra kommunedelplan til reguleringsplan og at dette kan påvirke 
opptellingene i tabellen.  
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Tabell 6-10: Antall personer i forurensningssonene i Hole og Ringerike kommune samt for hele strekningen. Det 
bemerkes at det i planprogrammet står at det er antall personer utsatt for NO2 og PM10 over nasjonale mål som 
skal vurderes. Dette henger sammen med når prosjektet ble igangsatt. Underveis i prosjektet har retningslinje 
for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, trådt i kraft (dato for ikraftsettelse: 25. april 2012). 
Prosjektets vurderingskriterier har blitt justert slik at de er i tråd med den nyeste retningslinjen. Tabellen viser 
derfor antall personer innenfor forurensningssonene iht. soneinndelingen i T-1520 

 
 
 
 
 
 

 
Alternativ 

Hole kommune Ringerike kommune Skaret - Hønefoss 
Gul sone Rød sone Gul sone Rød sone Gul sone Rød sone 

 Dagens situasjon 2012 35 12 5 - 40 12 

 Referansesituasjonen i 2043 51 23 7 - 59 23 

 A1a 19 7 2 - 21 7 

 A6a 7 ‐ 2 - 9 ‐ 

 A12a 14 5 2 - 16 5 

 A1b 28 5 5 - 33 5 

 A6b 12 ‐ 5 - 16 ‐ 

 A12b 19 5 5 - 23 5 

 A2c 28 7 5 - 33 7 

 A2e 26 7 9 - 35 7 

 A2f 28 7 5 - 33 7 

 A3c 28 5 5 - 33 5 

 A3e 26 5 7 - 33 5 

 A3f 28 5 5 - 33 5 

 A4c 28 5 5 - 33 5 

 A4e 26 5 7 - 33 5 

 A4f 28 5 5 - 33 5 

 A5c 21 ‐ 5 - 26 ‐ 

 A5e 19 ‐ 7 - 26 ‐ 

 A5f 21 ‐ 5 - 26 ‐ 

 A7c 21 ‐ 5 - 26 ‐ 

 A7e 19 ‐ 7 - 26 ‐ 

 A7f 21 ‐ 5 - 26 ‐ 

 A8 63 26 9 - 73 26 

 A9 63 26 9 - 73 26 

 A10 63 26 9 - 73 26 

 A11 63 26 9 - 73 26 

 B13d 9 26 5 - 14 26 

 B14d 7 21 5 - 12 21 

 C13d 9 26 5 - 14 26 

 C14d 7 21 5 - 12 21 



E16 Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 6: Prissatte konsekvenser 

6-37

Ved sammenligning av luftkvalitet for alternativene opp mot referansesituasjonen (0-alternativet) 
fremgår det totalt sett at færre personer faller inn under forurensningssonene for samtlige av 
alternativene med unntak av gul korridor. Når personer i eventuelle boliger som planlegges innløst 
trekkes fra, vil reduksjon i antall personer innenfor forurensningssonene relativt til 0-alternativet bli 
større. 
 
Gul korridor har noe høyere antall personer i gul og rød forurensningssone sammenlignet med 0-
alternativet. Dette skyldes at eksisterende E16 i liten grad blir trafikkavlastet hvis ny veg bygges i gul 
korridor. Forurensningssituasjonen langs denne vil dermed bli omtrent den samme som i 
referansesituasjonen uten ny veg, men med noe større utbredelse av gul og rød forurensningssone på 
strekningen Skaret – Rørvik/rasteplassen som følge av ny 4-felts motorvei med høyere hastighet 
sammenlignet med 0-alternativet. I tillegg vil gul korridor medføre noe forurensning langs den nye 
traséen. 
 
Felles for alternativene er at ny trasé for E16 inneholder lange strekninger der avstand til eksisterende 
boligbebyggelse er lang nok til at bebyggelsen ligger utenfor forurensningssonene. Inn mot og 
gjennom boligområder inneholder en del av alternativene, særlig rød korridor, mulige tunnelløsninger 
slik at traséen i dagen blir liggende i områder med lite bebyggelse nær hovedtraséen. 
 
Grønn korridor med tunnel fra Kroksund til Bymoen (A6a) har klart færrest personer innenfor 
forurensningssonene. Traséen i dagen nord for tunnelens inn-/utløp ved Bymoen føres utenfor 
boligområder og kun et fåtall personer blir liggende innenfor gul forurensningssone for dette 
alternativet. Dersom en bolig som åpenbart må innløses for dette alternativet trekkes fra, reduseres 
antall personer som blir liggende innenfor gul forurensningssone fra 9 til 7 personer.  
 
De overordnede beregningsresultatene tilsier at luftforurensning er et tema som bør vektlegges i 
mindre grad enn med støy. Omfanget av antall personer som blir liggende innfor gul og rød 
forurensningssone er begrenset. De ulike alternativene har stort sett lavere antall personer som blir 
liggende innenfor gul og rød forurensningssone enn 0-alternativet. Beregningsforutsetningene som 
ligger til grunn for opptelling av antall personer innenfor forurensningssonene er konservative, i tillegg 
vil antall personer innenfor forurensningssonene reduseres når personene i boliger som innløses for 
aktuelt alternativ trekkes fra. 
 
Beregnet konsentrasjon av nitrogendioksid viser at grenseverdiene gitt av nasjonale mål og implisitt 
også forurensningsforskriften overholdes for denne parameteren for alle alternativene.  
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6.6.3 Global og regional luftforurensning 
Forrige kapittel viste at konsekvensene knyttet til lokal luftforurensning ikke er store. Et vegprosjekt 
fører imidlertid også med seg utslipp som har liten betydning lokalt, men som har betydning regionalt 
og globalt. Dette dreier seg om utslipp av klimagasser og nitrogenoksider (NOx).  
 
De viktigste klimagassene er karbondioksid (C02), metan (CH4) og lystgass (N2O). Blant disse er det 
utslipp av karbondioksid som bidrar mest til drivhuseffekten. Karbondioksid slippes blant annet ut ved 
bruk av fossile brensler som bensin og diesel. Lystgass slippes også ut ved bruk av fossile brensler, og 
avgassrensing ved bruk av katalysator på biler er en raskt økende kilde til utslipp av lystgass (Kilde: 
www.miljostatus.no/Tema/Klima/Klimagasser/). Ulike klimagasser har forskjellig oppvarmingsverdi. 
Utslipp av klimagasser angis ofte i CO2-ekvivalenter. Det vil si at man regner om 
oppvarmingseffekten av andre klimagasser til hvor store mengder CO2 som skal til for å gi den samme 
oppvarmingseffekten.  
 
NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2. Utslipp av nitrogenoksider bidrar til 
luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken og sur nedbør. Nitrogenoksider slippes også ut ved 
bruk av fossile brensler (Kilde: www.miljostatus.no/Tema/Klima/Klimagasser/).  
 
Utslipp av klimagasser og nitrogenoksider øker i alle alternativ fordi økt hastighet gir økt 
drivstofforbruk. 
 
Grønn og blå korridor gir størst økning. 
 
Grønn korridor gir en økning i utslipp på ca. 14.000 tonn CO2-ekvivalenter per år og ca. 14 tonn NOx 
per år i åpningsåret. 
 
Blå korridor gir en økning i utslipp på 11-13.000 tonn CO2-ekvivalenter pr år, og ca. 12-13 tonn NOx 
per år. 
 
Rød korridor gir en økning i utslipp på ca. 11.000 tonn CO2-ekvivalenter pr år, og ca. 11 tonn NOx per 
år. 
 
Gul korridor gir en økning i utslipp på ca. 8.000 tonn CO2-ekvivalenter pr år, og ca. 7 tonn NOx per år. 
 
Rosa korridor gir en økning i utslipp på ca. 4.000 tonn CO2-ekvivalenter pr år, og ca. 4 tonn NOx per 
år. 
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6.6.4 Beregnet kostnad knyttet til støy og luftforurensning 
Kostnadene knyttet til støy og luftforurensning inkluderer støy og utslipp av NOx og CO2 (regional og 
global luftforurensning). Lokal luftforurensning er ikke med i beregningene fordi den utgjør under en 
million kroner totalt i analyseperioden. 
 
Figuren nedenfor viser resultatene. 
 

 
Figur 6-36: Kostnader knyttet til støy og luftforurensning i millioner kroner 

 
Vi ser at grønn korridor gir de største kostnadene, i størrelsesorden 250 mill. kr. Blå korridor er 
beregnet å gi kostnader på rundt 210-230 mill. kr, mens alternativene i rød korridor ligger like under 
200 mill. kr. I gul korridor er kostnadene på rundt 150 mill. kr. Rosa korridor gir de minste ulempene 
knyttet til støy og luftforurensning, med verdier i underkant av 60 mill. kr. 

 

6.7 Restverdi 

 
Det er vanlig å forutsette at vegen har en funksjonell og fysisk levetid på 40 år. Før 2012 ble det i de 
fleste prosjekter beregnet nytte hvert år i en analyseperiode på 25 år, og lagt til en restverdi på 15/40 
av investeringskostnadene. 
 
Fra høsten 2012 har Vegdirektoratet valgt å beregne nytten hvert år i hele prosjektets levetid på 40 år. 
Restverdien settes derfor lik null. 
 
Den gamle metoden ga en overvurdering av lønnsomheten i prosjekter med negativ netto nytte, og en 
undervurdering av lønnsomheten i prosjekter med positiv netto nytte. 
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Fra planprogrammet: 
Restverdien er et uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt.  
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6.8 Skattekostnader 

 
 
Alternativene med den største belastningen på offentlig budsjett, det vil si alternativene som medfører 
størst kostnader til investering og drift/vedlikehold, gir den største skattekostnaden. 
 

 
Figur 6-37: Skattekostnader i millioner kroner 
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Fra planprogrammet: 
Av Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet 2005) framgår det 
at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal beregnes en ekstra skattekostnad på 20 øre pr. 
krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og vedlikehold av veger samt tilskudd til kollektivtransport. 
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6.9 Oppsummering av prissatte konsekvenser 
 
Det er brukt to mål for å oppsummere de prissatte konsekvensene, netto nytte og netto nytte per 
budsjettkrone. 
 
Netto nytte viser nåverdi av nytten av et tiltak minus nåverdi av alle kostnadene ved tiltaket. Sagt på 
en annen måte viser netto nytte hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved tiltaket er 
trukket fra nytten tiltaket gir: 
 
Netto nytte = [all prissatt nytte] minus [alle prissatte kostnader] 
 
Det er viktig å være klar over at netto nytte kun er et samlet mål på de prissatte konsekvensene. 
Sammenstilling av de prissatte og de ikke-prissatte konsekvensene kommer senere i utredningen 
(kapittel 8). 
 
Figuren nedenfor viser beregnet netto nytte. 
 

 

Figur 6-38: Netto nytte i millioner kroner 

Vi ser at grønt alternativ A1a gir størst netto nytte, ca. 2,19 milliarder kroner. Blått alternativ A1b gir 
nest størst netto nytte, ca. 1,43 milliarder kroner. Rørdt alternativ A4e gir tredje største netto nytte, ca. 
1,05 milliarder kroner.  
 
 
Netto nytte per budsjettkrone viser i kroner hvor mye samfunnet netto får igjen per krone bevilget 
over offentlig budsjett. I vårt tilfelle er det viktig å merke seg at nytteberegningene er gjort for et 
scenario uten bompenger. Beregningen av netto nytte per budsjettkrone viser altså hva samfunnet ville 
få igjen per krone bevilget over offentlig budsjett dersom prosjektet hadde vært 100 % offentlig 
finansiert. Dette prosjektet skal sannsynligvis delvis bompengefinansieres, men fordelingen mellom 
statlige midler og bompenger er ikke bestemt. Derfor er det ikke gjort nytteberegninger med delvis 
bompengefinansiering. 
 
Tabellen på neste side viser beregnet netto nytte per budsjettkrone. 
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Figur 6-39: Netto nytte per budsjettkrone i kroner 

 
Vi ser at rekkefølgen på alternativene blir den samme som for netto nytte. 
 
Tabellen på neste side oppsummerer alle de prissatte konsekvensene. 
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7.2 Landskapsbilde 
 
Utdrag fra planprogrammet: 

 
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan de endres som 
følge av et vegtiltak. 
 

7.2.1 Overordnet beskrivelse av planområdet 
Planområdet inngår i et stort overordnet landskapsrom med en skålformet hovedform. Bunnen består 
av Tyrifjorden og et stort leirsletteområde med ulike terrengformer, bebyggelse og varierende 
vegetasjon/ vegetasjonsmønster. Veggene mot øst og sør er 5- 600 meter høye og kledd med barskog, 
mot øst steile, mot sør mindre steile og stedvise. Mot nord og vest er veggene 2- 300 meter høye, 
mindre bratte og skogkledde.  

Leirsletteområdet i bunnen av skålformen stiger svakt fra Tyrifjorden mot nord, og drar seg opp i 3 
mindre ravinedaler i nordlig retning. Den vestre delen blir dominert av den meandrerende Storelva, 
mens de to andre dalene preges av jord- og gårdslandskap med karakteristiske vegetasjonselementer.  

Skogsvegetasjonen domineres av tett barskog med hovedvekt av gran, men det finnes også furu- og 
edellauvskog i området. Randsonene i tilknytning til elv- og strandsone består av svært frodig 
løvvegetasjon. Karakteristisk er også randsoner langs mindre bekkedrag og mellom det åpne 
jordbrukslandskapet og skogen, samt enkelte åkerholmer og gravhauger med store trær. 

Det er spredt boligbebyggelse i skråningene i øst, med hovedvekt rundt tettstedet Sundvollen. 
Tettstedet Vik dominerer strandsonelandskapet mot Steinsfjorden midt i planområdet, og er omringet 
av relativt tett boligbebyggelse på høyder rundt strandflaten. Ellers er planområdet preget av spredt 
gårdsbebyggelse og enkelthus. I jordbruksområder ligger gårdsbebyggelsen ofte godt synlig, og noen 
steder ligger flere tun sammen og danner grender. 

Vannkomponenten er av stor betydning for planområdets karakter. De mektige vannspeilene til 
fjordene skaper utsyn og gir store fjernvirkninger i området. I tillegg er Storelva med sin rolige flyt og 
elveslynger viktig. Det samme gjelder kroksjøene.  

Norderhov kirke, Stein gård, Mo gård og bro over Kroksund er eksempler på berikende elementer i 
landskapet. 

Fra planprogrammet: 
Følgende skal inngå i vurderingen av tiltakets konsekvenser: 

- Om vegens og kryssenes skala står i et harmonisk forhold til skalaen i landskapet. 
- Om vegen, kryssene og tunnelpåhuggene medfører skjemmende sår i landskapet 
- Om andre tiltak som støyskjermer, gjerder, etc. kan være skjemmende for landskapet 
- Om vegen bryter med strukturen i landskapet. 
- Om vegens nær- eller fjernvirkning er forringende for landskapet 
- Om vegen gir endret/redusert reiseopplevelse for trafikantene 

 
Visualisering skal brukes for å få fram konsekvenser for landskapsbildet. 
Mulighet for avbøtende eller kompenserende tiltak skal også omtales. 
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Figur 7-2: Overordnet landform   Figur 7-3: Overordnet vegetasjonsmønster 
 

7.2.2 Referansesituasjonen 
I kapittel 3.2 er det beskrevet tiltak som skal inngå i referansesituasjonen. Av disse tiltakene vil 
midtdeler på eksisterende E16 Vik – Botilrud ha betydning for landskapsbilde og legges til grunn for 
vurderingene. Strekningen Vik – Steinsåsen ventes bygget i 2013.  

Referansesituasjon inkluderer også reiseopplevelse på dagens veg. Reiseopplevelsen på strekningen er 
i dag svært variert. Strekningen langs Holsfjorden byr på spektakulær utsikt. Deretter krysser man 
Kroksund på en lav bru slik at man får visuell nærkontakt med vannet og fjorden. Mellom Kroksund 
og Vik har man fortsatt nær kontakt med vannet og vidt utsyn mot fjorden. Etter Vik forandrer 
landskapet seg, og man kjører gjennom et vidstrakt jordbrukslandskap på Steinsletta. Strekningen byr 
på vakre landskapselementer som alleer (spesielt ved Stein gård) og gårdstun som beriker 
reiseopplevelsen. Etter Steinsletta blir jordbrukslandskapet mer kupert før man etter hvert når krysset 
og næringsområdet ved Hvervenmoen. 

Dagens reiseopplevelse på strekningen fra Skaret til Hvervenmoen vurderes som meget god. Men på 
grunn av store inngrep i form fjellskjæringer langs Holsfjorden og dårlig utforming flere steder 
vurderes opplevelsen som god+. 

 

7.2.3 Verdivurdering 
Siden planområdet er blitt utvidet to ganger, er det laget tre verdi- og sårbarhetsanalyser i tilknytning 
til prosjektet; en opprinnelig analyse og to tilleggsanalyser. I disse analysene er landskapsverdiene i 
området kartlagt og beskrevet på et detaljert nivå. Nedenfor følger en kort oppsummering av de 
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viktigste verdiene i området. For en eventuell utdyping av disse vurderingene, henvises til verdi- og 
sårbarhetsanalysene. 

 
Figur 7-4: Verdikart landskapsbilde; opprinnelig analyse og to tilleggsanalyser 
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Områder med stor verdi for landskapsbilde 
Områder som er gitt stor verdi har spesielt gode visuelle kvaliteter som er uvanlige i regionen eller er 
unike i nasjonal sammenheng. Følgende områder har stor verdi for landskapsbilde: 
 

 Steinsfjorden med øyer og strandsone, inkludert Storøya, Rørvik og Baserud – et variert og 
rikt fjordlandskap med små øyer, frodig strandsone og en opplevelsesrikdom som er uvanlig i 
regionen.  

 Øvre del av den bratte skråningen på østsiden av Steinsfjorden. Bratte fjellskrenter stikker seg 
ut fra skogsvegetasjonen og danner et klart romavgrensende element. Toppen av åsryggen 
danner horisontlinjen i det storskala fjordlandskapet. 

 Hvalpåsen – terrengformasjon som gir området særpreg og karakter og som er synlig som en 
karakteristisk silhuett fra store avstander. 

 Gjesvalhalvøya, inkludert Fekjær/Gjesvalåsen og Smiujordet – Jordbrukslandskap som 
henvender seg til fjorden. Store, velholdte gårdstun med høye arkitektoniske kvaliteter, alleer, 
frodige randsoner og vide åkrer danner til sammen et tiltalende og helhetlig landskapsbilde. 
Fekjær/Gjesvalåsen er en tydelig og markert terrengform som gir spenning og variasjon i 
landskapet. 

 Storelva med kroksjøer, unntatt Juveren – Elva framstår som et mektig vannspeil som skaper 
liv og spenning og gir en stadig skiftning i lys og farger. Kroksjøene er vakre vannspeil 
omkranset av frodig vegetasjon og er berikende for landskapsopplevelsen. 

 Eldre bebyggelse ved Helgelandsmoen militærleir. Bebyggelse med gode arkitektoniske 
kvaliteter i samspill med Storelva og variert vegetasjon gir en god helhet med særegne 
kvaliteter.  

 Tandbergplatået – Platå med storslagent utsyn 360 grader. 
 Kalkåser på Steinsletta – Langstrakte, vegetasjonskledde åser som bryter opp det store 

landskapsrommet ved Steinsletta og er viktige for områdets karakter. Kontrasten mellom det 
åpne slettelandskapet og de bratte åsene skaper variasjon og særpreg. 

 Tun og grender på høyder ved Steinsletta (Sørum, Bjørke, Vegstein, Frok, Raa, Mo, Berger). 
Ligger på høydedrag og fremstår som bånd av bebyggelse og vegetasjon mot horisonten. 
Helhetlig og særpreget karakter. 

 Norderhov kirke og Gusgården – et viktig identitetsskapende landemerke som er synlig fra et 
relativt vidt område. Tuntrær, alleer og velstelte hager bidrar til en spesielt god helhet. 

 
   
              
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7-5: Steinsfjorden med øyer og strandsone og Gjesvalhalvåsen med Smiujordet i bakkant  
er områder med stor verdi for landskapsbilde  
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Figur 7-6: De uberørte kroksjøene ved Storelva har stor verdi for landskapsbildet 
 
Områder med middels mot stor verdi for landskapsbilde 
En del områder innenfor planområdet har visuelle kvaliteter som er bedre enn det som er typisk for 
regionen, men er likevel ikke så gode eller spesielle at området har fått stor verdi. Disse stedene ligger 
på grensen mellom middels og stor verdi og omfatter følgende områder:  
 

 Strandsonen mellom Lia og Bråtan – Strekning med en rekke nes, viker og øyer som skaper 
variasjon og har kvaliteter som grenser til spesielt gode. 

 Sønsterud gårdstun – Gårdstun i den skogkledde lia mellom Skaret og Rørvik. Gården bryter 
opp i en ellers nokså monoton skråning og er viktig for landskapets karakter. 

 Viksåsen – har en form og retning som gir variasjon i landskapet, men er ikke like tydelig i 
landskapet som for eksempel Steinsåsen og er dermed noe mindre viktig. 

 Vika ved Sælabonn – vik med buet form som landskapet rundt henvender seg mot. Tett skog 
og enkelte åpne partier gir variasjon og spenning. De åpne områdene med utsikt til fjorden 
trekker verdien opp så den grenser mot stor. 

 Steinsletta – sammenhengende, åpent slettelandskap med en dimensjon og helhet som er 
uvanlig i denne delen av regionen, men vanlig lenger nord.  

 Kroksjøen Juveren, vestlig del. Påvirkning av flere negative faktorer som Gomnesvegen og 
ledningsstrekk samt mangelfull kantvegetasjon gjør at verdien er noe lavere enn for de øvrige 
kroksjøene, men grenser likevel mot stor verdi. 

 Deler av Storelvas kantsone. Der bebyggelsen ved Helgelandsmoen ligger helt ned til elva er 
kantsonen av vegetasjon ødelagt, og uensartet bebyggelse avgrenser elva. Her er verdien noe 
redusert i forhold til resten av elva. 

 Urørte raviner nordvest i planområdet. Selv om det finnes en del ravinelandskap i 
østlandsområdet, er ikke dette en vanlig landskapstype. Området har en spesiell form og 
vegetasjon som gir variasjon. 

 Jordbruksområdene ved Torsrud, Elvika og Elviktangen. Her er bølgende åkrer som heller ned 
mot fjorden i nord. Fint samspill mellom fjorden, jordbruket og terrengformene, men 
forstyrrende visuelle elementer som ledningsstrekk og bebyggelse uten visuelle kvaliteter 
trekker verdien ned. 
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Figur 7-7:Sammenhengende, åpent slettelandskap på Steinsletta har middels til stor verdi for  
landskapsbilde     
 

 
Figur 7-8:Bølgende åkrer på Elvika som heller svakt ned mot fjorden har middels mot stor verdi  
for landskapsbilde 
 
 
Områder med liten eller liten mot middels verdi for landskapsbilde  
Områder som er gitt liten verdi har reduserte eller dårlige visuelle kvaliteter. Følgende områder har 
liten verdi eller grenser mot liten verdi for landskapsbilde: 
 

 Skoglandskapet i midtre del av lia mellom Skaret og Sundvollen består av monotone 
skogsområder stedvis avbrutt av hogstflater. Liten til middels verdi. 
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 Kryssområder, fjellskjæringer, rasteplasser og massedeponi langs eksisterende E16 mellom 
Skaret og Rørvik samt veganlegget for øvrig fram til Hønefoss. Inngrep og anlegg som er 
visuelt forstyrrende forringer omgivelsene. Liten verdi 

 Sundvollen tettsted har til dels bebyggelse og landskap med vanlig gode visuelle kvaliteter, 
men utflytende vegareal og ustrukturert bebyggelse trekker de visuelle kvalitetene ned. Liten 
til middels verdi. 

 Vik tettsted. Bebyggelsen har en form og dimensjon som er dårlig tilpasset stedet og uten 
arkitektoniske kvaliteter. Boligbebyggelsen i lia vest for sentrum bryter silhuettlinjen til åsen 
og reduserer således landskapets verdi ytterligere. Liten verdi. 

 Veganlegg og boligområde mellom Kroksund og Vik. Veganlegget har dype skjæringer som 
framstår som sår, og boligområdet bryter silhuettlinjen. Samlet sett liten verdi.  

 Steinsåsen boligområde. Bebyggelsens tetthet og utstrekning er ikke tilpasset landskapets 
skala. Området er dessuten eksponert mot fjorden. Liten verdi. 

 Boligområdet ved Botilrud. Den tette bebyggelsen bryter silhuettlinjen sett fra Norderhov. 
Bebyggelses karakter er variert og mangler en enhetlig karakter. Liten til middels verdi. 

 Bebyggelsen ved Pjåka og øst for Elviktangen. Bebyggelse med reduserte visuelle kvaliteter 
omgitt av hogstområder med rufsete vegetasjon. Liten til middels verdi. 

 Nyere bebyggelse ved Helgelandsmoen militærleir. Rotete og uensartet bebyggelse uten 
visuell sammenheng. Liten til middels verdi 

 Ringkollen steinbrudd framstår som sår i landskapet. Liten verdi 
 Diverse sand- og grustak framstår som sår i landskapet. Liten verdi 
 Diverse næringsområder. Arkitektonisk dårlig utformet bebyggelse og utflytende 

asfaltområder. Liten verdi. 
 
Øvrige områder har middels verdi for landskapsbilde, det vil si at de har vanlig gode visuelle kvaliteter 
som er typiske for regionen. 
 
 

7.2.4 Omfang og konsekvens 
Siden dette prosjektet omfatter svært mange alternativer og delstrekninger, blir det for omfattende å 
beskrive hvordan de ulike alternativene berører hvert enkelt delområde i denne rapporten. I det 
følgende blir dermed omfanget og konsekvensen for hvert alternativ omtalt på et overordnet nivå. 
Omfang og konsekvenser for hvert delområde innenfor delstrekningene er detaljert beskrevet i 
Temarapport Landskapsbilde. 
 
Fra Skaret til Rørvik er det liten forskjell mellom de 29 alternativene. Her følger den nye vegen stort 
sett traséen til eksisterende E16. Men for de rosa alternativene blir vegbredden noe mindre enn for de 
øvrige. To av disse alternativene innebærer en smal 4-feltsveg mens de to andre er 2/3-feltsveg med 
midtdeler på strekningen Nestunnelen-Rørvik. I tillegg tar to av de gule alternativene av fra 
eksisterende E16 ved rasteplassene på Høgkastet i stedet for ved Rørvik. Alle øvrige alternativer er 
identiske på hele strekningen mellom Skaret og Rørvik. 
 
Strekningen mellom Skaret og Rørvik (delstrekning 1) er problematisk for landskapsbilde, og 
delstrekningen gir stor negativ konsekvens på alle alternativene med unntak av den smaleste løsningen 
i rosa korridor (2/3-felt) som gir middels negativ konsekvens. Årsaken til det store negative omfanget 
på strekningen er at terrenget er svært sidebratt og i tillegg eksponert mot fjorden. Eksisterende veg på 
strekningen har allerede i dag terrenginngrep som flere steder overskrider landskapets tåleevne. Ved 
en utvidelse av vegen her, vil disse inngrepene øke betydelig i størrelse. Spesielt er de store 
fjellskjæringene vanskelige. Mens fyllingene etter hvert vil gro til og skjules av vegetasjon, vil 
fjellskjæringene for alltid bli liggende som sår i landskapet. 
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Figur 7-9: Fjellskjæring i det sidebratte terrenget mellom Skaret og Nes-tunnelen. Skjæringen er opptil 32 meter 
høy og er over det akseptable for landskapsbilde. Skjæringen er i tillegg svært synlig fra fjorden. 
 

 
Figur 7-10:Firefelts-veg med parallelført lokalveg fører til fjellskjæring på ca 22 meter og mur i det sidebratte 
terrenget 
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Siden det er strekningen mellom Rørvik og Hønefoss (delstrekning 2 og 3) som skiller alternativene 
fra hverandre, er det denne strekningen som er mest vektlagt i beskrivelsen av de ulike alternativene 
nedenfor. Konsekvensene på strekningen mellom Skaret og Rørvik er derfor bare omtalt på de 
alternativene som skiller seg ut på denne delstrekningen. 
 
Ved vurderingen av omfang og konsekvens av en bru ved Kroksund er det forutsatt at det bare bygges 
en vegbru og at denne utformes på en lett og elegant måte. En slik bru kan til en viss grad harmonere 
med landskapet den ligger i. Problemet for landskapsbilde ligger i usikkerheten i om det i tillegg 
kommer en jernbanebru. Dersom det skjer, vil konsekvensen av brukryssingen bli mye mer negativ 
enn det som er beskrevet nedenfor. At området kan tåle en enkelt bru, mens to bruer blir over grensen 
for hva dette landskapet tåler, er et viktig moment som er vanskelig å få fram så lenge 
konsekvensvurderingen omhandler vegen alene. Det samme gjelder dersom veg og bane legges i en 
felles bru, da vil bredden bli så stor at konstruksjonen sprenger skalaen til landskapet.  

Grønn korridor 
Den grønne korridoren går lengst vest i planområdet, og omfatter tre alternativer: A1a, A6a og A12a. 
Det er strekningen mellom Rørvik og Bymoen som skiller disse alternativene. Fram til Rørvik og etter 
Bymoen, er de tre grønne alternativene identiske. Alternativene kobler seg til eksisterende veg ved 
Styggedalen. 
 
Områdene med stor verdi som blir berørt av den grønne korridoren er fjorden ved Kroksund, 
Gjesvalhalvøya med Fekjær/Gjesvalåsen samt Storelva.  
 
Alternativ A1a går i bru over Kroksund og deretter inn i tunnel ved Fekjær/Gjesvalåsen. Tunnelen 
kommer ut ved Smiujordet på Gjesvalhalvøya der det blir et stort kryss midt ute på det åpne jordet. 
Deretter fortsetter vegen i skogen fram til Bymoen og Styggedalen.  
 
Fjordkryssingen er et problem selv om brua til en viss grad vil kunne harmonere med landskapets 
skala. Den nye brua blir liggende midt mellom to eksisterende bruer ved Sundvollen og Storøya. 
Tettheten av bruer blir dermed stor, samtidig som bruene med sine ulike uttrykk, retninger og skala 
totalt sett vil gi et uryddig inntrykk. I tillegg utgjør landingspunktene for den nye brua et stort visuelt 
problem.  
 

 
Figur 7-11: Kryss på Rørvik, ny bru over Kroksund og forskjæringene til tunnel gjennom Fekjær/ Gjesvalåsen er 
et visuelt problem 
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Mesteparten av Fekjær/Gjesvalåsen vil bli skånet av en tunnel, men portalsonene gir lange og dype 
forskjæringer i et landskap med liten skala. Portalsonen på sørsiden av tunnelen vil dessuten bli 
eksponert mot fjorden, mens den på nordsiden blir eksponert mot det åpne jordbrukslandskapet ved 
Smiujordet. Ved Smiujordet vil det uberørte jordbrukslandskapet bli ødelagt ved at et toplanskryss 
plasseres midt ute på det åpne jordet.  
 
Fra Bymoen går vegen stort sett gjennom skogen, slik at inngrepet blir skjult. Terrenget er dessuten 
forholdsvis flatt på mye av strekningen, slik at størrelsen på inngrepene blir forholdsvis små. Ved 
Helgelandsmoen blir det et kryss i et eksisterende sandtak. Her blir det forbedringspotensial fordi man 
vil kunne reparere såret som sandtaket utgjør. Det største visuelle problemet på strekningen etter 
Bymoen er at vegen krysser Storelva i bru. Brua har imidlertid et godt krysningspunkt da den krysser 
vinkelrett der elva er på sitt smaleste.  
 
Reiseopplevelsen på strekningen vurderes som noe dårligere enn i dag, delvis på grunn av større 
terrenginngrep, delvis på grunn av flere strekninger med tunnel og skog som er fattige på opplevelser.  
Samlet sett vurderes alternativ A1a å ha middels til stor negativ konsekvens for landskapsbilde (--/---). 
Alternativet er rangert til en 19. plass fordi det ødelegger det svært verdifulle området ved Smiujordet 
og dessuten ligger i bru over Kroksund. 
 
Alternativ A6a går i en lang undersjøisk tunnel under Kroksund. Tunnelen passerer under både 
Fekjær/Gjesvalåsen og Smiujordet, og alle de viktige verdiene i dette området blir dermed skånet. Det 
blir imidlertid et kryss i begge ender av tunnelen. Ved Rørvik er dette krysset svært negativt for 
landskapsbildet fordi det er trangt og forholdsvis bratt her. Kryssområdet omfatter dessuten flere 
lokalveger som må legges om, og det blir veglinjer i mange ulike nivåer og retninger. Det visuelle 
kaoset dette medfører vil ha negativ virkning lokalt, men vil også bli synlig fra fjordområdene 
omkring. Ved Bymoen er imidlertid krysset skjult av skogen, og det er potensiale for forbedring av 
området som i dag består av et sandtak. Den negative virkningen av krysset ved Rørvik veies dermed 
opp av den positive konsekvensen ved Bymoen. 
 
Fra Bymoen fortsetter vegen i skogen fram til Styggedalen på samme måte som i alternativ A1a. 
Denne strekningen er lite problematisk med unntak av brua over Storelva.  
 

 
Figur 7-12: Området på Rørvik er trangt og bratt og kryssløsningen medfører et visuelt kaos på grunn av 
veglinjer i mange nivåer og retninger. 
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Reiseopplevelsen i dette alternativet vil bestå av en utsiktsstrekning med store inngrep, en lang tunnel 
under Kroksund og en skogstrekning med bare noen få avbrudd. Sammenlignet med reiseopplevelsen 
på dagens vegstrekning vurderes opplevelsen av dette alternativet som en god del dårligere. 
 
Samlet sett vurderes alternativ A6a å ha liten til middels negativ konsekvens for landskapsbilde (-/--). 
Alternativet er rangert som nr. 2 fordi det skåner både Smiujordet og Kroksund og ellers har få 
konflikter. Det vil si at dette er det beste alternativet for landskapsbildet bortsett fra dagens situasjon 
som er rangert på 1. plass. 
 
Alternativ A12a går i bru over Kroksund, noe som er negativt for landskapsbildet, se vurderinger 
under alternativ A1a. Også i dette alternativet går vegen i tunnel fra Fekjær/Gjesvalåsen, men i dette 
alternativet går tunnelen helt fram til Bymoen. Det verdifulle jordbrukslandskapet ved Smiujordet blir 
dermed ikke berørt. 
 
Som i alternativ A6a gir krysset ved Bymoen mulighet for forbedring i et område som i dag består av 
et sandtak. Det samme gjelder krysset ved Helgelandsmoen, mens strekningen derifra og nordover går 
gjennom et forholdsvis flatt skoglandskap og dermed ikke byr på andre visuelle problemer enn 
kryssing av Storelva.  
 

 
Figur 7-13: Kysset ved Helgelandsmoen ligger i et sandtak som gir muligheter for forbedring av landskapet. 
Krysningspunktet over Storelva er godt da den krysser vinkelrett der elva er på sitt smaleste. Ellers er brua 
visuelt problematisk i elvelandskapet. 
 
Forskjellen på reiseopplevelsen på dette alternativet og alternativ A1a er at dette alternativet går i 
tunnel forbi Smiujordet mens alternativ A1a går i dagen. Reiseopplevelsen i dette alternativet er 
dermed noe dårligere enn i alternativ A1a, men forskjellen er liten. Sammenlignet med 
reiseopplevelsen på dagens vegstrekning vurderes opplevelsen av reisen også på dette alternativet som 
noe dårligere. 
 
Samlet sett vurderes alternativ A12a i likhet med A6a å ha liten til middels negativ konsekvens for 
landskapsbilde (-/--), men alternativet er likevel noe dårligere enn A6a som skåner fjordlandskapet 
med en undersjøisk tunnel. Alternativet er rangert på en 7. plass for landskapsbilde. 
 



 E16 – Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 7-13 
 

Kapittel 7: Ikke-prissatte konsekvenser 
 

Blå korridor 
Den blå korridoren er sammenfallende med den grønne fram til Bymoen. Herfra ligger den blå 
korridoren lenger øst enn den grønne. Mens den grønne korridoren nord for Bymoen stort sett ligger 
inne i skogsområdene på furumoene, ligger den blå for en stor del i jordbruksområdene øst for 
furumoene. 
 
De områdene med stor verdi som blir berørt av den blå korridoren er fjorden ved Kroksund og 
Gjesvalhalvøya med Fekjær/Gjesvalåsen. Alternativet går i tunnel forbi langsgående kalkåser med 
gårder som blant annet Mo. Tunnelen skåner derfor slike verdifulle områder. 
 
Alternativ A1b er likt som alternativ A1a i grønn korridor fram til Bymoen. Alternativet går i bru 
over Kroksund og deretter inn i tunnel ved Fekjær/Gjesvalåsen. Tunnelen kommer ut ved Smiujordet 
på Gjesvalhalvøya der det blir et stort kryss midt ute på det åpne jordet. Deretter fortsetter vegen i 
skogen fram til Bymoen og videre gjennom jordbrukslandskapet til Hvervenmoen, bare avbrutt av en 
tunnel sør for Norderhov.  
 
På strekningen fram til Bymoen er det brukryssingen ved Kroksund, portalsonene ved 
Fekjær/Gjesvalåsen og kryssområdet på Smiujordet som utgjør de største visuelle problemene. Disse 
områdene har stor verdi for landskapsbildet, samtidig som det negative omfanget er relativt stort. Se 
for øvrig beskrivelse av alternativ A1a ovenfor. 
 

 
Figur 7-14: Toplanskryss vil i meget stor grad forringe det verdifulle og helhetlige jordbrukslandskapet 
Smiujordet 
 
Fra Bymoen er det forholdsvis små problemer for landskapsbilde. Først går vegen gjennom et relativt 
flatt skog- og jordbrukslandskap. Her blir det lite terrenginngrep og få konflikter. Deretter går vegen i 
tunnel til Norderhov. Det største problemet på denne strekningen er krysset ved Norderhov og 
strekningen herfra og fram til Hvervenmoen.  
 
Reiseopplevelsen i dette alternativet vurderes som noe dårligere enn i dag. Dette kommer delvis av 
større terrenginngrep, men skyldes også flere strekninger med tunnel og skog slik at det blir noe 
mindre variasjon og opplevelse enn i dag.  
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Samlet sett vurderes konsekvensen av alternativ A1b som middels til stor negativ (--/---). Alternativet 
er rangert på en 20. plass for landskapsbilde siden det har de samme problemene som i A1a fram til 
Bymoen, mens det etter Bymoen er noe dårligere enn A1a. 
 
Alternativ A6b er likt som alternativ A6a i grønn korridor fram til Bymoen. Alternativet går i en lang 
undersjøisk tunnel under Kroksund, Fekjær/Gjesvalåsen og Smiujordet, og alle de viktige verdiene i 
dette området blir dermed skånet. Det blir imidlertid et kryss i begge ender av tunnelen som beskrevet 
i alternativ A6a. Ved Rørvik er dette krysset svært negativt for landskapsbildet, mens krysset ved 
Bymoen er skjult av skogen. Her er det dessuten potensiale for forbedring av et område som i dag er et 
sandtak. Den negative virkningen av krysset ved Rørvik veies dermed opp av den positive 
konsekvensen ved Bymoen. 
 
Fra Bymoen er alle de tre blå alternativene identiske. Her blir det forholdsvis små problemer for 
landskapsbilde, se beskrivelse ovenfor. Det største problemet på denne strekningen er krysset ved 
Norderhov og området herfra og fram til Hvervenmoen.  
 
Reiseopplevelsen i dette alternativet vil bestå av en utsiktsstrekning med store inngrep, en lang tunnel 
under Kroksund og en strekning som varierer mellom skog, jordbruksområder og tunnel. 
Sammenlignet med reiseopplevelsen på dagens vegstrekning vurderes opplevelsen av dette alternativet 
som en god del dårligere, spesielt på grunn av tunnelene og de store inngrepene i skråningslandskapet 
langs Tyrifjorden.  
 
Samlet sett vurderes konsekvensen av alternativ A6b som liten til middels negativ (-/--). Alternativet 
er noe dårligere enn A6a siden disse er like til Bymoen, mens A6b er noe dårligere enn A6a fra 
Bymoen og nordover. Alternativ A6b rangeres derfor som nr. 3 for landskapsbilde. 
 
Alternativ A12b er likt som alternativ A12a i grønn korridor fram til Bymoen.  Alternativet går i bru 
over Kroksund, noe som er negativt for landskapsbildet, se vurderinger ovenfor. Fra 
Fekjær/Gjesvalåsen og fram til Bymoen går vegen i tunnel. Det verdifulle kulturlandskapet ved 
Smiujordet blir dermed ikke berørt. 
 
Fra Bymoen er dette alternativet likt som de andre blå linjene og går gjennom et relativt flatt jord- og 
skogbrukslandskap. De største visuelle problemene i dette området er kysset ved Norderhov og 
strekningen herfra og fram til Hvervenmoen. 

 
Figur 7-15: Helt kryss i jordbrukslandskapet vil forringe Norderhov kirke som er et landemerke. 
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Reiseopplevelsen blir forholdsvis lik som i alternativ A12a da vegen i likhet med dette alternativet 
krysser i bru over Kroksund og deretter går i tunnel fram til Bymoen. Fra Bymoen blir det derimot noe 
mer opplevelsesrikt å kjøre gjennom jordbrukslandskapet framfor igjennom skogsområdene i 
alternativ A12a. Samtidig er det en tunnel ved Norderhov som er negativt for reiseopplevelsen i dette 
alternativet. Alternativ A12b vurderes derfor å ha omtrent like god/dårlig reiseopplevelse som alt 
A12a. Sammenlignet med reiseopplevelsen på dagens vegstrekning vurderes opplevelsen av reisen 
også på dette alternativet som noe dårligere. 
 
Samlet sett vurderes konsekvensen av alternativ A12b som middels negativ (--). Alternativet er noe 
dårligere enn A12a, og blir rangert på en 8. plass for landskapsbilde som er plassen bak A12a. 

Rød korridor 
Alternativene i rød korridor går nær eksisterende E16 og over deler av Steinsletta ligger ny veg i 
dagens vegtrasé. Den røde korridoren omfatter 15 alternativer; A2c, A2e, A2f, A3c, A3e, A3f, A4c, A4e, 
A4f, A5c, A5e, A5f, A7c, A7e og A7f. 
 
En liten strekning over Steinsletta er lik for alle alternativene. Ellers er det 5 varianter i delstrekning 2 
og 3 varianter i delstrekning 3. Alternativene kobler seg til eksisterende veg ved Hvervenmoen. 
 
De områdene med stor verdi som blir berørt av den røde korridoren er fjorden ved Kroksund, 
Gjesvalhalvøya med Fekjær/Gjesvalåsen og Smiujordet. Ellers har Steinsletta middels til stor verdi og 
området ved Norderhov har middels verdi. Alle kombinasjonsmulighetene på strekningen mellom 
Stein og Hvervenmoen berører sistnevnte områder.   
 
Alternativ A2c går i bru over Kroksund og deretter i tunnel gjennom Fekjær/Gjesvalåsen. Tunnelen 
kommer ut ved Smiujordet på Gjesvalhalvøya der det blir et stort kryss midt ute på det åpne jordet. Se 
vurderinger under alternativ A1a.  
 

 
Figur 7-16: Toplanskryss på Smiujordet som vil forringe det uberørte jordbrukslandskapet svært mye. 
 
Fra Smiujordet går vegen i tunnel forbi Vik og ut i dagen ved Stein. Tunnelen gjør at området ved Vik 
skånes. Over det flate jordbrukslandskapet Steinsletta ligger vegen i og ved dagens veg og medfører 
stor vegflate med parallelført gang- og sykkelveg og dype sjakter ved driftsunderganger. I tillegg blir 
det inngrep knyttet til omlagt fv. 157 Vollgata. Landskapsrommet er stort og åpent og tåler til en viss 
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grad inngrepet så lenge det ligger på terreng. Vertikale elementer som belysning og støyskjermer, samt 
undergangene vil derimot være et visuelt problem.  
 
Vegen tar av fra eksisterende veg og går videre gjennom et halvt kryss og inn i det langsgående 
høydedraget Bjørke. Portalområdet og krysset vil være eksponert fra Steinsletta, men blir noe 
absorbert i det store landskapsrommet. Tunnelen vil skåne noen områder med stor verdi for 
landskapsbilde.  
 
Videre går vegen i et uoversiktlig og kupert landskap som medfører vekselvis fyllinger og skjæringer 
som er innenfor det akseptable for landskapsbilde. Vegens nærhet til Norderhov kirke, som har stor 
verdi for landskapsbilde, er visuelt problematisk. Frem til Hvervenmoen er det ingen visuelle 
utfordringer for landskapsbilde. Krysset på Hvervenmoen har derimot en svært negativ konsekvens 
lokalt, men området har liten verdi og er omsluttet av furumoer slik at det ikke er eksponert. 
 
Reiseopplevelsen på denne strekningen vil bestå av en utsiktsstrekning med store inngrep, visuell 
nærhet til vannet med bru over Kroksund, avbrudd med tunnel gjennom Fekjær/Gjesvalåsen, storslått 
utsikt på Smiujordet og deretter et avbrudd med tunnel. Reiseopplevelsen vil bli lik som i dag over 
jordbrukslandskapet Steinsletta, men blir redusert fordi vegen går inn i tunnel ved Bjørke. Videre vil 
den reisende beskue landemerket Norderhov kirke og kupert jordbrukslandskap. Vegens bredde vil 
være dominerende for den reisende og nye inngrep samt tunnelene reduserer reiseopplevelsen. 
Reiseopplevelsen vurderes som noe dårligere enn i dag. 
 
Samlet sett vurderes alternativ A2c å ha middels til stor negativ konsekvens (--/---) for landskapsbilde, 
og er rangert på en 20.plass sammen med blant annet alternativ A1b i blå korridor. I likhet med 
alternativ A1b har dette alternativet både bru over Kroksund og kryss på Smiujordet. Kryss på 
Smiujordet er vurdert som verre enn kryss på Hønen ved rangeringen av alternativene. 
 
Alternativ A2e er lik som alternativ A2c frem til midten av Steinsletta, se vurderinger over.  
 

 
Figur 7-17: Store inngrep i et helhetlig jordbrukslandskap på Hønen. 
 
Problemene for landskapsbilde oppstår når vegen tar av fra eksisterende E16 mot øst og deretter går på 
tvers av landskapets linjer. Dette medfører vekselvis skjæringer og fyllinger som bryter med det 
småskala landskapet. Vegen går videre inn i en kort tunnel i Ringåsen og portalområdene på begge 
sider er et stort visuelt problem fordi det fører til høye forskjæringer. Tunnelen skåner en kort 
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strekning og kommer ut av Ringåsen på et landskapsmessig svært dårlig sted. Området er uoversiktlig 
og har nedsynkninger og høye terrengnivåer som gjør at vegen ligger på høye fyllinger over eplehagen 
og inn i en tosidig høy skjæring før krysset. Det planskilte, hele krysset på Hønen vil dominere og 
være fremmed i et helhetlig jordbrukslandskap. Kryssets nærhet til Norderhov kirke og at vegen bryter 
alleen til Tandberg gård, er visuelt svært uheldig. Vegen videre til Hvervenmoen har ingen store 
problemer for landskapsbilde, men som i alternativ A2c er krysset på Hvervenmoen negativt for 
landskapsbilde lokalt. 
 
Reiseopplevelsen på dette alternativet er lik som alternativ A2c frem til midten av Steinsletta. I dette 
alternativet vil den reisende kunne oppleve det storslåtte slettelandskapet Steinsletta i en lengre 
sekvens enn A2c. Reiseopplevelsen er imidlertid preget av skjæringer siden vegen går på tvers av de 
langsgående kalkåsene, noe som reduserer opplevelsen. Vegen går inn i en kort tunnel og kommer ut i 
et mellomskala og variert jordbrukslandskap som er beriket med flotte gårdstun, allé og andre positive 
blikkfang. Norderhov kirke ligger som et landemerke, men vegen ligger tungt i terrenget, noe som 
fører til at den reisende ikke får utsyn mot kirken. Det planskilte krysset forringer også 
landskapsopplevelsen. Ved Hvervenmoen er opplevelsen lik som ved forrige alternativ. Totalt sett 
vurderes reiseopplevelsen som dårligere enn i dag. 
 
Samlet sett rangeres alternativ A2e som den dårligste av alle alternativene i alle korridorene og er 
vurdert å ha stor til meget stor negativ konsekvens (---/----). Dette er på grunn av krysset på 
Smiujordet og store inngrep ved tunnelen gjennom Ringåsen samt krysset på Norderhov.  
 
Alternativ A2f er også lik A2c og A2e frem til midten av Steinsletta, se vurderinger over. Men i 
motsetning til alternativ e har alternativ f en lang tunnel gjennom Søndre Veistein og Ringåsen, noe 
som fører til at tiltaket skåner større, verdifulle områder og inngrepene er små. Det blir imidlertid et 
halvt kryss før tunnelen som blir liggende å «sveve» over Steinsletta. Krysset ligger på tvers av 
landskapets linjer og er dermed vanskelig å forankre til terrengformer eller vegetasjonsmønster. Vegen 
får en bedre kurve før tunnelen enn alternativ e og vegen forankres til et høydedrag. Tunnelen kommer 
ut i jordbrukslandskapet ved Hverven og etter tunnelforlengelse er dette området lite problematisk for 
landskapsbilde. Ved Hvervenmoen er det lik konsekvens som på forrige alternativ. 
 
Reiseopplevelsen på dette alternativet er lik som alternativ A2c frem til midten av Steinsletta. Vegen 
går deretter inn i en lang tunnel som gjør at den reisende har en lengre sekvens med mørke og går 
glipp av det kuperte og varierte jordbrukslandskapet som er beriket med flotte gårdstun, allé og 
landemerke Norderhov kirke. Ved Hvervenmoen er opplevelsen lik som i forrige alternativ. Totalt sett 
vurderes reiseopplevelsen som noe dårligere enn i dag. 
 
Samlet sett vurderes alternativ A2f å ha middels til stor negativ konsekvens (--/---) og er rangert på en 
24.plass. Dette er først og fremst på grunn av bru over Kroksund og krysset på Smiujordet, men også 
det halve krysset som ligger på tvers av landskapets linjer på Steinsletta. 
 
Alternativ A3c er identisk med alternativ A2c på strekningen fra Skaret til Rørvik og fra Stein til 
Hvervenmoen, se beskrivelser ovenfor. Dette alternativet består av en lang tunnel gjennom 
Fekjær/Gjesvalåsen til Stein og skåner dermed store områder. Brukryssingen ved Kroksund og dens 
landingspunkter samt portalsonen ved Fekjær/Gjesvalåsen utgjør de største problemene for 
landskapsbildet. Portalsoneområdet og det halve krysset ved Stein vil etter terrengforming integreres 
greit og absorberes i det storskala landskapet. 
 
Reiseopplevelsen i dette alternativet vil bli lik som A2c fra Skaret til Rørvik og fra Stein og til 
Hvervenmoen. Den reisende vil over Kroksund oppleve visuell nærhet til vannet og ha utsikt over øy- 
og fjordlandskapet mot Steinsfjorden og Storøya. Ruten går deretter inn i en lang mørk sekvens 
gjennom Fekjær/Gjesvalåsen og kommer ut på Stein der den reisende kan skue utover den storslagne 
Steinsletta som er omringet av vegetasjonsdekte kalkåser og beriket med gårdstun og andre positive 
landskapselementer. Reiseopplevelsen vurderes som dårligere enn i dag på grunn av den lange 
tunnelen. 
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Samlet sett vurderes alternativ A3c å ha middels negativ konsekvens (--). Det er få problemer for 
landskapsbilde på strekningen unntatt brukyssing over Kroksund samt kryss og portalområdet inn i det 
langsgående høydedraget Bjørke. Alternativet er derfor rangert på en 8.plass.  
 

Alternativ A3e er identisk med alternativ A2c på strekningen fra Skaret til Rørvik, identisk med 
alternativ A3c på strekningen mellom Røvik og Stein og identisk med alternativ A2e på strekningen 
mellom Stein og Hvervenmoen. Se vurderinger over. 
 

 
Figur 7-18: Ved bruløsningen ligger krysset på Rørvik svært nær strandsonen og er eksponert mot fjorden. 
 
Samlet sett vurderes reiseopplevelsen å bli en god del dårligere enn i dag på grunn av den lange 
tunnelen fra Fekjær/Gjesvalåsen til Stein og på grunn av opplevelsen av store inngrep på Norderhov.  
 
Samlet sett vurderes konsekvensen som middels til stor negativ (--/---). Dette er først og fremst på 
grunn av brukryssingen over Kroksund, store inngrep før tunnelen gjennom Ringåsen og krysset på 
Norderhov. Alternativet er rangert til 20.plass som er dårligere enn alternativer der hovedproblemet for 
landskapsbildet er krysset i Vik. 
 
Alternativ A3f er identisk med alternativ A2c på strekningen fra Skaret til Rørvik, identisk med 
alternativ A3c på strekningen mellom Røvik og Stein og identisk med alternativ A2f på strekningen 
mellom Stein og Hvervenmoen. Se vurderinger over. 
 
Reiseopplevelsen vurderes som noe dårligere enn i dag på grunn av to lange tunneler mellom 
henholdsvis Fekjær/Gjesvalåsen og Stein, og Søndre Veistein til Hverven. Reisen inneholder 
imidlertid lite opplevelse av store inngrep. 
 
Samlet sett vurderes konsekvensen til middels negativ (--). Strekningen har lange strekninger med 
tunneler og skåner derfor verdifulle områder. Konsekvensen trekkes opp på grunn av brukrysningen 
over Kroksund og krysset på Steinsletta som ligger på tvers av landskapets linjer. Alternativet er bedre 
enn alternativer med kryss i Vik, kryss på Hønen og kryss på Steinsletta, og er rangert på en 13. plass 
for landskapsbilde. 
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Alternativ A4c er identisk med A2c mellom Skaret - Rørvik og mellom Stein - Hvervenmoen, se 
vurderinger ovenfor. Mellom Rørvik og Stein består alternativet av brukryssing over Kroksund, en 
lang tunnel gjennom Fekjær/Gjesvalåsen, ut i dagen i Vik og inn i en kort tunnel til Stein. 
Brukryssingen ved Kroksund, portalsonen ved Fekjær/Gjesvalåsen samt krysset i Vik utgjør de store 
problemene for landskapsbildet. Vegen kommer ut i Vik og veganlegget blir en enda større visuell 
barriere mot fjorden enn i dag. Vegen har ingen forankring til stedets form og elementer. Inngrepene 
er store og blir dominerende i det småskala landskapet, først og fremst i forbindelse med krysset. 
Vegen fortsetter inn i tunnel gjennom Steinsåsen og ut ved Stein og skåner derfor noen områder. 
 

 
Figur 7-19: Krysset i Vik er en svært stor visuell barriere mot fjorden og har ingen forankring til stedet. 
 
Reiseopplevelsen i dette alternativet er lik reiseopplevelsen beskrevet i A2c på strekningen mellom 
Skaret – Rørvik og Stein – Hvervenmoen. På delstrekningen mellom Rørvik og Stein krysser vegen 
Kroksund i bru og man vil oppleve visuell nærhet til vannet. Ruten går inn i en kort tunnel i 
Fekjær/Gjesvalåsen og kommer ut i det småskala landskapet på Vik. Her preges synsinntrykkene av 
dominerende grå flater og kaotisk utforming som forringer reiseopplevelsen. Siden vegen går tett på 
strandsonen, får allikevel den reisende et kort skue utover Steinsfjorden med holmer og øyer. Etter 
krysset fortsetter reiseruten inn i en tosidig skjæring før en kort tunnel. Etter dette lille avbruddet 
kommer den reisende ut i det storslagne slettelandskapet. Totalt sett vurderes reiseopplevelsen noe 
dårligere enn i dag, delvis på grunn av flere korte tunneler og delvis på grunn redusert reiseopplevelse 
på Vik. 
 
Samlet sett vurderes dette alternativet å ha middels til stor negativ konsekvens (--/---). Dette er først og 
fremst på grunn av brukryssingen over Kroksund og det store inngrepet i Vik. Alternativet er rangert 
til en 15.plass der de bedre alternativene har mer tunnelstrekninger eller har rundkjøring i stedet for 
helt kryss i Vik. 
 
Alternativ A4e er identisk med strekningen fra Skaret til Rørvik i alternativ A2c, identisk med 
strekningen mellom Røvik og Stein i alternativ A4c og identisk med strekningen mellom Stein og 
Hvervenmoen i A2e. Se vurderinger over. 
 
Reiseopplevelsen vurderes som dårligere enn i dag delvis på grunn av flere tunneler og delvis på grunn 
av visuelt kaos på Vik og opplevelsen av store inngrep i et middels skala landskap på Hønen.  
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Samlet sett vurderes dette alternativet å ha stor negativ konsekvens (---). Dette er på grunn av det hele 
krysset i Vik som medfører en ennå større visuell barriere mot fjorden samt de store inngrepene i 
forbindelse med den korte tunnelen gjennom Ringåsen og det hele krysset på Hønen. Alternativet er 
rangert til 27.plass og er derfor et av de dårligste alternativene. Gul korridor med fire-felt og alternativ 
A2e med kryss både på Smiujordet og på Hønen er hakket verre. 
 
Alternativ A4f er identisk med strekningen fra Skaret til Rørvik i alternativ A2c, identisk med 
strekningen mellom Røvik og Stein i alternativ A4c og identisk med strekningen mellom Stein og 
Hvervenmoen i A2f. Se vurderinger over. 
 

 
Figur 7-20: Tunnelportal og halvt kryss på Stein er forankret noe til terrengformen Steinsåsen. Vegen over 
Steinsletta blir absorbert noe fordi den ligger på terreng. Undergangen for fv.157 Vollgata vil derimot bli en 
sjakt i et ellers flatt landskap.   
 
Samlet sett vurderes reiseopplevelsen som noe dårligere enn i dag først og fremst på grunn av to korte 
tunneler og en lang tunnel. Et visuelt kaos i forbindelse med krysset i Vik bidrar også negativt til 
reiseopplevelsen.  
 
Samlet sett vurderes dette alternativet å ha middels til stor negativ konsekvens (--/---). 
Hovedproblemet for landskapsbilde på dette alternativet er brukryssing over Kroksund, visuelt kaos i 
Vik og halvt kryss på Steinsletta som ligger på tvers av landskapets linjer. Alternativet er rangert til en 
18.plass for landskapsbilde. Alternativer med kryss på Smiujordet er rangert som dårligere. 
 
Alternativ A5c er identisk med strekningen fra Skaret til Rørvik og strekningen mellom Stein og 
Hvervenmoen i alternativ A2c. Se vurderinger over. 
 
Mellom Rørvik og Stein går vegen store deler i tunnel med unntak av kryssområde på Rørvik, kryss i 
dagen i Vik (se vurderinger i alternativ A4c) og halvt kryss på Stein. Hovedproblemet for 
landskapsbilde i dette alternativet er krysset i Vik og vegens visuelle barriere mot fjorden, samt halvt 
kryss på Steinsletta før tunnelen gjennom den langsgående kalkåsen Bjørke. 
 
Reiseopplevelsen er lik som i A2c fra Skaret til Rørvik og fra Stein til Hvervenmoen. Samlet sett 
vurderes reiseopplevelsen som dårligere enn i dag først og fremst på grunn av den lange 
tunnelstrekningen i delstrekning 2 og at den reisende ikke får oppleve den visuelle nærheten ved å 
krysse Kroksund på bru. Ytterligere to tunneler og visuelt kaos på Vik bidrar også negativt.  
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Figur 7-21: Halvt kryss før tunnelportalen i kalkåsen Bjørke. Ny veg vil bryte den snorrette E16 som ligger der i 
dag. 
 
Dette alternativet vurderes totalt sett til middels negativ konsekvens (--) for landskapsbilde. Tunnelene 
skåner store områder med stor verdi, men dagsone i Vik og kryss på Steinsletta trekker konsekvensen 
noe opp. Alternativet er rangert til en 8.plass. Alternativer med mer tunnel eller alternativer som går 
forbi Bymoen er rangert på en bedre plass. 
 
Alternativ A5e er identisk med alternativ A2c mellom Skaret og Rørvik, identisk med alternativ A5c 
mellom Rørvik og Stein og identisk med alternativ A2e mellom Stein og Hvervenmoen. Se 
vurderinger over. 
 
Reiseopplevelsen vurderes som en god del dårligere enn i dag. Som i alternativ A5c er dette på grunn 
av tunnelstrekningene mellom Rørvik og Stein, visuelt kaos i Vik og opplevelsen av store inngrep ved 
Norderhov. 
 
Samlet sett vurderes dette alternativet til middels til stor negativ konsekvens (--/---). Hovedproblemet 
for landskapsbilde er det hele krysset i Vik som medfører en ennå større visuell barriere mot fjorden 
enn i dag, de store inngrepene i forbindelse med den korte tunnelen gjennom Ringåsen og det hele 
krysset på Hønen. Alternativet er rangert til en 20.plass.  
 
Alternativ A5f er identisk med alternativ A2c mellom Skaret og Rørvik, identisk med alternativ A5c 
mellom Rørvik og Stein og identisk med alternativ A2f mellom Stein og Hvervenmoen. Se 
vurderinger over. 
 
Reiseopplevelsen vurderes som en god del dårligere enn i dag. Som i alternativ A5c er dette på grunn 
av to tunneler mellom Rørvik og Stein samt opplevelsen av visuelt kaos i Vik. I dette alternativet er 
det i tillegg en lang sekvens med mørk tunnel gjennom Ringåsen til Hverven gård.  
 
Samlet sett vurderes dette alternativet til middels negativ konsekvens (--). Tunnelene skåner store 
områder med stor verdi, men dagsonen i Vik og krysset på Steinsletta som ligger på tvers av 
landskapets linjer trekker konsekvensen noe opp. Alternativet er rangert til en 13.plass. 
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Alternativ A7c er identisk med alternativ A2c mellom Skaret og Rørvik og mellom Stein og 
Hvervenmoen. Mellom Rørvik og Stein går vegen i en svært lang undersjøisk tunnel. Kryssområdene 
på Rørvik og Stein har små problemer for landskapsbilde sett i lys av hele strekningen. 
 
Reiseopplevelsen er lik A2c fra Skaret til Rørvik og fra Stein til Hvervenmoen, se vurderinger over. 
Totalt sett vurderes reiseopplevelsen som en god del dårligere enn i dag. Dette er først og fremst på 
grunn av den lange tunnelen mellom Rørvik og Stein. 
 
Totalt sett vurderes dette alternativet å ha liten til middels negativ konsekvens (-/--) for 
landskapsbilde. Dette er først og fremst fordi den lange tunnelen skåner store områder med stor verdi. 
Konsekvensen trekkes noe opp på grunn av krysset på Steinsletta før vegen går inn i tunnelen gjennom 
Bjørke. Alternativet er rangert til en 4.plass for landskapsbilde. 
 
Alternativ A7e er identisk med alternativ A2c mellom Skaret og Rørvik, identisk med alternativ A7c 
mellom Rørvik og Stein og identisk med alternativ A2e mellom Stein og Hvervenmoen. Se 
vurderinger over. Mellom Rørvik og Stein går vegen i en svært lang undersjøisk tunnel.  
 
Reiseopplevelsen vurderes som en god del dårligere enn i dag. Som i alternativ A7c er dette først og 
fremst på grunn av den svært lange tunnelen mellom Rørvik og Stein, se vurderinger på alternativ 
A7c. 
 
Totalt sett vurderes konsekvensen av dette alternativet som middels til stor negativ (--/---). 
Hovedproblemet for landskapsbilde er de store inngrepene i forbindelse med den korte tunnelen 
gjennom Ringåsen og det hele krysset på Hønen. Konsekvensen trekkes derimot ned på grunn av den 
svært lange tunnelen som skåner store områder med stor verdi for landskapsbilde. Alternativet er 
rangert på en 17.plass. 
 
Alternativ A7f er identisk med alternativ A2c på strekningen mellom Skaret og Rørvik, identisk med 
alternativ A7c på strekningen mellom Rørvik og Stein og identisk med A2f på strekningen mellom 
Stein og Hvervenmoen. Se vurderinger over. 
 
Reiseopplevelsen vurderes som en god del dårligere enn i dag. Som i alternativ A7c og A7e er dette på 
grunn av den svært lange tunnelstrekningen i delstrekning 2. Den reisende får derfor ikke opplevd 
nærheten til fjordlandskapet over Kroksund og får heller ingen avbrekk i den lukkede 
tunnelsekvensen. Ytterligere lang tunnel i delstrekning 3 fører også til redusert reiseopplevelse.  
 
Samlet sett vurderes konsekvensen av alternativ A7f å være liten til middels negativ (-/--). Den svært 
lange tunnelen skåner store områder som har stor verdi for landskapsbilde og trekker derfor 
konsekvensen ned. Hovedproblemet for landskapsbilde i dette alternativet er krysset på Steinsletta 
som ligger på tvers av landskapets linjer. Alternativet er rangert til en 6.plass. 

Gul korridor 
Den gule korridoren skiller seg fra de andre ved at den går i det bratte skråningslandskapet øst for 
Steinsfjorden. Traséen er ganske lik på alle fire alternativene, men to av dem tar av fra Høgkastet 
(Alternativ A10 og A11), mens de to andre går ned til Rørvik før de går inn i tunnel her. To av de gule 
linjene består dessuten av 2-feltsveger på strekningen fra Sundvollen til Hvervenmoen (Alternativ A9 
og A11), mens de to andre har firefeltsstandard på hele strekningen. Kurvaturen for 4-feltsvegene er 
noe stivere enn på 2-feltsvegene. 
 
Det er ingen områder med stor verdi som blir direkte berørt av de gule linjene bortsett fra Hvalpåsen. 
Denne ligger på delstrekning 1 og blir berørt i alle alternativene. Tandbergmoen har stor verdi, men i 
dette området ligger vegen i tunnel. 
 
  



 E16 – Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 7-23 
 

Kapittel 7: Ikke-prissatte konsekvenser 
 

Alternativ A8 
Alternativ A8 har fire felt og fartsgrense 100 km/t. Mellom Skaret og Rørvik er alternativet likt som i 
de aller fleste alternativene, og det er de store terrenginngrepene i et sidebratt skråningslandskap som 
gjør tiltaket dårlig for landskapsbildet.  
 
Fra Rørvik til Hvervenmoen er det to lange strekninger som er vanskelige for landskapsbilde. Den 
første av disse ligger i skråningen langs Steinsfjorden. I likhet med delstrekning 1 vil man her få lange 
og høye fjellskjæringer som blir svært synlige fra landskapet omkring. På delstrekning 1 er inngrepet i 
et område som fra før har en veg, mens delstrekning 2 gi enorme inngrep i uberørt terreng.  
 
I tillegg er strekningen mellom Åsa og Hvervenmoen svært uheldig for landskapsbildet. Her krysser 
vegen de store åsdragene på tvers, og selv om det blir flere tunneler på strekningen, vil man få en 
stadig skiftning mellom høye tosidige skjæringer og fyllinger. Vegen vil medføre store sår og vil ligge 
totalt uten forankring i hverken terrengformer eller vegetasjonsmønster. Der vegen ligger ute på 
jordene, sprenger den dessuten skalaen på landskapet. 
 
Selv om delstrekning 2 også går igjennom delområder der konsekvensen bare er middels negativ, er 
det de to nevnte som vil prege linja, både på grunn av utstrekningen og fordi inngrepene er så store. 
 
Reiseopplevelsen vurderes som en god del dårligere enn i dag, delvis pga store terrenginngrep, delvis 
fordi det blir lite variasjon i opplevelse. 
 
Samlet sett vurderes konsekvensen av alternativ A8 som stor negativ (---). Alternativet er rangert på en 
28. plass sammen med alternativ A10 som har terrenginngrep av tilsvarende størrelse. Alternativene er 
rangert som de nest dårligste for landskapsbilde fordi de medfører inngrep på svært lange strekninger, 
og er derfor vurdert som dårligere enn alternativer med mer konsentrerte inngrep. 
 
Alternativ A9 
Alternativ A9 er likt som A8 fram til Rørvik, deretter går dette alternativet stort sett med to felt, mens 
alternativ A8 har fire felt. Alternativ A8 har noe stivere kurvatur fordi dimensjonerende fart er høyere. 
I det sidebratte terrenget langs Steinsfjorden vil dermed inngrepene bli betydelig mindre med dette 
alternativet, og konsekvensen mindre negativ. Der vegen går vestover fra Åsa mot Hvervenmoen vil 
imidlertid inngrepene bli omtrent som i alternativ A8. Her går vegen på tvers av terrengformene, slik 
at høyden på fyllinger og skjæringer er uavhengig av bredden på vegen. 
 
Siden vegen i dette alternativet ligger i samme trasé som alternativ A8, vil reiseopplevelsen bli 
forholdsvis lik i disse to alternativene. Det som skiller alternativ A9 fra A8 er at det vil bli mindre 
inngrep som forstyrrer opplevelsen langs utsiktsstrekningen fra Rørvik og nordover. Totalt sett 
vurderes dermed reiseopplevelsen som dårligere enn på dagens veg, men bedre enn i alternativ A8.  
 
Samlet sett vurderes konsekvensen av alternativ A9 som middels til stor negativ (--/---). Alternativet er 
rangert på 25. plass sammen med alt A11 fordi disse alternativene i likhet med A8 og A10 medfører 
inngrep på svært lange strekninger, men inngrepene er mindre enn i alternativene A8 og A10. 
 
Alternativ A10 
Alternativ A10 har i likhet med alternativ A8 4 kjørefelt hele vegen. Traséen er dessuten den samme, 
bortsett fra på en kort strekning mellom rasteplassene ved Høgkastet og Sundvollen. Omfanget og 
konsekvensen av dette alternativet er dermed lik som for alternativ A8, se nærmere beskrivelse 
ovenfor.  
 
Reiseopplevelsen i alternativ A10 vurderes som identisk med reiseopplevelsen i alternativ A8, se 
nærmere beskrivelse ovenfor. Sammenlignet med reiseopplevelsen på dagens vegstrekning vurderes 
opplevelsen av dette alternativet som en god del dårligere.  
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Samlet sett vurderes konsekvensen av alternativ A10 som stor negativ (---). Alternativet er rangert på 
en 28. plass for landskapsbilde sammen med alternativ A8, se omtale ovenfor. 
 
Alternativ A11 
Alternativ A11 er likt som alternativ A10 fram til rasteplassene ved Høgkastet. Herfra består 
alternativet i likhet med A9 stort sett av to kjørefelt, og bortsett fra på en kort strekning mellom 
rasteplassene ved Høgkastet og Sundvollen er traséen den samme. Omfanget og konsekvensen av dette 
alternativet er dermed lik som for alternativ A9, se nærmere beskrivelse ovenfor.  
 
Reiseopplevelsen i alternativ A11 vurderes som identisk med reiseopplevelsen i alternativ A9, se 
nærmere beskrivelse ovenfor. Totalt sett vurderes dermed reiseopplevelsen som dårligere enn på 
dagens veg, men bedre enn i alternativ A8 og A10.  
 
Samlet sett vurderes konsekvensen av alternativ A11 som middels til stor negativ (--/---).Alternativet 
er rangert på en 25. plass for landskapsbilde sammen med alternativ A9, se omtale ovenfor. 
 

Rosa korridor 
Alternativene i rosa korridor har redusert standard og følger dagens vegtrasé fra Skaret til 
Hvervenmoen med unntak av kryssingen av Kroksund i bru med tunnel gjennom Fekjær/Gjesvalåsen 
eller tunnel under Kroksund. Begge alternativene ender ut i Vik. Den rosa korridoren omfatter 4 
alternativer: B13d, B14d, C13d og C14d. Fra Skaret til Rørvik har vegen to kombinasjonsmuligheter; 
smal firefeltsveg eller 2/3-feltsveg og fra Rørvik til Stein er det to kombinasjonsmuligheter ved å 
enten krysse Kroksund i bru eller i tunnel. Fra Stein til Hvervenmoen er det bare en 
kombinasjonsmulighet. 
 
Endret landskapsbilde etter bygging av midtdeler på eksisterende E16 Vik – Botilrud 

Dette tiltaket vil mest sannsynlig være gjennomført i god tid før sammenligningsåret for dette 
prosjektet (2023). Tiltaket må derfor legges til grunn for vurderingene av landskapsbilde i dette 
området. Siste del av delstrekning 2 og delstrekning 3 frem til Botilrud vil derfor få et annet 
utgangspunkt for vurderingene av nytt tiltak. 

Landskapsbilde på den aktuelle strekningen blir forringet på grunn av etablering av midtdeleren. 
Midtdeleren medfører et forstyrrende langsgående element og dette er spesielt negativt over 
slettelandskapet Steinsletta. Midtdeleren fører til at vegen, på enkelte strekninger, vil bli utvidet noe. 
 
Alternativ B13d er identisk med alternativ A fra Skaret til Nes-tunnelen i nord, se vurdering over. Det 
er de store terrenginngrepene i et sidebratt og eksponerte skråningslandskap som gjør tiltaket dårlig for 
landskapsbildet. På resten av strekningen i det sidebratte terrenget blir det 2/3-feltsløsning. Vegen blir 
her liggende innenfor dagens vegbane store deler og det er bare noen få steder det blir nye inngrep.  
 
På strekningen mellom Rørvik og Stein er det kryss i Rørvik, brukryssingen ved Kroksund, 
landingspunktene for brua, portalsonene ved Fekjær/Gjesvalåsen og dagstrekningen i Vik som utgjør 
de største problemene for landskapsbildet. I motsetning til brua i de øvrige bru-alternativene, er denne 
brua rett i horisontal- og vertikalkurvaturen. Den vil derfor ikke fremstå påfallende prangende og 
visuelt forstyrrende i øy- og fjordlandskapet med stor verdi. Tettheten av bruene er derimot lik som de 
andre alternativene og med sine ulike uttrykk, retninger og skala totalt sett vil gi et inntrykk som 
grenser mot kaotisk. Landskapet ved Fekjær/Gjesvalåsen har også stor verdi for landskapsbildet. 
Mesteparten av åsen vil bli skånet av en tunnel, men portalsonene medfører dype forskjæringer i et 
landskap med liten skala.  



 E16 – Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 7-25 
 

Kapittel 7: Ikke-prissatte konsekvenser 
 

 
Figur 7-22: Rundkjøring på Rørvik og rett bru over Kroksund er noe bedre for landskapsbilde enn løsningene 
med fullverdig standard. Tettheten av bruer er derimot lik og vil bli visuelt problematisk. 
 
Vegen kommer ut i Vik og veganlegget forblir en stor visuell barriere mot fjorden og er derfor også 
eksponert fra fjorden. Inngrepene er dominerende i det småskala landskapet og tiltaket følger ikke 
landskapets linjer. Rundkjøringen vil derimot fungere bedre visuelt sett enn planskilt kryss, fordi 
rundkjøringen er i plan og ikke «ruver» over terrenget. Vegen frem til Stein er ikke et stort problem 
for landskapsbilde. 
 
Fra Stein til Hvervenmoen er hovedproblemet utvidelse av vegen og rundkjøringer på Steinsletta. 
Vegflaten blir større og i tillegg vil rundkjøringene, parallelført lokalveg/ GS-veg og underganger føre 
til visuelt kaos av veger og inngrep. Landskapsrommet er imidlertid storskala og flatt og vil absorbere 
inngrepet noe. Utvidelsen er spesielt kritisk for landskapsbilde i nordre del av Steinsletta, der 
landskapet har en mindre skala i tillegg til at bebyggelse ligger svært nær vegen. Videre ligger vegen 
med en stor fylling i et daldrag men som er lite eksponert. På Botilrud rydder ny rundkjøring opp i et 
eksisterende kaotisk veglandskap. Rundkjøringen på Hønen og dens nærhet til landemerke Norderhov 
kirke bidrar negativt til landskapsbilde. Rundkjøringen og vegen ligger derimot mye bedre i 
landskapet enn planskilt kryss i alternativ e. Vegen frem til Hvervenmoen er ikke et stort problem for 
landskapsbilde. 
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Figur 7-23: Rundkjøring på Hønen integreres noe bedre i jordbrukslandskapet enn det planskilte krysset i 
fullverdig standard. Bredere veg og nærhet til Norderhov kirke bidrar negativt for landskapsbilde. 
 

 
Figur 7-24: Rundkjøring på Botilrud rydder opp i et eksisterende ustrukturert vegkryss. 
 
Reiseopplevelsen vurderes som noe dårligere enn i dag delvis på grunn opplevelsen av større inngrep 
ved høyere skjæringer mellom Skaret til Nes-tunnelen nord og delvis på grunn av bredere vegflate og 
visuell forstyrrelse av flere vegelementer, rundkjøringer og nye inngrep. Farten er også høyere slik at 
den reisende ikke får tid til å absorbere inntrykkene. Dette bidrar til svekket reiseopplevelse.   
 
Samlet sett vurderes konsekvensen av alternativ B13d som middels negativ (--). Vegen ligger i og ved 
dagens veg og gjør derfor ikke nye inngrep i «uberørt» terreng. Hovedproblemene for landskapsbilde 
er imidlertid strekningen mellom Skaret og Nes-tunnelen nord som medfører svært høye skjøringer i et 
sidebratt og eksponert område samt kryssingen av Kroksund, rundkjøring i Vik og inngrepet av 
rundkjøringen på Hønen. Alternativet er rangert til en 8.plass. 
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Alternativ B14d identisk med alternativ A fra Skaret til Nes-tunnelen i nord, se vurdering over. Det er 
de store terrenginngrepene i et sidebratt og eksponerte skråningslandskap som gjør tiltaket dårlig for 
landskapsbildet. På resten av strekningen i det sidebratte terrenget blir det 2/3-feltsløsning. Denne 
strekningen er identisk med alternativ B13d, se vurderinger av konsekvens over. Vegen blir her 
liggende innenfor dagens vegbane store deler og det er bare noen få steder det blir nye inngrep. 
 
På strekningen mellom Rørvik og Stein er det dagstrekningen i Vik som utgjør det største problemet 
for landskapsbilde. Se vurderinger beskrevet i alternativ B13d. Vegen går fra Rørvik og i tunnel under 
Kroksund og skåner derfor flere verdifulle områder. Fra Stein til Hvervenmoen er strekningen identisk 
med alternativ B13d, se vurderinger konsekvens ovenfor. 
 

 
Figur 7-25: Rundkjøring i Vik vil fremstå som en visuell barriere mot fjorden men ikke i så stor grad som det 
planskilte krysset i fullverdig standard. 
 
Reiseopplevelsen vurderes som dårligere enn i dag. Reiseopplevelsen blir identisk som alternativ 
B13d, se beskrivelse over. Dette alternativet har imidlertid tunnel under Kroksund og den reisende 
mister opplevelsen av å krysse Kroksund i bru og den visuelle nærheten til vannet. 
 
Samlet sett vurderes konsekvensen av dette alternativet som liten til middels negativ (-/--). Som 
alternativ B13d ligger vegen i og ved dagens veg og gjør derfor ikke nye inngrep i uberørt terreng. 
Hovedproblemene for landskapsbilde er imidlertid strekningen mellom Skaret og Nes-tunnelen nord 
som medfører svært høye skjøringer i et sidebratt og eksponert område samt rundkjøring i Vik og 
inngrepet av rundkjøringen på Hønen. Alternativet er rangert til en 4.plass for landskapsbilde. 
 
Alternativ C13d er identisk med B13d fra Rørvik til Hvervenmoen, se vurderinger over. Fra Skaret til 
Rørvik er vegen lagt med smal firefelts. Dette alternativet, som alternativ B13d, er identisk med 
alternativ A fra Skaret til Nes-tunnelen nord. Videre er vegen noe bedre enn alternativ A men har 
fortsatt stor konsekvens. Det er de store terrenginngrepene i et sidebratt og eksponerte 
skråningslandskap som gjør tiltaket dårlig for landskapsbildet. Som i alternativ A og B (til og med 
Nestunnelen) blir det høye fjellskjæringer som blir eksponert mot fjorden, og siden skjæringene er i 
fjell vil de bli varige sår i landskapet. Resultatet blir et inngrep som overskrider landskapets tåleevne. 
 
Reiseopplevelsen i alternativ C13d er dårligere enn i dag og vil bli lik som i B13d fra Rørvik til 
Hvervenmoen, se beskrivelse ovenfor. Fra Skaret til Rørvik vil reiseopplevelsen bli tilnærmet identisk 
med alternativ A. 
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Samlet sett vurderes konsekvensen av dette alternativet som middels til stor negativ (--/---). 
Hovedproblemet for landskapsbilde er de store terrenginngrepene i det sidebratte terrenget mellom 
Skaret og Rørvik, brukryssingen av Kroksund og rundkjøringen i Vik og på Hønen. Alternativet er 
rangert til 15.plass som er den dårligste i rosa korridor. 
 
Alternativ C14d er identisk med alternativ C13d fra Skaret til Rørvik og alternativ B14d fra Rørvik til 
Hvervenmoen, se vurderinger av konsekvens ovenfor. 
 
Reiseopplevelsen i dette alternativet er lik alternativ C13d fra Skaret til Rørvik og lik alternativ B14d 
fra Rørvik til Hvervenmoen. Se beskrivelse ovenfor. 
 
Samlet sett vurderes konsekvensen som middels negativ (--). Dette alternativet har tunnel under 
Kroksund og skåner derfor dette området med stor verdi. Konsekvensen er først og fremst på grunn av 
de store terrenginngrepene mellom Skaret og rundkjøringene i Vik og på Hønen. Alternativet er 
rangert til 8.plass. 
 

 
Figur 7-26:Utsiktsbilde fra Tandbergmoen og utover deler av prosjektområdet. 
 
 

7.2.5 Samlet framstilling av konsekvens 
Nedenfor er alle alternativene framstilt med samlet konsekvens og innbyrdes rangering. Begrunnelsen 
for rangeringen av alternativene er gjort nærmere rede for i Temarapport Landskapsbilde. 
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Tabell 7-1: Samlet framstilling av konsekvenser for tema landskapsbilde 
 

Landskapsbilde     

ALTERNATIV/ 

VARIANTER 

KONSEKVENS  RANGERING 

 0  0  1 

 A1a  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  19 

 A6a  ‐ / ‐ ‐  2 

 A12a  ‐ / ‐ ‐  7 

 A1b  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  20 

 A6b  ‐ / ‐ ‐  3 

 A12b  ‐ ‐  8 

 A2c  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  20 

 A2e  ‐ ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐ ‐  30 

 A2f  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  24 

 A3c  ‐ ‐  8 

 A3e  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  20 

 A3f  ‐ ‐  13 

 A4c  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  15 

 A4e  ‐ ‐ ‐  27 

 A4f  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  18 

 A5c  ‐ ‐  8 

 A5e  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  20 

 A5f  ‐ ‐  13 

 A7c  ‐ / ‐ ‐  4 

 A7e  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  17 

 A7f  ‐ / ‐ ‐  6 

 A8  ‐ ‐ ‐  28 

 A9  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  25 

 A10  ‐ ‐ ‐  28 

 A11  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  25 

 B13d  ‐ ‐  8 

 B14d           ‐ / ‐ ‐  4 

 C13d  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  15 

  C14d  ‐ ‐   8 

 
For å framstille den prioriterte rekkefølgen for landskapsbilde, er alternativene sortert etter rangering i 
tabellen nedenfor. Bortsett fra rekkefølgen, er innholdet i denne tabellen lik den som er vist ovenfor.  
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Tabell 7-2: Samlet konsekvensvurdering for tema landskapsbilde, sortert etter rangering. Beste alternativ står 
øverst. 
 

Landskapsbilde     

ALTERNATIV/ 

VARIANTER 

KONSEKVENS  RANGERING 

  0  0  1 

  A6a  ‐ / ‐ ‐  2 

  A6b  ‐ / ‐ ‐  3 

  A7c  ‐ / ‐ ‐  4 

  B14d             ‐ / ‐ ‐  4 

  A7f  ‐ / ‐ ‐  6 

  A12a  ‐ / ‐ ‐  7 

  A12b  ‐ ‐  8 

  B13d  ‐ ‐  8 

  A3c  ‐ ‐  8 

  A5c  ‐ ‐  8 

  C14d  ‐ ‐   8 

  A3f  ‐ ‐  13 

  A5f  ‐ ‐  13 

  A4c  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  15 

  C13d  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  15 

  A7e  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  17 

  A4f  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  18 

  A1a  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  19 

  A2c  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  20 

  A1b  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  20 

  A3e  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  20 

  A5e  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  20 

  A2f  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  24 

  A11  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  25 

  A9  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  25 

  A4e  ‐ ‐ ‐  27 

  A10  ‐ ‐ ‐  28 

  A8  ‐ ‐ ‐  28 

  A2e  ‐ ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐ ‐  30 
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Usikkerhet 
Den viktigste usikkerheten ved vurderingen av konsekvenser for landskapsbilde er brukryssingen ved 
Kroksund. Her er det stor usikkerhet i forbindelse med utformingen av en eventuell bru. Det er 
forutsatt en lett og lavmælt konstruksjon da en slik bru til en viss grad vil kunne harmonere med 
landskapet den ligger i. Dette forutsetter imidlertid at vegen krysser fjorden alene og at det ikke blir 
noen jernbanekryssing ved Kroksund. Området kan til en viss grad tåle en enkelt bru med enten bare 
veg eller jernbane, mens en felles bru med både veg og bane vil få en dimensjon som bryter med 
landskapet, og konsekvensen for brualternativene vil bli mye mer negativ enn det som er beskrevet i 
denne rapporten. Å bygge veg og jernbane på hver sin bru er heller ingen god løsning da det i så fall 
vil bli flere bruer i området enn det landskapet tåler.  
 
Siden dette prosjektet er på kommunedelplan-nivå, er planleggingen av vegen gjort på et overordnet 
nivå. Det finnes mange måter å detaljutforme anlegget på, og det er derfor gjort en del forutsetninger 
når konsekvensene er vurdert. Disse forutsetningene bygger på faglige vurderinger av hvordan 
anlegget kan utformes på en estetisk god måte og er beskrevet i Temarapport Landskapsbilde. 
Eksempler på slike forutsetninger er forming av terreng og støytiltak, beplantning, forlengelse av 
tunnelportaler og lokalisering av lokale tilfartsveier. Det knyttes imidlertid usikkerhet til hvordan disse 
forutsetningene blir fulgt opp i den videre planleggingen. 
 
Det er også vanskelig på dette plannivået å ha full oversikt over hvilke tekniske elementer og annet 
utstyr som vil prege veien. Dette kan dreie seg om luftinntak og tekniske rom i forbindelse med 
tunneler, vegrekkverk, skilt, viltgjerder, mobilmaster osv. Alt slikt utstyr vil kunne påvirke 
omgivelsene negativt, men også her er det muligheter for landskapstilpasning. Dette må i så fall 
planlegges på et senere plannivå.  
 
Et annet usikkerhetsmoment er fremtidige krav i vegnormalene. Prosjektet er vurdert ut fra gjeldene 
normaler. Dersom disse blir skjerpet og det for eksempel blir krav om et bredere vegprofil eller slakere 
kurver, vil dette gjøre at inngrepene langs vegen blir større. Dette vil ha særlig stor betydning i det 
sidebratte terrenget langs Holsfjorden og Steinsfjorden. 
 
Videre er det knyttet usikkerhet til fremtidig utvikling langs vegen. Spesielt i forbindelse med 
kryssene kan det være fare for næringsutvikling nær anlegget. Ved Smiujordet og Norderhov vil en 
slik utvikling bli svært ødeleggende. Dette er imidlertid forhold som er vanskelig å forutse, og det er 
derfor i vurderingene av omfang forutsatt at det ikke blir noen slik utvikling. 
 
 

7.2.6 Konsekvenser i anleggsperioden 
I senere fase må det utarbeides rigg- og anleggsplan for å skåne verdifulle områder for landskapsbilde. 
 
 

7.2.7 Avbøtende tiltak 
I konsekvensvurderingene er det forutsatt mange tiltak for å sikre en best mulig landskapstilpasning av 
de ulike alternativene. Eksempler på slike tiltak er bruer og tunneler, forlengelse av tunneler ved hjelp 
av utstøping samt terrengforming og beplantning. Hvilke forutsetninger som er gjort er beskrevet 
under hvert enkelt alternativ i Temarapport Landskapsbilde.  
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7.3 Nærmiljø og friluftsliv 
 
Utdrag fra planprogrammet: 

 
Tema Nærmiljø og friluftsliv omhandler hvordan tiltaket berører menneskers daglige livsmiljø og 
deres muligheter til opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse.  
 
 

7.3.1 Overordnet beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger i et variert og særegent natur- og kulturlandskap som domineres av kontrasten 
mellom Tyrifjordens og Steinsfjordens vannspeil og de bratte åssidene som strekker seg opp mot 
platået på Krokskogen. Planområdet har rik historie og Hole og Ringerike omtales ofte som 
”Sagariket”. Historiske kulturminner utgjør viktige opplevelseskvaliteter for nærmiljø og friluftsliv. 

Det er omfattende bolig- og hyttebebyggelse innenfor planområdet. De største boligkonsentrasjonene 
ligger på Sundvollen, på Helgelandsmoen og på Tolpinrud, men også Kroksund, Vik, Steinsåsen, 
Hvervenmoen og Ringåsen har relativt store boligkonsentrasjoner. De største hyttekonsentrasjonene 
innenfor planområdet er lokalisert til Loråsen og Storøya. Spredt bolig- og fritidsbebyggelse finnes for 
øvrig omkring store deler av Steinsfjorden og ned mot Tyrifjorden, innenfor planområdet. Barnehage 
og/eller skole finnes på Sundvollen, Vik, Løken, Bymoen, Norderhov, Hvervenmoen, Tolpinrud, Åsa 
og Veien. På Helgelandsmoen er en barnehage under planlegging (2010).  

Det er naturgitte forutsetninger for et variert friluftsliv innenfor planområdet. Strandsonen, øyene, 
selve Steinsfjorden/Tyrifjorden og omkringliggende skogarealer, er mye brukt til friluftsliv hele året. 
Om sommeren er det spesielt båtliv, fotturer, golf, telting på øyene og fiske som dominerer her, mens 
om vinteren er isfiske og skigåing populært. Krepsefisket i området, spesielt i Steinsfjorden og nordre 
deler av Tyrifjorden, er av nasjonal betydning. I øst grenser planområdet til store marka-områder på 
Krokskogen, som er svært mye brukt til friluftsliv, både sommer og vinter.  

Innenfor planområdet er det flere verneområder som understreker omfattende naturfaglige kvaliteter. 
Sikrede friluftsområder og offentlige friområder i området, med badeplasser og enkel tilrettelegging, 
finnes på Geitøya, Storøya, Pålsøya, Tvehjulingen, Slettøya i Åsa og på Sundvollen.  

Det er samtidig flere aktivitetstilbud som tilrettelegger for friluftslivsbruk av planområdet, blant annet 
Hole artcenter på Nes, Storøya med golfbane og spisested, Kleivstua med omkringliggende stier og 
skiløyper, Sundvollstranda, samt idrettsanleggene på Vik, Svensrud, Tandberg og Tolpinrud. I 
tilknytning til Åsa finnes Samuel Bagge festivalen, Kjerratmuséet, Kjerrathlon og Kjerratstien. Det er 
også etablert gårdsturisme, ridesentra og et museum innenfor planområdet.  

Konsekvenser som skal utredes: 
- Arealbeslag i og nærføring til bolig- og andre nærmiljøområder. 
- Luftforurensning og støy i boligområder, med særlig vekt på de som ikke dekkes av 

støyberegningene. 
- Endringer av støyforhold i friluftsområder. 
- Endring av bruksmuligheter og barrierevirkning for nærmiljø og friluftsliv med særlig vekt på 

områder i tilknytning til Tyrifjorden/Steinsfjorden. 
- De ulike alternativenes barrierevirkning for gående og syklende. 
- Positive konsekvenser for nærmiljø- og friluftsområder som avlastes av ny veg. 
- Det skal redegjøres for tiltakets virkninger på friluftsaktivitet, inkludert idrettsaktivitet, i 

utmarksområder. 
 
Stikkord er: barriere, sommer/vinter, vann/land, korte/lange turer, idrett/lek. Mulige avbøtende eller 
kompenserende tiltak skal foreslås. 
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Innbyggere i Hole og Ringerike kommuner utgjør størstedelen av brukerne av planområdet til 
friluftsliv, men Tyrifjorden og Steinsfjorden er også rekreasjonsområde for hele Ringeriksregionen når 
det gjelder fiske, bade- og båtliv. En god del tilreisende kommer også fra Oslo og andre deler av det 
sentrale Østlandet, blant annet for å besøke Kjerratmuséet i Åsa. Det kommer også besøkende fra 
ellers i Europa for å oppleve Hole og Ringerike med fjorden, fisket, geologiske forekomster og andre 
naturkvaliteter som viktige attraksjoner.  

7.3.2 Referansesituasjonen 
I hovedrapportens beskrivelse av 0-alternativet inngår flere planlagte tiltak på dagens veg, men også 
vedtatte planer om boligbygging og næringsutvikling innenfor planområdet, som vil ha betydning for  
konsekvensvurderingene av tiltaket. Dette gjelder særlig utbyggingen av E16 mellom Sandvika og 
planområdet, bygging av midtrekkverk på eksisterende E16 innenfor planområdet, utbygging av 
boligfeltene Elstangen og Nedre Rudshøgda samt utvidelse av Helgelandsmoen næringspark.   
 

7.3.3 Verdivurdering 
Det er utarbeidet to verdi- og sårbarhetsanalyser som beskriver i detalj og verdi-vurderer til sammen 
77 enhetlige delområder innenfor planområdet. Årsaken til at det er utarbeidet to analyser, er at nye 
planer som ble utviklet underveis i prosessen, medførte en utvidelse av planområdet. Nedenfor følger 
en kort oppsummering av de viktigste konklusjonene fra dette arbeidet. For en eventuell utdyping av 
disse vurderingene, henvises til de to verdi- og sårbarhetsanalysene. Oversikt over verdisatte områder 
er vist i Figur 7-27. 
 
Delområder med stor verdi for nærmiljø- og friluftslivsinteressene 
Hvert enhetlige delområde er verdivurdert i henhold til et fast sett av kriterier, som finnes presentert i 
hovedrapporten. Kriteriene tar utgangspunkt i hvilken betydning delområdet har for beboere, 
hytteeiere og brukere. Følgende delområder har stor verdi for nærmiljø- og friluftslivsinteressene: 
 

 Steinsfjorden og Tyrifjorden innenfor planområdet med særlig Storøya og Geitøya, er svært 
mye benyttet i friluftslivssammenheng av en stor gruppe både fastboende og tilreisende. 

 Krokskogen er et regionalt/nasjonalt friluftslivsområde, spesielt naturskjønt og del av et større, 
sammenhengende marka-område. De to spennende traséene mot Krokskogen-platået, 
Krokkleiva og Mørkgånga er viktige deler av dette samlede funksjonsområdet. 

 Badestranden Høyenhall er den viktigste, godt tilrettelagte badestranden i planområdet med 
tilgang for allmennheten. 

 Hytteområdet Loreåsen med mange hytter og attraktive kvaliteter som verdsettes av mange, 
herunder nærhet til Krokskogen og fjorden.  

 Norderhov er vurdert til å ha stor verdi som identitetsskapende element fordi svært mange 
knytter stedsidentitet til området. Norderhov kirke er et landemerke og museet er viktig for 
lokal historie. 

 Kjerraten fra Åsatangen friluftsmuseum, via Kjerratmuséet og opp til Damtjern, er et spesielt 
attraktivt kulturelement og opplevelseskvalitet for brukerne av området. Både Åsatangen 
friluftsområde og Kjerratstien tilrettelegger for enkel bruk og ferdsel, er svært mye benyttet av 
både lokalt bosatte, hytteeiere og tilreisende, og samtidig en vesentlig identitet ved Åsa. 

 
Delområder med middels til stor verdi for nærmiljø- og friluftslivsinteressene 
Flere nærmiljøområder, lett tilgjengelige, tilrettelagte og nært beliggende til boligkonsentrasjoner, 
flere øyer i Steinsfjorden/Tyrifjorden samt deler av Storelva, representerer viktige nærmiljø-kvaliteter 
som brukes av mange i friluftslivssammenheng. Lokalt bosatte og hytteeiere er de største brukerne. 
Karakteristisk er at dette er relativt små delområder, spredt innenfor planområdet, hvor nærhet er en 
vesentlig kvalitet som i liten grad lar seg kompensere gjennom erstatningsområder. Følgende 
delområder er gitt middels til stor verdi:  
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Figur 7-27: Kart som viser verdisatte områder for nærmiljø og friluftsliv. 
  



 
 

 

 
 

 D
e
b
t
p

 Ø
f

 P
 H

n
 B

t
 V

S
s

 G
b
b

 G
f
F

 U
e
s

 S
 S

s
 B

b
 
Øvrige r
friluftsliv
nærmere
 
 

7.3.4 T
Tiltakets
Hønefos
 

Grønn ko
 
Alternat
 
Delstrek
Vegtrasé
langs veg
dagens E
tur-utgan
 

Delområdet 
et attraktivt ”
barnehage ge
tilretteleggin
positivt grun
Øyer i Steins
fine sommer
Prestmoen h
Hurumåsen/B
naturmiljøet 
Bymoen er o
til å være tra
Viksåsen og 
Steinsåsen. D
spesielle natu
Grøndokka b
barnehage, s
beboerne, m
Grantopp er 
friluftsområd
Friluftsområ
Ultvedt-Gull
estetiske og b
stier, og har 
Sundvollstra
Storelva er e
spesielle opp
Bærenga rid
betydning fo

registrerte de
vsinteressene
e opplysning

Tiltakets ko
s konsekvens
ss, men virkn

rridor 

tiv A1a  

kning 1 Skare
éen er lokalis
gen i forbind

E16 oppretth
ngspunktet v

E16

Åsa innehold
”sentrum” av
enererer en b

ng. Nærhet ti
nnlag for den
sfjorden er sv
rdager. Spesi
har gode stier
Burudåsen b
(kalkfurusko

også viktig so
afikksikkert. 

Biliåsen har
Delområdet s
urkvaliteter s
boligområde 
skole og serv
en det finnes
arealmessig 

de. Hyttefelte
ådet er tilrette
lerud kulturl
biologiske k
en betydelig

anda er under
en sentral fer
plevelseskval
esenter er vu

or folk i hele 

elområder inn
e. Disse er b
er. 

onsekvense
ser gis en gra
ningene besk

et-Rørvik 
sert delvis i o
delse med en

holdes eller er
ved Nes. 

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

der en rekke 
v Åsa med vi
betydelig bru
l Steinsfjord

nne tilretteleg
vært ofte bru
ielt Tvehjulin
r, god fremko
brukes ofte til
og). 
om naturleke
Idrettsplasse
r i første rekk
som er fredet
som for man
har nærhet t

vicefunksjone
s plasser hvo
lite, men om
et har lett ad
elagt med toa
andskap er e

kvaliteter. De
g bruk av fast
r utbygging (
dselslinje so
liteter (både 

urdert som til
Hønefoss-di

nenfor planom
eskrevet og k

r 
adering for h
rives for hve

og delvis svæ
n breddeutvid
rstattes i forb

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

 friluftslivs-
iktige funksj

uk av delomr
den og nærhe
ggingen. 
ukt til frilufts
ngen utmerk
ommelighet 
l friluftsliv o

eplass for Sv
en er en kvali
ke funksjon s
t som hhv na

nge også er en
til både turom
ene på Sundv
or allmenn til
mfatter to vik
dkomst mot S
alett, søppelh
et særlig attra
elområdet er 
tboende, hytt
(2010) og vil

om er mye br
naturområde
lgengelig ute
istriktet. 

mrådet har m
kartfestet i h

hvert alternat
er enkelt dels

ært nær eksis
delse. Det for
bindelse med

nsekvensutredn

konsekvenser

og nærmiljø
joner. ”Sentr
rådet, og har 
et til en varier

sliv i deler av
er seg som e
og er mye br

og har spesie

vensrud natur
itet ved områ
som nærturo
aturreservat o
n opplevelse
mråder og fjo
vollen. Fjord
lgang er mul
ktige lokalitet
Steinsfjorden
håndtering o
aktivt avsnitt
tilrettelagt i 
teeiere og til
l trolig få sto

rukt og har go
er, kulturland
eområde og s

middels eller 
hovedrapport

iv på hele str
strekning. 

sterende E16
rutsettes at p
d byggingen 

ning

økvaliteter, og
rumsnære” bo
også vært et
rt grønnstruk

v året. Øyene
t populært il
rukt. 
lle opplevels

rbarnehage. D
ådet. 
mråde for be
og landskaps
eskvalitet. 
orden, stedvi
den er lite tilg
ig, herunder 
ter, et hyttefe

n og friluftsom
g mulighet fo
t av kulturlan
form av etab

lreisende fra 
or betydning 
od framkomm
dskap og me
samtidig et st

lavere verdi
en, og det he

rekningen m

og vil medfø
parkeringsmu
av ny E16. D

g skaper til s
oligfelt, skol
t viktig motiv
ktur, har vær

e er mye bes
landstignings

seskvaliteter 

Delområdet 

eboere på Vi
svernområde

is god utsikt,
gjengelig for
Sundvollstra

felt og et kom
mrådet. 

for båtutsett. 
ndskapet, me
blerte og tyde
Hønefoss-di
for beboerne
melighet. Elv

eandrerende e
tørre ridesen

i for nærmilj
envises til de

mellom Skaret

føre noe area
uligheter lang
Dette gjelder

7-35 

sammen 
le og 
v for 
rt et 

økt på 
ssted. 

i 

vurderes 

ik og 
e, har 

, 
r 
anda.   

mmunalt 

ed både 
elige 
istriktet.  
e lokalt. 
va har 
elv).    
nter med 

ø- og 
enne for 

t og 

lbeslag 
gs 
r særlig 



 

 

7-36

Næromr
ny firefe
 
En utvid
plan, og 
ferdselsl
skogsdri
trygghet
 
Delstrek
Brua ove
inngrepe
strekning
 
Daglinje
Smiujord
jordbruk
attraktiv
større gr
 
En ny E
daglinje.
Særlig gj
 
Delstrek
Arealbes
for nærm
 
For å red
turgåere 
 
Særlig d
E16. For
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Alternati
Bymoen
betydnin
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
 

rådet til dage
eltsveg utgjør

delse til firefe
derfor nødve

linjene kryss
iften, forvent
t, så oppretth

kning 2 Rørvi
er Kroksund 
et. Beboerne 
gen mellom 

en fram til By
det. En stor d

ksarealer. De
t kulturlands

rad berøre næ

16 vil repres
. Mellom Fek

gjelder dette B

kning 3 Bymo
slaget vil væ
miljø og frilu

dusere barrie
og fiskere å 

det sammenhe
r å redusere b

iv A1a er vur

tiv A6a  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
ivet vil gå i t

n. Fullt kryss 
ng for beboer

kning 3 Bymo
eringene und

iv A6a er vur

E16

ns E16 er all
r generelt en

eltsveg vil re
endig å sikre
er dagens E1
tes videreført

holdes i stor g

ik-Bymoen 
vil framstå s
 ned mot Kr
Tyrifjorden 

ymoen medf
del av arealb
t er ikke frilu
skap med vik
ærfriluftslivsk

entere en ves
kjæråsen og 
Bymoen, som

oen-Stygged
re omfattend

uftsliv. Storel

ereeffekten er
bevege seg p

engende og m
barriereeffek

rdert å ha lit

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Bymoen 
tunnel på hel
på Bymoen 

re og barneha

oen-Stygged
der alternativ 

rdert å ha in

 

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

lerede negati
tilleggsbelas

esultere i økt 
e trygg passa
16. Eksistere
t som ledd i 
grad dagens s

som visuelt d
roksund, besø
og Steinsfjor

fører et betyd
eslaget, blan
uftslivsbruk 
ktige, visuelle
kvaliteter, se

sentlig barrie
Bymoen vil 

m vil bli bety

dalen 
de i utstrekni
lva og Prestm

r det viktig å
på begge sid

mye brukte n
kten noe, bør 

ten negativ k

A1a. 

le strekninge
vil berøre et
age på Svens

dalen 
A1a. 

ngen konsekv

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

ivt berørt av 
stning på om

barriereeffek
asje ved over
ende underga
en ny firefel
situasjon.  

dominerende
økende ved R
rden, vil i til

delig arealbes
nt annet krys
av disse area
e kvaliteter l

elv om bruke

ereeffekt ove
vegen fragm

ydelig forring

ing, men i be
moen er vikti

å sikre en bru
der av elva fo

nærfriluftsom
r det etablere

konsekvens f

en, og vil kun
t verdifullt, s
srud. 

vens for Nær

nsekvensutredn

konsekvenser

vegtrafikkstø
mrådet, men b

kt. Det vil bl
r- og/eller un
anger, som og
ltsveg. Når d

e i terrenget. 
Røyrvik cam
legg bli berø

slag, ikke mi
sløsningen, b
alene somme
lokalt. Gjenn
en av dette om

er den delen 
mentere samm
get.  

eskjeden grad
ige unntak. H

uløsning over
orbi kryssing

mrådet Prestm
s undergang

for Nærmiljø

n medføre ar
sammenheng

rmiljø og fril

ning 

øy. En utvid
berører ikke 

li vanskeliger
derganger de
gså er etabler
et gjelder tra

Vegtrafikken
mping og båtf
ørt av støy fra

inst kryssløsn
berører inten
erstid, men d
nom Borgen v
mrådet er mo

av delstrekni
menhengende

d berøre area
Her er bruken

r Storelva so
gspunktet. 

moen vil bli f
er i aktuelle 

ø og friluftsliv

ealbeslag ved
ende nærfrilu

luftsliv (0). 

delse av dage
viktige områ

ere å krysse v
er de mest br
rt av hensyn

afikksikkerhe

n tydeliggjør
farende på 
a brustreknin

ningen på 
nsivt drevne 
de utgjør likev
vil arealbesl
oderat. 

ningen som g
e friluftslivso

aler av stor b
n omfattende

om gjør det m

fragmentert 
kryssingspun

v (-). 

d Rørvik og 
luftsområde a

ns veg til 
åder.  

vegen i 
rukte 
til 

et og 

r 

ngen. 

vel et 
aget i 

år i 
områder. 

etydning 
e.  

mulig for 

av ny 
nkter.  

av stor 



 
 

 

Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Brua ove
inngrepe
strekning
 
Fullt kry
for bebo
risiko. L
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
Samtlige
til Hønef
negative
represen
relativt l
en kvalit
 
Generelt
til boligo
avhengig
barrieree
 
Alternati
og Bymo
unntatt g
Alternati
minst ne
videre ov
 

Blå korrid
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Arealbes
betydnin
mark. De
represen

tiv A12a  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
er Kroksund 
et. Beboerne 
gen mellom 

yss på Bymoe
oere og barne
Lokalt vil der

kning 3 Bymo
eringene und

iv A12a er vu

e alternativ i 
foss. Både vi

e konsekvens
nterer en bety
liten trafikkb
tetsforringels

t for alle alte
områdene på
g av alternati
effekt mot St

ivene innenf
oen. Alternat
gjennom Fekj
iv A6a opere

egative. Alter
ver delstrekn

or 

tiv A1b  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

kning 3 Bymo
slaget vil væ
ng for nærmi
ette er areale

nterer viktige

E16

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Bymoen 
vil framstå s
 ned mot Kr
Tyrifjorden 

en vil berøre
ehage på Sve
rfor tiltakets e

oen-Stygged
der alternativ 

urdert å ha i

grønn korrid
isuelt, i form

ser for nærmi
ydelig økt ris
belastning. D
se av nærmil

ernativ gjelde
å Sundvollen
iv, oppleve e
teinsfjorden/

for grønn kor
tiv A1a har b

kjæråsen. Det
erer med lang
rnativ A12a k
ningen. 

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Bymoen 
der alternativ 

oen-Hverven
re relativt om
ljø og friluft

er som ikke b
e estetiske lan

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

A1a. 

som visuelt d
roksund, besø
og Steinsfjor

e et verdifullt
nsrud gjenno
effekter være

dalen 
A1a. 

ingen til liten

dor represent
m av støy og s
iljø og friluft
siko innenfor
er veganlegg
ljøet.  

er at tiltaket v
, Kroksund, 

en vesentlig f
Tyrifjorden, 

rridor skiller 
brukryssing a
tte alternativ
g tunnel, del
kommer i en

A1a. 

A1a. 

nmoen 
mfattende i u
sliv. Over de

brukes aktivt
ndskapskvali

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

dominerende
økende ved R
rden, vil i til

t, sammenhe
om både area
e klart negat

n negativ ko

terer et nytt, 
som barriere

ftsliv. En ny f
r et område s
get blir ligge

vil medføre t
Vik, Steinså
forbedring av
redusert støy

seg fra hver
av Kroksund

vet er derfor o
s undersjøisk

n midtstilling

utstrekning, o
et meste av d
t i friluftslivs
iteter av bety

nsekvensutredn

konsekvenser

e i terrenget. 
Røyrvik cam
legg bli berø

engende nærf
albeslag, veg
ive. 

nsekvens for

storskala inn
e for alminne
firefeltsveg m
som i dag har
nde nær boli

trafikkavlastn
åsen, Botilrud
v dagens situ
y og trafikkf

randre kun på
d og daglinje 
også rangert 
k på delstrek
g med bruløsn

og i noen gra
delstrekninge
ssammenhen
ydning for de

ning

Vegtrafikken
mping og båtf
ørt av støy fra

friluftsområd
gtrafikkstøy, 

r Nærmiljø o

ngrep på stre
lig ferdsel, m

med tillatt ha
r et fredelig, 
igområder, re

ning på dage
d og Hverven
uasjon i form
fare. 

å delstreknin
på hele denn
som det mes

kningen, og e
ning over Kr

ad berøre area
en er ny E16 
g gjennom s

en bruken som

n tydeliggjør
farende på 
a brustreknin

de av stor bet
barrierevirkn

og friluftsliv 

ekningen fra 
medfører tilta
astighet på 10
landlig preg

epresenterer 

ens E16. Nær
nmoen vil, n

m av redusert 

ng 2 mellom 
ne delstrekni
st negative. 
er vurdert som
roksund og tu

aler av stor 
planlagt på 
ommerhalvå
m ellers er e

7-37 

r 

ngen. 

tydning 
ning og 

(0/-). 

Rørvik 
aket klart 
00 km/t 

g med 
tiltaket 

rmiljøet 
noe 

Rørvik 
ingen, 

m det 
unnel 

dyrka 
året, men 
ksponert 



 

 

7-38

for dette
grupper.
 
Vegtrafik
dag foreg
utsatt, m
klar utvi
 
Særlig d
av ny E1
kryssing
 
De størst
kulturlan
relativt s
regulerin
vil i noen
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
Samtlige
Både vis
konsekv
represen
relativt l
en kvalit
 

e kulturlandsk
 Særlig gjeld

kkstøy, støv 
går nær det p

men er allered
idelse av inng

det sammenhe
16. For å redu
gspunktene.  

te negative k
ndskap, samt
stor brukergr
ngsplan vedt
n grad demp

iv A1b er vur

tiv A6b  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

kning 3 Bymo
eringene und

iv A6b er vur

tiv A12b  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

kning 3 Bymo
eringene und

iv A12b er vu

e alternativ re
suelt, i form 
enser for næ

nterer en bety
liten trafikkb
tetsforringels

E16

kapet. Slikt s
der dette der 

og luftforure
planlagte veg
de berørt av e
grepsstatus l

engende og m
usere barrier

konsekvensen
t fragmenteri
ruppe. Planen
att 15.12.08 

pe konsekven

rdert å ha lit

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Bymoen 
der alternativ 

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha in

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Bymoen 
der alternativ 

oen-Hverven
der alternativ 

urdert å ha i

epresenterer 
av støy og so

ærmiljø og fri
ydelig økt ris
belastning. D
se av nærmil

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

sett vil arealb
vegen er pla

ensning er en
ganlegget. N
eksisterende 
okalt.  

mye brukte s
reeffekten no

ne knytter se
ing av og stø
ne om utbygg
(0-alternativ

nsene av ny E

ten til midde

A1a. 

A6a. 

nmoen 
A1b. 

ngen til liten 

A1a. 

A12a. 

nmoen 
A1b. 

ingen til liten

et nytt, stors
om barriere f
iluftsliv. En n
siko innenfor
er veganlegg
ljøet. 

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

beslaget redu
anlagt forbi N

n effekt av ti
Nærmiljøet til

E16. Et plan

skogs- og næ
oe, bør det et

eg til fysiske 
øybelastning 
ging av Helg

vet), berører o
E16. 

els negativ ko

negativ kon

n negativ ko

skala inngrep
for alminneli
ny firefeltsve
r et område s
get blir ligge

nsekvensutredn

konsekvenser

usere viktige 
Norderhov ki

iltaket som s
l beboerne på
nlagt fullt kry

ærfriluftsområ
tableres unde

inngrep i og
på viktige næ

gelandsmoen
området mel

onsekvens fo

nsekvens for N

nsekvens for

p på streknin
ig ferdsel, m
eg med tillatt
som i dag har
nde nær boli

ning 

opplevelsesk
irke.  

ærlig berører
å Hvervenmo
yss represent

ådet Bymoen
erganger på d

g nær spesielt
ærfriluftslivs

n næringspark
llom vegen o

or Nærmiljø o

Nærmiljø og

r Nærmiljø o

ngen fra Rørv
edfører tiltak
t hastighet på
r et fredelig, 
igområder, re

skvaliteter fo

r den bruken
oen kan syne
terer imidlert

n vil bli fragm
de mest aktue

t attraktive 
sområder for
k etter 

og boligområ

og friluftsliv

g friluftsliv (0

og friluftsliv 

vik til Hønef
ket klart nega
å 100 km/t 
landlig preg

epresenterer 

r store 

n som i 
es særlig 
tid en 

mentert 
elle 

r en 

ådet, og 

v (-/--). 

0/-). 

(0/-). 

foss. 
ative 

g med 
tiltaket 



 
 

 

Generelt
til boligo
avhengig
barrieree
 
Alternati
Bymoen
unntatt g
opererer 
kommer 
 

Rød korrid
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Brua ove
inngrepe
strekning
 
Daglinje
jordbruk
attraktiv
dagen vi
kulturhis
 
Vegtrafik
dag foreg
og på Ste
 
En ny E
daglinje.
 
Delstrek
Over Ste
over Stei
 
Arealbes
betydnin
mark. De
represen
for dette
identitets
 
Vegtrafik
dag foreg
utsatt, m
Hverven
 
Planlagt 
boligom

t for alle alte
områdene på
g av alternati
effekt mot St

ivene innenf
n. Alternativ A
gjennom Fekj
r med lang tu
r i en midtstil

dor 

tiv A2c  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
er Kroksund 
et. Beboerne 
gen mellom 

en over, og k
ksarealer. De
t kulturlands
il berøre kult
storisk og ide

kkstøy, støv 
går nær det p
ein gård er s

16 vil repres
. Særlig på S

kning 3 Stein
einsletta er ny
insletta og ti

slaget vil væ
ng for nærmi
ette er areale

nterer viktige
e kulturlandsk
sskapende el

kkstøy, støv 
går nær det p

men er allered
nmoen repres

utvidelse av
mrådet, og vil 

E16

ernativ gjelde
å Sundvollen
iv, oppleve e
teinsfjorden/

for blå korrid
A1b har bruk

kjæråsen. Det
unnel, dels un
lling, med br

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
vil framstå s
 ned mot Kr
Tyrifjorden 

kryssløsninge
t er ikke frilu
skap med vik
turlandskapsk
entitetsskape

og luftforure
planlagte veg
ærlig negativ

entere en ves
Smiujordet, h

n-Hvervenmo
y E16 er plan
ilhørende bre

re relativt om
ljø og friluft

er som ikke b
e estetiske lan
kapet. Vegen
lementene St

og luftforure
planlagte veg
de berørt av e
senterer imid

v Helgelandsm
derfor i noen

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

er at tiltaket v
, Kroksund, 

en vesentlig f
Tyrifjorden, 

dor skiller seg
kryssing av K
tte alternativ
ndersjøisk, o
ruløsning ove

A1a. 

som visuelt d
roksund, besø
og Steinsfjor

en på Smiujo
uftslivsbruk 
ktige, visuelle
kvalitetene k

ende element

ensning er en
ganlegget. N
vt berørt.  

sentlig barrie
hvor imidlerti

oen 
nlagt i eksist
eddeutvidelse

mfattende i u
sliv. Over de

brukes aktivt
ndskapskvali
n vil i mindre
tein gård, Mo

ensning er en
ganlegget. N
eksisterende 
dlertid en klar

moen næring
n grad demp

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

vil medføre t
Vik, Steinså
forbedring av
redusert støy

g fra hverand
Kroksund og

vet er rangert 
g er vurdert 
er Kroksund

dominerende
økende ved R
rden, vil i til

ordet medføre
av dette area
e kvaliteter l

knyttet til Ste
t, også av be

n effekt av ti
Nærmiljøet til

ereeffekt ove
id bruken er 

terende trasé
e (0-alternati

utstrekning, o
et meste av d
t i friluftslivs
iteter av bety
e grad berøre
o gård og Ha

n effekt av ti
Nærmiljøet til

E16. Et plan
ar utvidelse a

gspark (0-alt
pe konsekven

nsekvensutredn

konsekvenser

trafikkavlastn
åsen, Botilrud
v dagens situ
y og trafikkf

dre kun på de
g daglinje på 

som det mes
som det min

d og tunnel vi

e i terrenget. 
Røyrvik cam
legg bli berø

er et betydeli
alet sommers
lokalt. Kryss
ein gård. Stei
tydning for n

iltaket som s
l boligområd

er den delen 
relativt liten

é. Etablering 
ivet), legges 

og i noen gra
delstrekninge
ssammenhen
ydning for de
e kulturlands
alvdanshauge

iltaket som s
l beboerne på
nlagt fullt kry
av inngrepsst

ternativet), b
nsene av ny E

ning

ning på dage
d og Hverven
uasjon i form
fare.  

elstrekning 2
hele denne d

st negative. A
nst negative. A
idere over de

Vegtrafikken
mping og båtf
ørt av støy fra

ig beslag av 
stid, men det 
løsningen på
in gård repre
nærmiljø og 

ærlig berører
ene på begge

av delstrekni
n og konsentr

av midtdeler
til grunn for

ad berøre area
en er ny E16 
g gjennom s

en bruken som
skapskvalitet
en. 

ærlig berører
å Hvervenmo
yss i næromr
atus i områd

erører områd
E16. 

ens E16. Nær
nmoen vil, n

m av redusert 

2 mellom Rø
delstrekninge
Alternativ A
Alternativ A
elstrekningen

n tydeliggjør
farende på 
a brustreknin

intensivt dre
t utgjør likev
å Stein og ve
esenterer et v
lokalt friluft

r den bruken
e sider av Kr

ningen som g
rert til vinter

r på eksistere
r vurderingen

aler av stor 
planlagt på 
ommerhalvå
m ellers er e
tene knyttet t

r den bruken
oen kan syne
rådet til 
det.   

det mellom v

7-39 

rmiljøet 
noe 

ørvik og 
en, 
6b 

A12b 
n. 

r 

ngen. 

evne 
vel et 
eg i 
viktig 
tsliv. 

n som i 
roksund 

år i 
rhalvåret. 

ende E16 
n. 

dyrka 
året, men 
ksponert 
til de 

n som i 
es særlig 

vegen og 



 

 

7-40

 
Alternati
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Over Ste
over Stei
 
Arealbes
Ringåsen
 
Arealbes
betydnin
mark. De
represen
for dette
identitets
 
Vegtrafik
dag foreg
synes sæ
til Hverv
Ringåsen
 
Planlagt 
boligom
 
Alternati
 

Figur 7-2

iv A2c er vur

tiv A2e  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

kning 3 Bymo
einsletta er ny
insletta og ti

slaget vil væ
n og Tandbe

slaget vil væ
ng for nærmi
ette er areale

nterer viktige
e kulturlandsk
sskapende el

kkstøy, støv 
går nær det p

ærlig utsatt, m
venmoen rep
n er delvis sk

utvidelse av
mrådet, og vil 

iv A2e er vur

28: Boligområ

E16

rdert å ha in

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
der alternativ 

oen-Hverven
y E16 er plan
ilhørende bre

re relativt om
rg samt dere

re relativt om
ljø og friluft

er som ikke b
e estetiske lan
kapet. Vegen
lementene St

og luftforure
planlagte veg
men de er alle
presenterer im
kjermet fordi

v Helgelandsm
derfor i noen

rdert å ha in

ådene på Sund

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

gen til liten 

A1a. 

A2c. 

nmoen 
nlagt i eksist
eddeutvidelse

mfattende i u
es nærmiljø. 

mfattende i u
sliv. Over de

brukes aktivt
ndskapskvali
n vil i mindre
tein gård, Mo

ensning er en
ganlegget. N
erede berørt 

midlertid en k
i ny E16 er p

moen næring
n grad demp

gen til liten 

dvollen vil bli 

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

negativ kon

terende trasé
e (0-alternati

utstrekning, o

utstrekning, o
et meste av d
t i friluftslivs
iteter av bety
e grad berøre
o gård og Ha

n effekt av ti
Nærmiljøet til

av eksisteren
klar utvidelse
planlagt i tun

gspark (0-alt
pe konsekven

negativ kon

avlastet med 

nsekvensutredn

konsekvenser

sekvens for N

é. Etablering 
ivet), legges 

og i noen gra

og i noen gra
delstrekninge
ssammenhen
ydning for de
e kulturlands
alvdanshauge

iltaket som s
l beboerne på
nde E16. Et p
e av inngrep

nell gjennom 

ternativet), b
nsene av ny E

sekvens for N

ny E16.

ning 

Nærmiljø og

av midtdeler
til grunn for

ad berøre bol

ad berøre area
en er ny E16 
g gjennom s

en bruken som
skapskvalitet
en. 

ærlig berører
å Tandberg o
planlagt fullt
sstatus i omr
åsen.   

erører områd
E16. 

Nærmiljø og

g friluftsliv (0

r på eksistere
r vurderingen

ligområdene 

aler av stor 
planlagt på 
ommerhalvå
m ellers er e
tene knyttet t

r den bruken
og Hvervenm
t kryss i nær
rådet. Beboe

det mellom v

g friluftsliv (0

 

0/-). 

ende E16 
n. 

på 

dyrka 
året, men 
ksponert 
til de 

n som i 
moen kan 
området 
rne på 

vegen og 

0/-). 

 



 
 

 

Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
det altern
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Brua ove
inngrepe
strekning
 
Kryssløs
visuelle 
identitets
 
Vegtrafik
i dag for
og på Ste
 
En ny E
daglinje.
med tilla
et fredeli
boligom
vesentlig
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
 

tiv A2f  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

kning 3 Bymo
eringene und
nativet. 

iv A2e er vur

tiv A3c  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
er Kroksund 
et. Beboerne 
gen mellom 

sningen på S
kvaliteter kn
sskapende el

kkstøy, støv 
regår nær det
ein gård er s

16 vil repres
. Særlig gjeld
att hastighet p
ig, landlig pr

mråder, som p
g kvalitetsfor

kning 3 Bymo
eringene und

iv A3c er vur

tiv A3e  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

E16

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
der alternativ 

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha in

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
vil framstå s
 ned mot Kr
Tyrifjorden 

tein og kort v
nyttet til Stein
lement, også

og luftforure
t planlagte ve
ærlig negativ

entere en ves
der dette gjen
på 100 km/t 
reg med rela

på begge side
rringelse av n

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha in

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
der alternativ 

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

A1a. 

A2c. 

nmoen 
A2e. Lengre

gen til liten 

A1a. 

som visuelt d
roksund, besø
og Steinsfjor

veg i dagen v
n gård. Stein

å av betydnin

ensning er en
eganlegget. N
vt berørt. 

sentlig barrie
nnom boligo
representere
tivt liten traf

er av Kroksun
nærmiljøet.

nmoen 
A2c.  

gen konsekv

A1a. 

A3c.  

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

e tunnel vil i

negativ kon

dominerende
økende ved R
rden, vil i til

vil berøre et 
n gård repres
ng for nærmil

n effekt av a
Nærmiljøet t

ereeffekt ove
områdene på 
er en betydeli
fikkbelastnin
nd, vil økt ri

vens for Nær

nsekvensutredn

konsekvenser

i liten grad en

sekvens for N

e i terrenget. 
Røyrvik cam
legg bli berø

attraktivt ku
enterer et vik
ljø og lokalt 

v tiltaket som
til boligområ

er den delen 
begge sider 
ig økt risiko 

ng. Der vegan
isiko fra vegt

rmiljø og fril

ning

ndre konsekv

Nærmiljø og

Vegtrafikken
mping og båtf
ørt av støy fra

ulturlandskap
ktig kulturhis
friluftsliv. 

m særlig berø
ådene på begg

av delstrekni
av Kroksund
innenfor et o

nlegget blir l
trafikken rep

luftsliv (0). 

vensvurderin

g friluftsliv (0

n tydeliggjør
farende på 
a brustreknin

p med viktige
storisk og 

ører den bruk
ge sider av K

ningen som g
d. En ny firef
område som 
liggende nær
presentere en

7-41 

ngen fra 

0/-). 

r 

ngen. 

e, 

ken som 
Kroksund 

år i 
feltsveg 
i dag har 

r 
n 



 

 

7-42

Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Brua ove
inngrepe
strekning
 
Ny E16 
på strekn
nærmiljø
 
Kryssløs
visuelle 
identitets
 
Vegtrafik
dag foreg
er særlig
utvidelse
av delstr
Kroksun
adkomst
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
 

kning 3 Bymo
eringene und

iv A3e er vur

tiv A3f  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

kning 3 Bymo
eringene und

iv A3f er vur

tiv A4c  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
er Kroksund 
et. Beboerne 
gen mellom 

gjennom Vik
ningen. Area
ø og friluftsli

sningen på S
kvaliteter kn
sskapende el

kkstøy, støv 
går nær det p

g negativt ber
e av dagens b
rekningen so
nd. I Vik vil b
ten til Steinsf

kning 3 Bymo
eringene und

iv A4c er vur

E16

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha in

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
der alternativ 

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha ing

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
vil framstå s
 ned mot Kr
Tyrifjorden 

k vil i stor gr
albeslaget vil
ivsområder f

tein og kort v
nyttet til Stein
lement, også

og luftforure
planlagte veg
rørt. I Vik og
belastning. E
m går i dagli
barriereeffek
fjorden, men

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha in

 

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

nmoen 
A2e.  

gen til liten 

A1a. 

A3c.  

nmoen 
A2f.  

gen til liten n

A1a. 

som visuelt d
roksund, besø
og Steinsfjor

rad underord
l bli relativt o
fordi den nye

veg i dagen v
n gård. Stein

å av betydnin

ensning er en
ganlegget. N
g vest for Ste
En ny E16 vil
inje. Særlig g

kten kunne ut
n også andre 

nmoen 
A2c.  

gen til liten 

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

negativ kon

negativ kons

dominerende
økende ved R
rden, vil i til

dnes eksistere
omfattende, m
e vegen i stor

vil berøre et 
n gård repres
ng for nærmil

n effekt av ti
Nærmiljøet til
ein gård vil i
l representer
gjelder dette
tvides, og de
viktige ferds

negativ kon

nsekvensutredn

konsekvenser

sekvens for N

sekvens for N

e i terrenget. 
Røyrvik cam
legg bli berø

ende E16 og 
men vil sann
r utstrekning

attraktivt ku
enterer et vik
ljø og lokalt 

iltaket som s
l boligområd
kke ny E16 r

re en vesentli
gjennom bo

et er av avgjø
selslinjer på t

sekvens for N

ning 

Nærmiljø og

Nærmiljø og f

Vegtrafikken
mping og båtf
ørt av støy fra

et relativt om
nsynligvis ikk
g følger dagen

ulturlandskap
ktig kulturhis
friluftsliv. 

ærlig berører
ene på begge
representere 
ig barriereeff

oligområdene
ørende betydn
tvers av E16

Nærmiljø og

g friluftsliv (0

friluftsliv (0

n tydeliggjør
farende på 
a brustreknin

mfattende ve
ke berøre vik
ns trasé (E16

p med viktige
storisk og 

r den bruken
e sider av Kr
noen vesent

ffekt over den
e på begge si

dning å særlig
6. 

g friluftsliv (0

0/-). 

0/-). 

r 

ngen. 

egsystem 
ktige 
6).  

e, 

n som i 
roksund 
tlig 
n delen 
ider av 
g sikre 

0/-). 



 
 

 

Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Ny E16 
på strekn
viktige n
 
Kryssløs
kvalitete
element,
 
Vegtrafik
dag foreg
noen ves
 
En ny E
daglinje.
andre vik
 
Økt risik
grad med
strekning

tiv A4e  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

kning 3 Bymo
eringene und

iv A4e er vur

tiv A4f  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

kning 3 Bymo
eringene und

iv A4f er vur

tiv A5c  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
gjennom Vik
ningen. Area
nærmiljø og f

sningen på S
er knyttet til S
, også av bety

kkstøy, støv 
går nær det p
sentlig utvide

16 vil repres
. I Vik er det
ktige ferdsel

ko knyttet til 
dføre noen u
gen gjennom

E16

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
der alternativ 

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha lit

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
der alternativ 

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha ing

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
k vil i stor gr
albeslaget ved
friluftslivsom

tein og veg i
Stein gård. S
ydning for n

og luftforure
planlagte veg
else av dagen

entere en ves
t av avgjøren
slinjer på tve

ny firefeltsv
utvidelse av d
m Vik og fram

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

A1a. 

A4c. 

nmoen 
A2e.  

ten negativ k

A1a. 

A4c. 

nmoen 
A2f.  

gen til liten n

A1a. 

rad underord
d kryssløsnin
mråder fordi 

i dagen vil be
Stein gård rep
ærmiljø og l

ensning er en
ganlegget. I V
ns belastning

sentlig barrie
nde betydning
ers av E16. D

veg med tillat
dagens omfan
m mot Stein g

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

konsekvens f

negativ kons

dnes eksistere
ngen vil bli o
den nye veg

erøre et attra
presenterer e
lokalt frilufts

n effekt av ti
Vik og vest f
g. 

ereeffekt ove
g å særlig sik

Dette er tiltak

tt hastighet p
ng fordi stor
gård allerede

nsekvensutredn

konsekvenser

for Nærmiljø

sekvens for N

ende E16 og 
omfattende, m

gen i stor grad

aktivt kulturla
et viktig kultu
sliv. 

iltaket som s
for Stein går

er den delen 
kre adkomste
k som inngår

på 100 km/t (
re deler av str
e er belastet a

ning

ø og friluftsliv

Nærmiljø og f

et relativt om
men sannsyn
d følger dage

andskap med
urhistorisk o

ærlig berører
d vil ikke ny

av delstrekni
en til Steinsfj
r i vurderings

(80 km/t gjen
rekningen er
av dagens E1

v (-). 

friluftsliv (0

mfattende ve
nligvis ikke b
ens trasé (E1

d viktige, vis
og identitetssk

r den bruken
y E16 represe

ningen som g
fjorden, men 
sgrunnlaget. 

nnom Vik), v
r lagt i tunell
16. 

7-43 

0/-). 

egsystem 
berøre 
16). 

suelle 
kapende 

n som i 
entere 

år i 
også 
 

vil i liten 
, mens 

 



 

 

7-44

Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Kryssløs
kvalitete
element,
 
Vegtrafik
dag foreg
noen ves
 
Økt risik
utvidelse
belastet m
 
 

kning 3 Bymo
eringene und

iv A5c er vur

tiv A5e  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

kning 3 Bymo
eringene und

iv A5e er vur

tiv A5f  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

kning 3 Bymo
eringene und

iv A5f er vur

tiv A7c  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
sningen på S
er knyttet til S
, også av bety

kkstøy, støv 
går nær det p
sentlig utvide

ko knyttet til 
e av dagens o
med dagens 

E16

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha in

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
der alternativ 

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha in

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
der alternativ 

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha ing

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
tein og veg i
Stein gård. S
ydning for n

og luftforure
planlagte veg
else av dagen

ny firefeltsv
omfang fordi
E16. 

 

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

nmoen 
A2c.  

gen til liten p

A1a. 

A5c. 

nmoen 
A2e.  

gen konsekv

A1a. 

A5c. 

nmoen 
A2f.  

gen til liten p

A1a. 

i dagen vil be
Stein gård rep
ærmiljø og l

ensning er en
ganlegget. V
ns belastning

veg med tillat
i strekningen

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

positiv kons

vens for Nær

positiv konse

erøre et attra
presenterer e
lokalt frilufts

n effekt av ti
Vest for Stein 
g. 

tt hastighet p
n fram mot k

nsekvensutredn

konsekvenser

sekvens for N

rmiljø og fril

ekvens for N

aktivt kulturla
et viktig kultu
sliv. 

iltaket som s
gård vil like

på 100 km/t, 
kryssløsninge

ning 

Nærmiljø og f

luftsliv (0). 

Nærmiljø og f

andskap med
urhistorisk o

ærlig berører
evel ikke ny E

vil i liten gra
en ved Stein 

friluftsliv (0/

friluftsliv (0/

d viktige, vis
og identitetssk

r den bruken
E16 represen

ad medføre n
gård allerede

/+). 

/+). 

suelle 
kapende 

n som i 
ntere 

noen 
e er 



 
 

 

Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
Samtlige
Både vis
konsekv
represen
relativt l
en kvalit
 
Generelt
til boligo
avhengig
barrieree
 
De viktig
samt i hv
homogen
dyrka ma
 
 
 
 
 
 

kning 3 Bymo
eringene und

iv A7c er vur

tiv A7e  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

kning 3 Bymo
eringene und

iv A7e er vur

tiv A7f  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

kning 3 Bymo
eringene und

iv A7f er vur

e alternativ re
suelt, i form 
enser for næ

nterer en bety
liten trafikkb
tetsforringels

t for alle alte
områdene på
g av alternati
effekt mot St

gste forskjell
vor stor grad
nt fordelt inn
ark. 

E16

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha in

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
der alternativ 

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha in

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein 
der alternativ 

oen-Hverven
der alternativ 

rdert å ha ing

epresenterer 
av støy og so

ærmiljø og fri
ydelig økt ris
belastning. D
se av nærmil

ernativ gjelde
å Sundvollen
iv, oppleve e
teinsfjorden/

lene i konsek
d alternativet 
nenfor korrid

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

nmoen 
A2c.  

gen til liten p

A1a. 

A7c. 

nmoen 
A2e.  

gen til liten p

A1a. 

A7c. 

nmoen 
A2f.  

gen til liten p

et nytt, stors
om barriere f
iluftsliv. En n
siko innenfor
er veganlegg
ljøet.  

er at tiltaket v
, Kroksund, 

en vesentlig f
Tyrifjorden, 

kvensgrad sk
går i dagen. 

doren, og my

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

positiv kons

positiv kons

positiv konse

skala inngrep
for alminneli
ny firefeltsve
r et område s
get blir ligge

vil medføre t
Vik, Steinså
forbedring av
redusert støy

kyldes valg a
Kvalitetene 

ye av daglinje

nsekvensutredn

konsekvenser

sekvens for N

sekvens for N

ekvens for N

p på streknin
ig ferdsel, m
eg med tillatt
som i dag har
nde nær boli

trafikkavlastn
åsen, Botilrud
v dagens situ
y og trafikkf

av bru- eller t
for nærmiljø

en til samtlig

ning

Nærmiljø og f

Nærmiljø og f

Nærmiljø og f

ngen fra Rørv
edfører tiltak
t hastighet på
r et fredelig, 
igområder, re

ning på dage
d og Hverven
uasjon i form
fare.  

tunnelløsning
ø og friluftsli
ge alternativ b

friluftsliv (0/

friluftsliv (0/

friluftsliv (0/

vik til Hønef
ket klart nega
å 100 km/t 
landlig preg

epresenterer 

ens E16. Nær
nmoen vil, n

m av redusert 

g forbi Krok
iv er forhold
berører inten

7-45 

/+). 

/+). 

/+). 

foss. 
ative 

g med 
tiltaket 

rmiljøet 
noe 

ksund 
dsvis 
nsivt 



 

 

7-46

Gul korrid
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Alternati
Både vis
negative
 
Arealbes
betydnin
kulturlan
dette kul
nærmiljø
mer spre
hyttefelt
omfatten
 
Over det
eller min
Steinsfjo
landskap
kompens
medføre 
generere
det tilret
i Kroksk
 
Vegtrafik
dag foreg
boligkon
i næromr
avgjøren
mulig fo
 
Økt risik
av at dag
for dagen
boligbeb
 
De størst
avskjæri
viktige n
 
På Åsave
på denne
barnehag
Planene 
alternativ
konsekv
 
Alternati

dor 

tiv A8  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
ivet represen
suelt, i form 
e konsekvens

slaget vil væ
ng for nærmi
ndskapet Ultv
lturlandskape
øet knyttet til
edte hytte- og
t, som blir lig
nde kvalitetsf

t meste av de
ndre aktivt i f
orden eller Å
pselementer, 
sere med såk
 et direkte ar

e vegtrafikkst
ttelegges for 
kogskråninge

kkstøy, støv 
går nær det p
nsentrasjonen
rådet til Hve

nde å få til en
or både støye

ko knyttet til 
gens trafikkb
ns bruk ved 

byggelse. 

te negative k
ing av viktige
nærfriluftsliv

egen vil trafi
e i dag, altså 
ge og bebygg
om utbyggin
vet), berører 
ensene av ny

iv A8 er vurd

E16

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Åsa-Hver
nterer et nytt,
av vegtrafikk

ser for nærmi

re relativt om
ljø og friluft
vedt-Gulleru
et og frilufts
l tettbebygge
g boligbebyg
ggende svært
forringelse a

elstrekningen
friluftslivssa

Åsavegen og o
lokal kulturh

kalte erstatnin
realbeslag so
tøy, økt trafi
over- og/elle

en mellom Su

og luftforure
planlagte veg
ne ligger i re
ervenmoen re
n kryssløsnin
en fra anlegge

ny firefeltsv
belastning på
å skille vikti

konsekvensen
e turtraséer s

vsområder fo

fikkbelastning
av bilister so

gelsen på ove
ng av Helgel
r området me
y E16. 

dert å ha lite

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

A1a. 

rvenmoen 
, storskala in
kstøy og som
iljø og friluft

mfattende i u
sliv. Dette gj

ud. Fullt krys
området. Ve
elsen på Sund
ggelsen ellers
t nær den pla

av sitt nærmil

n er ny E16 p
ammenheng. 
opp mot Kro
historie og k
ngsområder. 

om bryter me
ikkfare og eta
er undergang
undvollen og

ensning er en
ganlegget. N
lativt god av
epresenterer 
ng her hvor n
et og for inns

veg med tillat
å Åsavegen re
ige bruksomr

ne knytter se
som ikke lar 
r en relativt 

gen redusere
om vil benyt
ersiden av Å
andsmoen næ

ellom vegen o

en til middels

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

nngrep i områ
m barriere for
ftsliv over pa

utstrekning, o
jelder særlig
ss med fv. 24
eglinjen er lag
dvollen, og e
s langs Stein
anlagte E16. 
ljø.  

planlagt i sko
Flere steder 

okskogplatåe
kulturskapte a
 Et nytt vega

ed viktige næ
ablere en vis

ger på de mes
g Åsa medfør

n effekt av ti
Nærmiljøet til
vstand fra det
en klar utvid

nærmiljøet til
synet til anle

tt hastighet p
eduseres. Ås
råder langs S

eg til fysiske 
seg flytte sa
stor brukergr

es noe, selv o
tte ny E16 et

Åsavegen, og 
æringspark e
og boligomr

s negativ kon

nsekvensutredn

konsekvenser

åder som ikk
r alminnelig 
rtier av delst

og i noen gra
g forbi Mørkg
41 blir liggen
gt i tunell for
er samtidig tr

nsfjorden. Et 
Brukerne av

ogsmark. De
strekker det 

et. Her er bru
attraksjoner, 
anlegg, av de

ærmiljø- og fr
suell og fysis
st brukte kry
re betydelig 

iltaket som s
l beboerne på
t planlagte v
delse av inng
l beboerne på
egget. 

på 100 km/t, 
savegen repre
Steinsfjorden

inngrep i sp
mt fragment
ruppe. 

om det er beg
ter utbygging
Steinsfjorde

etter regulerin
ådet, og vil d

nsekvens for

ning 

ke har denne 
ferdsel, med

trekningen. 

ad berøre area
gånga, Kjerra
nde innenfor,
rbi Krokkleiv
rukket noe u
unntak er lik

v hyttefeltet v

tte er arealer
seg viktige t

uken begrunn
kvaliteter so

en planlagte s
riluftslivskva
sk barriere fo
yssingspunkte
kvalitetsforr

ærlig berører
å Åsa er utsa
eganlegget. E

grepsstatus i o
å Hvervenmo

vil til en vis
esenterer i no

n med skole, b

esielt attrakt
ering av og s

grenset med g
g. Barriereef

en, forventes 
ngsplan vedt
derfor i noen

r Nærmiljø og

typen inngre
dfører tiltake

aler av stor 
aten og gjenn
, men i ytterk
va-området o

unna Åsa, sam
kevel Øsbym
vil oppleve e

r som brukes
turtraséer fra

net i spesielle
om liten grad
standarden, v
aliteter, og sa
or bruken. Se
ene, vil et ve
ringelse loka

r den bruken
att, men de st
Et planlagt f
området. Det
oen skjermes

ss grad komp
oen grad en b
barnehage o

tive kulturlan
støybelastnin

gjennomgan
ffekten mello
 å bli noe sve
tatt 15.12.08

n grad dempe

g friluftsliv (

ep i dag. 
t klart 

nom 
kant av 
og 
mt den 

marka 
en 

s mer 
a 
e 
d lar seg 
vil både 
amtidig 
elv om 
eganlegg 
lt. 

n som i 
tørste 
fullt kryss 
t er 
s best 

penseres 
barriere 
g 

ndskap, 
ng på 

ngstrafikk 
om skole, 
ekket. 
 (0-

e 

(-/--). 



 
 

 

 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Arealbes
samme d
 
Økt risik
tilsvaren
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Alternati
nærmiljø
redusere
alternativ
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Alternati
nærmiljø
redusere
alternativ
 
Alternati
 
Generelt
E16, sær
Botilrud
barrieree
 
De viktig
dagens E
 
 
 
 

tiv A9  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
slaget vil imi
delområdene

ko og barrier
nde som for a

iv A9 er vurd

tiv A10  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
ivet skjærer 
økvalitetene 
es for en relat
v 10 som no

iv A10 er vur

tiv A11  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
ivet skjærer 
økvalitetene 
es for en relat
v A11 som n

iv A10 er vur

t for de altern
rlig gjennom

d. Avlastning
effekt, støy o

gste forskjell
E16 i sør og h

E16

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Åsa-Hver
idlertid være

e som omtalt 

eeffekt knytt
alternativ A8

dert å ha lite

et-Rørvik (ra
der alternativ 

ik (rasteplass
over enkelte
knyttet til bo
tivt stor grup
e mindre enn

rdert å ha lit

et-Rørvik (ra
der alternativ 

ik (rasteplass
over enkelte
knyttet til bo
tivt stor grup
noe mindre e

rdert å ha lit

native vegløs
m nærmiljøet 

en represent
og trafikkfare

lene i konsek
hvilken vegs

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

A1a. 

rvenmoen 
e noe mindre 
under altern

tet til ny tofe
8 med firefelt

en til middels

asteplassen)
A1a. 

sen)-Åsa-Hv
 lokale stier 

oligområdene
ppe beboere, 
n alternativ 8

ten til midde

asteplassen)
A1a. 

sen)-Åsa-Hv
 lokale stier 

oligområdene
ppe beboere, 
nn alternativ

ten til midde

sningene i gu
til boligområ
erer en forbe
e.  

kvensgrad fo
standard som

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

enn alternat
nativ A8. 

eltsveg med t
tsveg og tilla

s negativ kon

vervenmoen
mot Kroksko
e Elstangen, 
og generelt 

8. 

els negativ ko

vervenmoen
mot Kroksko
e Elstangen, 
og generelt 

v A9. 

els negativ ko

ul korridor gj
ådene på Sun
edring av dag

or de alternat
m legges til gr

nsekvensutredn

konsekvenser

tiv 8 med ful

tillatt hastigh
att hastighet p

nsekvens for

ogenplatået, 
Klokkerbråt
vurderes der

onsekvens fo

ogenplatået, 
Klokkerbråt
vurderes der

onsekvens fo

jelder en vis
ndvollen, Kr
gens situasjo

tive vegløsni
runn. Forskje

ning

l firefeltsveg

het på 90 km/
på 100 km/t.

r Nærmiljø og

men vil på d
tan og Rørvik
rfor likevel k

or Nærmiljø o

men vil på d
tan og Rørvik
rfor likevel k

or Nærmiljø o

s trafikkavla
oksund, Vik
n i form av r

ngene er pun
ellene er imi

g, men berøre

m/t, er i grove
. 

g friluftsliv (

den annen sid
k. Støy og tr

konsekvensen

og friluftsliv

den annen sid
k. Støy og tr

konsekvensen

og friluftsliv

astning på da
k, Steinsåsen 
redusert 

nktet for påk
idlertid små. 

7-47 

e de 

e trekk 

(-/--). 

de unngå 
rafikkfare 
ne av 

v (-/--). 

de unngå 
rafikkfare 
ne av 

v (-/--). 

agens 
og 

kobling til 



 

 

7-48

Rosa korr
 
Alternat
 
Delstrek
Alternati
årsaker o
represen
men frem
vurderes
 
Delstrek
Tiltaket 
E16. For
 
Brua ove
visuelt d
besøkend
vil i tille
 
Ny E16 
allerede 
løsninge
berøre vi
 
Utbedrin
visuelle 
identitets
 
Vegtrafik
dag foreg
er særlig
vesentlig
 
En ny E
daglinje.
Vik-Stei
viktige f
 
En ny ”s
innenfor
veganleg
vegtrafik
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
 
 
 

ridor 

tiv B13d  

kning 1 Skare
ivet innebær
opereres det 

nterer en mar
mdeles er det
s tilsvarende 

kning 2 Rørvi
innebærer br
r øvrig er det

er Kroksund 
dominerende 
de ved Røyrv

egg bli sterkt 

gjennom Vik
relativt omfa

en med rundk
iktige nærmi

ngen av dage
kvaliteter kn
sskapende el

kkstøy, støv 
går nær det p

g negativt ber
g utvidelse av

16 vil repres
. Særlig gjeld
in er det av a
ferdselslinjer

smal” firefelt
r områder som
gget blir ligg
kken represen

iv B13d er vu

tiv B14d  

kning 1 Skare
eringene und

E16

et-Rørvik 
rer 2/3-feltsv
likevel med 

rginal endring
t snakk om u
alternativ A

ik-Stein og d
ru over Krok
t valgt tunne

vil i liten gr
i terrenget. V
vik camping
berørt av stø

k og fram mo
attende vegsy
kjøringer, sam
iljø eller frilu

ens veg vil i l
nyttet til Stein
lement, også

og luftforure
planlagte veg
rørt. I Vik og
v dagens bel

entere en ytt
der dette gjen

avgjørende be
r på tvers av E

tsveg med til
m i dag har e

gende nær bo
ntere en vese

urdert å ha l

et-Rørvik 
der alternativ 

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

eg med fysis
4 felt i to løp
g av tidligere

utvidelse av e
.  

delstrekning 
ksund samt d
lløsning gjen

ad være sam
Vegtrafikken
 og båtfarend
øy fra brustre

ot Hvervenm
ystem på stre
mtidig som tr
uftslivsområd

liten grad ytt
n gård. Stein

å av betydnin

ensning er en
ganlegget. N
g på streknin
lastning. 

terligere barr
nnom boligo
etydning å sæ
E16. 

llatt hastighe
et fredelig, la
oligområder, 
entlig kvalite

liten til midd

B13d. 

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

sk midtdeler 
p gjennom d
e vurdert alte
eksisterende 

3 Stein-Hver
daglinje gjenn
nnom Gjesva

mordnet med 
n tydeliggjør
de på strekni
ekningen. 

moen vil i sto
ekningen. Ar
traséen følge
der i større g

terligere berø
n gård repres
ng for nærmil

n effekt av ti
Nærmiljøet til
ngen mot Ste

riereeffekt ov
områdene på 
ærlig sikre ad

et på 80 km/t
andlig preg m
som på begg

etsforringelse

dels negativ k

nsekvensutredn

konsekvenser

og fartsgren
en 1300 m la
ernativ A. Ar
E16 over de

rvenmoen 
nom Vik og 
alåsen.  

dagens trasé
r inngrepet. B
ingen mellom

or grad under
realbeslaget 
r dagens E16

grad enn dage

øre et attrakt
enterer et vik
ljø og lokalt 

iltaket som s
l boligområd
in gård vil ik

ver den delen
begge sider 
dkomsten til

t representere
med relativt l
ge sider av K
e av nærmilj

konsekvens f

ning 

se 80 km/t. A
ange Nestunn
realbeslaget v
elstrekningen

videre mot S

over sundet
Beboerne  ne
m Tyrifjorden

rordnes eksis
vil bli beskje
6. Tiltaket vi
ens veg.  

ivt kulturlan
ktig kulturhis
friluftsliv. 

ærlig berører
ene på begge

kke ny E16 re

n av delstrekn
av Kroksund
Steinsfjorde

er en betydel
liten trafikkb

Kroksund, vil 
øet. 

for Nærmiljø

Av sikkerhet
nelen. Altern
vil reduseres

n. Alternativ 

Stein i eksiste

t, men framst
ed mot Kroks
n og Steinsfj

sterende E16
edent på grun
il sannsynlig

ndskap med v
storisk og 

r den bruken
e sider av Kr

representere n

kningen som 
d. På streknin
en, men også

lig økt risiko
belastning. D
l økt risiko fr

ø og friluftsli

tsmessige 
nativ B 
s noe, 
B 

erende 

tå som 
sund, 
jorden, 

 og et 
nn av 
vis ikke 

viktige, 

n som i 
roksund 
noen 

går i ny 
ngen 
å andre 

o 
Der 
ra 

iv (-/--). 



 
 

 

Delstrek
 

Figur 7-2
 
Vegløsn
B13d. Tr
og Krok
barrieree
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Delstrek
Se vurde
 
Delstrek
Se vurde
 
Alternati
 
 
Alternat
 
Alternati
 
Generelt
E16 der 
er også d
under Kr
trafikkav
vesentlig
 
 
 

kning 2 Rørvi

29: Alternative

ingen med tu
rafikkavlastn
sund, represe
effekt, støy o

iv B14d er vu

tiv C13d  

kning 1 Skare
eringene und

kning 2 Rørvi
eringene und

iv C13d er v

tiv C14d  

iv C14d er v

t for de altern
ny E16 legg

denne strekn
roksund repr
vlastning gje
g forbedring 

E16

ik-Stein og d

ene i rosa kor

unnel under K
ning på dage
enterer en ve

og trafikkfare

urdert å ha i

et-Rørvik 
der alternativ 

ik-Stein og d
der alternativ 

urdert å ha l

urdert å ha i

native vegløs
es utenom da
ingen som sk
resenterer de
ennom nærmi

av dagens si

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

delstrekning 

rridor følger d

Kroksund re
ns E16, særl

esentlig forbe
e. 

ingen til liten

B13d. 

delstrekning 
B13d. 

liten til midd

ingen til liten

sningene i ro
agens trasé. D
killer alterna
 beste sett fr
iljøet til boli
ituasjon i for

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

3 Stein-Hver

dagens e16 ov

epresenterer e
lig gjennom n
edring av dag

n negativ ko

3 Stein-Hver

dels negativ k

n negativ ko

osa korridor g
Dette gjelder

ativene. De to
ra nærmiljø-
igområdene p
rm av reduse

nsekvensutredn

konsekvenser

rvenmoen 

er Steinsåsen.

en forbedring
nærmiljøet ti
gens situasjo

nsekvens for

rvenmoen 

konsekvens f

onsekvens for

gjelder en vi
r stort sett str
o vegløsning
og friluftsliv
på Sundvolle
rt barriereeff

ning

 

g sammenlik
il boligområd
on i form av r

r Nærmiljø o

for Nærmiljø

r Nærmiljø o

ss trafikkavl
rekningen fr

gene som ope
vsinteressene
en og Kroksu
fekt, støy og 

knet med alte
dene på Sund
redusert 

og friluftsliv 

ø og friluftsli

og friluftsliv 

lastning på d
ra Rørvik til V
ererer med tu
e. Forventet 
und, represen
trafikkfare. 

7-49 

 

ernativ 
dvollen 

(0/-). 

iv (-/--). 

(0/-). 

agens 
Vik. Det 

unnel 

nterer en 



 E16 – Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 7: Ikke-prissatte konsekvenser 
 

7-50

7.3.5 Samlet framstilling av konsekvens 
Nedenfor er alle alternativene framstilt med samlet konsekvens vist korridorvis (Tabell 7-3) og etter 
stigende konsekvens (Tabell 7-4). Begrunnelsen for rangeringen av alternativene er gjort nærmere rede 
for i Temarapport Nærmiljø og friluftsliv. 
Tabell 7-3: Samlet konsekvensvurdering for alle alternativer sortert etter korridor. 

Nærmiljø og friluftsliv 

  ALTERNATIV/VARIANTER  KONSEKVENS RANGERING 
  0  Ingen

0 
6 

  A1a  Liten negativ
‐ 

23 

  A6a  Ingen
0 

6 

  A12a  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

13 

  A1b  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐  

24 

  A6b  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

13 

  A12b  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

19 

  A2c  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

13 

  A2e  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

19 

  A2f  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

17 

  A3c  Ingen
0 

6 

  A3e  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

13 

  A3f  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

10 

  A4c  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

17 

  A4e  Liten negativ
‐ 

22 

  A4f  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

19 

  A5c  Ingen/liten positiv
0 / + 

3 

  A5e  Ingen
0 

6 

  A5f  Ingen/liten positiv
0 / + 

5 

  A7c  Ingen/liten positiv
0 / + 

1 

  A7e  Ingen/liten positiv
0 / + 

3 

  A7f  Ingen/liten positiv
0 / + 

2 

  A8  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐ 

27 

  A9  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐ 

27 

  A10  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐ 

27 

  A11  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐ 

27 

  B13d  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐ 

24 

  B14d  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

10 

  C13d  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐ 

24 

  C14d  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

10 
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Tabell 7-4: Samlet konsekvensvurdering for alle alternativer sortert etter stigende konsekvens. 
Nærmiljø og friluftsliv 

  ALTERNATIV/VARIANTER  KONSEKVENS RANGERING 
  A7c  Ingen/liten positiv

0 / + 
1 

  A7f  Ingen/liten positiv
0 / + 

2 

  A5c  Ingen/liten positiv
0 / + 

3 

  A7e  Ingen/liten positiv
0 / + 

3 

  A5f  Ingen/liten positiv
0 / + 

5 

  0  Ingen
0 

6 

  A6a  Ingen
0 

6 

  A3c  Ingen
0 

6 

  A5e  Ingen
0 

6 

  A3f  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

10 

  B14d  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

10 

  C14d  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

10 

  A12a  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

13 

  A6b  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

13 

  A2c  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

13 

  A3e  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

13 

  A2f  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

17 

  A4c  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

17 

  A12b  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

19 

  A2e  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

19 

  A4f  Ingen/liten negativ
0 / ‐ 

19 

  A4e  Liten negativ
‐ 

22 

  A1a  Liten negativ
‐ 

23 

  A1b  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐  

24 

  B13d  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐ 

24 

  C13d  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐ 

24 

  A8  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐ 

27 

  A9  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐ 

27 

  A10  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐ 

27 

  A11  Liten/middels negativ
‐ / ‐ ‐ 

27 
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Usikkerhet 
Dagens situasjon er registrert i perioden 2008-2011. Det kan ha skjedd endringer av bruksmønsteret, 
men sannsynligvis er denne marginal. Enkelte tilretteleggingstiltak kan imidlertid ha blitt iverksatt 
etter 2008 og gitt noen effekter. Sikkerheten i materialet er også et resultat av grundigheten i 
registreringsarbeidet, og kan alltid bli bedre. Det er likevel sannsynlig at beskrivelsen av dagens 
situasjon er tilstrekkelig korrekt som underlag for å vurdere konsekvenser av tiltaket og prioritere 
mellom de ulike alternativene. Det peker seg ikke ut delområder hvor grunnlaget er spesielt svakt eller 
mangelfullt. 
 
Det knytter seg en generell usikkerhet til hvordan trafikkavlastningen på dagens E16 og Åsavegen vil 
slå ut positivt for de nærmiljø- og friluftslivskvalitetene som er negativt berørt av vegtrafikk i dag. Det 
er blant annet avhengig av hva som vil bli tillatt hastighet og ÅDT på disse vegene. Detaljer rundt 
kryssløsninger og synlighet/støy er litt for dårlig kjent, og skaper noe usikkerhet knyttet til 
konsekvensvurderingene.  
 
Det kan være problematisk å veie negative effekter av ny E16 opp mot de positive effektene av en 
”sanering” av dagens E16. Dette kan utgjøre en så vidt stor usikkerhet at det påvirker rangeringen av 
alternativene.  
 
 

7.3.6 Avbøtende tiltak 
Grønn korridor: For å redusere barriereeffekten er det viktig å sikre en bruløsning over Storelva hvor 
det er mulig for turgåere og fiskere å bevege seg på begge sider av elva forbi kryssingspunktet. Det 
kan med fordel velges en løsning med ett langt spenn uten brukar i elva. 
 
Gul korridor: For å redusere barriereeffekten er det ønskelig med planskilt kryssing mellom 
Kjerraten/kjerratstien og ny E16. Dette er et vesentlig konfliktområde hvor det bør vurderes 
tunnelløsning. 
 
 

7.3.7 Oppfølgende undersøkelser 
Det foreslås oppfølgende undersøkelser for å avveie framtidig behov for trafikkavvikling og best 
mulig restaurering og/eller ivaretakelse av nærmiljø- og friluftslivskvaliteter nær de strekningene av 
dagens E16 og Åsavegen som vil bli avlastet. 
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7.4 Naturmiljø 
 
Utdrag fra planprogrammet: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.4.1 Overordnet beskrivelse av planområdet 
Store deler av planområdet (bortsett fra Krokskogsliene) ligger i Oslo-feltets kambrosilurfelt og gir 
opphav til kalkrik berggrunn. Den kalkrike berggrunnen (som er nasjonalt sjelden), de marine 
avsetningene og klima har lagt grunnlaget for bosetning og jordbruk, men også grunnlaget for et rikt 
biologisk mangfold. Oslofeltets kalkrike berggrunn gir opphav til et stort biologisk mangfold og er en 
hot-spot region i Norge for biologisk mangfold.  
 
Området kan landskapsmessig deles inn i tre kategorier: (1) lavaplatåene i øst inklusive lisidene langs 
Tyrifjorden, (2) cuestalandskapet med leirsletter og innsjøer og (3) elve- og terraselandskapet i vest 
langs Storelva.  
 
Kategori (1) omfatter lavaplatået med fattige barskoger, sprekkedaler med fuktige skogtyper, stup, 
rasmark og lisider mot Steinsfjorden og Tyrifjorden med rike blandings- og bar skoger og 
edelløvskoger. Kategori (2) omfatter cuestaåsenes slake østsider med tørrbakker og kalkfuruskog, 
cuestaåsenes vestsider med solåpne og skorpelavdekte bergvegger, samt leirsletter og kalkrike innsjøer 
og vann. Kategori (3) omfatter sandmo og terraselandskap dominert av artsfattig furuskog, dagens 
elvelandskap med elvesletter, kroksjøer og elvebanker, raviner med fuktig gran- og sumpskog og 
elvekantskog. Det meste av jordbruksarealene er knyttet til leirslettene i cuestalandskapet.  
 

Konsekvenser som skal utredes 
Naturmiljø skal utredes med vekt på enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske trekk. 
Utredningen skal belyse ulike alternativers omfang og konsekvenser med hensyn til arealbeslag 
og oppsplitting av naturområder med særlig vekt på vann- og våtmarksområdene i 
Storelva, Kroksund og Vikbukta, kulturlandskapsområdene på Løken/Steinsletta og i Åsa, og 
kalkskogene/kalksjøene i Ulltveit-Gullerud-området. Omfang og konsekvenser av tiltaket for 
utvalgte naturtyper og prioriterte arter skal gis en særskilt vurdering. Forholdet til andre 
registrerte naturtyper, sjeldne/truete arter, viktige trekkruter for fugler, samt hjorteviltets 
trekkruter og beiteområder, skal også vurderes. Utredningen skal også omfatte vurderinger av 
indirekte konsekvenser av drenering, endret vannbalanse og uheldig avrenning. Faren for 
spredning av fremmede arter som følge av anleggsarbeidet og ferdig veganlegg skal omtales. 
Anleggsperioden skal omtales. 
 
Tiltaket vil bli vurdert opp mot Naturmangfoldlovens §§ 8 og 9 om kunnskapsgrunnlaget og 
føre var-prinsippet. Kvaliteten på eksisterende data er gjennomgående god og det vil trolig 
kun være behov for enkle, supplerende kartlegginger på enkeltlokaliteter langs utvalgte 
traseer. Det vil også bli gjort en samlet vurdering av konsekvensene av dette tiltakets og 
tidligere gjennomførte inngreps konsekvenser for berørte, verdifulle naturområder i henhold 
til Naturmangfoldlovens § 10. Som en del av vurderingen av tiltakets samlede 
økosystembelastning, vil det bli foretatt en vurdering av virkninger for vassdrag og 
vassdragsbeltet med utgangspunkt i nasjonale mål for vassdragsforvaltning og RPR for 
vernede vassdrag. 
 
Mulige avbøtende eller kompenserende tiltak, inkludert en vurdering av miljøvennlige 
metoder for gjennomføring, vil bli vurdert, og behov for oppfølgende undersøkelser vil bli 
foreslått. 
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I planområdet er det flere områder som er vernet etter naturmangfoldloven. Antall verneområder 
understreker de store natur- og geologiske verneverdiene som er i planområdet. Det foreligger også et 
formelt forslag til verneplan for våtmark og sjøfugl i Tyrifjorden, og noen av de foreslått vernede 
områdene kan bli berørt av tiltaket. 
 
 

7.4.2 Referansesituasjonen 
For fagtema naturmiljø forventes referansesituasjonen i stor grad å være lik dagens situasjon, da 
fortsatt bruk av eksisterende E134 ikke vil gi konsekvenser utover dagens situasjon.  
 
 

7.4.3 Verdivurdering 
Innenfor undersøkelsesområdet er det i alt registrert 185 områder med verdi for biologisk mangfold 
(naturtypelokaliteter), hvorav 119 med stor verdi (viktig/svært viktig) (Tabell 7-5). De største verdiene 
for naturmiljø i undersøkelsesområdet er knyttet til de vernede og foreslått vernede vann- og 
våtmarkene ved Storelva og Steinsfjorden, de kalkrike skog- og kulturlandskapsområdene ved Ultvedt 
- Gagnum og berg- og rasmarkene i Holsfjordskråningen ( Figur 7-30). Det er også knyttet stor verdi 
til flere lokaliteter med kalkskog i Fekjæråsen og Viksåsen/ Biliåsen, og til kalkrike åkerholmer og 
beiteområder ved Fekjær-Løken og Steinsletta. Naturtypene spenner fra fattige og tørre barskoger, til 
rike sumpskoger, rike våtmarksområder og tørrenger og tørrberg i kulturlandskapet. 
 
Tabell 7-5: Oversikt over antall naturtyper i ulike naturtype- og verdikategorier i henhold til DN-håndbok 13-
2007. 
Hovednaturtype Naturtype Naturverdi Totalt 

A B C 
Myr Rikmyr 1   1 
Kulturlandskap Slåttemark 8 13 12 33 

Naturbeitemark 1 1 1 3 
Hagemark     
Småbiotoper 14 14 7 35 
Store gamle trær  1  1 
Parklandskap 1 2  3 
Åpen grunnlendt mark 4  1 5 

Våtmark Evjer, bukter og viker 1 4 16 21 
Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

2 1  3 

Stor elveør (med sumpskog)  1  1 
Rik kulturlandskapssjø  1  1 

Rasmark, berg og 
kantkratt 

Sørvendt berg og rasmark   1 1 
Kantkratt  1  1 

Skog Rik edelløvskog 3 4 8 15 
Gammel løvskog   1 1 
Kalkskog 18 17 17 52 
Gråor-heggeskog     
Rik sumpskog  2 1 3 
Rik blandingsskog i lavlandet 1   1 
Gammel barskog 1  1 2 
Andre viktige naturforekomster 1 1  2 

Totalt  56 63 66 185 
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Figur 7-30: Kart som viser verdifulle områder for naturmiljø i planområdet.  
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Av de 185 registrerte naturtypeområdene, er 33 definert som utvalgt naturtype i henhold til 
Naturmangfoldloven med tilhørende forskrifter. Med et unntak (Ultvedtvannet, kalksjø) hører disse 
inn under naturtypen slåttemark. En stor del av de 35 registrerte lokalitetene i kategorien småbiotoper 
er også tidligere slåttemarker. I Holsfjordskråningen finnes små arealer varmekjær løvskog, som langt 
på veg kan kategoriseres som kalk-lindeskog, som også er en utvalgt naturtype.  
 
I undersøkelsesområdet er det også registrert 227 arter som er oppført på den nasjonale lista over 
truete arter (Rødlista, Artsdatabanken) hvor av 46 i kategoriene kritisk truet (CR) eller sterkt truet 
(EN). Karplantearten dragehode er påvist på flere lokaliteter i Åsa og Fekjær, og er den eneste 
prioriterte arten som er påvist i undersøkelsesområdet. Den har en egen forskrift med bestemmelser 
som skal sikre arten mot ødeleggelse. 
 
Våtmarksområdene i Tyrifjorden/Steinsfjorden er svært viktige som hekke- og rasteplasser for et stort 
antall vann- og våtmarksfugl, og verneområdene knyttet til vårmarksystemene har status som Ramsar-
områder (internasjonal konvensjon om vern av våtmarker, Figur 7-31 ). Steinsfjorden er også 
karakterisert som Norges viktigste lokalitet for edelkreps. 

 
Figur 7-31:Vernede og foreslått vernede områder i Storelva-området. Alle eksisterende verneområder knyttet til 
våtmarksystemene i Tyrifjorden er Ramsarområder. 
 
Storelva og Tyrifjorden hører til Tyrifjorden vannområde (1800 km2), og inngår i 
Drammensvassdraget på ca 117.000 km2. Selve Tyrifjorden er på ca 137 km2 (Norges femte største 
innsjø), hvorav Steinsfjorden utgjør ca 14 km2. Med et største dyp på 295 m og et midlere dyp på 114 
m, er Tyrifjorden også blant våre dypeste innsjøer. Største innløpselv til Tyrifjorden er Storelva, som 
samler Begna- og Randsfjordvassdragene ved Hønefoss. Utløp av Tyrifjorden er i Vikersundarmen 
mot Drammensvassdraget.  

Det er knyttet mange brukerinteresser til vannmiljø i Tyrifjorden. De viktigste er 
drikkevannsinteresser, mange fiskearter (15; blant annet ål), edelkreps (Steinsfjorden, samt i noen 
deler av Tyrifjorden), våtmarksområder, viktige hekke- og rasteområder for vannfugl, samt 
vannrelaterte friluftsaktiviteter (eks. fritidsbåt, bading).  
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Følgende delnedbørsfelt berøres av de ulike vegalternativene: 1. Holsfjorden, 2. Tyrifjorden nedstrøms 
utløp Steinsfjorden, 3. Tyrifjorden nedstrøms utløp Storelva, 4. Steinsfjorden og 5. Storelva med 
tilhørende kroksjøer. Tabell 7-6 viser oversikt over miljøtilstand og karakterisering, samt verdi for 
naturmiljø for delnedbørsfeltene. 
 
Tabell 7-6: Oversikt over miljøtilstand og karakterisering av vannlokaliteter i planområdet. Data fra Tyrifjorden 
vannområde. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. 25.06.2012.  
Vannforekomst Økologisk tilstand Risikovurdering* Verdi  

Holsfjorden Moderat Mulig risiko Stor verdi 

Tyrifjorden God Mulig risiko Middels til stor 
verdi 

Steinsfjorden Dårlig Risiko Middels verdi 

Storelva Moderat  Risiko Liten til middels 
verdi 

*Risikovurdering: Samlet vurdering for av vannforekomsten ikke oppnår fastsatte miljømål innen gjeldende tidsfrister 
(2021).  

 

7.4.4 Omfang og konsekvens 
Fra Skaret til Rørvik er alle alternativene i grønn, blå, rød og gul (A8 og A9) identiske, og går 
gjennom et skråningslandskap som er vendt mot Holsfjorden. De berører en stor, registrert 
naturtypelokalitet med vestvendt berg og rasmark og vil medføre arealbeslag og fare for redusert 
leveområder for rødlistede insekter og sopp. De vil også berøre andre naturtype- og viltområder, men i 
liten grad medføre negative konsekvenser for disse. Beregninger for årlig tilførsel av 
stoffkonsentrasjon til Holsfjorden fra overvannet på strekningen Skaret – Rasteplassen (se 
Temarapport Naturmiljø for nærmere beskrivelse) viser svært lave verdier og liten påvirkning på 
resipienten. Det samme gjelder for saltavrenning. 
 
Siden det er strekningen mellom Rørvik og Hønefoss (delstrekning 2 og 3) som skiller alternativene 
fra hverandre, er det denne strekningen som er mest vektlagt i den videre beskrivelsen av de ulike 
alternativene nedenfor. Konsekvensene på strekningen mellom Skaret og Rørvik er derfor bare omtalt 
på de alternativene som skiller seg ut på denne delstrekningen. 
  

Grønn korridor 
Alternativene innenfor grønn korridor er A1a, A6a og A12a. Disse skiller seg fra hverandre kun på 
delstrekning 2 mellom Rørvik og Bymoen. Alternativ A1a og A12a innebærer kryssing av Kroksund 
på bru, noe som kan innebære en viss fare for barrierevirkning og påflyvningsfare for vann- og 
våtmarksfugl. Utredninger som er gjennomført tilsier imidlertid at konsekvensene av brua vil være 
relativt små, forutsatt at det blir en lav konstruksjon uten skråstag, tårn etc over bruplata. Alternativene 
vil også medføre arealbeslag i vannområder som er viktige overvintringsområder for vannfugler samt 
arealbeslag i naturtypelokalitet med middels verdi ved Rudsødegårdsåsen. A1a skiller seg negativt ut i 
forhold til de to andre på delstrekning 2 med dagstrekning fra Gjesvold til Bymoen. Dette vil gi 
arealbeslag og nærføring til lokaliteter med rødlistede lavarter, dragehode og med potensial for andre 
sjeldne og truet arter. Det vil også splitte opp et større, intakt kulturlandskapsområde med stor verdi 
også for naturmiljø.  
 
Alternativ A6a innebærer lang tunnel fra Rørvik til Bymoen, og vil ikke medføre vesentlig 
konsekvenser for naturmiljø på denne strekningen, forutsatt at vaskevann fra tunnel pumpes opp og 
renses på land før utslipp til resipient. Lavpunkt i tunnel ligger under Steinsfjorden.  
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Figur 7-32: Storelva ved Froksøya i vårflom (foto: Frode Nordang Bye) 
 
På delstrekning 3 (Bymoen – Styggedalen) vil alle alternativene i korridoren gi store konsekvenser, 
med arealbeslag/oppsplitting av foreslått vernede områder ved Storelva og arealbeslag i skogområder 
med kritisk truete sopp- og insektarter. Forhøyede innhold av tungmetaller/organiske miljøgifter/salt 
kan gi helsemessige konsekvenser på vannlevende organismer i Lamyra eller Storelva, men effekten 
av tiltaket er sannsynligvis liten. Tankbilvelt på sårbare kryssingspunkter vil kunne gi skadevirkninger 
på fisk og andre ferskvannsorganismer. Tiltak for oppsamling og bortleding/rensing av overvann fra 
bro og nærføringer til Lamyra/Storelva vil bli vurdert. 
 
Samlet sett vurderes konsekvensene av delstrekning 3 å være styrende for konsekvensvurderingene i 
grønn korridor. På denne bakgrunn vurderes konsekvensen av A1a som stor til svært stor negativ (- - - 
/ - - - -) for naturmiljø, mens konsekvensene for både A6a og A12a vurderes som stor negativ ( - - - ) 
for naturmiljø. Dette til tross for at de skiller seg noe fra hverandre på strekningen Rørvik – Bymoen. 
Alternativet vurderes å være i strid med Naturmangfoldlovens § 10 om Økosystemtilnærming og 
samlet belastning (se nærmere omtale av forholdet til naturmangfoldloven nedenfor) 
 

Blå korridor 
Alternativene innenfor blå korridor er A1b, A6b og A12b. Disse skiller seg fra hverandre kun på 
delstrekning 2 mellom Rørvik og Bymoen, og er identiske med tilsvarende alternativer i grønn 
korridor på strekningen Skaret - Bymoen. De vil også gi de samme konsekvensene for naturmiljø på 
denne strekningen. 
 
På delstrekning 3 (Bymoen – Hvervenmoen) vil alle alternativene i korridoren gi nærføring til Lamyra 
og Juveren naturreservater og til foreslåtte Storelva naturreservat. De innebærer fare for avrenning av 
salt og annen forurensing til verneområdene, noe som kan påvirke vegetasjon og dyreliv negativt.  
Trafikkstøy vil kunne medføre negative påvirkning på fuglelivet. Alternativene vil også gi nærføring 
til Steinsletta kulturlandskapsområde og fare for tap av rødlistede plantearter ved Bergeråsen. 
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Samlet vurderes konsekvensen av A1b som stor negativ ( - - - ) for naturmiljø, mens for A6b og A12b 
vurderes konsekvensene som henholdsvis middels negativ ( - - ) og middels til stor negativ ( - - / - - - ) 
for naturmiljø. 

 
Figur 7-33: Flyfoto som viser Lamyra naturreservat med Mostjern. I bakgrunnen Steinsletta og Storjordet (Foto: 
Hole kommune) 
 

Rød korridor 
Alternativene innenfor rød korridor er A2c, A2e, A2f, A3c, A3e, A3f, A4c, A4e, A4f, A5c, A5e, A5f, 
A7c, A7e og A7f (tabell 4.6). Disse skiller seg fra hverandre på delstrekning 2 mellom Rørvik og 
Steinsletta og delstrekning 3 mellom Steinsletta og Hvervenmoen. 
  
Alternativ A2c og A4c vurderes som de mest konfliktfylte alternativene i rød korridor. A2c innebærer 
brukryssing over Kroksund, fare for tap av prioriterte og rødlistede arter ved Fekjær/Smiujordet og 
nærføring til verneområdene i Norderhov, mens A4c innebærer kryss i Vik og tap av et naturminne. 
Disse alternativene vil gi stor negativ konsekvens ( - - - ) for naturmiljø.  
 
Alternativ A2e, A2f, A4e og A4f er identisk med henholdsvis A2c og A4c fram til Steinsletta, men 
unngår nærføring til naturreservatene i Norderhov. Alle disse vurderes å gi middels til stor negativ 
konsekvens ( - - / - - - ) for naturmiljø. Alternativ A3c medfører også brukryssing over Kroksund og 
nærføring til naturreservatene i Norderhov, men berører hverken Vik eller Fekjær/Smiujordet. Dette 
alternativet vurderes også å gi middels til stor negativ konsekvens ( - - / - - - ) for naturmiljø. Det 
samme gjelder A5c som innebærer kryss i Vik og tap av et naturminne, og nærføring til 
naturreservatene i Norderhov.  
 
AlternativA3e og A3f innebærer bru over Kroksund, men berører ikke Vik, Fekjær/Smiujordet eller 
naturreservatene i Norderhov. Disse vurderes å gi middels negativ konsekvens ( - - ) for naturmiljø. 
Det samme gjelder A5e og A5f som går i tunnel under Kroksund, men innebærer kryss i Vik og tap av 
naturminne. De berører ikke naturreservatene i Norderhov. Alternativ A7c går i tunnel fra Rørvik til 
Steinsletta, men vil medføre nærføring til naturreservatene i Norderhov. Dette vurderes også å gi 
middels negativ konsekvens ( - - ) for naturmiljø.  
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Alternativ A7e og A7f går også i tunnel mellom Rørvik og Steinsletta, og vil heller ikke medføre 
nærføring til naturreservatene i Norderhov. Begge vurderes å gi liten til middels negativ konsekvens    
( - / - - ) for naturmiljø. 
 

Gul korridor 
Alternativene A8 (4-feltsveg med 100 km/t på hele strekningen) og A9 (2-feltsveg med midtdeler og 
90 km/t på deler av strekningen mellom Rørvik og Åsa) i gul korridor er de samme som for grønn 
korridor på strekningen mellom Skaret og Rørvik. Fra Rørvik fortsetter de i tunnel under Grøndokka, 
videre i sidebratt terreng i Krokskogshellinga øst for Steinsfjorden. A8 og A9 følger i hovedsak 
samme korridor, men skiller seg på enkelte strekninger som følge av stivere linjeføring for 
firefeltsveger/100 km/t. I Åsa fortsetter begge alternativene øst og nord for hovedtyngden av 
bebyggelsen, gjennom flere små tunneler i de NØ-SV-orienterte åsdragene ved Ultvedt og Gullerud, 
og i en lengre tunnel mellom Gagnum og Hverven.  
 
Alternativene A10 (firefeltsveg/100 km/t) og A11 (delvis tofeltsveg/90 km/t) følger i hovedsak 
samme trasé som A8 og A9, men skiller seg fra eksisterende E16 ved rasteplassen ved Høgkastet. De 
følger åskanten høyere oppe og går i tunnel under Krokkleiva og Grønndokka. Fra Bråtan følger de 
samme korridor som A8 og A9, med de samme forskjeller som følger av to- og firefeltsveg. 
 
Alle alternativer medfører arealbeslag i naturtyper av stor verdi og fare for reduserte leveområder for 
rødlistede arter på strekningen fra Skaret til Rasteplassen. På strekningen fra Rasteplassen til Skogli 
følger alternativene to ulike korridorer, men ingen av disse vil gi vesentlig konsekvenser for natur-
miljø. Ved Skogli-Gamlebråtan vil alternativ A8 medføre tap og arealbeslag i 5 naturtypelokaliteter 
med middels og liten verdi, mens de tre andre alternativene unngår to av områdene. 
 
Alle alternativer vil også medføre arealbeslag og til dels ødeleggelse flere naturtypeområder med stor 
verdi i Ultvedt-Gagnum-området. De vil også medføre ødeleggelse av leveområder for den prioriterte 
arten dragehode og rødlistearten dragehodeglansbille (sterkt truet, EN) som kun finnes i tilknytning til 
dragehode. De vil også berøre leveområde for andre rødlistede arter. Som følge av full 4-feltsveg/100 
km/t med bredere og stivere linjeføring vil alternativene A8/A10 generelt gi noe større konsekvenser 
enn A9/A11. Alternativene vurderes å være i strid med Naturmangfoldlovens § 10 om økosystem-
tilnærming og samla belastning (se nærmere omtale av forholdet til naturmangfoldloven nedenfor) 
 
På bakgrunn av registrerte naturmiljøverdier og tiltakets anslåtte omfang for disse, vurderes 
konsekvensen av A8 og A10 som stor negativ ( - - - ), mens konsekvensene av A9 og A11vurderes 
som middels til stor negativ ( - - / - - - ) for naturmiljø. Ingen av konsekvensvurderingene for 
vannmiljø for gitte alternativer over har større negativ konsekvens enn oppgitt for naturmiljø. 
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Figur 7-34: Plantearten Dragehode, her fotografert ved Øvre Ultvedt, er utpekt som prioritert art (Foto: Frode 
Nordang Bye). 
 

Rosa korridor 
De 4 alternativene i rosa korridor (B13d, B14d, C13d og C14d) følger eksisterende E16 fra Skaret 
langs de vestvendte rasmarkene i Holsfjordlia, til Rørvik. De innebærer enten en smal 4-feltsløsning 
(B) eller en løsning med to og tre felt (fire i felt i to løp i Nestunnelen, C).  
 
Fra Rørvik fortsetter de som smale 4-feltsløsninger, enten på bru over Kroksund og i tunnel fram til 
Vik (13) eller i tunnel fra Rørvik til Vik (14). Fra Vik til Hvervenmoen er alle alternativene like og 
følger dagens trasé (d). 
 
Bru over Kroksund (13) vil kunne medføre en hindring for trekkende vann- og våtmarksfugler og fare 
for økt dødelighet som følge av påflyvning. Utredninger som er gjennomført tilsier imidlertid at 
konsekvensene av brua vil være relativt små, forutsatt at det blir en lav konstruksjon uten skråstag, 
tårn etc over bruplata. Bru-alternativene vil også medføre arealbeslag i vannområder som er viktige 
overvintringsområder for vannfugler samt arealbeslag i naturtypelokalitet med middels verdi ved 
Rudsødegårdsåsen.  
 
Tunnel under Kroksund (alternativ 14) vil ikke få vesentlige konsekvenser for naturmiljø. Begge vil 
medføre tap av et område vernet som naturminne ved Vik. Fra Stein til Hvervenmoen er alle 
alternativer like (alternativ d), og vil ikke ha vesentlige konsekvenser for naturmiljø. 
På bakgrunn av vurderingene ovenfor, anslås konsekvensen av B13d og C13d som middels negativ     
( - - ) og C14d og B14d som liten til middels negativ  ( - / - - ). 
 



 

 

7-62

Figur 7-3
berørt av
 

7.4.5 S
Nedenfo
Tabell 7
Naturmi

35: Den sørlig
v et eventuelt n

Samlet fram
or er alle alter
-8). Begrunn
ljø. 

E16

ge munningen 
nytt tunnelløp 

mstilling av 
rnativene fra

nelsen for ran

6 – Skaret – H

Kapittel 7: Ik

på Nes-tunne
(Foto: Rune S

 konsekven
amstilt med s
ngeringen av

Hønefoss: Kon

Ikke-prissatte 

elen, med  rik 
Solvang). 

ns 
samlet konse
v alternativen

nsekvensutredn

konsekvenser

edelløvskog i 

ekvens og inn
ne er gjort næ

ning 

bekkekløft tet

nbyrdes rang
ærmere rede 

tt inntil. Denn

gering (Tabel
for i Temara

 
e blir 

ll 7-7 og 
apport 



 E16 – Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 7-63 
 

Kapittel 7: Ikke-prissatte konsekvenser 
 

 
Tabell 7-7: Samlet konsekvensvurdering for tema naturmiljø vist korridor vis. 

Naturmiljø

  ALTERNATIV/VARIANTER  KONSEKVENS  RANGERING 

  Alt. A1a  Stor til svært stor negativ 

‐ ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐ ‐
29 

  Alt. A6a  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
27 

  Alt. A12a  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
28 

  Alt. A1b  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
26 

  Alt. A6b  Middels negativ 

‐ ‐
10 

  Alt. A12b  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
19 

  Alt. A2c  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
25 

  Alt. A2e  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
16 

  Alt. A2f  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
16 

  Alt. A3c  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
18 

  Alt. A3e  Middels negativ 

‐ ‐
7 

  Alt. A3f  Middels negativ 

‐ ‐
7 

  Alt. A4c  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
24 

  Alt. A4e  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
14 

  Alt. A4f  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
14 

  Alt. A5c  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
13 

  Alt. A5e  Middels negativ 

‐ ‐
5 

  Alt. A5f  Middels negativ 

‐ ‐
5 

  Alt. A7c  Middels negativ 

‐ ‐
9 

  Alt. A7e  Liten til middels negativ 

‐ / ‐ ‐
2 

  Alt. A7f  Liten til middels negativ 

‐ / ‐ ‐
2 

  Alt. A8  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
22 

  Alt. A9  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
20 

  Alt. A10  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
22 

  Alt. A11  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
20 

  Alt. B13d  Middels negativ 

‐ ‐
11 

  Alt. B14d  Liten til middels negativ 

‐ / ‐ ‐
1 

  Alt. C13d  Middels negativ 

‐ ‐
12 

  Alt. C14d  Liten til middels negativ 

‐ / ‐ ‐
4 
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Tabell 7-8: Samlet konsekvensensvurdering for naturmiljø etter stigende konsekvens. 

Naturmiljø

  ALTERNATIV/VARIANTER  KONSEKVENS  RANGERING 

  Alt. B14d  Liten til middels negativ 

‐ / ‐ ‐
1 

  Alt. A7e  Liten til middels negativ 

‐ / ‐ ‐
2 

  Alt. A7f  Liten til middels negativ 

‐ / ‐ ‐
2 

  Alt. C14d  Liten til middels negativ 

‐ / ‐ ‐
4 

  Alt. A5e  Middels negativ 

‐ ‐
5 

  Alt. A5f  Middels negativ 

‐ ‐
5 

  Alt. A3e  Middels negativ 

‐ ‐
7 

  Alt. A3f  Middels negativ 

‐ ‐
7 

  Alt. A7c  Middels negativ 

‐ ‐
9 

  Alt. A6b  Middels negativ 

‐ ‐
10 

  Alt. B13d  Middels negativ 

‐ ‐
11 

  Alt. C13d  Middels negativ 

‐ ‐
12 

  Alt. A5c  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
13 

  Alt. A4e  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
14 

  Alt. A4f  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
14 

  Alt. A2e  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
16 

  Alt. A2f  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
16 

  Alt. A3c  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
18 

  Alt. A12b  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
19 

  Alt. A9  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
20 

  Alt. A11  Middels til stor negativ 

‐ ‐ / ‐ ‐ ‐
20 

  Alt. A8  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
22 

  Alt. A10  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
22 

  Alt. A4c  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
24 

  Alt. A2c  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
25 

  Alt. A1b  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
26 

  Alt. A6a  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
27 

  Alt. A12a  Stor negativ 

‐ ‐ ‐
28 

  Alt. A1a  Stor til svært stor negativ 

‐ ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐ ‐
29 
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Usikkerhet 
Det hefter en viss usikkerhet ved konsekvensvurderingene fordi endelig arealbruk for de ulike 
alternativene ikke er endelig fastlagt gjennom kommunedelplanen og fordi det mangler 
detaljkunnskaper om hvordan et gitt inngrep påvirker dokumenterte naturverdier.  

Noen artsregistreringer som er hentet fra nettbaserte databaser har relativt dårlig kartfesting. Det kan 
derfor hefte usikkerhet knyttet til lokaliseringen av disse og hvorvidt de blir berørt av tiltaket. Dette 
gjelder blant annet forekomster knyttet til slåtteenger og kalkskog i Fekjær-området (alternativ 2). 
Vurderingene her baserer seg derfor på at vegen berører naturområder som er egnet for de aktuelle 
artene. 

Hvilke konsekvenser nærføringen til de vernede og foreslått vernede områdene vil ha, vil avhenge av 
detaljplassering og utforming av vegen, valgte løsninger for håndtering av tunnelvann og 
overflatevann etc. Det forutsettes at alt tunnelvaskevann renses før utslipp til resipient. Dette er 
inkludert i omfangsvurderingene. Selv om de beste løsninger velges, antas det likevel at tiltaket vil 
kunne påvirke disse områdene negativt.  

Hvilke konsekvenser bruer over Kroksund (alternativ 2, 3 og 4) vil ha for fuglelivet vil avhenge av 
utformingen av brua. En enkel og slank konstruksjon vil medføre mindre hindringer enn en større 
konstruksjon med høye søyler og wire. 

Det er også knyttet usikkerhet til konsekvensene av massedeponier. Alle linjer vil i ulike grad generere 
masseoverskudd. Plassering av overskuddsmassene er uavklart og kan gi store negative konsekvenser 
for naturmiljø. Siden Gul korridor vil gi størst masseoverskudd, kan alternativene i denne korridoren 
potensielt ble mer negative enn det som er vist i utredningen. For eksempel kan avrenning av 
skarpkantede partikler og ammonium fra sprengsteinsdeponi være skadelig for vannmiljø og spesielt 
fisk ved ugunstig lokalisering. Det bør lages forenklede sårbarhetsvurderinger for større deponi i 
områder med sårbare, nedstrøms vannresipienter.    

Vurderingene av konsekvensene for vannmiljø i Lamyra og Juveren naturreservater er usikre på grunn 
av manglende vannkvalitetsdata. Hvilke konsekvenser nærføringen til de vernede og foreslått vernede 
områdene vil ha, vil også avhenge av detaljplassering og utforming av vegen, valgte løsninger for 
håndtering av tunnelvann og overflatevann etc. Det bør tilstrebes å lede både tunnelvaskevann og 
overvann fra dagsone ut av nedbørfeltet til disse naturreservatene. Selv om de beste løsninger velges, 
antas det likevel at tiltaket vil kunne påvirke disse områdene negativt.  

For vannmiljø for øvrig knytter usikkerheten seg først og fremst til eksisterende vannkvalitetsdata som 
for enkelte resipienter er til dels gamle eller mangelfulle for relevante parametere. På den annen side, 
er økning i tilførsler av forurensende stoffer fra vegen, svært liten til så store vannvolum som det er i 
Tyrifjorden og dens nedslagsfelt. Tilgjengelig vannkvalitetsdata vurderes derfor å være tilstrekkelig på 
dette plannivå. Usikkerhet kan også knyttes til utslippspunkter og rensetiltak for avrenning fra 
foreslåtte tunneler. Det vil bli lagt vekt på å finne løsninger som minimerer negative effekter av 
avrenningsvann inkludert vaskevann fra tunnelene. I tillegg vil det bli vurdert oppsamling av 
overvannet på spesielt sårbare strekninger – med tanke på tankbilvelt (se kap. 6 for avbøtende tiltak). 

 

7.4.6 Konsekvenser i anleggsperioden 
Mange av de negative enkeltfaktorene vil ha samme karakter og styrke i anleggsperioden som i 
driftsfasen. Imidlertid er det negative omfanget generelt større i anleggsfasen enn i den driftsfasen 
fordi arealbeslaget er større. Kjøreskader/terrenginngrep (med forringelse av vegetasjon og strukturer) 
og den direkte forstyrrelsen av anleggstrafikken er negative faktorer som slår inn med størst tyngde i 
anleggsperioden. 
 
Lokalisering av riggområder og anleggsveger er ikke avklart på dette plannivået. Disse vil kunne gi 
uheldig arealbeslag utover det som er beskrevet for de ulike alternativene. Bygging av bruer, særlig i 
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forbindelse med kryssing av Storelva (Grønn korridor), krever ekstra arealer for å få etablert 
brufundamenter og søyler. Midlertidige massedeponier krever også ekstra arealer og kan ved uheldig 
plassering får konsekvenser for naturmiljø. 
 
For vannmiljø er konsekvenser som følge av anleggsfasen knyttet til 4 faktorer: partikkelavrenning og 
nedslamming, nitrogenavrenning, avrenning i forbindelse med betongarbeider og utslipp av drivstoff 
og kjemikalier. Disse kan i ulike grad gi skader på fisk og andre ferskvannsorganismer og økt 
algevekst i vann. Avbøtende tiltak mot avrenning og forurensende utslipp vil bli gjennomført for å 
unngås like skader. 
 
 

7.4.7 Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak blir normalt gjennomført for å unngå eller redusere negative konsekvenser, men tiltak 
kan også iverksettes for å forsterke mulige positive konsekvenser. Nedenfor følger noen generelle 
tilrådinger og noen som er spesifikke for enkelte alternativer 
 Minimalisering av inngrep i sårbare naturområder. Dette kan gjøres både i forbindelse med 

detaljplanlegging av linja, og ved å sette av slike områder til verneformål i reguleringsplan. 
 Fysisk avmerking av sårbare lokaliteter i forbindelse med anleggsarbeid  
 Kortest mulig anleggsperiode og rask vegetasjonsetablering på sårarealene. 
 Etablering av faunapassasjer for å redusere barrierevirkning av vegen for vilt.  
 Oppstramming av skråningsutslaget kan være et effektivt avbøtende tiltak på 

punkter/delstrekninger der det er viktig å redusere arealtap av miljøhensyn. 
 Etablering av sedimentasjonsdammer og andre tiltak for å redusere partikkelavrenningen.  
 Kartlegging av eventuelle massedeponier med tanke på naturmangfold, samt effekt på nedstrøms 

vannresipient. Det er spesielt effekt på fisk i mindre resipienter som må vurderes og tiltak for å 
unngå skadelig avrenning gjennomføres 

 Det må utvises spesiell forsiktighet ved håndtering av alle typer kjemikalier, inkludert drivstoff. 
Det må også utvises spesiell forsiktighet ved skylling av utstyr, slik at forurenset vaskevann ikke 
forårsaker skade. Riggområder, samt vaskeplasser for utstyr må ikke anlegges i områder hvor 
avrenning fra utstyr/vask kan forårsake forringelse av drikkevannskvaliteten. 
 

 
Figur 7-36: Kalkfuruskog på skredjord nord av Nes-tunnelen. Utforming av sideareal vil her føre til store 
inngrep, og tiltak for å redusere inngrepene blir viktige (Foto: Rune Solvang). 
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7.4.8 Forholdet til Naturmangfoldloven 
Tiltaket er vurdert opp mot relevante paragrafer i Naturmangfoldloven (Lov 2009-06-19: Lov om 
forvaltning av naturens mangfold). Dette gjelder i paragrafene §§ 4-12 som omhandler 
forvaltningsmål for naturtyper og arter (§§4 – 5), generell aktsomhetsplikt (§6) og prinsipper for 
offentlig beslutningstaking (§7-12).  
 

§ 4 Forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer 

Målet i paragrafen er at artene og dere genetiske mangfold skal ivaretas innenfor deres naturlige 
utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den 
enkelte naturtype.  
 
De ulike alternativene berører et stort antall naturtypelokaliteter. Noen av naturtypene, eks. Storelva 
med tilhørende kroksjøer og meandrere og kalkskogsområdene i Åsa er sjeldne i nasjonal målestokk. 
Systemet av kroksjøer og meandere i Storelva er på grunn sin størrelse og intakthet enten vernet eller 
foreslått vernet.  
 
Alternativene i grønn korridor (A1a, A6a og A12a) vil berøre noen av de mest sentrale og intakte 
delene av dette systemet og redusere sammenhengen mellom delområdene. Selv om området er så 
stort at mye av verdiene ikke vil bli vesentlig påvirket av bygging, er det fare for at viktige delområder 
vil gå tapt ved bygging av disse alternativene. Dette gjelder særlig meanderen og flommarkskogen ved 
Busund. Disse alternativene vurderes derfor å være i strid med forvaltningsmålet for naturtyper og 
økosystemer (se også § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning). 
 
I Åsa vil alternativene i gul korridor (A8, A9, A10 og A11) medføre oppdeling og tap av ca 5 
kalkskogområder med stort mangfold av sjeldne og truete arter. Antallet slike områder i Åsa er relativt 
høyt, og de fleste vil ikke bli berørt av tiltaket. Noen artsforekomster kan gå tapt (se nedenfor), men 
mangfoldet av naturtyper og dere økologiske funksjon vil i stor grad bli i varetatt av gjenværende 
lokaliteter. Disse alternativene vurderes derfor ikke å være i strid med forvaltningsmålet for naturtyper 
og økosystemer. 
 
Ingen av de andre alternativene vil være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper og økosystemer. 
 

§ 5 Forvaltningsmål for arter 

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i 
levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette 
målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de 
er avhengige av.  
 
De ulike alternativene berører også et stort antall arter. Den prioriterte arten dragehode er påvist på 
lokaliteter i Åsa (alternativ A8, A9 A10 og A11) og ved Fekjær og Løken (alternativ A1a, A1b, A2c, 
A2e og A2f). Antall registrerte lokaliteter for dragehode nasjonalt er relativt stort, og ingen av de 
aktuelle alternativene vurderes derfor å være i strid med forvaltningsmålet for arten isolert sett.  
 
I Åsa er også dragehodeglansbille (kritisk truet, CR) påvist. Denne arten lever kun på dragehode og 
har en global utbredelse som er begrenset til kalkrike lokaliteter i Oslo, Asker, Bærum og i 
Hole/Ringerike. Alternativene i gul korridor vil kunne medføre en betydelig bestandsreduksjon lokalt, 
og dermed være i strid med forvaltningsmålet for arten. Inngrep i leveområder for 
dragehode/dragehodeglansbille vil i henhold til naturmangfoldloven med tilhørende forskrifter kreve 
egen dispensasjon fra Fylkesmannen. 
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På Prestmoen vil alternativene i grønn korridor (A1a, A6a og A12a) medføre arealbeslag og oppdeling 
av leveområder rødlistede arten Svartgubbe (kritisk truet, CR). Området er relativt stort, og forutsatt at 
resterende arealer ivaretas som leveområder, vil ikke tiltaket i strid med forvaltningsmålet for denne 
arten. 
 

§ 6 Aktsomhetsplikten 

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid 
med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses 
aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 

Det vil ikke bli gjennomført noen byggeaktiviteter uten tillatelse fra offentlig myndighet, og 
aktsomhetsplikten anses derfor som oppfyllt. 

 

§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)  

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 
herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen 
etter første punktum skal fremgå av beslutningen.  
Hvordan prinsippene i §§ 8-12 er lagt til grunn i forbindelse med det aktuelle tiltaket framgår 
nedenfor. 
 

§ 8. Kunnskapsgrunnlaget 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
 
Kunnskapsgrunnlaget som vurderingene av tiltakets konsekvenser for naturmangfold baserer seg på, 
framgår av kapittel 3 og referanseliste i kapittel 8 i Temarapporten for Naturmiljø. Siden store deler av 
planområder er å anse som en hot-spot når det gjelder biologisk mangfold, finnes det svært mange 
registeringer av ulike artsgrupper fra området. Fra arbeidet med Verneplan for Tyrifjorden foreligger 
det et betydelig kunnskapsgrunnlag som også er lagt til grunn for vurderingene.  
 
Verdi- og sårbarhetsanalyse for hele planområdet (Asplan Viak AS/Miljøfaglig Utredning AS) er 
gjennomført i henhold til Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning) og Håndbok 140 
konsekvensanalyser (Statens vegvesen). I forbindelse med verdi- og sårbarhetsanalysen er det gjort en 
sammenstilling av eksisterende kunnskapsgrunnlag og omfattende nyregistreringer. Det er også 
gjennomført kartlegging av elvemusling og storørret på den aktuelle strekningen i Storelva.  
 
Vurderinger av tiltakets påvirkningenes på naturmangfoldet baserer seg på kunnskap og erfaringer 
hentet fra andre veg- og utbyggingsprosjekter og på andre tilgjengelige rapporter og utredninger. De er 
gjennomført på kommunedelplannivå og presisjonsnivået er derfor noe begrenset siden plassering og 
utforming av linjene ikke er vedtatt i detalj.  
 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilfredsstillende til at kvalifiserte vurderinger av alternativenes 
konsekvenser for naturmangfold kan gjennomføres på dette plannivået. 
 

§ 9. Føre-var-prinsippet 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 
ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  
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Med henvisning § 8 Kunnskapsgrunnlaget ovenfor, anses kunnskapen om tiltakets konsekvenser for 
naturmiljø som tilstrekkelig til at føre-var-prinsippet er oppfylt på dette planstadiet. På senere 
planstadier vil det trolig være nødvendig å gjennomføre supplerende undersøkelser og kartlegginger 
for å kunne planlegge effektive avbøtende tiltak. 
 

§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for.  
 
Mange av lokalitetene som de ulike alternativene berører er allerede påvirket av tidligere inngrep. 
Dette kan være eksisterende veger, bolig- og næringsområder, elveforbygninger og andre tiltak i 
strandsonen og landbruksdrift.  
 
På strekningen mellom Rørvik og Skaret (alle alternativer) har eksisterende veg allerede medført et 
arealbeslag i den registrerte naturtypelokaliteten 36 Manaskardet – Hvalpåsen – Skaret. Tiltaket vil 
medføre en øket belastning på lokaliteten, men på grunn av størrelsen og forutsatt at ikke nye inngrep 
gjøres i området, vil denne fortsatt i stor grad beholde sin økologiske funksjon. Hogst og andre inngrep 
som kan gjennomføres i området uten tillatelse fra forvaltningsmyndighetene vil potensielt medføre 
større skade på naturmangfoldet enn det planlagte tiltaket. 
 
Alternativ A1a, A6a og A12a i grønn korridor innebærer brukryssing i et område av Storelva som er 
foresltått vernet som naturreservat. Området består av elvemeandere og kroksjøer og er allerede 
påvirket av forbygningstiltak, veger og andre inngrep i strandsonen. Utvidelse av fv 158 mellom 
Gusgården og Helgelandsmoen med midtdeler er vedtatt gjennom reguleringsplan, og vil også 
medføre utfylling i elva. Den planlagte brukryssingen vil medføre en ytterligere belastning i en del av 
området som framstår som relativt urørt, og redusere verdien av dette. 
 
Sett i et nasjonalt perspektiv med stort utbyggingspress på viktige vann- og våtmarkssystemer (jfr 
Ramsarområdene Åkersvika og Nordre Øyeren) vil tiltaket også kunne bidra til forvaltningsmålet for 
den aktuelle naturtypen ikke nås (se § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer ovenfor).  
 
Alternativene i grønn korridor vil også berøre leveområdet for truete bille- og sopparter i Storelva og 
Prestmoenområdet (jfr tabell xx). Billeartene Hydrochara caraboides (EN) og Pamphilius 
stramineipes (CR) Prestmoen er begge utelukkende knyttet til områdene ved Storelva og Prestmoen i 
Norge i dag. En veg gjennom dette området vil kunne påvirke disse artene overlevelsesmuligheter på 
nasjonalt nivå. Leveområder for sopparten svartgubbe (CR) vil kunne bli berørt. Tiltaket vil trolig ikke 
utløse annen aktivitet som vil ha vesentlig betydning for området i framtida, men vurderes likevel å 
være i strid med prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning. 
 
Alternativene i gul korridor (A8, A9, A10 og A11) vil medføre arealbeslag og oppdeling av 
leveområder for den prioriterte arten dragehode (VU) i Åsa. Arten er ikke direkte truet på landsbasis, 
men forekomsten i Åsa utgjør trolig et viktig gjenværende leveområde for dragehodeglansbillen (CR). 
Gjenværende leveområdene for billearten i Oslo-området er under stadig press, og en nedbygging av 
viktige leveområder i Åsa-området, slik alternativene i gul korridor vil medføre, vil således være i 
strid med i § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning. 
 
Dragehode/dragehodeglansbille er også registrert i nærheten av foreslått korridor ved Fekjær (A1a, 
A1b, A2c, A2e, A2f). Denne lokaliteten blir ikke direkte berørte av tiltaket, og vil kunne i varetas 
gjennom den videre planleggingen. 
 
Ved Fekjæråsen (A1a, A1b, A2c, A2e, A2f) vil tunnelmunning og lokalveg berøre et leveområde for 
skorpelavene Squamarina gypsacea (CR) og S. degelii (EN). S. gypsacea er i Norge kjent fra 1 
lokalitet i Kongsberg og 3 i Hole, mens S. degelii er en noe større utbredelse på Østlandet. Det vil 
trolig være mulig å ivareta disse artene gjennom en mer detaljert planlegging i senere planfaser, og det 
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antas at tiltaket ikke vil være i strid med § 10 i NML. Ingen alternativer vil berøre utvalgte naturtyper, 
selv om enkelte områder i Åsa har preg av å være tidligere slåtteenger som nå er i gjengroing.  
 
 
Tabell 7-9:Oversikt over utredete alternativer og berøring og nærføring til verneområder, prioriterte arter og 
andre naturverdier, jfr Naturmangfoldoven §§ 8 – 12. 
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  Alt. A1a    1        1, 2  1, 2  1 

  Alt. A6a    1             

  Alt. A12a    1            1 

  Alt. A1b  1, 2    1      1, 2  1, 2  1 

  Alt. A6b  1, 2    1           

  Alt. A12b  1, 2    1          1 

  Alt. A2c  1    1      1  1  1 

  Alt. A2e            1  1  1 

  Alt. A2f            1  1  1 

  Alt. A3c  1    1          1 

  Alt. A3e                1 

  Alt. A3f                1 

  Alt. A4c  1    1, 2          1 

  Alt. A4e      2          1 

  Alt. A4f      2          1 

  Alt. A5c  1    1, 2           

  Alt. A5e      2           

  Alt. A5f      2           

  Alt. A7c  1    1           

  Alt. A7e                 

  Alt. A7f                 

  Alt. A8        (1)  1    3   

  Alt. A9        (1)  1    3   

  Alt. A10        (1)  1    3   

  Alt. A11        (1)  1    3   

  Alt. B13d                1 

  Alt. B14d                 

  Alt. C13d                1 

  Alt. C14d                 

 

                                                      
1 Det er tvil om disse områdene kan defineres som slåtteenger og dermed utvalgt naturtype, pga lav kontinuitet og gjengroing. 
2  1. Fekjæråsen - Squamarina gypsacea (CR) /S. degelii (EN) Skorpelav 
   2. Storelva/Prestmoen – Svartgube (sopp, CR), Pamphilius stramineipes (bille, CR), Hydrochara caraboides (bille, EN) 
   3. Åsa – div sopparter i kategorien   
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Hvilken samlet belastning de berørte område eller økosystemene vil få i framtida avhenger av hvilke 
andre tiltak og inngrep som gjennomføres i framtida. Dette er forhold som tiltakshaver i liten grad har 
kontroll med og som i mange tilfeller vil ha større konsekvenser for naturmangfoldet enn selve 
vegprosjektet. Noen slike inngrep, eks hogst i viktige naturtyper, vil kunne gjennomføres uten 
godkjenning fra forvaltningsmyndighetene. Kommunale vedtak om å utnytte verdifulle naturområder 
til boliger og andre arealformål, vil også kunne påvirke den samlede belastingen på naturområder og 
økosystem. Usikkerheten om i hvordan de ulike alternativene vil slå ut i forhold til fremtidig 
arealutnyttelse, gjør det vanskelig å gi en eksakt vurdering av den samlede belastningen. Dette vil 
være problemstillinger som må behandles mer i detalj på senere planstadier. Isolert sett vurderes kun 
alternativene i grønn korridor å stride mot prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning. 
 

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 
Kostnader knyttet til avbøtende og eventuelt kompenserende tiltak (se kapittel 6) vil bli bekostet av 
tiltakshaver.  
 

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  
 
Så langt det er teknisk og økonomisk mulig og realistisk vil det bli lagt vekt på å benytte 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 6 om avbøtende og 
kompenserende tiltak. 
 

 
Figur 7-37: Sangsvana er en av karakterfuglene i våtmarksområdene i Tyrifjorden og Steinsfjorden (Foto: Rune 
Solvang) 
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7.5 Kulturmiljø 

 
 
Innen planområdet er det generelt mange verdifulle kulturmiljøer, både fra nyere tid og automatisk 
fredete kulturminner. Utredningen redegjør for hvilke verdifulle kulturmiljøer som blir berørt av de 
ulike alternativene med kryssområder. Det redegjøres for områdets kulturhistorie, hvilke kulturmiljøer 
som blir berørt, hva miljøene består av, hvilke tidsepoker de tilhører, samt en vurdering av de ulike 
kulturmiljøenes verdi. Det er gjort en samlet vurdering av de ulike alternativenes konsekvenser for 
temaet, og hvilke alternativer som er dårligst og best for dette fagtemaet.  

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljøer er definert 
som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større enhet eller sammenheng. 

For temaet kulturmiljø, vil dette først og fremst gjelde automatisk fredete kulturminner under bakken 
eller under vann. Vurderingen av sannsynligheten for å finne ukjente automatisk fredete kulturminner 
kan være et mål på en slik usikkerhet. Dersom potensialet for å finne slike er stort, påpekes dette i 
forbindelse med samlet vurdering av hvert alternativ.  

 

7.5.1 Kulturhistorisk oversikt 
 

Geologi 

Planområdet er naturmessig svært sammensatt og variert. Det omfatter de bratte og skogkledde liene 
fra Krokskogsplatået og ned mot Holsfjorden og Steinsfjorden, og det åpne og fruktbare 
jordbrukslandskapet i Hole og Ringerike kommuner, samt områdene langs Storelva. Området fra 
Kroksund til Hvervenmoen, er i hovedsak preget av fruktbare og rike jordbruksområder med 
gårdsbebyggelse plassert på høyderygger i landskapet. Nyere villabebyggelsen er konsentrert rundt 
handelssenteret i Vik, på Sundvollen og øst for Norderhov kirke.  
 
Området ligger innenfor det såkalte Oslo-feltet, med vulkanske bergarter på Krogskogplatået og 
kambrosilurske løsmasse-avsetninger fra siste istid på halvøya mot nord. Denne delen av landet lå 
under havoverflaten og var havbunn fram til for cirka 10.000 år siden. De beste jordbruksområdene 
ligger i dag på havavleiringene. De lavereliggende deler har et gunstig klima, og preges av varmekjære 
løvtrær på lokalklimatisk gunstige områder, gjerne i sørvendte skråninger, mens det øvrige landskapet 
domineres av barskog. Selv om klimaet har variert i forhistorisk tid, har Ringerike vært blant de best 

Fra planprogrammet: 
Konsekvenser som skal utredes  
Utredningen skal redegjøre for hvilke verdifulle kulturmiljøer som blir berørt av de ulike alternativene. Det 
skal redegjøres for områdets kulturhistorie, hvilke kulturmiljøer som blir berørt, hva miljøene består av, 
hvilke tidsepoker de tilhører, samt en vurdering av de ulike kulturmiljøenes verdi. Kulturmiljøene skal 
avgrenses på kart med verdivurdering.  
 
Det skal videre vurderes og beskrives hvordan kulturmiljøene blir berørt av de ulike veg- alternativene med 
kryssområder. Det skal blant annet redegjøres for hvordan anleggets utforming, linjeføring og skala påvirker 
kulturmiljøene. Ved å sammenholde kulturmiljøenes verdi med omfanget av tiltaket, skal det gjøres en 
samlet vurdering av de ulike alternativenes konsekvenser for temaet og hvilke alternativer som er dårligst og 
best for dette fagtemaet. 
  
Avbøtende tiltak som ikke inngår i tiltaket skal beskrives, men inngår ikke i den samlete vurderingen. 
Eventuelle konsekvenser i anleggsperioden skal beskrives i eget kapittel. 
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egnete områdene for jordbruk i Norge – både på grunn av klimaet, og på grunn av det gode 
jordsmonnet med marin leire og påvirkning fra kalkførende bergarter. 
Den kalkrike grunnen gir også et rikt vegetasjonsbilde, med kalkfuruskoger på åsene og kalkrike 
tørrbakker i overgangen mot de flatere og lavereliggende partiene. Den søndre delen av planområdet 
fra Skaret nordover langs Holsfjorden til Sundvollen er preget av et bratt terreng med fall mot 
Tyrifjorden og mye fjell i dagen. Området er småskalapreget og kupert, med blandet skogsvegetasjon. 
På løsmasseavsetningene ved bekkeutløp, på mindre terrasser og flater ligger den eldre bosettingen, 
mens nyere fritidsbebyggelse følger fjorden på hele strekningen, i tillegg til fritidsbebyggelse i åsen.  
 

Eldre og yngre steinalder (11 000 – 1800 f.Kr.) 

I eldre steinalder (ca. 10000 – 3900 år f. Kr) levde folk hovedsakelig av jakt, fangst og fiske, mens 
jordbruk og husdyrhold ble introdusert i yngre steinalder (fra ca 3900- 1800 år f. Kr). Mange av de 
kjente boplassene fra eldre steinalder finnes ved eldre strandlinjer. Etter hvert som isen trakk seg 
tilbake og landet hevet seg etter istrykket, dannet det seg nye fjordarmer, lune viker, innsjøer og 
bekkeløp som egnet seg som fiske- og fangstboplasser. I området omkring Steins- og Tyrifjorden er 
det funnet spor etter steinalderbosetting opp mot 165 moh. Siste del av eldre steinalder er vanligvis 
knyttet til områder som tilsvarer Tyrifjordens høyde over havet (60 moh). 
 

 
Figur 7-38: Skafthulløksene er en relativt vanlig type løsfunn fra yngre steinalder og bronsealder. 
Redskapstypen er gjerne funnet i gode områder for åkerbruk. Denne øksa ble funnet på Borgen. Foto: Åse Kari 
Hammer. (c) Oldsaksamlingen, Universitetet i Oslo 
 
Det er gjort mange funn av flintavslag og ulike redskaper i det aktuelle planområdet, men det er hittil 
påvist få boplasser. Fra yngre steinalder, da jordbruket ble kjent, var boplassene ikke lenger 
utelukkende knyttet til kystlinjen. Det store antallet løsfunn fra yngre steinalder viser at hele området 
var aktivt utnyttet i denne tidsperioden. Eksempler på løsfunn fra perioden er blant annet redskaper 
som for eksempel skafthulløks, flintsigd og flintdolk, men mer vanlig er funn av flintavfall fra 
redskapsproduksjonen. 
 

Bronsealder (1800 – 500 f.Kr.)  

Boplassfunn fra bronsealder er relativt sjeldne, og det er ikke kjent bronsealderboplasser i området. 
Generelt er det relativt få funn fra bronsealderen, og det er derfor særlig interessant at det er en rekke 
fornminner som gravrøyser og helleristninger langs Tyrifjordens østside. I den nordre delen av 
området, hvor det i dag er gode jordbruksarealer, er det stor tetthet i løsfunn av blant annet 
skafthullsøkser og flintsigder. Løsfunnene er i stor grad gjort på de høyderyggene i terrenget hvor den 
eldste gårdsbebyggelsen ligger.  

 
Jernalder (500 f.Kr. – 1000 e.Kr.)  

Gravhauger og gravfunn indikerer en rik jordbruksbosetning i området i denne perioden, og området 
har gjennom sagalitteraturen markert seg i rikshistorien.  Området var tidlig et maktsentrum, og 
bygdeborgen ved Stein viser senterdannelse i alle fall i folkevandringstid (400-570 e.Kr.). I 
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sagalitteraturen fortelles det at Ragnhild, Harald Hårfagres mor, skal være født på Storøya, mens 
Halvdan Svarte skal ha bodd på Stein gård, og i hvert fall hans hode skal ligge begravd i 
Halvdanshaugen. Denne er i dag en av Norges mest kjente gravhauger. 
 
Mange av dagens gårder og ferdselsårer ble etablert i jernalderen. Selv om gårdsbebyggelsen ikke 
nødvendigvis har ligget på nøyaktig samme sted, viser gårdsnavnene at området har vært i bruk i 
perioden. De eldste vegene følger ryggene i terrenget og har gått gjennom gårdene som ligger der. 
Gravminnene ligger ofte nær gårdene og ferdselen, for å kunne se og bli sett. Gårdsnavn som kan føres 
tilbake til jernalder er for eksempel gårder med enkle naturnavn, slik som Mo, Bjørke og Stein, og 
gårder med sammensatte gårdsnavn (som f. eks Løken – av leik + vin og Sørum – av sør og heim). 
 
Fra eldre jernalder (500 f. Kr-400 e. Kr) er det enkelte gravfunn spredt i området, blant annet fra 
Tanberg. Noen av fangstgropene ved Hvervenmoen og enkelte av gravhaugene mellom Sørum og 
Bjørke kan også være fra denne perioden. Svært mange av kulturminnene fra jernalder ligger nær 
tunene på de største og eldste gårdene, som for eksempel Mo, Sørum, Tanberg og Hårum. Den tørre 
selvdrenerende jorda var attraktiv for det tidlige jordbruket. Det var først i siste del av jernalderen at 
det kom jernskodde redskap som gjorde det mulig også å dyrke den tyngre jorda på slettene. En del 
gravhauger har erfaringsmessig også forsvunnet ved moderniseringen av jordbruket fra midten av 
1800-tallet og framover. 
 
 
Middelalder (1000 – 1537 e.Kr.)  

Ved kristningen av landet startet en storstilt bygging av kirker. Middelalderkirken på Norderhov ble 
trolig bygget på siste halvdel av 1100-tallet. Kirkens eldste deler er skipet og vesttårnet i romansk stil. 
Det er ikke uvanlig at de første kirkene ble oppført på steder hvor det også tidligere hadde vært 
religiøse og kultiske handlinger. Stedsnavnet Norderhov antyder en slik sammenheng og kontinuitet, 
det vil si et hov for Njord. På Stein gård ligger ruinen etter en middelalderkirke, sannsynligvis fra 
1100-tallet. I seinmiddelalderen var Stein kirke en sognekirke. Kirken brant ned etter et lynnedslag i 
1683, og ble aldri bygget opp igjen.  
 

Det var på landsbasis en sterk økning i folketallet gjennom 
middelalderen frem til Svartedauden (1349). Gårder med navn 
på -rud ble trolig tatt opp i denne perioden. Det var ofte mindre 
bruk enn de som var etablert tidligere eller var beliggende i mer 
marginale områder. En del av disse ble liggende øde etter 
Svartedauden, men noen av dem ble tatt opp igjen som 
husmannsplasser på 1600-, 1700- og 1800-tallet. 
 
Østsiden av Steinsfjorden har vært et marginalt område for 
jordbruk. Den dyrkbare jorda ligger på ei smal stripe langs 
fjorden eller som små lommer i lia under den bratte stigningen 
opp mot Krokskogplatået. Jordbrukerne i området har derfor 
måttet basere seg på binæringer som kanskje har utgjort en 
større del av husholdningene enn jordbruket. Fra gammelt av 
har fallet i Åsaelven vært nyttet av de store gårdene, og allerede 
på 1300-tallet skal Mo gård ha hatt mølle her. Fisket i fjorden 
og hellebrudd, som fjellets beskaffenhet ligger til rette for, 
arbeid i skogen og jakt, har vært viktige attåtnæringer.  
 

 
Nyere tid (1537 - nåtid)  

De større gårdene hadde skog og utmarksområder med setrer i de høyereliggende områdene på 
østsiden av Steinsfjorden. Gårdenes system for ressursutnyttelse var godt etablert i middelalderen, og 
ble videreført langt fram i tid. Fra 1600-tallet ble skogbruket intensivert med sikte på tømmereksport, 

Figur 7-39: Skipet og vesttårnet er fra 
1100-tallet, spiret fra 1723. I 1882 ble 
middelalderkoret revet, og kirken fikk 
sin nåværende korsplan. Foto: NIKU 
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og inntektene bidro til økt rikdom på storgårdene og arbeid for småfolk. Det ble også levert kull til 
Bærums Verk fra området. Blant andre typer virksomhet kan nevnes en kalkovn fra 16-1700-tallet på 
Stein gård.   
 
I hvilken grad området på østsiden av Steinsfjorden har hatt fast bosetting før Svartedauden er uvisst, 
men trolig ble eventuelle gårder etter denne lagt øde. Storgården Stein hadde setrer her på 1300-tallet. 
Dette reflekteres i dag i gårdsnavnet Steinseter, og gårdsnavn som ender på – eng. Flere gårdsnavn på  
- bråten viser til en sein rydding. Finneinnvandringen til regionen kan også ha hatt betydning for 
bosetningen i området. Vegårdsfjerdingen, som Åsa er en del av, ble tidligere kalt Finnefjerdingen.  
 
På 1800-tallet ble jordbruket sterkt endret. Nye dyrkningsmetoder og moderne redskaper ble tatt i 
bruk, og husdyrholdet økte. Intensiveringen av jordbruket førte bl.a. til at bygningsmiljøet på gårdene 
utviklet seg fra tun med mange mindre bygninger med ulike funksjoner, til tun med større og færre 
bygninger. Den store røde driftsbygningen (enhetslåven) kan ses som den karakteristiske 
bygningstypen fra denne perioden. Bygninger fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet 
fikk gjerne sveitserstilspreg, noe som fortsatt utgjør et viktig innslag i byggeskikken i området.  
 
Befolkningen vokste gradvis i antall utover 1600-tallet, og husmannsvesenet tok opp i seg mye av 
befolkningsøkningen. Gårder som ble lagt øde under Svartedauen, ble husmannsplasser på 16- og 
1700-tallet, men etter hvert måtte også nye plasser ryddes. Husmannsplassene fra rundt 1800 ligger 
ofte i mer marginale områder for åkerbruk, på nordvendte og mer karrige steder langs fjorden og ved 
furumoene. Etter 1900 ble de tidligere husmannsplassene ofte utskilt som egne bruk.  
 
I 1806 sto kjerraten (et trekksystem basert på kjettinger) i Åsa klar til prøvekjøring. Dette var 
løsningen på gods- og jernverkseier og generalveiindendant Peder Ankers problemer med å få 
tømmeret i de store skogene han eide i Buskerud, frem til Lysakerelva, der sagene lå. Løsningen besto 
i å fløte tømmeret til Tyrifjorden, dra det gjennom Kroksund ved Sundvollen og fram til Åsa innerst i 
Steinsfjorden, videre opp bakkene til Damtjern og over til Storflåtan og endelig fløte det ned 
Sørkedalsvassdraget til Lysakerelva.  
 
Området har også i nyere tid skrevet seg inn i rikshistorien gjennom hendelsene ved Karl XIIs felttog i 
1716. Svenskekongens tropper ble stoppet av de dansk-norske tropper ved Norderhov kirke, takket 
være den snarrådige prestefruen på Norderhov, Anna Colbjørnsdatter. En statue av henne står ved 
kirken, og selv ligger hun som en av få i kirkens krypt. Eventyrsamleren og forfatteren Jørgen Moe fra 
Mo gård er en annen kjent skikkelse fra området som også fikk stor betydning for skapelsen av en 
norsk nasjonalkultur. Hans bok ”I brønnen og i tjernet” fra 1851 henter mye av handlingen fra Moes 
hjemgård. Dukkestuen fra en av fortellingene står fortsatt på gårdstunet. 
 

 
Figur 7-40: Eventyrsamleren og forfatteren Jørgen Moe ble født på den gamle storgården Mo.  
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Samferdselshistorie  

Området har vært et sentralt knutepunkt for ferdsel langt tilbake i tid. Ringeriksveien over Krokskogen 
er kjent fra skriftlige kilder tilbake til middelalderen. Veifaret ble brukt av Kong Magnus Lagabøte i 
1276 og av biskop Jens Nilssøn i 1594. Sundvollen må ha vært et sundsted like lenge som veifaret 
over Krokskogen har vært i bruk. Sommerstid var ferdsel på sjøen lettere enn på land, og Tyrifjorden, 
Holsfjorden og Steinsfjorden ga mulighet for et stort kommunikasjonmessig nettverk. Vinteren var 
likevel den best egnete for langveis transport. Vinterveiene på fjorden gjennom dette området har 
sannsynligvis svært lang tradisjon.  
 
Den Bergenske Kongevei ble anlagt langs samme rute som det gamle veifaret over Krokskogen av 
generalveiintendant Peder Anker på 1790-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Den gamle veien fra 
Norderhov til Kristiania gikk over Åsagårdene inne i Steinsfjordbunnen, her tok den av opp til 
Krokskogplatået over Stubdal og videre gjennom Sørkedalen. Denne traséen har en langt slakere 
stigning enn Krokkleiva. Peder Anker kjempet for at Den Bergenske Kongevei skulle følge 
Stubdalslinjen i stedet for traséen over Krokkleiva. Kongeveien var en oppfølging av bestemmelsen 
fra 1786 om at hovedveiene skulle være kjørbare med hest og kjerre. Mot slutten av 1800-tallet ble 
turister viktige ferdafolk langs samme rute, og Krokkleiva med Kongens utsikt og Sundvollen ble 
kjente turiststeder i inn- og utland.  
 
I 1860 ble chausseen over Sollihøgda anlagt og var et nasjonalt viktig veibyggingsprosjekt. Veien 
erstattet den tidligere kongeveitraséen over Krokskogen. Veien langs fjorden, fra Sylling via Skaret til 
Sundvollen, var ferdig i 1854, og mye av bebyggelsen relaterer seg til den eldre gjennomfartsveien. 
Veien ga også grunnlag for turisme og tidlig hyttebebyggelse i området.  Området har hatt en sentral 
beliggenhet i forhold til ferdselsårer gjennom lang tid og kan kalles et knutepunkt for veihistorie. 
Dagens E16 over Steinsletta følger fremdeles traséen til Den Bergenske Kongevei fra cirka 1800, selv 
om veien nå er omlagt ved Kroksund og Norderhov kirke. 
 
 

7.5.2 Kulturhistorisk viktige miljøer 
Det er i alt registrert 56 kulturmiljøer innenfor planområdet. Av disse har 11 stor verdi, mens 4 har 
middels til stor verdi. Størst verdier knytter seg til områdene Sundvolden, Fekjær/Løken/Borgen, 
Steinsletta og Norderhov, samt Hesleberg/Tanbergmoen. 14 kulturmiljøer har fått middels verdi, og 9 
har liten til middels verdi. Øvrige kulturmiljøer har liten verdi. I tillegg finnes en rekke kulturmiljøer 
uten spesielle kulturhistoriske verdier.  
 
 
Delstrekning 1: Skaret - Rørvik  

På delstrekning 1 Skaret – Rørvik er det registrert 11 kulturmiljøer, hvorav ett har stor verdi: 
kulturmiljø 8 Sørbråten. Dette miljøet består av gårdsmiljø og fornminner. Gårdsbebyggelsen ligger på 
sørsiden av et mindre nes i Holsfjorden rett ved Ringeriksveien. Tunet har en tilnærmet firkantform 
med et enhetlig eldre bygningsmiljø bestående av et enetasjes våningshus fra siste del av 1600-tallet, 
drengestue/kårstue, stabbur, samt sammenbygget og laftet løe og fjøs, alle fra 1800-tallet. Tunet er 
omgitt av dyrka mark og ligger med god utsikt til Tyrifjorden. Det er funnet en skafthullsøks fra yngre 
steinalder i området. Eiendommen er utskilt i 1827. 
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Figur 7-41: Tunet på Sørbråten utgjør et helhetlig eldre gårdsmiljø. 

 
Gårdsbebyggelsen på Sørbråten er representativ for den eldre byggeskikken på mindre gårder i 
regionen. Våningshuset er svært gammelt, og dette er bygningstyper som i dag ikke lenger er vanlige. 
Bygningene har kulturhistorisk betydning med høy materialautentisitet, er godt vedlikeholdt og antas å 
ha høy bruksverdi. Gårdsmiljøet med omkringliggende kulturlandskap har som helhet høy 
opplevelsesverdi. Tunet har enhetlig eldre bygningsmiljø, med våningshus fra 1600-tallet.  
 
Av de øvrige kulturmiljøene på strekningen, har fire middels verdi, de øvrige har liten til middels verdi 
eller liten verdi. Ingen av kulturmiljøene på delstrekningen blir direkte berørt, med unntak av 
kulturmiljø 10 Høgkastet, som ligger svært nær dagens E16, og en breddeutvidelse her vil føre vegen 
enda nærmere. Dette miljøet består av et gårdsmiljø og eldre fritidsbebyggelse på et platå med vid 
utsikt over fjorden. Den ene hytta er fra tredje kvartal av 1800-tallet, med uthus/stall. Glasrudstua med 
stall/låve og uthus er i laft og fra 1800-tallet. 
 

 
Figur 7-42:  Høgkastet- Glasrudstua 
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Gårdsbebyggelsen framstår som representativ for denne typen mindre bruk fra perioden rundt 1900 og 
er godt bevart. Rekreasjon og fritidsliv ble alminnelig i brede lag av folket fra begynnelsen av 1900-
tallet, men her er en hytte med uthus/stall fra 1800-tallet. Så gamle hytter er sjelden bevart, denne har 
gjennomgått få endringer. Miljøet er karakteristisk for utviklingen i området, med etablering av 
tilleggsnæringer basert på turisme.  
 

 
Figur 7-43: Hytte fra 1800-tallet 

 
 
 
Delstrekning 2 og 3: Rørvik – Hvervenmoen (unntatt gul korridor) 

Delstrekning 2 og 3 Rørvik – Hvervenmoen, er de områdene med størst kulturminneverdier. 
Sundvollen, Borgen, Løken, Stein, Sørum/Mo, Bjørnstad/Bjørke, Norderhov, Hesleberg og 
Tanbergmoen har alle stor verdi, mens Fekjær/Gjesval, Sonerud, Hverven/Tanberg har middels til stor 
verdi. Av disse blir kun noen få direkte berørt, mens andre vil kunne få ny E16 nærmere enn i dag.  

 
Et av kulturmiljøene som kan bli direkte berørt er kulturmiljø 18 Fekjær/Gjesval. Kulturmiljøet består 
av en rekke gårdsbruk, med gårdene Fekjær og Gjesval, nå delt i flere bruk, samt husmannsplassen 
Åsen. De fleste gårdene har eldre bygninger, noen med dateringer tilbake til 16- og 1700-tallet. 
Innenfor kulturmiljøet er det spor etter bosetting og bruk i forhistorisk tid. På Gjesval og Fekjær er det 
gjort funn fra yngre steinalder, samt funn fra jernalder ved Fekjær.  Den søndre Fekjærgården har 
bevart flere eldre bygninger som stabbur og bryggerhus. Hovedbygningen skal være fra 1895 med 
tidstypisk sveitserstilsdetaljering. Før utskiftingen i 1935 gikk grendeveien gjennom tunet og ned til 
Svartsteintangen. Gjesval er delt i to gårder, som igjen er delt i flere bruk. Den søndre Gjesvalgården 
har nyere bebyggelse (1954-1970) gjenoppført etter brann. En av de opprinnelige Gjesvalgårdene, 
gnr.194, har stabbur fra 1700-tallet, stor tømmerlåve med tre rom, og laftet tømmerfjøs fra 1700-tallet, 
samt bolighus, som er del av gammel midtgangsbygning.  
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Figur 7-44: Søndre Fekjær 

 

 
Figur 7-45: Høyden med Gjesval nordre sett fra Rytteraker 

 
 

Kulturmiljøet har stor tidsdybde og stor grad av lesbarhet med bevarte historiske strukturer som 
bebyggelse, veier og gravfelt. Til tross for en del ombygginger, særlig på bolighusene, har 
bygningsmassen på gårdene som helhet kulturhistorisk verdi, fordi bygningsmassen er gammel, og 
består av representative bygningstyper som i dag er sjeldne. Tunstrukturene er generelt godt bevart, og 
det er eksempler på eldre klyngetunsstruktur fra før utskiftingene i området. Kulturmiljøet inneholder 
en rekke historiske elementer der grunntrekkene i de historiske, funksjonelle og sosiale strukturene er 
lette å lese. Sammenhengen mellom gårdstunene, de gamle veiene, dyrkingsarealene og 
husmannsplassene er fremdeles tydelig. Tyrifjordens betydning for området kommer tydelig frem via 
veiene som fører ned til fjorden fra alle hovedgårdene. Ved nasjonal registrering av verdifulle 
kulturlandskap i 1997, ble området samlet sett ansett å ha nasjonal verdi i kulturlandskaps-
sammenheng.  
 
Kulturmiljø 29 Sørum og Mo, kan bli direkte berørt ved valg av blå korridor. Gården Sørum består i 
dag av fire bruk, søndre, midtre, nordre og Ring-Sørum. Gården Mo er ett bruk. Gårdene fremstår i 
dag som velholdte storgårder med bevart eldre bebyggelse. Allerede på 1500-tallet var gården Sørum 
delt i tre bruk. Alle brukene er store med ca 5-700 mål dyrket mark, hovedsakelig kornproduksjon. 
Sørumgårdene hadde setre på Krokskogen. Husmannsplassene lå inn mot kanten av Steinsåsen i 
sørøst.  
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 Figur 7-46: Sørum søndre 

 
 

 
 

 
 Figur 7-47: Gravfelt på Sørum 

 
Sørum nordre er antagelig det opprinnelige hovedbølet, og antas å være en av de eldste gårdene i 
bygda. I 1647 viser landskylden på gården at den var en av de aller største gårdene i Hole. Den eldste 
og østre delen av bolighuset skal være fra 1642. Bygningen gjennomgikk en omfattende ombygging i 
1950-årene. Sidebygningen skal være bygd på 1700-tallet. Den er i dag fullstendig modernisert, men 
har noe sveitserstil dekor i gavlen. På Sørum midtre kan den opprinnelige delen av bolighuset være fra 
1600-tallet. Gården har et laftet kornstabbur i typisk Ringeriksstorgårdsstil med to rom i 1.etasje. 
Stabburet har en gedigen trapp i tørrmurt Ringeriksstein. Låven er bygd på 1920-tallet. Søndre Sørum 
kalles også ”Chefsgård”, da den skal ha vært gården for stasjonssjefen på Helgelandsmoen. Bolighuset 
fra slutten av 1800-tallet skal være bygd på grunnmurene til et eldre hus.  
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Figur 7-48: Mo gård 

   
Mo er også en av de eldste gårdene i bygda. Eventyrsamleren Jørgen Moe er født på Mo gård, og blant 
annet er Lille-Beates dukkestue, kjent fra hans diktning, bevart på tunet. Mostjernet og Lamyra nord 
for gården er også kjent fra Moes diktning, blant annet den første egentlige barnebok: ”I brønnen og i 
tjernet”, som utkom i 1850. Det langstrakte tunet ligger godt synlig på høydedraget. Her står flere 
gamle bygninger: Rødstua, hvor eldste del muligens er fra 1595, nåværende hovedbygning fra ca 
1800, stabbur fra 1700-tallet, tømmerlåve fra 1825, ombygd ca. 1900, samt dukkestue og badstue 
(korntørke). På Mo er det også en tradisjons-lokalitet bestående av to store rundkampstein, som i følge 
sagnet skal være kastet av Gygra på Gyrihaugen mot den kirken Hellig Olav bygde på Stein. Ikke 
minst finnes det et spesielt kulturlandskap med slåtteenger og beitemarker på Mo gård. Det er funnet 
en mengde løsfunn fra steinalder/bronsealder på gårdene, som tyder på at området har vært bebodd i 
steinalder. Mulighetene for å avdekke boplasser fra steinalder og bronsealder er stort. Det er også flere 
gravhauger og et overpløyd gravfelt, som viser at det har vært bosetting her i jernalderen. Det er 
potensial for å finne boplasser fra jernalder.  
 
Gårdsmiljøene ligger i sin opprinnelige kontekst i åpent jordbrukslandskap. Tunformen på gårdene er 
bevart og tunene velholdte med parkmessige innslag. Bygningsmassen er omfattende, med både 
våningshus, kårbolig, sidebygninger, stabbur og driftsbygning, samt dukkestue og korntørke. Gårdene 
har stor tidsdybde med bosetningsspor fra steinalder og jernalder. Her er også en tradisjonslokalitet og 
fødested for dikteren og eventyrsamleren Jørgen Moe, og steder knyttet til hans diktning. Bygningene 
har stor kulturhistorisk verdi da flere av våningshusene har kjerne tilbake til 1500-1600-tallet, ulike 
stilepoker er representert og viser gårdenes utvikling gjennom flere hundre år. Miljøet inneholder også 
funn og graver fra forhistorisk tid og viser stor tidsdybde. Samlet gir dette miljøet stor verdi. I tillegg 
bidrar bygningsmassens gode tilstand og det at det knytter seg en nasjonalt viktig person til stedet, til 
at verdien trekkes noe opp.  
 
 
Delstrekning 2 (gul korridor) 

Delstrekning 2 gul korridor (Rørvik – Åsa – Hvervenmoen) har foruten kulturmiljø Sundvollen, 
Hesleberg og Tanbergmoen, kun ett kulturmiljø med stor verdi. Det er kulturmiljø 39 Hagabråtan, som 
er et småbruk med rekketun med sveitserstilsdekor. Våningshuset er en midtkammerbygning av eldre 
dato. I tillegg har kulturmiljø 38 Lorvika/Lyse fått middels til stor verdi. Ingen av disse blir direkte 
berørt.  
Navnet Hagabråtan tyder på sein bosetning. Hagabråtan er avmerket på gamle kart så sent som i 1872. 
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst. Bygningsmiljøet er representativt for regionen, og sjeldent godt 
bevart. Hovedbygningen på Hagabråtan har stor bygningshistorisk verdi, og tunet har 
sosialhistorisk/næringshistorisk verdi og viser godt utviklingen miljøet har gjennomgått. Bygningene 
har stor autentisitet.  
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Figur 7-49: Hagabråtan 

 

Tabell 7-10: Oversikt over verdisatte kulturmiljøer. Lokalitetsnummer (1. kolonne) henviser til nummerering på 
verdikartet 

Lok.id  Lokalitet  Beskrivelse  Verdivurdering  Verdi 
1 Homledal Gårdsmiljø, skysstasjon, 

samferdselshistorie 
Bygningsmassen har 
begrenset kulturhistorisk 
betydning. 

Liten 

2 Sønsterud Gårdsmiljø, fornminner, 
firkanttun 1800-tallet 

Stor tidsdybde. Enhetlig 
og representativt 
bygningsmiljø. Eldre 
bygninger med 
kulturhistorisk betydning 

Middels 

3 Nedre Nes/Hestebråten Gårdsmiljø, 1700-1900-
tallet 

Tidstypisk miljø, 
representativ eldre 
bebyggelse med 
moderniseringer. 

Liten/middels 

4 Store Nes/Øvre Nes Gårdsmiljø, 
fritidsbebyggelse, 
fornminner 

Stor tidsdybde, godt 
bevart gårdsmiljø og eldre 
fritidsbebyggelse. 
Tidstypisk. 

Middels 

5 Nes Gårdsmiljø, fornminner Representative 
helleristninger, 
bygningsmiljøet er godt 
bevart og representativ 
for perioden, alminnelig 
forekommende bygninger 

Liten/middels 

6 Lia Gårdsmiljø, sveitserstil Godt bevart 
bygningsmiljø, 
representativt for 
perioden, alminnelig 
forekommende 
bygningstyper 

Liten/middels 

7 Utvika Gårdsmiljø, 
fritidsbebyggelse 

Tunet hat få bygninger 
bevart, modernisert 
hovedbygning, 
campinganlegget preger 
det eldre gårdsanlegget. 

Liten 

8 Sørbråten Gårdsmiljø, 1600-1800-
tallet, fornminner 

Representativ, eldre 
gårdsbebyggelse, med 
bygningstyper som ikke 
lenger er vanlige. 
Bygninger med 
kulturhistorisk betydning 

Stor 
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og høy autentisitet. 
9 Øverby Gårdsmiljø Bygningsmiljøet er 

modernisert, alminnelige 
Bygningstyper. 

Liten 

10 Høgkastet Gårdsmiljø, eldre 
fritidsbebyggelse 

Representativ, sjelden. 
Miljø karakteristisk for 
utviklingen i området. 

Middels 

11 Elstangen Gårdsmiljø Bygningstypene 
alminnelig 
forekommende, 
driftsbygning mangler. 

Liten 

12 Rørvik Opprinnelig gårdsmiljø, 
nå campingplass 

Representative 
bygningstyper, 
modernisert, liten 
autentisitet. 

Liten 

13 Tyriheimen Feriested, 
fritidsbebyggelse 

Representativt miljø, men 
opprinnelig hovedhus 
borte 

Liten 

14 Sundvolden Tettsted med 
samferdselshistorie, 
gårdsmiljø, fornminner, 
gml. skole m.m. 

Stor tidsdybde, 
sammenheng og 
kontinuitet, enkelte 
bygninger har stor 
kulturhistorisk betydning 

Stor 

15 Hytter Rudstangen Fritidsbebyggelse Representativ, autentisk, 
ikke lenger vanlig 

Middels 

16 Rudsøgarden Gårdsmiljø Vanlig forekommende 
bygningsmiljø, begrenset 
kulturhistorisk betydning 

Liten 

17 Kroksundgårdene Gårdsmiljø, rekketun Bygninger med stor 
kulturhistorisk verdi, 
rekketun sjeldent, stor 
autentisitet 

Middels 

18 Fekjær/Gjesval Gårdsmiljø Stor tidsdybde, god 
lesbarhet, bevarte 
historiske strukturer, 
representative 
bygningstyper som er 
sjeldne, nasjonalt viktig 
kulturlandskap 

Middels/stor 

19 Vik Tettsted, 
samferdselshistorie 

Skysstasjonen stor 
arkitektonisk og 
kulturhistorisk verdi, øvrig 
bygningsmasse vanlig, 
manglende 
bebyggelsesmessig 
kontekst, fragmentert 
miljø 

Liten 

20 Borgen Gårdsmiljø, 1700-1800 
tallet 

Stor tidsdybde, helhetlig 
bygningsmasse, 
bygninger med stor 
kulturhistorisk verdi 

Stor 

21 Løken Gårdsmiljø, 1600-1800-
tallet 

Stor tidsdybde, gammel 
bygningsmasse, 
representative 
bygningstyper, sjeldne 

Stor 

22 Fornminner Borgestad Gravfelt, kokegroper, 
hulvei 

Representativt for 
epoken, inngår i miljø 
med stor tidsdybde 

Middels 

23 Viksenga/Jomfruland Gårdsmiljø Enkelte bygninger med 
stor kulturhistorisk verdi, 
stor lesbarhet, sosial og 
funksjonell sammenheng 
med storgården Stein 

Middels 

24 Småbruk Snadden 
Ringerike k. 

Gårdsmiljø Vanlig forekommende 
bygningsmiljø, begrenset 
kulturhistorisk betydning, 
opprinnelig kontekst 

Liten/middels 

25 Fredenshavn og Rolighet Gårdsmiljø, landsted Representativt, typisk, 
arkitektoniske kvaliteter 

Middels 

26 Husmannsplasser østre del Gårdsmiljø Ordinært bygningsmiljø, Liten/middels 
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Prestmoen til dels sterkt 
ombygd/modernisert, 
enkeltbygninger 
kulturhistorisk 
interessante 

27 Kullgroper og fangstgroper 
Prestmoen 

Fornminner, 
utmarksminner 

Vanlig forekommende, 
representative, inngår i 
kontekst 

Middels 

28 Husmannsplasser vestre 
del Prestmoen 

Gårdsmiljø Vanlig forekommende 
bygningsmiljø, begrenset 
kulturhistorisk betydning, 
opprinnelig kontekst 

Liten/middels 

29 Sørum og Mo Gårdsmiljø, fornminner Bevart tunform og 
kontekst, omfattende 
gammel bygningsmasse, 
stor tidsdybde, stor 
kulturhistorisk verdi, 
tradisjon 

Stor 

30 Frok, Rå, Berger Gårdsmiljø Delvis bevart tunform, 
enkelte bygninger med 
kulturhistoirsk og 
arkitektonisk betydning, 
en del nyere bebyggelse 

Liten/middels 

31 Norderhov Kirke, prestegård, 
gårdsmiljø 

Rik kulturminnebestand, 
unik i nasjonal 
sammenheng 

Stor 

32 Hverven/Tanberg Gårdsmiljø Tidsdybde, godt bevarte 
representative tun, 
enkeltbygninger med 
kulturhistorisk og 
arkitektonisk betydning 

Middels/stor 

33 Stein gård Gårdsmiljø, fornminner, 
kirkeruin m.m. 

Rik kulturminnebestand, 
bygning med stor 
kulturhistorisk betydning, 
nasjonalt viktig 
kulturlandskap, god 
lesbarhet 

Stor 

34 Bjørnstad/Bjørke Gårdsmiljø Stor tidsdybde, gamle tun 
med eldre bygninger med 
kulturhistorisk betydning 

Stor 

35 Sonerud Gårdsmiljø Eldre bygninger med 
kulturhistorisk betydning, 
stor autentisitet 

Middels/stor 

36 Øderå, Vangen, Gile, Bråk Gårdsmiljø Bevart struktur, mye 
gammel bebyggelse borte 

Liten/middels 

37 Veisten Gårdsmiljø Representativt 
bygningsmiljø, bevart 
tunform og kontekst 

Middels 

38 Lorvika/Lyse Gårdsmiljø, 
fritidsbebyggelse, m.m. 

Sammensatt kulturmiljø, 
lite endret, representativt, 
høy autentisitet 

Middels/stor 

39 Hagabråtan Gårdsmiljø,  Opprinnelig kontekst, 
representativt, stor 
bygningshistotisk verdi, 
sjelden godt bevart 

Stor 

40 Bråtan Gårdsmiljø, 
hyttebebyggelse 

Vanlig forekommende, 
hytte med høy 
autentisitet 

Liten 

41 Abrahamveien hyttefelt Fritidsbebyggelse Vanlig forekommende, 
begrenset kulturhistorisk 
betydning 

Liten 

42 Abrahamrud/Granheim Gårdsmiljø Vanlig forekommende, 
begrenset kulturhistorisk 
betydning 

Liten 

43 Gunnerenga Gårdsmiljø Vanlig forekommende, 
begrenset kulturhistorisk 
betydning 

Liten 

44 Fuglesangen/Kollbråten Gårdsmiljø Vanlig forekommende, 
begrenset kulturhistorisk 
betydning 

Liten 
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45 Pjåka/Jonsrud Gårdsmiljø, teknisk-
industrielt 
(kjerraten)m.m. 

Ulike typer kulturminner, 
opprinnelig kontekst, 
vanlig forekommende 
bygningsmiljø, sjeldent 
teknisk-industrielt 
kulturminne 

Middels 

46 Larsbråtan, Bakken, 
Brentlær 

Gårdsmiljø Vanlig forekommende 
bygningsmiljø, flere 
bygninger fjernet 

Liten 

47 Østby hyttegrend Fritidsbebyggelse Vanlig forekommende, 
begrenset kulturhistorisk 
betydning 

Liten 

48 Deli Gårdsmiljø Tidsdybde, representativt 
bygningsmiljø, ikke lenger 
vanlig 

Middels 

49 Håkenstad Gårdsmiljø Lite opprinnelige 
bygninger, vanlig 
forekommende 

Liten 

50 Ulltvedt Gårdsmiljø Vanlig forekommende, 
dårlig tilstand, begrenset 
kulturhistorisk betydning 

Liten 

51 Vakermoen Gårdsmiljø Vanlig forekommende, 
begrenset kulturhistorisk 
betydning, lite autentisk 

Liten 

52 Vaker Gårdsmiljø Representativt 
bygningsmiljø, enkelte 
eldre bygninger, 
enkeltbygninger med stor 
kulturhistorisk verdi 

Middels/stor 

53 Gullerud Gårdsmiljø Vanlig forekommende 
bygningsmiljø, men 
enkeltbygninger med 
kulturhistorisk verdi 

Liten/middels 

54 Gagnum Gårdsmiljø Vanlig forekommende 
bygningsmiljø, enkelte 
eldre bygninger, 
enkeltbygninger med stor 
kulturhistorisk verdi 

Middels 

55 Hesleberg Gårdsmiljø Vedtaksfredet, sjeldent Stor 
56 Tanbergmoen Gravfelt, funnsted, 

tradisjonslokalitet, 
bolighus 

Stor tidsdybde, sjelden, 
godt eksempel på epoken 

Stor 

 

7.5.3 Omfang og konsekvens 
 

Grønn korridor 
På delstrekning 1 fra Skaret til Rørvik, ligger de fleste kulturmiljøene et stykke fra ny E16. Unntaket 
er kulturmiljø 10 og 11 som ligger relativt nær traseen. Det er kun ett av kulturmiljøene hvor 
konsekvensen blir negativ, og da liten, for de øvrige kulturmiljøene blir konsekvensen ubetydelig. 
Samlet vurdering for delstrekningen blir derfor ubetydelig konsekvens (0). 

På delstrekning 2 Rørvik – Bymoen går alternativ 12 i tunnel på hele strekningen, og har derfor ingen 
negative konsekvenser, men tvert i mot positiv for enkelte kulturmiljøer som f.eks. Vik. Alternativ 6 
går også i tunnel på mesteparten av strekningen, men går på bru over Kroksund i stedet for tunnel. 
Dette gir liten negativ virkning for kulturmiljøene Rørvik og Rudsøgarden, mens det gir positive 
virkninger for kulturmiljøene Tyriheim og Sundvollen. De positive virkningene vil her delvis kunne 
oppveie de negative. Samlet blir derfor konsekvensen for alternativ 6 ubetydelig for strekningen som 
helhet. For alternativ 1 derimot, er det meget store negative konsekvenser. Dette skyldes i hovedsak at 
strekningen kun har en kort tunnel gjennom Gjesvalåsen, med fullt kryss på Smiujordet. De største 
konfliktene er knyttet til kulturmiljøene Gjesval/Fekjær og Fornminneområdet ved Borgestad. Begge 
disse kulturmiljøene blir ødelagt, i tillegg til et par mindre konflikter. Begge har stor negativ 
konsekvens (- - -), hvilket innebærer at delstrekningen strider mot nasjonale mål. I tillegg til at flere 



 E16 – Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 7: Ikke-prissatte konsekvenser 
 

7-86

automatisk fredete kulturminner blir direkte berørt, er sannsynligheten stor for funn av ikke-kjente 
automatisk fredete kulturminner her.  
 
Som for delstrekning 1 er det kun ett alternativ på delstrekning 3, Bymoen - Hønefoss. For to av 
kulturmiljøene er det liten negativ konsekvens, mens for de øvrige er den ubetydelig eller positiv. Her 
går vegen stort sett gjennom skogen, og blir også lite eksponert. Samlet vurderes delstrekningen til å 
ha ubetydelig konsekvens (0).  
 
Usikkerhet 
Usikkerheten knytter seg i første rekke til mulige funn av ikke-kjente automatisk fredete kulturminner, 
både synlige og under markoverflaten. I dette alternativet vil det i hovedsak gjelde delstrekning 3 med 
typiske utmarksminner som fangstanlegg for elg, kullfremstillingsanlegg og steinalderboplasser, i 
tillegg til mulige funn av flere fornminner ved Borgestad på delstrekning 2. I tillegg kommer 
usikkerhet rundt fremtidig utvikling av arealer i kryssområder. Dette har spesielt betydning ved 
Smiujordet der en slik utvikling vil bidra til økt negativt omfang, og ytterligere svekke gårdsmiljøenes 
tilknytning til jordbrukslandskapet. 
 
 

Blå korridor 
I delstrekning 2 krysser vegen et verdifullt kulturlandskap og kulturmiljø ved Smiujordet. Alle de tre 
alternativene har tunnel, men lengden er forskjellig, slik at de verdifulle kulturmiljøene blir berørt i 
ulik grad. 

Fra Bymoen er det bare et alternativ i blå korridor (b). Her går vegen gjennom et flatt slettelandskap, 
først gjennom furumoene lengst sør, deretter over de store jordene vest for Sørum. Ved Mo går vegen i 
tunnel fram til Juveren.  
 
Delstrekning 1 Skaret – Rørvik er forholdsvis uproblematisk for samtlige alternativer, se nærmere 
omtale under grønn korridor. Samlet vurdering for delstrekningen blir derfor ubetydelig konsekvens 
(0). 
 
For delstrekning 2 Rørvik – Bymoen, går alternativ 12 i tunnel på hele strekningen, og har derfor 
ingen negative konsekvenser, men tvert i mot positiv for enkelte kulturmiljøer som f.eks. Vik. 
Alternativ 6 går også i tunnel på mesteparten av strekningen, men går på bru over Kroksund i stedet 
for tunnel. Dette gir liten negativ virkning for kulturmiljøene Rørvik og Rudsøgarden, mens det gir 
positive virkninger for kulturmiljøene Tyriheim og Sundvollen. De positive virkningene vil her delvis 
kunne oppveie de negative. Samlet blir derfor konsekvensen for alternativ 6 ubetydelig for strekningen 
som helhet. For alternativ 1 derimot, er det meget store negative konsekvenser. Dette skyldes i 
hovedsak at strekningen kun har en kort tunnel gjennom Gjesvalåsen, med fullt kryss på Smiujordet. 
De største konfliktene er knyttet til kulturmiljøene Gjesval/Fekjær og Fornminneområdet ved 
Borgestad. Begge disse kulturmiljøene blir ødelagt, i tillegg til et par mindre konflikter. Begge har stor 
negativ konsekvens (- - -), hvilket innebærer at delstrekningen strider mot nasjonale mål.   
 
På delstrekning 3 Bymoen – Hønefoss er det konflikt ved Mo, hvor vegen tangerer kulturmiljøet og 
bryter forbindelsen til det kulturlandskapet det er en del av. Lamyra og Mostjernet er en viktig del av 
kulturmiljøets kulturhistorie, og kjent fra Jørgen Moes fortellinger. Deretter går vegen i tunnel til 
Norderhov, hvor det blir et kryss sørøst for kulturmiljøet Norderhov.  
 
Som for delstrekning 1 er det kun ett alternativ på delstrekning 3. For ett av kulturmiljøene er det 
middels negativ konsekvens, mens for de øvrige ubetydelig, eller positiv. Samlet vurderes 
delstrekningen til å ha liten til middels negativ konsekvens (-/- -). 
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Usikkerhet 
Usikkerheten knytter seg i første rekke til mulige funn av ikke-kjente automatisk fredete kulturminner, 
både synlige og under markoverflaten. I dette alternativet vil det i hovedsak gjelde delstrekning 3 med 
stort potensial for funn av bosetningsspor under markoverflaten.  
I tillegg kommer usikkerhet rundt framtidig utvikling av arealer i kryssområder. Dette har spesielt 
betydning ved Smiujordet og Norderhov der en slik utvikling vil bidra til økt negativt omfang, og 
ytterligere svekke gårdsmiljøenes tilknytning til jordbrukslandskapet. 

 

 

Rød korridor 
Delstrekning 1 Skaret – Rørvik er forholdsvis uproblematisk for samtlige alternativer, se nærmere 
omtale under grønn korridor. Samlet vurdering for delstrekningen blir derfor ubetydelig konsekvens 
(0). 
 
For delstrekning 2 Rørvik – Stein går alternativ 7 i tunnel på hele strekningen, og har derfor ingen 
negative konsekvenser, men tvert i mot positivt for enkelte kulturmiljøer som f.eks. både Sundvollen 
og Vik. Alternativ 3 går også i tunnel på mesteparten av strekningen, men går på bru over Kroksund i 
stedet for tunnel. Dette gir liten negativ virkning for kulturmiljøet Rørvik, mens det gir positive 
virkninger for kulturmiljøene Tyriheim og Sundvollen. De positive virkningene vil her delvis kunne 
oppveie de negative. Samlet blir derfor konsekvensen for alternativ 3 ubetydelig/litt positiv for 
strekningen som helhet. Alternativ 4 er lik alternativ 3, med unntak av at den har kryss i Vik, noe som 
er negativt for dette kulturmiljøet. Alternativ 5 går i tunnel på hele strekningen, men med kryss i Vik. 
For alternativ 2 derimot, er det store negative konsekvenser. Dette skyldes i hovedsak at strekningen 
kun har en kort tunnel gjennom Gjesvalåsen, med fullt kryss på Smiujordet. De største konfliktene er 
knyttet til kulturmiljøene Gjesval/Fekjær og Løken. Kulturmiljøet Gjesval/Fekjær blir ødelagt, og 
tiltaket vil forverre forholdene for kulturmiljø Løken. For disse er konsekvensen stor negativ og 
middels negativ. Samlet vurdering for delstrekningen blir derfor stor negativ konsekvens (- - -). 
 
På delstrekning 3 Stein – Hønefoss, har alle alternativene tunnelstrekninger i ulik lengde. Alternativ c 
går i tunnel under Frok og kommer ut sør for Norderhov og har ingen vesentlige negative 
konsekvenser. Alternativ e har kort tunnel under Botilrud, noe som medfører liten negativ konflikt 
med Veisten, mens alternativ f går i lang tunnel under Veisten. Det er positive konsekvenser for de 
kulturmiljøene som ligger langs dagens veg. Samlet vurdering for delstrekningen blir derfor 
ubetydelig konsekvens (0/-). 
 
Usikkerhet 
Usikkerheten gjelder i første rekke delstrekning 3, hvor potensialet for automatisk fredete 
kulturminner under markoverflaten, regnes som høyt.  
 

Gul korridor 
Delstrekning 1 Skaret – rasteplassen er forholdsvis uproblematisk for samtlige alternativer, se 
nærmere omtale under grønn korridor. Samlet vurdering for delstrekningen blir derfor ubetydelig 
konsekvens (0). 
 
Selv om det er 4 alternativer i gul korridor, følger de samme trasé på delstrekning 2 rasteplassen – 
Hønefoss, unntatt på den første delen fra rasteplassen til Sundvollen. Alternativ 8 og 9 har liten 
konflikt på Rørvik. For resten av strekningen i samtlige alternativer er det to mindre konflikter med 
Abrahamrudveien hyttefelt og Pjåka/Jonsrud. Samlet vurderes strekningen å ha ubetydelig til liten 
negativ konsekvens (0/-).  
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Usikkerhet 
Usikkerheten gjelder i første rekke automatisk fredete kulturminner. Gul korridor ligger i et område 
med relativt få kjente automatisk fredete kulturminner, sett i forhold til de øvrige korridorer. Traséen 
går hovedsakelig gjennom utmarksområder, og en kan forvente å finne typiske utmarksminner som 
fangstanlegg for elg, kullfremstillingsanlegg samt steinalder-lokaliteter.    
 
 

Rosa korridor 

Alternativene på delstrekning 1 i rosa korridor er de samme som i grønn korridor, med 
unntak av en tunnelstrekning mindre. Dette har ikke innvirkning på kulturmiljøet.  
 
På delstrekning 2 fra Rørvik til Stein, går alternativ 13 i bru over Kroksund, mens alternativ 14 går i 
tunnel. På strekningen fra Vik til Stein er alternativene tilnærmet like. Alternativ 13 medfører 
rundkjøring på Rørvik, noe som har liten negativ konsekvens for kulturmiljøet. I tillegg er det mindre 
konflikter med kulturmiljøene på Rudstangen og Rudsøgarden. Begge alternativer har konflikt med 
Vik. For kulturmiljø Sundvollen er det derimot stor positiv konsekvens. For de øvrige kulturmiljøene 
blir konsekvensen ubetydelig. Samlet vurdering for delstrekningen blir derfor liten negativ konsekvens 
(-) for alternativ 13 og ubetydelig (0) for alternativ 14. 

På delstrekning 3 fra Stein til Hønefoss følger ny veg dagens vegtrasé. De viktigste kulturmiljøene på 
denne strekningen blir ikke direkte berørt. Størst konflikt knytter seg til kulturmiljø 36 Øderå, Gile, 
Vangen og Bråk. Her blir konsekvensen middels negativ. Det er ingen positive konsekvenser for de 
kulturmiljøene som ligger langs dagens veg. Samlet vurdering for delstrekningen blir derfor 
liten/middels negativ konsekvens (-/- -). 
 
Usikkerhet 
Usikkerheten gjelder i første rekke automatisk fredete kulturminner. Rosa korridor ligger i et område 
med flere kjente automatisk fredete kulturminner, og en kan forvente å finne bosetningsspor under 
markoverflaten.     
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7.5.4 Samlet framstilling av konsekvens 
Samlet vurdering for temaet vises i to tabeller, én sortert etter alternativ (A1a, A6a, A12a, A1b, A6b 
osv.) og én sortert etter rangering. Ingen av de kulturmiljøene som har fått stor verdi, blir direkte 
berørt. De største konfliktene er knyttet til grønn, blå og rød korridor med kryss på Smiujordet. 
Kulturmiljø Fekjær/Gjesval med middels/stor verdi vil bli ødelagt, og det er store negative 
konsekvenser også for fornminneområdet ved Borgestad i grønn og blå korridor, og for Løken i rød 
korridor. Øvrige konflikter er moderate.  

Tabell 7-11: Samlet framstilling av konsekvenser for tema kulturmiljø 
 Alternativ/varianter Konsekvens Rangering 
 0 0 1 
 A1a  --- 29 
 A6a 0 2 
 A12a 0 3 
 A1b --- 30 
 A6b - 22 
 A12b - 23 
 A2c --/--- 26 
 A2e --/--- 27 
 A2f --/--- 28 
 A3c 0 8 
 A3e 0 11 
 A3f 0 9 
 A4c 0/- 16 
 A4e - 21 
 A4f 0/- 17 
 A5c 0/- 14 
 A5e - 20 
 A5f 0/- 15 
 A7c 0 6 
 A7e 0 10 
 A7f 0 7 
 A11 0 4 
 A9 0 12 
 A8 0 12 
 A10 0 4 
 B13d 0 23 
 B14d 0/- 18 
 C13d 0 23 
 C13d 0/- 18 
 

  



 E16 – Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 7: Ikke-prissatte konsekvenser 
 

7-90

Tabell 7-12: Samlet konsekvensvurdering for tema kulturmiljø, sortert etter rangering. Beste alternativ står 
øverst. 
 Alternativ/varianter Konsekvens Rangering 
 0 0 1 
 A6a 0 2 
 A12a 0 3 
 A10 0 4 
 A11 0 4 
 A7c 0 6 
 A7f 0 7 
 A3c 0 8 
 A3f 0 9 
 A7e 0 10 
 A3e 0 11 
 A9 0 12 
 A8 0 12 
 A5c 0/- 14 
 A5f 0/- 15 
 A4c 0/- 16 
 A4f 0/- 17 
 B14d 0/- 18 
 C14d 0/- 18 
 A5e - 20 
 A4e - 21 
 A6b - 22 
 B13d - 23 
 C13d - 23 
 A12b - 23 
 A2c --/--- 26 
 A2f  --/--- 27 
 A2e --/--- 28 
 A1a --- 29 
 A1b --- 30 

 

Beskrivelse av rangering for tema kulturmiljø 

Som vist i tabellene ovenfor er det mange alternativer som har lik samlet konsekvens. Det er fordi det 
er mange alternativer og en forholdsvis liten skala å vise konsekvensen på. At flere alternativer har 
samme samlede konsekvens betyr imidlertid ikke at de er like gode eller dårlige. De er derfor rangert 
etter en faglig vurdering som det redegjøres for nedenfor. De alternativene som har samme samlede 
konsekvens blir stilt opp mot hverandre og vurdert i forhold til hverandre. 
 
Alternativ A6a, A12a, A10, A11, A7c, A7f, A3c, A3f, A7e, A3e, A8 og A9, i tillegg til alternativ 0, 
har alle en samlet konsekvens på ubetydelig (0). Det er likevel relativt store forskjeller mellom disse.  
De åtte første av disse alternativene har ubetydelig konsekvens på samtlige delstrekninger, og er derfor 
rangert som nr.to til 9, mens de siste fire har en eller flere negative konsekvenser på en av 
delstrekningene. Alternativ A7e har kun en negativ konsekvens, og det er nærføring til kulturmiljø 
Veisten. Dette alternativet er derfor rangert som nr. 10. Alternativ A3e har også denne konflikten, i 
tillegg konflikt på Rørvik og Rudsøgarden, og er rangert som nr.11. Begge de to sistnevnte 
kulturmiljøene vil bli skadet eller ødelagt. Alternativene A8 og A9 har i tillegg til konflikt på Rørvik, 
også konflikt med hyttefeltet på Abrahamrud, som vil bli ødelagt, samt kryssing av kjerratstien ved 
Pjåka. I forhold til kulturmiljøet er det ingen vesentlig forskjell på disse, og de er derfor rangert som 
nr. 12.  
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Neste gruppe av alternativer utgjøres av A5c, A5f, A4c, A4f, B14d og C14d. De har alle en samlet 
konsekvens på ubetydelig til liten negativ (0/-). Som for forrige gruppe, er det også forskjeller mellom 
disse. Alternativ 14 d har den største konflikten av disse, og er derfor rangert sist i denne gruppen. Den 
største konflikten er med kulturmiljø Gile, Vangen, Øderå og Bråk. På grunn av breddeutvidelse av 
dagens veg, vil bygninger her måtte rives. Alternativ 5 har noe mindre konflikter enn alternativ 4, og 
er derfor rangert før disse. Alternativ 5 har konflikt i Vik, mens alternativ 4 har konflikt med både 
Rørvik og Rudsøgarden i tillegg til Vik.  
 
Alternativene A5e, A4e, A6b, B13d, C13d og A12b har alle en samlet konsekvens på liten negativ. 
Alternativ A5e er den minst konfliktfylte av disse, med liten negativ konsekvens for Vik og Veisten, 
og er derfor rangert som nr. 20. Alternativ A4e har i tillegg konflikt på Rørvik og Rudsøgarden, mens 
alternativ A6b har middels stor konflikt på Mo. Alternativene B 13d, C13d og A12b har konflikter 
henholdsvis på Rørvik, Rudstangen, Rudsøgarden, Vik, Gile/Vangen/ Øderå/Bråk, Norderhov og 
Rørvik, Rudsøgarden, og Mo, og er alle rangert som nr.23, da det er uvesentlige forskjeller mellom 
disse tre.  
 
Samtlige av alternativene A2c, A2f og A2e har meget stor konflikt både på Fekjær/Gjesval og Løken i 
tillegg til Rørvik og Rudsøgarden. Kulturmiljøet Fekjær/Gjesval vil bli ødelagt, og Løken vil få 
nærføring til ny veg, slik at historiske sammenhenger blir brutt. Disse alternativene er derfor rangert 
som nr. 26, 27 og 28.  
 
De to absolutt verste alternativene for kulturmiljøet, er alternativene A1a og A1b, hvorav alternativ 
A1b er rangert sist. Begge har stor negativ konsekvens og strider mot nasjonale mål. Begge har 
konflikt på Rørvik, Rudsøgarden, Fekjær/Gjesval og fornminner på Borgestad, men A1a har i tillegg 
konflikt med kullgroper og husmannsplasser på Prestmoen, mens A1b i tillegg har konflikt på Mo.  
 
 

 
 



 E16 – Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 7: Ikke-prissatte konsekvenser 
 

7-92

7.6 Naturressurser 
 
Utdrag fra planprogrammet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.6.1 Overordnet beskrivelse av planområdet 
 
Jordbruk 
Det aktuelle planområdet omfatter noen av landets beste jordbruksarealer. Korn er den dominerende 
driftsform, men det produseres også poteter og husdyrfor. Ringvold, Norges største fruktgård, ligger 
også innenfor planområdet. Potensialet for nydyrking er lite ettersom mesteparten av jorda som egner 
seg til jordbruk allerede er oppdyrket.  
 
De naturgitte forholdene for jordbruksproduksjon er generelt gode i planområdet. Jordsmonnet er for 
store deler av planområdet dannet på hav og strandavsetninger. Det finnes også lommer med 
forvitringsjord, morene og organisk jord (myr). De mest dominerende jordartene i planområdet er lette 
leirer, mellomleirer og stive leirer. Det finnes også relativt små lommer med siltig sand og silt. 
Størsteparten av jordbruksarealene innenfor planområdet er ifølge jordsmonnskart utarbeidet av Norsk 
institutt for skog og landskap godt egnet eller svært godt egnet for gras og korndyrking. En betydelig 
mindre del er egnet for potetdyrking som krever lettere jordarter med mye innhold av sand og silt. 
 
Driftsforholdene for jordbruk overveiende gode i planområdet. Beregnet ved hjelp av digitalt 
arealressurskart, er hele 19 948 dekar fulldyrket, lettbrukt jord. Dette utgjør 96,1 % av 
jordbruksarealet. Av mindre lettbrukt og tungbrukt jord er det henholdsvis bare 385 og 75 dekar.  
 
Skogbruk 
I Holsfjordskråningen er det blandingsskog av gjennomgående middels og høg bonitet. Gran og furu 
dominerer, men det er også en god del lauvskog. Det bratte terrenget gjør at deler av denne skogen er 
vanskelig drivbar. Nede på de litt flatere områdene langs Holsfjorden og øst for Sundvollen er 
terrenget litt slakere, og her er driftsforholdene bedre. 

  

Konsekvenser som skal utredes 
I planarbeidet anses det som riktig å konsentrere innsatsen om kategoriene landbruk og vann. 
Arealbeslag skal anslås og framstilles på en måte som fokuserer på tap av alt produktivt 
skogsareal og dyrket/dyrkbar jord. Dette gjøres på basis av arealressurskart (AR5, Norsk institutt 
for Skog og Landskap). Ulemper for landbruksdrift og andre landbrukstilknyttede aktiviteter, 
inkludert barriereeffekter, og ulemper for driften av massetaket på Prestmoen, skal beskrives. 
Eventuell forurensning av jordbruksjord som følge av vegtiltaket, skal omtales. Utredningen skal 
gi et anslag på hvor mye matproduksjonen blir redusert som følge av vegtiltaket. Anslaget gjøres 
ut fra arealbeslag og produksjon per arealenhet med dagens arealbruk. 
 
Utredningen skal belyse vegtrafikkens bidrag til forurensning av vann og vassdrag. Eventuelle 
tiltak for å beskytte eksisterende eller potensielle drikkevannskilder, både grunnvann og 
overflatevann, skal foreslås. Alle alternativer kan komme til å påvirke vannressurser både i 
drifts- og anleggsfasen. Avrenning av partikler og næringssalter til vann og vassdrag i 
anleggsperioden og mulig påvirkning av utnyttbare drikkevannsforekomster i grunnvann er 
viktige momenter i denne sammenheng. 
 
Mulige avbøtende eller kompenserende tiltak som samferdselsjordskifte, etablering av 
driftskryssinger etc. skal foreslås. 
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Figur 7-50: Kart som viser fordelingen av landbruksarealer, basert på arealressurskart AR50 fra Norsk institutt 
for skog og landskap. 
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I planområdet vest for Steinsfjorden og Kroksund er det meste av arealet dyrket opp (Figur 7-50). 
Større skogsområder av høg bonitet finnes på moene fra Svensrud til Hvervenmoen/Prestmoen og 
videre nordover til Sørum. Det finnes også en del mindre skogteiger og skogbestander av ulik 
sammensetning og bonitet spredt mellom de dyrkede områdene og bebygde områder.  

Driftsforholdene for skogbruk er generelt sett gode i denne delen av planområdet. Terrenget er delvis 
kupert i den søndre og nordre delene, mens den midtre delen som stort sett utgjøres av Steinsletta og 
områdene ved Storelva, er relativt flat. I tillegg til det gunstige terrenget for skogsdrift kommer det 
faktum at området er gjennomvevd av offentlige veger og gårdsveger, noe som gir god tilgjengelighet 
og lett uttak og transport av tømmer.  

Langs Steinsfjordens østside og i Åsa-traktene omfatter planområdet stor grad skog av middels til høg 
bonitet. Nærmere Hvervenmoen er det kun mindre skogkledte områder som blir berørt, da 
planområdet her i hovedsak omfatter jordbruksområder. Driftsforholdene er til dels vanskelige grunnet 
bratt terreng, spesielt i lia opp mot Krokskogsplatået på de sørligste 4-5 km av planområdet. 

Utmarksbeite, jakt og fiske 
Utmarksbeite med husdyr drives stort sett på Krokskogen, og omfatter ca 2200 sau og 400 storfe. 
Dette berører i liten grad aktuelle traseer for ny E16. Storviltjakta i skogsområdene innenfor 
influensområdet er organisert gjennom storvald som er inndelt i mindre vald. Det selges jaktkort med 
fellingstillatelse for elg både i området Åsa/Midtre Krokskogen og i Nordre Krokskogen. 
I jordbrukslandskapet ved Hvervenbukta og østover i retning Åsa er det mindre jakt siden mye av 
arealet er dyrket opp. Det drives imidlertid noe duejakt. Dette har så godt som ingen ressursmessig 
betydning. 
 
Steinsfjorden er en artsrik innsjø med arter som ørret, sik, abbor, røye og gjedde som fiskbare arter. 
Næringsfiske med garn har lange tradisjoner i Steinsfjorden, men garnfiske var tidligere mye mer 
utbredt enn det er nå. Så vidt en har kunnet bringe på det rene er det ingen som driver som yrkesfiskere 
i stor skala Noen leverer gjedde til hoteller og Villfisken ved Krøderen, men dette har liten betydning i 
en naturressurs-sammenheng. Det er adgang for alle til å fiske med garn i Steinsfjorden (med unntak 
av Steinsvika). Dette betyr at det ikke er mulig å tjene penger på salg av fiskekort, men muligheten for 
næringsutvikling knyttet til fiske er absolutt til stede siden det finnes mye abbor og sik i tillegg til 
storvokst gjedde i fjorden. Fisket i Steinsfjorden i dag har minimal betydning innenfor tema natur-
ressurser. Det fiskes mye, men dette vurderes under temaet nærmiljø og friluftsliv.  
 
Steinsfjorden er et av Norges beste krepsevann. Tidligere ble det tatt ut store mengder kreps, men 
fangsten har avtatt mye de siste 20-30 årene. De siste årene har uttaket av kreps i Steinsfjorden ligget 
fra 1 til 1,5 tonn. Krepsingen er fri for alle, men krepsesesongen var i 2011 begrenset til 7 dager (10.-
17. august), og det er satt et maksimumstall på 200 teiner per krepser Noe av krepsingen har preg av 
næring siden kreps betales godt (300-600 kr per kilo), og har således en verdi som naturressurs. De 
aller fleste krepser imidlertid til eget bruk, og den rekreasjonsmessige betydningen er langt viktigere 
enn den økonomiske avkastningen. 
 
Georessurser 
I Ringerike kommune er det registrert fire pukkforekomster samt tre lokaliteter for mulig framtidig 
uttak. Kun én av de eksisterende og ingen av de mulige fremtidige forekomstene ligger innenfor 
planområdet. Den berørte forekomsten er Ringerike kalkverk, beliggende i østhellinga av Burudåsen, 
om lag 1,5 km vest for Steinsfjordens nordligste punkt. Det er også registrert to prøvepunkt for pukk i 
nærheten av planområdet på østsiden av Steinsfjorden.  
 
I 1999 produserte Ringerike kommune 229 000 tonn pukk. Av dette ble 60 000 tonn eksportert. På 
samme tid importerte kommunen 27 000 tonn pukk. Hole kommune hadde i 1999 ingen produksjon av 
pukk, men import på 20 000 tonn pukk fra Ringerike. Det er ingen registrerte forekomster av malmer, 
mineraler eller naturstein i planområdet i NGU sin database.  
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Storelva er dypet til fjell større. Her er det påvist sand til mer enn 30 m dyp. Det antatt beste området 
kapasitetsmessig for grunnvannsuttak finner en langs den meandrerende delen av Storelva fra Busund 
og sørøstover (Froksøya, Gomserud og deler av Helgelandsmoen). Grunnvannskvaliteten i dette 
området er varierende og jerninnholdet til dels høyt. Det er også registrert 14 grunnvannsbrønner i fjell 
til energiformål (NGU). 
 
Det er knyttet mange interessenter til vannressursene i Tyrifjorden. De viktigste kan deles i fire 
grupper: 
 kraftproduksjon 

 vannforsyning 

 jordbruksvanning 

 laksefiske i Drammensvassdraget 
 
Tyrifjorden er hoveddrikkevannskilde for kommune Asker, Bærum og Hole. Inntaket til Hole 
kommunes vannverk ligger på 60 m dyp sør for Frognøya. Asker og Bærum vannverk (ABV) har i dag 
et inntak på 50 m dyp ved Toverud et par kilometer sør for utløpet av bekkene fra planområdet. 
Inntaket ligger godt under sprangsjiktet og er svært godt beskyttet mot akutt forurensing fra E16. ABV 
tar ut ca. 14 mill m3 vann pr. år, og har konsesjon til å ta ut 48 mill. m3 vann i året. ABV leverer vann 
til ca. 100 000 innbyggere i Asker og Bærum, men kan ved full utbygging levere vann til ca. 350 000 
mennesker. I 2007 leverte også ABV en del vann til Drammensområdet, slik at det årlige uttaket 
kommer opp i ca. 17 mill. m3 vann.  
 
Også Oslo kommune vurderer å overføre vann fra Holsfjorden, selv om man foreløpig kun har valgt å 
bygge ut Oset renseanlegg. Holsfjordprosjektet vil innebære utbygging av anlegg for overføring og 
behandling av vann fra Holsfjorden under Sollihøgda, til Oslo. Inntaket er planlagt lagt ved Vefsrud 
under 2 km sør for sørenden av planområdet. Vannkvaliteten i Tyrifjorden/Holsfjorden er ganske god. 
Det er en ionefattig klarvannsjø, med høyt innhold av kalsium. Karakteristiske kjemiske data for 
vannkvaliteten i sentrale deler av Tyrifjorden, Steinsfjorden og Holsfjorden er vist i Tabell 7-13. 
 
Tabell 7-13: Kjemiske analyser fra Tyrifjorden, Steinsfjorden og Holsfjorden 
Parameter Benevning Tyrifjorden Steinsfjorden Holsfjorden** ca. 50 m dyp 

(1983)* (1983)* 1996 2005 2006 
  overflatelag overflatelag inntak inntak inntak 
Surhet pH 6,8-7,2 6,9-9,0 7,1 7,2 7,1 
Konduktivitet mS/m 3,2 8,9 4,2 5,7 4,9 
Turbiditet FTU 0,4 1 0,36 0,32 0,15 
Kalsium mg/l 4,3 13 5,0   
Klorid mg/l 1,2 4 1,9   
Total 
nitrogen 

μg/l 
400 250 460   

Total fosfor μg/l 6   - 8 8    - 13 2,5   
Aluminium μg/l   35 32 40 
Bly μg/l   < 1   
Kadmium μg/l   < 0,2   
Sink μg/l   < 10   

* Sommerhalvåret ** Vanninntaket til ABV  

 
Storelvas potensiale som infiltrasjonskilde for et ev. grunnvannsverk på for eksempel Helgelandsmoen 
er ikke vurdert i detalj. Grunnet høyt bakterieinnhold er Storelva i utgangspunktet ikke egnet som 
råvannskilde for drikkevannet. Forutsatt at oppholdstiden i grunnvannsmagasinet er tilstrekkelig til å 
drepe bakteriene, tilsier imidlertid den kjemiske vannkvaliteten at Storelva er en mulig infiltrasjons-
kilde. Faren for akutt forurensning fra annen aktivitet langs vassdraget er en usikkerhet i forbindelse 
med vannuttak fra et grunnvannsverk basert på infiltrasjon fra Storelva. 
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7.6.2 Referansesituasjonen 
Etablering av midtdeler/midtrekkverk på eksisterende E16 over Steinsletta vil medføre et antatt 
arealbeslag i en sone på 3 meter på vestsiden av vegen. Dette innebærer at arealbeslag og 
konsekvenser av de ulike alternativene vurderes opp mot eksisterende veg utvidet med etablering av 
midtdeler/midtrekkverk. 
 
 

7.6.3 Verdivurdering 
Det aktuelle planområdet er inndelt i enhetlige områder med tanke på verdi for de ulike kategoriene 
innenfor fagtema naturressurser. Verdien av dyrkete arealer er vurdert på bakgrunn av størrelse, 
driftsforhold og arrondering. Skogarealene er hovedsakelig vurdert ut fra bonitet og driftsforhold, 
mens vann- og georessurser er vurdert ut fra egnethet og bruk. For nærmere informasjon om 
verdisetting av områdene vises til temarapporten for fagtemaet. Oversikt over verdisatte områder er 
gitt i kart Figur 7-53. 
 
Størstedelen av de dyrkete arealene vest for Steinsfjorden er vurdert å ha stor verdi. Dette er store, 
sammenhengende områder med lettdrevet, fulldyrket mark. Vannressursene i Tyrifjorden er også gitt 
stor verdi som drikkevannsressurs. Skogområdene på Bymoen og Prestmoen, samt deler av Holsfjord-
skråningen er vurdert å ha middels verdi. Dette er områder med middels bonitet og middels til gode 
driftsforhold. Områdene på Bymoen/Mosmoen har også verdi knyttet til georessurser. Øvrige deler av 
lisidene øst for Tyrifjorden og Steinsfjorden er vurdert å ha stort sett liten til middels verdi som følge 
av vanskelige driftsforhold. 
 

 
Figur 7-52: Jordbruksområdene på Steinsletta er blant de aller mest verdifulle i Norge (Foto: Frode Nordang 
Bye)  
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Figur 7-53: Kart som viser verdifulle områder for naturmiljø i planområdet.  
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7.6.4 Omfang og konsekvens 
Vurderingene av omfang og konsekvens bygger på tilgjengelig informasjon vegers påvirkning av ulike 
naturressurser. Siden de aller fleste alternativene vil medføre store arealbeslag på dyrket mark  (Tabell 
7-14) er dette tillagt mest vekt i utredningene. Oppdeling av arealer, barrierevirkning og andre 
driftsulemper er også vektlagt. På bakgrunn av beregnete arealbeslag er også tap av matproduksjon 
beregnet for alle alternativer, og er vist i Tabell 7-15.  
 
Beregninger av utslippsmengder til aktuelle resipienter viser at konsekvenser for vannressursene i liten 
grad vil spille inn på de totale konsekvensene av de ulike alternativene. Dette fordi resipientene er 
store og relativt robuste i forhold til slike utslipp og det forutsettes også at det gjennomføres 
oppsamling og rensing av tunnelvann for å redusere utslippene. Der forholdet til vannressursene har 
innvirkning på det totale konsekvensnivået er dette beskrevet. 
 
Det er utført flere undersøkelser omkring betydningen av trafikkforurensing for dyrking av mat langs 
veger, både i forhold til spredning via luft, tørt støv, partikler løst i vann og vannløselige stoffer. 
Forurensninger vurderes kun som et problem for grønnsaker som skal gå til menneskelig konsum.   
 
I rapporten ”Tungmetaller i grønnsaker dyrket langs vei” har man sett på innholdet av tungmetaller og 
PAH (polyaromatiske hydrokarboner) i grønnsaker langs veger med 6 000 til 25 000 i årsdøgntrafikk. 
Ingen prøver viste overskridelser av aktuelle grenseverdier for innhold i bladgrønnsaker eller 
rotfrukter. Det ble likevel funnet forhøyede verdier i grønnsaker dyrket nærmere enn 10 meter fra veg. 
Ut fra ønsket om så lavt innhold av fremmedstoffer som mulig anbefales det at man unngår å dyrke 
bladgrønnsaker nærmere enn 20 m fra veger med over 12 000 i årsdøgntrafikk. 
 
Beregnede mengder er meget usikre og små. Mye av tungmetallene vil nok være bundet til partikler og 
tilbakeholdes i sandfang, grøfter og grunnen nær vegen. Noe vil også bindes til leirmineraler. Det er 
ikke tatt hensyn til eventuell trafikkforurensning i vurderingene. Uansett vil arealer som kan bli uegnet 
for produksjon av bladgrønnsaker, frukt og bær, fortsatt være et landbruksareal med potensial for 
dyrking av fôr og korn. Mengdene anses ikke som noe problem og forskjellene mellom alternativene 
er ikke beslutningsrelevant. 
 

Skaret - Rørvik 
Siden alle alternativer i grønn, blå, rød og gul (A8 og A9) er identiske på strekningen, beskrives disse 
felles. Tiltaket vil gi et arealbeslag i skogsmark, men dette vil være ubetydelig i forhold til de samlede 
skogressursene i området. Det vil i liten grad medføre barrierevirkning og oppdeling av eiendommer i 
forhold til dagens situasjon. Eksisterende driftskryssinger forutsettes opprettholdt, og behovet for nye 
vil bli vurdert som en del av tiltaket.  

En forventet trafikkøkning på strekningen vil øke potensiell belastning på grunnvannsbrønnene noe, 
men mye av denne økningen antas å skje også ved 0-alternativet. Avstanden fra brønnene til 
vegalternativene på denne strekningen er så vidt stor at forurensning i form av tungmetaller, partikler, 
oljeholdige stoffer og organiske forbindelser antas å bli filtrert ut. Næringssalter og vegsalt blir ikke 
filtrert ut i grunnen på den samme måten, og vil potensielt kunne påvirke grunnvannsbrønner. Heller 
ikke for disse stoffene vil tiltaket skille seg nevneverdig fra 0-alternativet, og avstanden til registrerte 
brønner er relativt stor. 

Nye vegskjæringer og tunnelgjennomføringer vil kunne føre til endringer i grunnvannstanden, spesielt 
mellom Sønsterud og Portebakken, men eventuelle endringer antas å være av en størrelse som 
medfører liten verdiforringelse for brønnene i området. Mulighetene for kommersielt uttak av grus og 
steinressurser vil ikke bli endret.  

Konsekvensen av tiltaket på denne strekningen vurderes som liten, negativ ( - ) for 
naturressurser.Tabell 7-14: Oversikt over arealbeslag på ulike kategorier landbruksmark, beregnet ut 
fra Arealressurskart AR5 (Institutt for Skog og Landskap) 
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Tabell 7-15: Beregnet tap i matproduksjon som følge av de ulike alternativene. Beregningene baserer seg på 
produksjonstall fra Fylkesmannen i Buskerud 
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Arealbeslag 
Dyrket mark 

(Daa) 

Grovfor Korn Potet 

LINJER   
KU 

Arealbeslag, 
daa (8,4%) 

Produksjonstap 
(ant forenheter) 

Arealbeslag, 
daa (79,5%) 

Produksjonstap 
(kg) 

Arealbeslag, 
daa (1,4%) 

Produksjonstap 
(kg) 

A1a 242 20 10179 193 115606 3 11876 

A6a 84 7 3507 66 39834 1 4092 

A12a 96 8 4025 76 45711 1 4696 

A1b 460 39 19328 366 219515 6 22550 

A6b 302 25 12689 240 144111 4 14804 

A12b 314 26 13191 250 149816 4 15390 

A2c 602 51 25284 479 287154 8 29498 

A2e 617 52 25914 491 294309 9 30233 

A2f 525 44 22050 417 250425 7 25725 

A3c 483 41 20286 384 230391 7 23667 

A3e 497 42 20874 395 237069 7 24353 

A3f 418 35 17556 332 199386 6 20482 

A4c 482 40 20244 383 229914 7 23618 

A4e 504 42 21168 401 240408 7 24696 

A4f 425 36 17850 338 202725 6 20825 

A5c 488 41 20496 388 232776 7 23912 

A5e 491 41 20622 390 234207 7 24059 

A5f 412 35 17304 328 196524 6 20188 

A7c 469 39 19698 373 223713 7 22981 

A7e 472 40 19824 375 225144 7 23128 

A7f 393 33 16506 312 187461 6 19257 

A8 155 13 6528 124 74140 2 7616 

A9 145 12 6088 115 69146 2 7103 

A10 144 12 6051 115 68726 2 7060 

A11 135 11 5673 107 64428 2 6618 

B13d 306 26 12852 243 145962 4 14994 

B14d 290 24 12180 231 138330 4 14210 

C13d 306 26 12852 243 145962 4 14994 

C14d 290 24 12180 231 138330 4 14210 

 

Grønn korridor 
Alternativene innenfor Grønn korridor er A1a, A6a og A12a. Disse skiller seg fra hverandre kun på 
delstrekning 2 mellom Rørvik og Bymoen.  
 
Alternativ A1a peker seg negativt ut blant alternativene i Grønn korridor. Den vil medføre arealbeslag 
på fulldyrket mark og landbrukstilknyttet bebyggelse ved Rudsøgarden og Fekjær-Borgenområdet, 
men arealbeslaget er mindre en for alternativene i blå og rød korridor. Det vil også medføre oppdeling 
av landbrukseiendommer og økt driftsulemper på Smiujordet. Makeskifte av eiendommer og 
etablering av driftskryssinger vil i noen grad kunne redusere ulempene, men konsekvensene blir 
likevel negative. Alternativet medfører en noe økt fare for forurensning av grunnvannsspeilet i 
tilknytning til løsmassene langs Storelva. Det vil ellers ha små konsekvenser for naturressurser på 
strekningen Bymoen – Styggedalen. Konsekvensen av alternativet vurderes som middels negativ         
( - - ). 
  
Alternativ A6a og A12a vil i liten grad berøre fulldyrket mark, mens alle alternativer vil medføre tap 
av produktiv skogsmark og ulemper for driften av berørte eiendommer. Konsekvensene av begge disse 
vurderes om liten negativ ( - ). Alle alternativer vil kunne medføre ulemper for drift av eksisterende 
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massetak. Forurensningsfaren for overflate- og grunnvann reduseres noe i forhold til alternativ 1 
mellom Rørvik og Bymoen, men grunnvannstanden kan påvirkes av tunneldrift. Det er dog få 
registrerte grunnvannsboringer i området. Dette gir lite utslag ved den samlede vurderingen av 
konsekvensene. 
 

Blå korridor 
Alternativene innenfor blå korridor er A1b, A6b og A12b. Disse skiller seg fra hverandre kun på 
delstrekning 2 mellom Rørvik og Bymoen. 
 
Alternativ A1b peker seg negativt ut blant alternativene i blå korridor. Det er identisk med A1a fram 
til Bymoen og vil medføre samme konsekvenser i forhold fulldyrket mark og landbrukstilknyttet 
bebyggelse på denne strekningen. Det vil også medføre arealbeslag og oppdeling av dyrket mark, 
Storjordet ved Sørum og Mo og på strekningen fra Frok til Hverven gård. Noen dyrkete arealer blir 
liggende inneklemt og vil være så små at de ikke vil være regningssvarende å drive. Driftskryssinger 
forutsettes etablerert for å redusere driftsulemper som følge av tiltaket, og makeskifte av eiendommer 
og etablering av driftskryssinger vil i noen grad kunne redusere ulempene. Konsekvensene blir likevel 
negative. Eksisterende anlegg for jordbruksvanning forutsettes også ivaretatt. 
 
På Bymoen vil tiltaket i noen grad medføre arealbeslag og driftsulemper i produktiv skogsmark, men 
de negative landbruksmessige effektene av dette blir små sammenlignet med virkningene for 
jordbruket. Det vil heller ikke ha konsekvenser for utnyttelse av grus- og pukkressurser. 
Tiltaket vil også gi nærføring til kroksjøen Juveren. Denne har allerede i dag dårlig vannkvalitet med 
hensyn til utnyttelse til drikkevann, og tiltaket vil ikke ha konsekvenser for kroksjøen i ressursmessig 
sammenheng. 
 
Utnyttede og potensielle grunnvannsressurser i tilknytning til løsmassene langs Storelva vil ikke 
berøres som for Grønn korridor, og det er svært få registrerte boringer langs denne delstrekningen for 
blå korridor.  
 

 
Figur 7-54: Storjordet kan bli berørt ved valg av blå korridor. 
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Alternativet vurderes alternativ A1a å ha stor negativ konsekvens ( - - - ) som følge av arealbeslag og 
konsekvenser for landbruket. Alternativ A6b og A12b vil i liten grad berøre fulldyrket mark på 
strekningen Skaret – Bymoen, men vil gi de samme tapene av dyrket mark og driftsulemper på 
strekningen Bymoen – Hvervenmoen. Begge alternativer er vurdert å ha middels negativ konsekvens  
( - - ) for naturressurser. Alle alternativer vil medføre tap av produktiv skogsmark og ulemper for 
driften av berørte eiendommer. De vil også kunne medføre ulemper for drift av eksisterende massetak. 
Vannressursene vil berøres som for grønt alternativ mellom Skaret og Bymoen, mens konsekvensene 
antas å være mindre på strekningen Bymoen-Hvervenmoen. Vann- og georessurser gir imidlertid lite 
utslag ved den samlede vurderingen av konsekvensene. 
 

Rød korridor 
Alternativene innenfor rød korridor er A2c, A2e, A2f, A3c, A3e, A3f, A4c, A4e, A4f, A5c, A5e, A5f, 
A7c, A7e og A7f. Disse er like på delstrekning 1, og skiller seg fra hverandre på delstrekning 2 og 3. 
 
Alle alternativer i rød korridor peker seg negativt ut i forhold arealbeslag av dyrket mark (Tabell 
7-14), noe som i all hovedsak også er utslagsgivende for konsekvensene av disse alternativene. 
Forutsatt gjennomført avbøtende tiltak i forhold til berørte brønner og vannresipienter vil 
konsekvenser for vannressurser i liten grad gi utslag i konsekvensvurderingene. Det samme gjelder 
georessurser. 
 
Alternativ A2c og A2e peker seg mest negativt ut blant disse med et samlet arealbeslag på over 600 
da fordelt på Smiujordet, Steinsletta og i Norderhov, i tillegg til tap av landbrukstilknyttet bebyggelse, 
oppdeling av eiendommer og økte driftsulemper i disse områdene. Alternativ e med kort tunnel under 
Botilrud vil også medføre betydelig arealbeslag og oppdeling av frukthagen ved Ringvoll. Begge disse 
alternativene er vurdert å ha svært stor negativ konsekvens ( - - - - ) for naturressurser.  
 
Alternativ A2f og A4e vil begge medføre arealbeslag på over 500 da, i tillegg oppdeling av 
eiendommer og økte driftsulemper. Sammenlignet med A2c og A2e, vil alternativ A2f medføre noe 
mindre arealbeslag og oppdeling av eiendommer i Norderhov, mens A4c ikke vil berøre Fekjær-
Smiujordet. Disse er vurdert til å ha store til svært store negative konsekvenser ( - - - / - - - - ) for 
naturressurser. 
 
Alternativ A3c, A3e, A4c, A5c, A5e, A7c og A7e vil medføre arealbeslag på mellom 450 og 500 da 
fordelt på Steinsletta og i Norderhov. De vil også gi betydelig oppdeling av eiendommer og dyrkete 
arealer og økte driftsulemper både på Steinsletta og i Norderhov. Disse er vurdert å ha store negative 
konsekvenser ( - - - ) for naturressurser. 
 
De resterende alternativene i Rød korridor (A3f, A4f, A5f og A7f) vil medføre arealbeslag av dyrket 
mark på mellom 390 og 425 da. Sammenlignet med c- og e-alternativene i samme korridor vil de gi 
noe lavere arealbeslag og oppdeling av eiendommer i Norderhov. De er vurdert å ha middels til store 
negative konsekvenser ( - - / - - - ) for naturressurser. 
 
Alle alternativene vil medføre tap av produktiv skogsmark og ulemper for driften av berørte 
eiendommer. Dette gir imidlertid lite utslag ved den samlede vurderingen av konsekvensene.  
Makeskifte av eiendommer og etablering av driftskryssinger vil i noen grad kunne fungere som 
avbøtende tiltak, men konsekvensene av alternativet vurderes likevel som store som følge av stort 
arealbeslag på dyrket mark med tilhørende oppdeling og økte driftsulemper samt tap av 
gårdsbebyggelse.  
 

Gul korridor 
Alternativene innenfor gul korridor er A8, A9, A10 og A11. Disse skiller seg mest fra hverandre på 
strekningen Høgkastet til Elvika. A8 og A9 følger eksisterende veg fra Skaret til Rørvik, mens A10 og 
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A11 følger en linje høyere oppe i lia fra Høgkastet til tunnelmunningen ved Klokkebråtan. A10/A11 
innebærer også kortere tunnel under Grønndokka. 
 
Alle alternativer medfører arealbeslag og fragmentering av både dyrket mark og skogsmark. A10 vil gi 
størst arealbeslag i skogsmark på grunn ny trase fra Høgkastet til Klokkerbråtan og kortere tunnel 
under Grøndokka, samt bredere og stivere linjeføring enn A11. De andre alternativene er relativt like 
med hensyn til arealbeslag i skogsmark. Arealbeslaget på dyrket mark i Åsa vil være tilnærmet likt for 
alle alternativene, og beregnet til 135 – 155 da.  
 
Det er registrert et stort antall grunnvannsbrønner, både drikkevanns- og energibrønner, som ligger  
nedstrøms alternativene i Gul korridor. Noen av disse vil kunne bli berørt av tiltaket, og få endret 
vannkvalitet eller kapasitet. Aktuelle avbøtende tiltak er beskrevet i eget kapittel. Mulighetene for 
kommersielt uttak av grus og steinressurser vil ikke bli endret som følge av alternativene i Gul 
korridor. 
 
Styrende for konsekvensvurderingene i Gul korridor vil være arealbeslag og oppdeling av dyrket mark 
i Åsa, og i mindre grad arealbeslag i skogsmark. Beregnet arealbeslag på fulldyrket mark ligger i 
størrelsesorden 135 – 155 da. I tillegg vil noen restarealer bli så små og oppstykket at de vil være lite 
drivverdige.  
 
Forskjellene på alternativene vurderes samlet sett som små, men alternativene med tofelts veg på deler 
av strekningen (A9/A11) vurderes som litt mindre negative for naturressurser enn de med firefelts veg 
på hele strekningen (A8/A10). Alle alternativer vurderes likevel til å ha liten til middels konsekvens    
( - / - - ) for naturressurser. 
 

Rosa korridor 
Alternativene innenfor Rosa korridor er B13d, B14d, C13d og C14d. Disse er identiske på 
strekningen fra Vik til Hvervenmoen, der konsekvensene for naturressurser er størst. 
 
Alternativ B13d og C13d med bru over Kroksund vil gi størst arealbeslag på dyrket mark. I tillegg til 
arealbeslaget på strekningen Stein – Hvervenmoen som er likt for alle alternativer i rosa korridor, vil 
også B13d og C13d gi arealbeslag ved Rudsøgarden. Forskjellene på alternativene er likevel små. Alle 
alternativene innebærer et samlet arealbeslag på dyrket mark på ca 300 da.  
 
Alle alternativer vil kunne påvirke eksisterende grunnvannsbrønner negativt, men omfanget er lite. En 
mer detaljert kartlegging av brønnene vil bli gjennomført i forbindelse med den videre planprosessen 
og eventuelle konsekvenser og avbøtende tiltak vil bli beskrevet. Ingen av alternativene vil påvirke 
muligheten for utnyttelsene av georessursene. 
 
På bakgrunn av arealbeslag og tap av landbrukstilknyttet bebyggelse vurderes konsekvensen av alle 
alternativer i Rosa korridor som middels, negativ ( - - ) for naturressurser.  
 

7.6.5 Samlet framstilling av konsekvens 
Nedenfor er alle alternativene framstilt med samlet konsekvens og innbyrdes rangering (Tabell 7-16 
og Tabell 7-17). Begrunnelsen for rangeringen av alternativene er gjort nærmere rede for i 
Temarapport Naturmiljø.  
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Tabell 7-16: Samlet konsekvensvurdering for tema naturressurser sortert korridorvis.  
Naturressurser 

   

  KORRIDOR  AREALBESLAG  

DYRKET MARK, DA 

KONSEKVENS  RANGERING 

 A1a 242 Middels negativ 
- - 

11 

 A6a 84 Liten negativ 
- 

1 

 A12a 96 Liten negativ 
- 

2 

 A1b 460 Stor negativ 
- - - 

18 

 A6b 302 Middels negativ 
- - 

12 

 A12b 314 Middels negativ 
- - 

13 

 A2c 602 Svært stor negativ 
- - - - 

28 

 A2e 617 Svært stor negativ 
- - - - 

29 

 A2f 525 Stor til svært stor negativ 
- - - / - - - - 

27 

 A3c 483 Stor negativ 
- - - 

21 

 A3e 497 Stor negativ 
- - - 

25 

 A3f 418 Middels til stor negativ 
- - / - - - 

16 

 A4c 482 Stor negativ 
- - - 

20 

 A4e 504 Stor negativ 
- - - 

26 

 A4f 425 Middels til stor negativ 
- - / - - - 

17 

 A5c 488 Stor negativ 
- - - 

23 

 A5e 491 Stor negativ 
- - - 

24 

 A5f 412 Middels til stor negativ 
- - / - - - 

15 

 A7c 469 Stor negativ 
- - - 

19 

 A7e 472 Stor negativ 
- - - 

21 

 A7f 393 Middels til stor negativ 
- - / - - - 

14 

 A8 155 Liten til middels negativ 
- / - - 

4 

 A9 145 Liten til middels negativ 
- / - - 

3 

 A10 144 Liten til middels negativ 
- / - - 

6 

 A11 135 Liten til middels negativ 
- / - - 

5 

 B13d 306 Middels negativ 
- - 

9 

 B14d 290 Middels negativ 
- - 

7 

 C13d 306 Middels negativ 
- - 

10 

 C14d 290 Middels negativ 
- - 

8 
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Tabell 7-17: Samlet konsekvensvurdering for tema naturressurser sortert etter stigende konsekvens.  
Naturressurser 

   

  KORRIDOR  AREALBESLAG  

DYRKET MARK, DA 

KONSEKVENS  RANGERING 

 A6a 84 Liten negativ 
- 

1 

 A12a 96 Liten negativ 
- 

2 

 A9 145 Liten til middels negativ 
- / - - 

3 

 A8 155 Liten til middels negativ 
- / - - 

4 

 A11 135 Liten til middels negativ 
- / - - 

5 

 A10 144 Liten til middels negativ 
- / - - 

6 

 B14d 290 Middels negativ 
- - 

7 

 C14d 290 Middels negativ 
- - 

8 

 B13d 306 Middels negativ 
- - 

9 

 C13d 306 Middels negativ 
- - 

10 

 A1a 242 Middels negativ 
- - 

11 

 A6b 302 Middels negativ 
- - 

12 

 A12b 314 Middels negativ 
- - 

13 

 A7f 393 Middels til stor negativ 
- - / - - - 

14 

 A5f 412 Middels til stor negativ 
- - / - - - 

15 

 A3f 418 Middels til stor negativ 
- - / - - - 

16 

 A4f 425 Middels til stor negativ 
- - / - - - 

17 

 A1b 460 Stor negativ 
- - - 

18 

 A7c 469 Stor negativ 
- - - 

19 

 A4c 482 Stor negativ 
- - - 

20 

 A3c 483 Stor negativ 
- - - 

21 

 A7e 472 Stor negativ 
- - - 

21 

 A5c 488 Stor negativ 
- - - 

23 

 A5e 491 Stor negativ 
- - - 

24 

 A3e 497 Stor negativ 
- - - 

25 

 A4e 504 Stor negativ 
- - - 

26 

 A2f 525 Stor til svært stor negativ 
- - - / - - - - 

27 

 A2c 602 Svært stor negativ 
- - - - 

28 

 A2e 617 Svært stor negativ 
- - - - 

29 
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Usikkerhet 
Det hefter usikkerhet ved konsekvensvurderingene fordi endelig arealbruk for de ulike alternativene 
ikke er endelig fastlagt gjennom kommunedelplanen. Omfanget av arealbeslag, oppdeling av 
landbruksarealer samt barrierevirkninger vil avhenge av detaljplassering og utforming av vegen og 
gjennomføring av avbøtende tiltak (se nedenfor).  
 
Utbygging av ny veg vil trolig utløse ønske om å utnytte vegnære arealer til utbyggingsformål. Dette 
vil kunne medføre ytterligere arealbeslag på dyrket mark. Det er ikke gjort arealmessige beregninger 
av dette, og heller anslått hvilke konsekvenser det vil kunne få for naturressurser. 
 
Omfangsvurderingene i denne utredningen er i hovedsak basert på arealbeslag på dyrket mark. 
Korridorene med buffer som er lagt til grunn, vil trolig bli noe endret i detaljplanleggingen, og det 
hefter derfor usikkert knyttet til presisjonen av vurderingene. I senere planfaser vil valgt alternativ bli 
optimalisert og avbøtende tiltak innarbeidet, noe som trolig vil påvirke de endelige konsekvensene av 
tiltaket i positiv retning. 
 
Konsekvenser for grunnvann og overvann vil avhenge av detaljplassering av veg samt valgte løsninger 
for håndtering av tunnelvann og overflatevann, rutiner for bruk av salt i vintervedlikehold av vegen 
etc. Konsekvenser av tiltaket for grunnvann må følges opp med før- og etterundersøkelser i berørte 
brønner (se avbøtende tiltak). 
 
Plassering av eventuelle overskuddsmasser er ikke utredet i detalj. Utnyttelse av overskuddsmasser til 
etablering av nytt jordbruksland kan bidra til å redusere det samlede arealtapet av dyrket mark, og 
dermed også de konsekvensene av tiltaket. 
 
Det er et stort antall alternativer som er utredet. Dette har gjort arbeidet med rangering og 
sammenlikning vanskelig. Det kan derfor ligge usikkerhetsmomenter i den innbyrdes rangeringen av 
alternativene. 
 
 

7.6.6 Konsekvenser i anleggsfasen 
Anleggsperioden har generelt langt høyere sannsynlighet for vannforurensning enn driftsperioden. 
Følgende forhold kan tidvis gi vesentlige konsekvenser: 
 Partikkelforurensning som følge av sprenging i dagen, tunneldriving, knusing, utgravninger, 

skjæringsarbeider, fyllingsarbeider mm. 
 Olje- og kjemikaliespill 
 Tilførsel av nitrogenholdige næringssaltforbindelser 
 
Partikkelforurensning skjer alltid i større eller mindre grad ved bygging av veger langs vann og 
vassdrag. Erodert materiale kan påvirke hele eller deler av økosystemet i vannmiljøet. Effektene på 
vassdrag og innsjøer kan variere sterkt, fra nedslamming med utstrakt fiskedød til tilfeller der effekter 
knapt kan registreres. Tilslamming av bunnen gir negativ effekt på plantesamfunnene, som igjen gir 
negative effekter oppover i næringskjeden. 
 
Det er i prinsippet snakk om to typer partikler med forskjellig skadepotensial: 
1. Nydannede skarpe, flisige, eller nåleformede partikler fra sprengning, tunneldriving og knusing. 
Disse har vist seg å kunne gi skader ved forholdsvis lave konsentrasjoner på fiskegjeller. 
2. Naturlig avrundede partikler som eroderes fra silt- og leirige løsmasser. Tilslamming, uønskede 
avsetninger og ulemper for ulike brukerinteresser er vanlige konsekvenser. 
 
Den første problemstillingen er mest vanlig ved tunneldriving, større sprengningsarbeider og 
avrenning fra fyllinger. Den andre problemstillingen er mest aktuell ved store skråningsutslag i 
leirterreng i fasen før ny vegetasjon har dannet tilstrekkelig omfattende rotsystemer. Kraftige 
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nedbørtilfeller har flere ganger gitt omfattende erosjon, særlig der anleggsmessige tiltak ikke har vært 
iverksatt. 
 
Ved anleggsarbeider er fare for olje- og kjemikaliespill av forskjellig karakter, for eksempel ved 
tanking og oljeskift på maskiner og tanker som går i stykker ved uhell, uhell med hydraulisk utstyr, 
spill fra borerigger osv. 
 
Bruk av sprengstoff fører til avrenning av nitrogenholdige næringssalter. Avrenning av nitrogen kan 
føre til eutrofieringsproblemer i form av økt vekst av alger og vegetasjon i de aktuelle vann-
forekomstene. En kort anleggsperiode vil neppe være noe problem for de aktuelle vannforekomstene. 
Målt over en lengre periode blir tilførslene små i forhold til den naturlige bakgrunnsavrenningen. 
 
 

7.6.7 Avbøtende tiltak 
Det endelige alternativet vil bli nærmere detaljert i reguleringsplaner og byggeplaner. Man må da se på 
mulighetene for å begrense arealbeslagene av dyrket jord i de mest verdifulle områdene. Det er blant 
annet mulig å legge den nye vegen på brattere fyllinger over dyrket mark for på denne måten å 
begrense arealbeslaget. Dette vil imidlertid føre til behov for siderekkverk. Så langt mulig bør en 
unngå å legge midlertidige anleggsveger og riggområder på dyrket mark som ikke skal erverves 
permanent. 
 
Bruk av overskuddsmasser til etablering av ny dyrket mark vil kunne redusere det totale arealbeslaget, 
men det antas at potensialet i det aktuelle prosjektet er lite. Tilbakeføring av midlertidige anleggsveger 
og andre midlertidige anleggsområder til jordbruksareal er også viktig avbøtende tiltak. Tapet av 
dyrket areal vil dermed reduseres og estetikken i landskapet vil i noen grad ivaretas.  
 
Overskuddsmasser kan også brukes til å kompensere konsekvensene for de som får redusert 
mulighetene til å drive kommersielt masseuttak som følge av tiltaket. Dette kan i noen grad også bidra 
til å redusere omfanget og kostnaden knyttet til massetransport. 
 
Tap av hele eller deler av eiendommer kan kompenseres gjennom eiendomskjøp og makeskifter. Ved 
jordskifte vil behovet for driftskryssinger kunne reduseres i forhold til om man opprettholder dagens 
eiendomsstruktur. 
 
Kjøring av tunge anleggsmaskiner på areal som skal tilbakeføres til jordbruk bør begrenses da 
maskinene pakker jorda på en måte som ødelegger jordstrukturen. For å minimalisere de negative 
konsekvensene er det viktig å utforme en god prosessbeskrivelse for arbeidene som spesifiserer 
maskintype og ønsket massekvalitet i ulike sjikt.  
 
Landbrukskryssinger vil være et avbøtende tiltak som vil bedre tilgjengeligheten på hver side av ny 
veg. I planforslaget er det foreslått etablert landbrukskryssinger eller kryssingsmuligheter i tilknytning 
til tunneler og vegkryss. I senere planfaser bør det vurderes om det skal etableres flere slike kryssinger 
for å redusere ulempene av tiltaket for landbruket. 
 
Konsekvensvurderingene ovenfor forutsetter også at det vil bli gjennomført rensing av alt overvann og 
vaskevann fra tunneler (slamavskiller og oljeavskiller el.). I tillegg bør det vurderes å samle mest 
mulig av overflatevannet fra dagsonene i tette systemer og lede et til sedimentasjonsbassenger eller 
sandfang. På sårbare strekninger bør en vurdere redusert saltbruk eller andre metoder å redusere snø- 
og isproblemene. 
 
På senere planstadium må det gjøres en kartlegging av grunnvannsbrønner/drikkevannskilder som kan 
bli berørt, og behov for avbøtende tiltak avklares på bakgrunn av dette. Avbøtende tiltak kan være 
boring av nye brønner eller etablering av alternativ vannforsyning. 



 
 

 
 

8. Sammenstilling av 
samfunnsøkonomisk analyse 

  

8.1 Sammenstilling av prissatte konsekvenser 

 
I planprogrammet står det at samfunnsøkonomisk nytte skal beregnes for en periode på 25 år. Siden 
planprogrammet ble fastsatt, er det gitt nye retningslinjer for de samfunnsøkonomiske beregningene 
som utføres i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014 – 2023. I disse retningslinjene er det lagt 
opp til en analyseperiode på 40 år. Det er også lagt opp til 4,0 % kalkulasjonsrente i stedet for 4,5 %. I 
beregningene i dette prosjektet er det benyttet samme analyseperiode og kalkulasjonsrente som i 
beregningene til Nasjonal transportplan 2014 – 2023. 
 
Internrente er ikke beregnet. Internrenten er definert som den kalkulasjonsrenten som gir netto nytte 
lik null. For alternativ med positiv netto nytte i tabellen på neste side vil internrenten være over 4,0 %, 
mens for alternativ med negativ netto nytte vil internrenten være lavere enn 4,0 %. Beregning av 
internrenten vurderes ikke å være beslutningsrelevant. 
 
Tabellene på de to neste sidene viser resultatene fra beregningen av de prissatte konsekvensene. Det er 
redegjort nærmere for tallene i kapittel 6 Prissatte konsekvenser. 
 
Det er tre mål som kan brukes for å oppsummere de prissatte konsekvensene: 

 Netto nytte viser nåverdi av nytten av et tiltak minus nåverdi av alle kostnadene ved tiltaket. 
Sagt på en annen måte viser netto nytte hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene 
ved tiltaket er trukket fra nytten tiltaket gir. 

 Netto nytte per budsjettkrone viser i kroner hvor mye samfunnet netto får igjen per krone 
bevilget over offentlig budsjett. I vårt tilfelle er det viktig å merke seg at nytteberegningene er 
gjort for et scenario uten bompenger. Beregningen av netto nytte per budsjettkrone viser altså 
hva samfunnet ville få igjen per krone bevilget over offentlig budsjett dersom prosjektet hadde 
vært 100 % offentlig finansiert. Dette prosjektet skal sannsynligvis delvis 
bompengefinansieres, men fordelingen mellom statlige midler og bompenger er ikke bestemt. 
Derfor er det ikke gjort nytteberegninger med delvis bompengefinansiering. 

 Første års avkastning viser hvor mye samfunnet får igjen fra prosjektet i prosjektets første år. 
 
Netto nytte er brukt som mål for å rangere alternativene med hensyn til prissatte konsekvenser. 
Tabellene på de to neste sidene viser begge de samme tallene, men sortert på ulik måte. Den første 
tabellen er sortert etter alternativ, den andre er sortert etter rangering for prissatte konsekvenser. 

Fra planprogrammet: 
Det skal lages en samlet framstilling av konsekvensvurderingene for de prissatte temaene. Dette framstilles i 
en tabell der nåverdi for hvert prissatt konsekvenstema og hovedresultatene fra EFFEKT-beregningene vises. 
 
Tabellen vil vise samfunnsøkonomisk nåverdi for en periode på 25 år, med den til en hver tid gjeldende 
kalkulasjonsrente. Positive tall viser fordeler og negative tall viser ulemper for samfunnet. I tabellen kommer 
det også fram netto nytte, netto nytte pr. budsjettkrone, internrente og første års avkastning. 
 
I tillegg til tabellen gis en kort verbal omtale av alternativene i forhold til hverandre, eventuelt supplert med 
grafiske illustrasjoner. 
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De prissatte konsekvensene er delt inn i følgende kategorier: 
 Verst: Netto nytte lavere enn minus 4,0 milliarder kr 
 Nest verst: Netto nytte mellom minus 0,4 og minus 4,0 milliarder kr 
 Middels: Netto nytte rundt null, nærmere bestemt mellom pluss 0,4 og minus 0,4 milliarder 

kroner 
 Nest best: Netto nytte fra pluss 0,4 til pluss 1,0 milliarder kr 
 Best: Netto nytte større enn pluss 1,0 milliarder kroner 

 
Rangeringen etter nummer er gjort ut fra verdiene for netto nytte, høyeste netto nytte gir rang 1, nest 
høyeste gir rang 2 osv. 
 
Vi ser at tre alternativ havner i kategorien «best» med netto nytte større enn én milliard kroner. 
Alternativ A1a i grønn korridor kommer aller best ut med en netto nytte på 2,19 mrd. kr. Deretter 
følger alternativ A1b i blå korridor med netto nytte på 1,43 mrd. kr, og alternativ A4e med netto nytte 
på 1,05 mrd. kr. Hovedforklaringen på at disse alternativene får så god netto nytte er at trafikantnytten 
er vesentlig høyere enn investeringskostnadene. 
 
I kategorien «nest best» finner vi fire alternativ. Best av dem er alternativ A12a i grønn korridor med 
netto nytte på 0,86 mrd. kr. Deretter følger tre alternativ i rød korridor: A4c (netto nytte 0,73 mrd. kr), 
A3e (netto nytte 0,63 mrd. kr) og A2e (netto nytte 0,47 mrd. kr). Også for disse alternativene er 
hovedforklaringen på den positive netto nytten at trafikantnytten er høyere enn 
investeringskostnadene. 
 
Alternativene i kategorien «middels» har netto nytte rundt null, det vil si at summen av nytte ved 
løsningene er nokså lik summen av kostnadene ved dem. Vi merker oss spesielt at 
referansesituasjonen, som definerer nullnivået, har fått rang nr. 12. Legger man kun til grunn de 
prissatte konsekvensene, vil samfunnet vinne økonomisk på å bygge vegløsninger som har netto nytte 
som er bedre enn referansesituasjonen, det vil si større enn null, og samfunnet vil tape økonomisk på å 
bygge vegløsninger som har netto nytte som er dårligere enn referansesituasjonen, det vil si mindre 
enn null. I tillegg til referansesituasjonen er det alternativ fra rød korridor, samt alternativ A12b i blå 
korridor, som havner i kategorien «middels».  
 
Alternativene i kategorien «nest verst» har betydelig negativ netto nytte. I denne kategorien finner vi 
alle alternativ i rosa korridor. Dette skyldes at disse løsningene ikke gir så stor trafikantnytte som de 
fleste andre alternativene fordi vegen har redusert standard. De to rosa alternativene med undersjøisk 
tunnel under Kroksund kommer betydelig dårligere ut enn bruløsningene. Dette skyldes høye 
investeringskostnader ved å bygge undersjøisk tunnel. Vi ser at alle løsninger med undersjøisk tunnel 
under Kroksund i grønn, blå og rød korridor også havner i kategorien «nest verst». Også for disse 
alternativene er hovedgrunnen til at de havner i denne kategorien at den undersjøiske tunnelen er så 
dyr. 
 
Kategorien «verst» utgjøres av løsningene i gul korridor. Disse alternativene gir liten eller ingen 
trafikantnytte. Dette skyldes at de får lite trafikk. Samtidig er investeringskostnadene store. Samlet 
fører dette til negativ netto nytte på rundt åtte milliarder kroner for disse løsningene. 
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8.2 Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser 

 
Sammenstillingen av ikke-prissatte konsekvenser er gjort i flere trinn. Først er det gjort en samlet 
vurdering av alle ikke-prissatte konsekvenser for hvert alternativ. Formålet med denne vurderingen er 
å vurdere om alternativene gir et positivt eller negativt bidrag til prosjektets netto nytte. Følgende 
kategorier, definert i Vegvesenets Håndbok 140 Konsekvensanalyser, er benyttet: 
 

 Negativt, strider mot nasjonale mål: brukes dersom ett eller flere tema har fire minus, eller 
to eller flere tema har tre minus 

 Negativt bidrag til netto nytte: brukes der det er tydelig overvekt av negative konsekvenser 
 Bidrag nær null: brukes der de positive konsekvensene i stor grad oppveier de negative 

konsekvensene 
 Positivt bidrag til netto nytte: brukes dersom det er overvekt av positive konsekvenser. 

(Denne kategorien er ikke relevant for noen av alternativene i dette prosjektet.) 
 
Som det fremgår av tabellen nedenfor, er det kun referansesituasjonen som gir null bidrag til den 
samfunnsøkonomiske nytten. Referansesituasjonen definerer nullnivået. Av de øvrige løsningene gir 
21 negativt bidrag til netto nytte, mens åtte gir negativt bidrag og strider mot nasjonale mål etter 
definisjonen gitt over. For å skille mer på løsningene er de derfor delt inn i følgende kategorier: 

 
 Verst: Strider mot nasjonale mål etter definisjonen i Vegvesenets Håndbok 140 

Konsekvensanalyser, dvs. har enten meget stor negativ konsekvens (----) for ett eller flere 
tema eller stor negativ konsekvens (---) for to eller flere tema.  

 Nest verst: To temaer er gitt vurderingen middels til stor negativ konsekvens (--/---) eller ett 
tema er vurdert å gi stor negativ konsekvens (---) og ett er vurdert å gi middels til stor negativ 
konsekvens (--/---). 

 Middels: Ett tema er vurdert å gi middels til stor negativ konsekvens (--/---) eller stor negativ 
konsekvens (---). 

 Nest best: Ingen tema medfører mer enn middels negativ konsekvens (--). 
 Best: Ingen negative konsekvenser. Det er kun referansesituasjonen som havner i denne 

kategorien.  
 
Kriteriene for disse kategoriene er utformet med vekt på å unngå de største negative konsekvensene.  
 
Til slutt er det gjort en rangering innenfor hver av kategoriene. I denne rangeringen er det lagt vekt på 
en «gjennomsnittstilnærming» ved at mindre negative konsekvenser for noen tema er veid mot større 
negative konsekvenser for andre tema. Samtidig er det tatt hensyn til at de største negative 
konsekvensene bør unngås. Alternativ som er vurdert å medføre tilnærmet samme samlede 
konsekvens er rangert likt. 
 
Tabellen på neste side viser resultatene. 
 
  

Fra planprogrammet: 
Det skal lages en samlet framstilling av konsekvensvurderingene for alle ikke-prissatte temaer. 
Sammenstillingen gjøres i tabell. For hvert alternativ klassifiseres temaenes samlede bidrag til netto nytte i én 
av følgende fire kategorier: (i) negativt, strider mot nasjonale mål, (ii) negativt, (iii) nær null eller (iv) 
positivt. Alternativene rangeres. Vurderingene ledsages av forklarende tekst.  
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Tabell 8-3: Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser, sortert etter alternativ 

  
Alternativ 

Land-
skaps-
bilde 

Nærmiljø 
og 

friluftsliv 
Naturmiljø Kultur-

miljø 
Natur- 

ressurser
Samlet 

vurdering 
Rangering 
kategori 

Rangering 
nummer 

  Ref. sit. 0 0 0 0 0 Null Best 1 

  
  
  

A1a  - - / - - -  -  
 - - - /  
- - - -  

- - -  - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 27 

A6a  - / - - 0  - - -  0  -  Negativt Middels 6 

A12a  - / - - 0/ -   - - -  0  -  Negativt Middels 11 

  
  
  

A1b  - - / - - -  - / - -   - - -  - - -  - - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 29 

A6b  - / - - 0 / -  - -  -  - -  Negativt Middels 8 

A12b  - - 0 / -  - - / - - - -  - -  Negativt Middels 13 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A2c  - - / - - - 0/ -  - - -  - - / - - -  - - - - Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 28 

A2e 
 - - - / - - 

- - 
0 / -   - - / - - - - - / - - -   - - - -  Negativt, strider 

mot nasjonale mål Verst 30 

A2f  - - / - - -  0 / -  - - / - - - - - / - - - 
 - - - /  
- - - - 

Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 26 

A3c  - - 0  - - / - - - 0  - - - Negativt Nest verst 15 

A3e  - - / - - - 0 / -  - -  0  - - -  Negativt Nest verst 15 

A3f  - - 0 / -  - -  0  - - - Negativt Middels 9 

A4c  - - / - - - 0 / -   - - -  0 / -   - - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 24 

A4e  - - -  -   - - / - - - - 
 - - - /  
- - - -  

Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 25 

A4f  - - / - - - 0 / -   - - / - - - 0 / -   - - -  Negativt Nest verst 21 

A5c  - - 0/ +   - - / - - - 0 / -  - - -  Negativt Nest verst 15 

A5e  - - / - - - 0 / +  - -  -  - - -  Negativt Nest verst 20 

A5f  - - 0 / +  - -  0 / -  - - -  Negativt Middels 9 

A7c  - / - - 0 / +   - -  0  - - -  Negativt Middels 7 

A7e  - - / - - - 0 / +  - / - -  0  - - -  Negativt Nest verst 14 

A7f  - / - -  0 / +   - / - -  0  - - / - - - Negativt Middels 5 

  
  
  
  

A8  - - -  - / - -   - - -  0 - / - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 22 

A9  - - / - - -  - / - -   - - / - - - 0 - / - -  Negativt Nest verst 18 

A10  - - -  - / - -  - - -  0 - / - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 22 

A11  - - / - - -  - / - -   - - / - - - 0 - / - -  Negativt Nest verst 18 

  
  
  
  

B13d - - - / - - - - -   - -  Negativt Nest best 4 

B14d - / - - 0 /- - / - - 0 / -  - - Negativt Nest best 2 

C13d - - / - - - - / - - - - -  - -  Negativt Middels 12 

C14d - - 0 / - - / - - 0 / -  - -  Negativt Nest best 3 
 
  



E16 Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 
 

Kapittel 8: Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 
 

8-7

 
Tabellen nedenfor viser de samme resultatene som forrige tabell, men sortert etter alternativenes 
rangering. 
 

Tabell 8-4: Samlet vurdering av ikke-prissatte konsekvenser, sortert etter rangering 

  
Alternativ 

Land-
skaps-
bilde 

Nærmiljø 
og 

friluftsliv 
Naturmiljø

Kultur-
miljø 

Natur-
ressurser

Samlet 
vurdering 

Rangering 
kategori 

Rangering 
nummer 

  Ref. sit. 0 0 0 0 0 Null Best 1 

  B14d - / - - 0 / - - / - - 0 / -  - - Negativt Nest best 2 

  C14d - - 0 / - - / - - 0 / -  - - Negativt Nest best 3 

  B13d - - - / - - - - -   - -  Negativt Nest best 4 

  A7f  - / - -  0 / +   - / - -  0  - - / - - - Negativt Middels 5 

  A6a  - / - - 0  - - -  0  -  Negativt Middels 6 

  A7c  - / - - 0 / +   - -  0  - - -  Negativt Middels 7 

  A6b  - / - - 0 / -  - -  -  - -  Negativt Middels 8 

  A3f  - - 0 / -  - -  0  - - - Negativt Middels 9 

  A5f  - - 0 / +  - -  0 / -  - - -  Negativt Middels 9 

  A12a  - / - - 0/ -   - - -  0  -  Negativt Middels 11 

  C13d - - / - - - - / - - - - -  - -  Negativt Middels 12 

  A12b  - - 0 / -  - - / - - - -  - -  Negativt Middels 13 

  A7e  - - / - - - 0 / +  - / - -  0  - - -  Negativt Nest verst 14 

  A3c  - - 0  - - / - - - 0  - - - Negativt Nest verst 15 

  A3e  - - / - - - 0 / -  - -  0  - - -  Negativt Nest verst 15 

  A5c  - - 0/ +   - - / - - - 0 / -  - - -  Negativt Nest verst 15 

  A9  - - / - - -  - / - -   - - / - - - 0 - / - -  Negativt Nest verst 18 

  A11  - - / - - -  - / - -   - - / - - - 0 - / - -  Negativt Nest verst 18 

  A5e  - - / - - - 0 / +  - -  -  - - -  Negativt Nest verst 20 

  A4f  - - / - - - 0 / -   - - / - - - 0 / -   - - -  Negativt Nest verst 21 

  A8  - - -  - / - -   - - -  0 - / - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 22 

  A10  - - -  - / - -  - - -  0 - / - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 22 

  A4c  - - / - - - 0 / -   - - -  0 / -   - - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 24 

  
A4e  - - -  -   - - / - - - - 

 - - - /  
- - - -  

Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 25 

  
A2f  - - / - - -  0 / -  - - / - - - - - / - - - 

 - - - /  
- - - - 

Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 26 

  
A1a  - - / - - -  -  

 - - - / - - - 
-  

- - -  - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 27 

  A2c  - - / - - - 0/ -  - - -  - - / - - -  - - - - Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 28 

  A1b  - - / - - -  - / - -   - - -  - - -  - - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 29 

  
A2e 

 - - - /  
- - - - 

0 / -   - - / - - - - - / - - -   - - - -  Negativt, strider 
mot nasjonale mål Verst 30 
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Vi ser at for de ikke-prissatte temaene kommer referansesituasjonen, det vil si ikke å bygge ny veg, 
best ut. Det skyldes at alle nye vegløsninger medfører inngrep som gir negative konsekvenser.  
   
I kategorien «nest best» finner vi løsninger i rosa korridor (redusert standard) som innebærer tunnel 
under Kroksund og/eller to-/trefeltsveg på strekningen fra nord for Nestunnelen til Rørvik. Hvis man 
skal bygge ny veg, er disse løsningene de som medfører minst endringer i forhold til 
referansesituasjonen. Alternativet i rosa korridor som innebærer firefeltsveg på hele strekningen Skaret 
– Hvervenmoen og bru over Kroksund, C13d, har havnet i kategorien under, med samlet vurdering 
«middels». 
 
I kategorien «middels» finner en ellers løsninger med lange tunneler, enten undersjøisk tunnel under 
Kroksund (alternativ 5, 6 og 7) eller bru over Kroksund med lang tunnel på land (alternativ 3 og 12). 
Vi merker oss også at det fra rød korridor stort sett er f-løsningene, som innebærer den lengste 
tunnelen nord for Steinssletta, som havner i kategorien «middels». Den lange tunnelen reduserer 
inngrepene, men vi ser at det likevel blir tydelige negative konsekvenser for temaene landskapsbilde, 
naturmiljø og naturressurser. For landskapsbilde er de negative konsekvensene særlig knyttet til 
inngrep i det sidebratte og lett synlige terrenget mellom Skaret og Rørvik. For naturmiljø er det knyttet 
negative konsekvenser til inngrep på strekningen Skaret – Rørvik, til bru over Kroksund, og særlig til 
kryssing av Storelva i grønn korridor. For naturressurser det beslag av dyrka mark som gir de viktigste 
negative konsekvensene. 
 
I kategorien «nest verst» havner tre løsninger med undersjøisk tunnel under Kroksund (A5c, A5e og 
A7e), og ellers løsninger med bru over Kroksund, samt de to løsningene i gul korridor som har to- og 
trefeltsveg på strekningen Rørvik/rasteplassen – Hvervenmoen (A9 og A11). Det er igjen innenfor 
temaene landskapsbilde, naturmiljø og naturressurser man får de største negative konsekvensene. Det 
er mange av de samme konsekvensene som for kategorien «middels», men kombinert på en slik måte 
at summen av konsekvenser for alternativene blir større fordi man får negative konsekvenser i flere 
delområder.  De to alternativene i gul korridor skiller seg ut. De gir negative konsekvenser i andre 
områder enn øvrige alternativ. Særlig gjelder dette landskapsinngrep i det sidebratte terrenget mellom 
Rørvik/rasteplassen og Åsa (i tillegg til strekningen Skaret – rasteplassen/Rørvik), samt inngrep i 
naturmiljø på strekningen mellom Åsa og Gagnum. 
 
I kategorien «verst» finner vi alle 1- og 2-alternativ, det vil si løsninger med bru over Kroksund, kort 
tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen og veg i dagen på Smiujordet. I tillegg finner vi alternativ A4c og 
A4e, samt de to alternativene i gul korridor med firefeltsveg på hele strekningen Skaret – 
Hvervenmoen, A8 og A10. Disse to alternativene i gul korridor har særlig kommet dårlig ut på grunn 
av landskapsinngrep i det sidebratte terrenget på hele strekningen Skaret – Åsa, og på grunn av 
inngrep i naturmiljøet mellom Åsa og Gagnum. Alternativ A4e havner i denne kategorien fordi det 
samlet gir store negative konsekvenser for landskapsbilde og naturressurser. For landskapsbilde er det 
negative konsekvenser mellom Skaret og Rørvik, ved kryssing av Kroksund, i Vik, over Steinssletta 
og mellom Ringvoll og Hvervenmoen. For naturressurser er det beslaget av landbruksjord på 
Steinssletta og mellom Ringvoll og Hvervenmoen som gir størst utslag. Alternativ A4c gir litt mindre 
negative konsekvenser for landskapsbilde (unngår inngrep på Ringvoll)  og naturressurser 
(beslaglegger litt mindre dyrka mark), men er til gjengjeld litt verre med hensyn til naturmiljø på 
grunn av nærføring til Juveren. Alle 1- og 2- alternativ skiller seg negativt ut fordi de er de eneste som 
medfører betydelige negative konsekvenser for temaet kulturmiljø. Dette skyldes i hovedsak inngrep i 
kulturmiljø i Fekjær-området, samt ved Sørum/Mo for alternativ A1b. 1- og 2-alternativene gir også 
betydelige negative konsekvenser for naturressurser, landskapsbilde og naturmiljø. Veg på Smiujordet 
øker beslaget av dyrka mark, og bidrar til store negative konsekvenser for temaet naturressurser i blå 
korridor. Grønn korridor gir samlet mindre beslag av dyrka mark fordi man stort sett unngår dyrka 
mark nordover mot Helgelandsmoen og Styggedalen. Videre er veg på Smiujordet negativt for 
landskapsbildet. Alternativ A1a i grønn korridor har spesielt store negative konsekvenser for 
naturmiljø. Hovedgrunnen til dette er kryssingen av Storelva. 
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8.3 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

 
Teoretisk kan alternativene havne i fire kategorier når man sammenstiller prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser. Tabellen nedenfor illustrerer disse. 

Tabell 8-5: Når man sammenstiller prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, kan alternativene teoretisk havne i 
fire kategorier 

 Samlet vurdering ikke-prissatte > 0 Samlet vurdering ikke-prissatte < 0 
Netto nytte prissatte > 0 I II 
Netto nytte prissatte < 0 III IV 
 
Alternativ i kategori I har positive konsekvenser for både prissatte og ikke-prissatte tema. Alternativ i 
kategori II har positive konsekvenser for prissatte tema, men negative konsekvenser for ikke-prissatte 
tema. Alternativ i kategori III har negative konsekvenser for prissatte tema, men positive konsekvenser 
for ikke-prissatte tema. Alternativ i kategori IV har negative konsekvenser for både prissatte og ikke-
prissatte tema. 
 
I vårt tilfelle har alle alternativ (unntatt referansesituasjonen) negative konsekvenser for de ikke-
prissatte temaene, mens vi har både positive og negative konsekvenser for de prissatte temaene (netto 
nytte). Alternativene vil derfor havne i kategori II og IV. 
 
Alternativene i kategori IV er negative både for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og dermed 
blir også den samlede vurderingen negativ. Rangeringen blant disse alternativene med samlet negativ 
vurdering er gjort ut fra størrelsen på de negative konsekvensene både for prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser. 
 
Alternativene i kategori II er vanskeligere å vurdere. Her er de prissatte konsekvensene positive og de 
ikke-prissatte konsekvensene negative. Den samlede vurderingen blir da mer usikker fordi man må 
veie verdier som er målt i kroner opp mot verdier som er målt på en ikke-prissatt skal med plusser og 
(hovedsakelig) minuser. Spørsmålet blir da om den positive nettonytten oppveier de negative ikke-
prissatte konsekvensene, eller sagt på en annen måte, om nytten som kan beregnes i kroner oppveier 
miljøulempene.  
 
I disse avveiningene vil den samlede usikre vurderingen kunne tendere mot negativ, være nær null 
eller tendere mot positiv. Dersom den samlede vurderingen tenderer mot å være positiv, vil det si at 
det vurderes som sannsynlig at det totalt sett vil være bedre for samfunnet å bygge vegen enn å ikke 
gjøre det, det vil si at alternativet vurderes som bedre enn referansesituasjonen. Dersom den samlede 
vurderingen er nær null, er det usikkert om det vil være best for samfunnet å bygge vegen eller ikke. 
Tenderer den samlede vurderingen mot å være negativ, vurderes det som sannsynlig at det vil være 
bedre for samfunnet å ikke bygge vegen enn å bygge den. Det er viktig å være klar over at denne 
sammenstillingen kun tar for seg konsekvenser som er behandlet i den samfunnsøkonomiske analysen, 
og ikke er det samme som en anbefaling.  
 
Tabellen på neste side viser vurderingene. 

Fra planprogrammet: 
Til slutt i den samfunnsøkonomiske analysen skal det gjøres en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser slik Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser beskriver.  
 
Sammenstillingen skal ha to steg: 

1. Vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser sammen for hvert alternativ 
2. Rangering av alternativene 

[...] 
Referansesituasjonen/Alternativ 0 skal være med i sammenstillingen. Det skal redegjøres for usikkerhet 
knyttet til vurderingene. 
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Tabell 8-6: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, sortert etter alternativ 
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Tabellen nedenfor viser de samme tallene som forrige tabell, men sortert etter rangering. 
 

Tabell 8-7: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, sortert etter rangering 
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Vi ser at alternativ A1a i grønn korridor er rangert som nummer 1 i den samlede vurderingen. Dette 
alternativet gir den klart største prissatte netto nytten, men er samtidig blant de dårligste alternativene 
med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser. Den samlede vurderingen er derfor usikker. Fordi den 
prissatte nytten er så stor, er det likevel vurdert at den samlede vurderingen tenderer mot å være 
positiv, det vil si at det vil være bedre for samfunnet å bygge ny veg etter alternativ A1a enn å ikke 
bygge ny veg når man legger til grunn både de prissatte og de ikke-prissatte temaene som inngår i den 
samfunnsøkonomiske analysen. 
 
Tre alternativ har fått rang 2, referansesituasjonen uten ny veg, alternativ A1b i blå korridor og 
alternativ A12a i grønn korridor. Alternativ A1b har betydelig positiv netto nytte, men likevel klart 
lavere enn alternativ A1a. Samtidig er alternativet blant de dårligste med hensyn til ikke-prissatte 
tema. Den samlede vurderingen blir dermed usikker. Alternativet er rangert likt med 
referansesituasjonen fordi det er vurdert som vanskelig å konkludere om det er bedre å bygge ny veg 
etter alternativ A1b eller å ikke bygge ny veg (referansesituasjonen).  
 
Alternativ A12a i grønn korridor har også positiv netto nytte, men lavere enn A1a og A1b. Samtidig er 
alternativ A12a også vurdert å være negativt for de ikke-prissatte temaene, men likevel betydelig bedre 
for disse temaene enn A1a og A1b. Den samlede vurderingen er derfor usikker, men vurderes å ligge 
nær null, og alternativet er rangert likt med referansesituasjonen fordi det er vurdert som vanskelig å 
konkludere om det er bedre å bygge ny veg etter alternativ A12a eller å ikke bygge ny veg 
(referansesituasjonen). 
 
Fordi tre alternativ har fått rang 2, er det ingen alternativ med rang 3 eller 4.  
 
Alternativ A4e i rød korridor har fått rang 5. Dette alternativet har litt større positiv netto nytte enn 
A12a, men lavere netto nytte enn A1b. Samtidig er alternativ A4e blant de dårligste temaene med 
hensyn til ikke-prissatte konsekvenser. I dette tilfellet er også vurderingen usikker, men den positive 
netto nytten vurderes i stor grad å veie opp for de negative ikke-prissatte konsekvensene, slik at den 
samlede vurderingen tenderer mot å være nær null. Alternativet vurderes likevel å være dårligere enn 
referansesituasjonen, alternativ A1b og alternativ A12a. Derfor er det gitt lavere rang enn disse. 
 
Alternativ A3e, A12b, A4c, A3c og A4f kommer på de neste plassene. Disse alternativene har alle 
positiv netto nytte, men gir negative ikke-prissatte konsekvenser. Den samlede vurderingen er derfor 
usikker, men tenderer mot å være negativ fordi den positive netto nytten ikke vurderes å være stor nok 
til å oppveie de negative ikke-prissatte konsekvensene. 
 
Alternativ A3f har litt negativ netto nytte og negative konsekvenser for ikke-prissatte tema. Den 
samlede vurderingen blir da negativ, men alternativet er likevel vurdert å være bedre enn alternativ 
A2e og A2c. De to sistnevnte har litt positiv netto nytte, men er blant de dårligste med hensyn til ikke-
prissatte konsekvenser. Dette er samlet vurdert å være verre enn litt negativ netto nytte og mer 
moderate negative ikke-prissatte konsekvenser, som A3f medfører. 
 
Øvrige alternativ er både negative for prissatte og ikke-prissatte tema, og havner dermed langt nede på 
den samlede rangeringen. Vi merker oss at alternativene i gul korridor kommer dårligst ut. Det skyldes 
at de både gir svært negativ netto nytte og store negative ikke-prissatte konsekvenser. 
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9. Regionale virkninger 
 

9.1 Endret arealbruk som følge av tiltaket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) har betydning for flere 
av temaene som utredes i denne konsekvensutredningen, se omtalen av retningslinjene i kapittel 2.1 
Statlige føringer.  
 
I dette kapitlet drøftes kort hvordan ny E16 Skaret – Hønefoss forholder seg til ulike punkter i 
retningslinjene som kan være relevante for prosjektet. 
 
Retningslinjene peker på at det skal legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig 
transport, og planlegges slik at transportbehovet kan begrenses. Nesten alle alternativ for ny E16 
Skaret – Hønefoss gir mer effektiv transport enn dagens veg. Unntaket er gul korridor, som medfører 
at ny veg blir 5 km lengre enn dagens veg. En firefeltsveg med midtdeler er i utgangspunktet en sikker 
veg, men som det fremgår av kapittel 5 om risikovurderinger, medfører flere av alternativene risiko 
som gjør at de frarådes eller vurderes som uakseptable. Trafikkberegningene tilsier at ny E16 Skaret – 
Hønefoss vil medføre økt biltrafikk. Dette kan hevdes å ikke være i tråd med de rikspolitiske 
retningslinjenes krav om miljøvennlig transport, og prosjektet tilfredsstiller ikke retningslinjenes 
målsetning om at man skal planlegge slik at transportbehovet begrenses.  
  
De rikspolitiske retningslinjene angir at hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av 
jordbruks- og naturområder. Spesielt pekes det på at utbyggingsmønster og transportsystem bør 
utformes slik at en unngår omdisponering av store, sammenhengende arealer med dyrka eller dyrkbar 
mark. Som det fremgår av kapittel 7.6 Naturressurser, medfører alle alternativ for ny E16 Skaret – 
Hønefoss inngrep i verdifull dyrka mark, men omfanget av inngrepene varierer. Størst beslag av dyrka 
mark blir det i blå og rød korridor. Alle alternativ medfører også inngrep i naturområder, slik det 
fremgår av kapittel 7.4 Naturmiljø. Grønn korridor medfører inngrep i naturområder som er foreslått 
vernet. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportpolitikk sier også at man ved planlegging 
av veganlegg bør søke lokalisering og utforming som ivaretar miljøkvalitet slik at behovet for 
avbøtende tiltak i ettertid unngås. Ved et så stort inngrep som en firefeltsveg medfører, er det ikke 
mulig å unngå at noen av de mange miljøkvalitetene i planområdet berøres. Avbøtende tiltak i form av 
støyskjerming vil bli nødvendig. På den andre siden innebærer ny veg at mye trafikk flyttes bort fra 
områder der mange bor. Dette gjelder i mindre grad for rosa korridor, som i stor grad går i 
eksisterende E16-trasé, og gul korridor, som i liten grad gir trafikkavlastning på eksisterende E16. 
 

Fra planprogrammet: 
Konsekvensutredningen skal drøfte i hvilken grad tiltaket støtter eller motvirker vedtatt arealutvikling i 
kommunene. Det skal blant annet redegjøres for hvorvidt tiltaket vil føre til utbyggingspress i områder som er 
båndlagt til andre formål, eller hvor det er lite ønskelig å bygge ut grunnet transporten utbygging vil skape.  
 
Det skal også drøftes hvordan tiltaket påvirker de nasjonale målene uttrykt i de rikspolitiske retningslinjene for 
samordnet areal- og transportplanlegging. 
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Retningslinjene sier at det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for mer konsentrert utbygging i 
by- og tettstedsområder. De fleste alternativ innebærer at E16 ikke lenger vil ligge så nær Vik sentrum 
som i dag. Denne trafikkavlastningen kan bedre mulighetene for å utvikle tettstedet Vik og 
konsentrere utbyggingen der, noe som også er i tråd med de kommunale planene. I alternativ A4c, 
A4e, A4f, A5c, A5e og A5f i rød korridor og alle alternativ i rosa korridor vil ny E16 bli liggende 
mellom Vik og Steinsfjorden som i dag. Da oppnås ikke denne avlastningen av Vik. 
 
De rikspolitiske retningslinjene gir også føringer for at man skal legge til rette for kollektive 
transportformer der befolkningstettheten gir grunnlag for det. Når kapasitetsproblemer i vegsystemet 
oppstår, peker retningslinjene på at andre alternativer enn økt vegkapasitet skal vurderes på lik linje 
med vegutbygging, for eksempel regulering av trafikk og forbedring av kollektivsystemet. Tiltakets 
virkninger for kollektivtrafikken er behandlet i kapittel 9.3 Kollektivtransport. Kapitlet konkluderer 
med at noen alternativ gir litt forbedring for kollektivtrafikken, noen gir tilnærmet ingen endring, og 
noen gir forverring. Alle alternativ vil imidlertid bidra til at konkurranseforholdet mellom buss og bil 
forskyves i bilens favør. Årsaken til dette er at forbedringene i fremkommelighet blir mye større for bil 
enn for buss. Unntaket er gul korridor, som er beregnet å få så lite trafikk at konkurranseforholdet 
mellom bil og buss vurderes å være omtrent uendret. E16 Skaret – Hønefoss er en del av det nasjonale 
hovedvegnettet (tidligere kalt stamveger) og en viktig hovedforbindelse mellom Øst- og Vestlandet. 
De rikspolitiske retningslinjenes krav om at regulering av trafikk skal vurderes når 
kapasitetsproblemer i vegnettet oppstår, vurderes først og fremst være rettet mot veger i tettbygde 
områder, for eksempel innfartsveger til byer, og er derfor ikke nærmere vurdert med hensyn til E16 
Skaret - Hønefoss. 
 

9.1.2 Kommunale planer for arealbruk 
Vurderingene tar utgangspunkt i gjeldende kommuneplaner: 

 Kommuneplan for Hole kommune 2009 – 2019 (vedtatt 02.02.2009) 
 Kommuneplan for Ringerike kommune 2007 – 2019 (vedtatt 30.08.2007). 

 
Kommuneplanen for Ringerike er under revisjon, men ny plan er ikke vedtatt. Planen fra 2007 er 
derfor fortsatt gjeldende. 
 
Kartet nedenfor viser kommuneplanens arealdel for de to kommunene sammen med alternativene for 
ny E16 Skaret – Hønefoss. 
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Figur 9-1: Kommuneplanene for Hole og Ringerike kombinert med vegløsningene som utredes. Boligområder er 
gule, næringsområder blå, offentlig bebyggelse rød, friområder og parker grønne. Lysegrønne områder er 
landbruks-, natur- og friluftsområder 
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Vi ser at store deler av de aktuelle vegtraseene går gjennom områder definert som LNF-områder 
(landbruk-, natur og friluftsområder) i kommuneplanenes arealdel.  
 
De største befolkningskonsentrasjonene i Hole kommune finnes på Sundvollen og i området 
Vik/Steinsåsen. I disse tettstedene finner man både boliger, næringsvirksomhet og offentlig og privat 
tjenesteyting. Hole kommune er ellers relativt spredt bebygd. 
 
I Hole kommune ønsker man å konsentrere befolkningsveksten til Vik og Sundvollen med vekt på å 
videreutvikle Vik som kommunesenter. 
 
Ved Rørvik planlegges Elstangen boligområde med ca. 100 nye boliger. 
 
På lengre sikt angir Hole kommunes kommuneplan Sundvollen og områder sør for Sundvollen som 
kommunens viktigste områder for boligutbygging. Boligbygging her kan ikke realiseres før ny E16 er 
bygd fordi dagens atkomst til E16 ikke gir tilfredsstillende trafikksikkerhet. 
 
På Helgelandsmoen er store arealer (ca. 430 daa) knyttet til den tidligere militærleiren under utvikling 
til Helgelandsmoen næringspark. 
 
I Ringerike kommune utgjør Botilrud et boligområde av en viss størrelse, mens Hønefoss by med 
omegn har den største befolkningskonsentrasjonen. I Hønefoss finner man både boligområder, næring 
og offentlig og privat tjenesteyting. 
 
Hønefoss er regionhovedstad for Ringerike, og kommunen ønsker å konsentrere hovedtyngden av 
befolkningsvekst hit. Samtidig skal dagens grender og tettsteder i kommunen utvikles og ta noe av 
befolkningsveksten. 
 
Kommunedelplan for boligområdet Kragstadmarka øst for Hønefoss er under utarbeidelse. Her ser 
man for seg å utvikle en ny bydel med rundt 1900 innbyggere. 
 
Hvervenmoen er et betydelig næringsområde som blant annet inkluderer Hvervenmoen næringspark. 
Den store arbeidsplassen Ringerike sykehus ligger også i dette området. 
 

Grunnlag og metode for vurdering av vegens påvirkning på kommunal arealbruk 
Flere tema knyttet til kommunal arealbruk behandles i egne kapitler i denne utredningen. Det gjelder 
kulturmiljø (kapittel 7.5), naturmiljø (kapittel 7.4), naturressurser (kapittel 7.6) og konsekvenser for 
næringsliv (kapittel 9.2). Disse temaene drøftes derfor ikke i dette kapitlet.  
 
Temaet her er arealbruk knyttet opp til kommunenes mål om sentrums- og boligarealer. I vurderingene 
er det lagt vekt på om de ulike alternativene for ny veg legger grunnlag for den ønskede utviklingen og 
veksten på Sundvollen, i Vik og i Hønefoss. 
 
I tillegg er det omtalt mulige negative virkninger av ny veg i form av utbyggingspress i områder der 
kommuneplanene ikke legger opp til at det skal bygges.  Slikt utbyggingspress kan særlig oppstå i 
tilknytning til nye vegkryss. 
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I vurderingene av om de ulike alternativene for E16 Skaret – Hønefoss støtter eller motvirker vedtatt 
arealbruk i kommunene, er følgende begreper benyttet: 

 Stor forbedring:  Vesentlig forbedring i forhold til referansesituasjonen (fremtidig 
    situasjon uten ny veg) 

 Litt forbedring:  Noe forbedring i forhold til referansesituasjonen 
 Liten/ingen endring: Ingen/ubetydelig endring i forhold til referansesituasjonen 
 Litt forverring:          Litt forverring i forhold til referansesituasjonen 
 Stor forverring:                 Stor forverring i forhold til referansesituasjonen 
 

Delstrekningen Skaret – Rørvik 
På denne delstrekningen går alle alternativ i samme trasé, i og nær eksisterende E16. Unntaket er 
alternativ A10 og A11 i gul korridor, som tar av fra eksisterende E16 ved rasteplassen.  
 
Ved Rørvik planlegges boligområdet Elstangen. Ny veg i området vil kunne medføre økt støy, 
luftforurensning og barriereeffekt. Denne effekten vil imidlertid være omtrent den samme uavhengig 
av hvilket alternativ som velges, og E16 ligger allerede i området i dag.  
 
Hole kommunes planer om utvikling sør for Sundvollen på lang sikt er omtalt over. Omlegging av E16 
vil være positivt både med tanke på fremtidige boligarealer og stedsutvikling generelt. Det er 
imidlertid ikke tatt inn større planer for fremtidige boligområder her i kommuneplanen. Videre vil alle 
alternativ som utredes gi trafikkavlastning ved Sundvollen. 
 
Fordi alle alternativ gir tilnærmet samme konsekvens på delstrekningen Skaret – Rørvik, er ikke denne 
delstrekningen omtalt i den videre vurderingen av de enkelte alternativene. 
 

Grønn korridor 

Alternativ A1a 
Alternativet flytter E16 fra Vik sentrum til Smiujordet. Dette vurderes å være positivt for 
stedsutviklingen av Vik siden redusert trafikk på eksisterende E16 vil gi redusert barriereeffekt og 
bedre kontakt med Steinsfjorden. Krysset på Smiujordet gir god tilgjengelighet til Vik. 
 
Fullt kryss på Smiujordet vil kunne gi utbyggingspress i dette LNF-området. Utbygging her vil ikke 
være i samsvar med kommuneplanens arealdel. 
 
I grønn korridor går den nye vegen til Styggedalen. Det kan skape utbyggingspress i kryssområdet i 
Styggedalen, der kommuneplanens arealdel ikke legger opp til utbygging. I Ringerike kommune skal 
størstedelen av befolkningsveksten konsentreres til Hønefoss. Grønn korridor til Styggedalen gir ikke 
like stor forbedring i vegforbindelsen til Hønefoss som vegløsningene til Hvervenmoen i de øvrige 
korridorene. Grønn korridor kan derfor sies å støtte opp under utviklingen av Hønefoss i mindre grad 
enn øvrige korridorer. 
 
Samlet vurderes alternativ A1a å medføre litt forbedring i forhold til referansesituasjonen uten ny veg. 
   

Alternativ A6a og A12a 
Disse alternativene vil på samme måte som alternativ A1a gi redusert trafikk på eksisterende E16 ved 
Vik sentrum med de positive virkningene det medfører. Alternativene har imidlertid ikke kryss på 
Smiujordet, og vil dermed ikke gi like god tilgjengelighet til Vik som alternativ A1a. Til gjengjeld 
unngås utbyggingspress på Smiujordet. 
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Fullt kryss på Bymoen kan bidra til å skape utbyggingspress i områder der kommuneplanen ikke 
legger opp til utvikling. Dette kan sies å gå imot målsetningen om å lokalisere boligveksten til Vik og 
Sundvollen. 
 
Konsekvensene knyttet til utbyggingspress i Styggedalen og vegforbindelse til Hønefoss er de samme 
som i alternativ A1a. 
 
Samlet vurderes alternativ A6a og A12a å medføre litt forbedring i forhold til referansesituasjonen 
uten ny veg. 
 

Blå korridor 

Alternativ A1b 
På delstrekningen Rørvik – Bymoen er dette alternativet likt alternativ A1a, og vurderingene er de 
samme. 
 
Fullt kryss på Norderhov støtter opp om Ringerike kommunes ønske om å tilrettelegge for vekst også i 
tettsteder utenfor Hønefoss, men representerer ingen stor endring i tilgjengelighet i forhold til 
referansesituasjonen. Ny E16 vil avlaste eksisterende E16 for trafikk, noe som er positivt for bomiljøet 
og trafikksikkerheten. 
 
I blå korridor ender den nye vegen på Hvervenmoen. Dette gir bedret tilgjengelighet til Hønefoss, og 
bygger opp under Ringerike kommunes ønsker om at størstedelen av befolkningsveksten skal 
konsentreres til Hønefoss. 
 
Samlet vurderes alternativ A1b å medføre stor forbedring i forhold til referansesituasjonen uten ny 
veg. 
 

Alternativ A6b og A12b 
På delstrekningen Rørvik – Bymoen er disse alternativene like alternativ A6a og A12a, og 
vurderingene er de samme. 
 
Halvt kryss på Norderhov vil ha tilnærmet samme virkninger som fullt kryss slik disse er beskrevet for 
alternativ A1b. Kryssløsningen på Hvervenmoen og virkningene av å føre vegen dit vil også være den 
samme som for alternativ A1b. 
 
Samlet vurderes alternativ A6a og A12b å medføre stor forbedring i forhold til referansesituasjonen 
uten ny veg. 
 

Rød korridor 

Alternativ A2c, A2e og A2f 
Disse alternativene flytter E16 fra Vik sentrum til Smiujordet. Dette vurderes å være positivt for 
stedsutviklingen av Vik siden redusert trafikk på eksisterende E16 vil gi redusert barriereeffekt og 
bedre kontakt med Steinsfjorden. Krysset på Smiujordet gir god tilgjengelighet til Vik. 
 
Fullt kryss på Smiujordet vil kunne gi utbyggingspress i dette LNF-området. Utbygging her vil ikke 
være i samsvar med kommuneplanens arealdel. 
 
Alle alternativene avlaster eksisterende veg for trafikk fra nord på Steinssletta til Hvervenmoen. Dette 
er positivt for bomiljøet og trafikksikkerheten på strekningen. 
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Alternativ A2e skiller seg fra de øvrige ved at vegen kommer nærmere boligområdet på Botilrud. Det 
er lagt opp til tunnel under boligområdet, men vegen vil gi støy i boligområdets østre del. Dette 
vurderes å oppveie de positive virkningene ved at støy fra eksisterende veg reduseres i den vestre 
delen av boligområdet. Dette alternativet bidrar derfor ikke til å gjøre Botilrud mer attraktivt som 
boområde. Forskjellen i konsekvens for Botilrud vurderes imidlertid ikke å være stor nok til å skille 
alternativ A2e fra alternativ A2c og A2f i den samlede vurderingen. 
 
I rød korridor ender den nye vegen på Hvervenmoen. Dette gir bedret tilgjengelighet til Hønefoss, og 
bygger opp under Ringerike kommunes ønsker om at størstedelen av befolkningsveksten skal 
konsentreres til Hønefoss. 
 
Samlet vurderes alternativ A2c, A2e og A2f å medføre stor forbedring i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 

Alternativ A3c, A3e og A3f 
Disse alternativene vil på samme måte som alternativ A2c, A2e og A2f gi redusert trafikk på 
eksisterende E16 ved Vik sentrum med de positive virkningene det medfører. Alternativene har 
imidlertid ikke kryss på Smiujordet, og vil dermed ikke gi like god tilgjengelighet til Vik som 
alternativ A1a. Til gjengjeld unngås utbyggingspress på Smiujordet. 
 
Konsekvensene videre nordover er de samme som for alternativ A2c, A2e og A2f. 
 
Samlet vurderes alternativ A3c, A3e og A3f å medføre stor forbedring i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 

Alternativ A4c, A4e og A4f 
I disse alternativene vil ny E16 ligge nær Vik sentrum tilsvarende som i dag. Veganlegget vil 
beslaglegge mer areal enn i dag, og barrierevirkningen vil bli like stor. Vegen vil også gi støy i Vik. 
Atkomstmulighetene til Vik blir tilsvarende som i dag. Denne løsningen gir ikke grunnlag for bedre 
kontakt mellom Vik og Steinsfjorden. Mulighetene for stedsutvikling i Vik vurderes å bli noe redusert 
i forhold til i referansesituasjonen. 
 
Fordi løsningen ikke innebærer veg og kryss på Smiujordet, skaper den ikke utbyggingspress der. 
 
Konsekvensene videre nordover er de samme som for alternativ A2c, A2e og A2f.    
 
Samlet vurderes alternativ A4c, A4e og A4f å gi litt forbedring i forhold til referansesituasjonen uten 
ny veg. 
 

Alternativ A5c, A5e og A5f 
Den eneste forskjellen mellom disse alternativene og 4-alternativene er om vegen mellom Rørvik og 
Vik går på bru og deretter i tunnel (4-alternativene) eller i undersjøisk tunnel (5-alternativene). Dette 
vurderes ikke å ha vesentlig betydning for konsekvensene for arealbruk. Vurderingene blir derfor de 
samme som for 4-alternativene. 
 
Dermed vurderes alternativ A5c, A5e og A5f å gi litt forbedring i forhold til referansesituasjonen uten 
ny veg. 
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Alternativ A7c, A7e og A7f 
Den eneste forskjellen mellom disse alternativene og 3-alternativene er om vegen mellom Rørvik og 
Stein går på bru og deretter i tunnel (3-alternativene) eller i lang undersjøisk tunnel (7-alternativene). 
Dette vurderes ikke å ha vesentlig betydning for konsekvensene for arealbruk. Vurderingene blir 
derfor de samme som for 3-alternativene. 
 
Dermed vurderes alternativ A7c, A7e og A7f å medføre stor forbedring i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
  
 

Gul korridor 
Ny veg i gul korridor er beregnet å få lite trafikk, det vil si at trafikken stort sett vil gå på eksisterende 
E16, på samme måte som i referansesituasjonen uten ny veg. For arealene langs eksisterende E16 vil 
derfor situasjonen bli omtrent den samme som i referansesituasjonen.  
 
Gul korridor gir i liten grad forbedret tilgjengelighet til Hønefoss. 
 
Siden ny veg i gul korridor er beregnet å få så lite trafikk, vurderes ikke nytt kryss med fv. 241 ved 
Gagnum å medføre utbyggingspress av betydning i dette LNF-området. 
 
Samlet vurderes alle alternativ i gul korridor å medføre liten/ingen endring for arealbruken knyttet til 
bolig- og sentrumsområder. 
 

Rosa korridor 
I rosa korridor ligger firefelts E16 i eksisterende E16-trasé, bortsett fra på strekningen Rørvik – Vik, 
der det blir enten ny bru og tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen eller undersjøisk tunnel. 
 
Ny veg i rosa korridor vil gi trafikkavlastning på Sundvollen, og dermed bedre mulighetene for 
boligutbygging der. Ved Vik vurderes korridoren å innebære liten endring i forhold til 
referansesituasjonen. Rosa korridor vil gi noe bedre tilgjengelighet til Hønefoss enn i dag. 
 
Samlet vurderes alle alternativ i rosa korridor å medføre litt forbedring for arealbruken i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 

Oppsummering av vegens påvirkning på kommunal arealbruk 
Ved vurdering av vegens påvirkning på kommunal arealbruk er det lagt stor vekt på kommunenes 
ønsker om å utvikle Hønefoss, Vik og Sundvollen som bolig- og sentrumsområder.  
 
Alle alternativ medfører at dagens E16 forbi Sundvollen avlastes for trafikk. 
 
I Vik medfører alle alternativ i grønn og blå korridor, samt alle løsninger med alternativ 2, 3 eller 7 på 
delstrekningen Rørvik – Stein i rød korridor, trafikkavlastning av eksisterende E16 ved Vik. Dette er 
vurdert som positivt for stedsutvikling av Vik, blant annet fordi vegens barrierevirkning mellom Vik 
og Steinsfjorden reduseres. Løsninger i rød korridor med alternativ 4 eller 5 på delstrekningen Rørvik 
– Stein og alle alternativ i rosa korridor vil medføre at trafikken fortsatt går i eksisterende trasé ved 
Vik. 
 
Alle alternativ i grønn, blå, rød og rosa korridor er vurdert å gi bedre tilgjengelighet til Hønefoss, og 
således være positive for utviklingen av Hønefoss som sentrums- og boligområde. Grønn korridor er 
vurdert å bidra mindre til bedre tilgjengelighet til Hønefoss enn de andre korridorene fordi grønn 
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korridor ikke gir noen ny vegtilknytning til Hvervenmoen. Rosa korridor er vurdert å gi noe mindre 
bedring i tilgjengeligheten til Hønefoss fordi vegstandarden er lavere enn i de øvrige korridorene. 
 
De viktigste negative virkningene av den nye vegen når det gjelder arealbruk er knyttet til 
utbyggingspress i områder der utbygging ikke er i tråd med kommunale planer. Dette gjelder særlig 
Smiujordet i alternativ A1a, A1b, A2c, A2e og A2f og Styggedalen for alle alternativ i grønn korridor. 
 
Ny veg i gul korridor er beregnet å få lite trafikk. Gul korridor er derfor vurdert å medføre liten/ingen 
endring i forhold til referansesituasjonen. 
 
Tabellen nedenfor oppsummerer vurderingene. 
 

Tabell 9-1: Oppsummering av vegens virkning på kommunal arealbruk knyttet til sentrums- og boligområder 

Korridor Alternativ 
Sentrums- og 
boligarealer 

Grønn 
A1a Litt forbedring 
A6a Litt forbedring 

A12a Litt forbedring 

Blå 
A1b Stor forbedring 

A6b Stor forbedring 
A12b Stor forbedring 

Rød 

A2c Stor forbedring 
A2e Stor forbedring 
A2f Stor forbedring 
A3c Stor forbedring 
A3e Stor forbedring 
A3f Stor forbedring 
A4c Litt forbedring 
A4e Litt forbedring 
A4f Litt forbedring 
A5c Litt forbedring 
A5e Litt forbedring 
A5f Litt forbedring 
A7c Stor forbedring 
A7e Stor forbedring 
A7f Stor forbedring 

Gul 

A8 Liten/ingen endring 
A9 Liten/ingen endring 

A10 Liten/ingen endring 
A11 Liten/ingen endring 

Rosa 

B13d Litt forbedring 
B14d Litt forbedring 
C13d Litt forbedring 
C14d Litt forbedring 
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9.2 Konsekvenser for næringslivet 
 

9.2.1 Samvirkning med andre vegprosjekter 
 
Prosjektet E 16 Skaret – Hønefoss får regionale ringvirkninger, ikke minst fordi prosjektet samvirker 
med øvrige samferdselsprosjekter i Ringeriksregionen.  
 
Det er utarbeidet konseptvalgutredning for rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker. Denne har som mål at 
strekningen Hokksund – Jevnaker i 2040 skal være en alternativ transportrute nord for Oslo. 
Transportåren skal styrke robuste bo- og arbeidsområder langs strekningen. Konseptvalgutredningen 
anbefaler Sammensatt konsept 1, bestående av utbygging til vegnormalstandard og kollektivtiltak, noe 
som vil øke fremkommeligheten både for bil- og busstransport.  
 
Rv. 7 Sokna – Ørgenvika er en 17 kilometer vegstrekning fra Sokna i Ringerike kommune til 
Ørgenvika i Krødsherad kommune som er under bygging. Prosjektets målsetting, foruten økt 
trafikksikkerhet, er å korte ned avstanden og reisetiden mellom Hønefoss/Oslo-området og Hallingdal. 
Forventet ferdigstilling er i 2014.  
 
For E16 Kjørbo (Sandvika) – Wøyen er områderegulering for ny firefeltsveg vedtatt 15.06.2011. 
Forventet byggestart er i 2013.  
 
E16 Bjørum – Skaret er under reguleringsplanlegging. I transportetatenes forslag til Nasjonal 
transportplan av 29.02.2012 angis prosjektet, sammen med E16 Skaret – Rørvik, som aktuelt å bygge i 
perioden 2018 – 2023 dersom planrammen økes med 45 %.  
 
Disse prosjektene fører samlet til at ulike regioner kommer nærmere hverandre ved at reisetiden 
reduseres. Dette gjelder Ringeriksregionen og hovedstadsregionen, men også vestover mot Hallingdal. 
 
Ringeriksbanen har usikker status og omtales derfor ikke nærmere i dette kapitlet.      
 

9.2.2 Sysselsetting og arbeidsreiser 
En ny veg vil få regionale virkninger både for sysselsetting, bosetting og næringsliv.  
 
For valg av bosted er muligheten til å finne relevant arbeid, gjerne for to voksne, et viktig aspekt. Hva 
de fleste aksepterer som akseptabel reisetid varierer. Generelt oppfattes inntil 30 minutters reisetid én 
veg som akseptabelt for de fleste. Mer enn én time vil for de fleste oppleves som for langt og 
tidkrevende.  
 
Økt fremkommelighet langs vegnettet og bedring av kollektivtilbudet vil gi kortere reisetid. Dette 
utvider arbeidsmarkedsregionen og fører til større frihet i valg av både bosted og arbeidsplass.  
 

Fra planprogrammet: 
Konsekvensutredningen skal drøfte de ulike vegalternativenes innvirkning på nærlingslivets transporter. 
Drøftingen skal vise til relevante deler av den samfunnsøkonomiske analysen. 
 
Videre skal utredningen drøfte de ulike vegløsningenes virkning for det lokale næringslivet. Tilgjengelighet, 
atkomstmuligheter, synlighet fra vegen og arealbeslag kan være aktuelle tema i drøftingen. Både endringer for 
eksisterende næringsvirksomhet og tilrettelegging for vedtatte nye næringsområder skal omtales. 
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Arbeidstakere får et større jobbmarked som følge av økt fremkommelighet og kortere reisetid mot 
Osloregionen. Dette vil si at andelen innpendling til Oslo fra Ringeriksregionen, i dag om lag 10 % 
(Rambøll 2012) av arbeidstakerne, kan bli endret ved at pendlingsomlandet utvides.  
 
For Ringeriksregionen kan en konsekvens være hardere konkurranse om kvalifisert arbeidskraft enn i 
dag fordi ny veg gjør det lettere å dagpendle til arbeidssteder som Sandvika, Lysaker, Skøyen og Oslo. 
Samtidig vil økt tilflytting kunne kompensere noe for dette. 
 
Ny veg kan også føre til at handel forflyttes fra lokale tilbud til handelstilbud andre steder med større 
vareutvalg og lengre åpningstider, eksempelvis Sandvika Storsenter.  
 

9.2.3 Næringslivets transporter 
Utbyggingen av infrastruktur er et viktig virkemiddel for å redusere transportkostnader, noe som er 
viktig for å oppnå næringsutvikling. Over 40 % av norsk næringstransport er innenriks vegtransport 
(Rambøll 2012). Mye av denne går over korte avstander. Vegstandarden i Norge har derfor vært pekt 
på som et like stort problem som selve transportdistansen. Lav standard på vegnettet gir dårlig 
forutsigbarhet for transportene, og fører til at noen transporter ikke kan gjennomføres i det hele tatt.  
 
Kartet nedenfor viser antall tunge kjøretøy fra tellinger i 2010. Alle tall er rundet av til nærmeste hele 
hundre. Tallene gir en indikasjon på godstransporten i planområdet. 
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Figur 9-2: Antall tunge kjøretøy per døgn basert på tellinger i 2010. Alle tall er rundet av til nærmeste hele 
hundre 
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Vi ser at det ved Skaret passerte ca. 1 200 tunge kjøretøy per døgn i gjennomsnitt. Ved rasteplassen 
mellom Skaret og Rørvik passerte det ca. 1300 tunge kjøretøy per døgn. På fv. 241 ved Ringvoll 
passerte det ca. 300 tunge kjøretøy per døgn. Ved Rinvoll ike nord for Hønenkrysset  ble det telt ca. 
1600 tunge kjøretøy per døgn på E16. Antallet kjøretøy på E16 ble redusert med ca. 300 i krysset på 
Hvervenmoen (utveksling mellom E16 og Hvervenmoen/Hønefoss), nord for Hvervenmoen (ved brua 
over Storelva) ble det telt ca. 1 300 tunge kjøretøy per døgn. Nord for krysset i Styggedalen (sør for 
Ve-krysset) ble det telt ca. 1 400 tunge kjøretøy per døgn.  
 
Tellingene forteller oss bare hvor mange kjøretøy som passerte på de nevnte stedene, ikke hvordan 
trafikkstrømmene beveger seg. Med bakgrunn i tellingene synes det rimelig å anslå at en vesentlig del 
av tungtrafikken er gjennomgangstrafikk. Transportmodellen indikerer at ca. halvparten av all trafikk 
som kjører E16 på strekningen Skaret – Rørvik er gjennomgangstrafikk med målpunkt nord for 
Styggedalen. Det synes å være rimelig å anslå omtrent det samme for tungtrafikken. Tellingene 
antyder videre at de to viktigste utvekslingene av tungtrafikk mellom E16 og andre veger skjer i 
krysset med fv. 241 (Hønenkrysset) og i krysset på Hvervenmoen (trafikk til Hvervenmoen/Hønefoss). 
I begge disse kryssene utveksles rundt 300 tunge kjøretøy per døgn mellom E16 og de andre vegene. 
Det utgjør i størrelsesorden 20 % av trafikkmengden på E16 i disse områdene. 
 
I et næringsperspektiv er sikre og effektive vareleveranser en viktig forutsetning for 
samarbeidsforholdet mellom transport- og produksjonsbedrifter. Sikre og effektive vareleveranser 
henger sammen med både avstand og vegstandard. Ny E16 Skaret – Hønefoss vil generelt gi bedre 
fremkommelighet for næringslivet i Hole og Ringerike. Næringslivet vil få færre ulemper knyttet til kø 
på E16. 
 
Vegstandarden har også stor innvirkning på sjåførenes velferd i næringstransporten. 
Transportøkonomisk Institutt (TØI) har gjennomført et forskningsprosjekt som viser hvordan 
langtransportsjåførenes arbeidssituasjon påvirkes av forhold som vegstandard. Det ble fremhevet at 
smal veg, mørke tunneler og dårlig vintervedlikehold skaper stress. I tillegg kom det frem at drift og 
vedlikehold ikke tar høyde for at godsbil med tung last skal kunne ta seg frem på bratte stigninger i det 
norske vegnettet også vinterstid. Dette er forhold som kan påvirke både framføringen av gods og 
trafikksikkerheten (TØI 2011).   
 
En hovedforskjell mellom vegkorridorene som utredes er om alternativene krysser Kroksund og går på 
vestsiden av Steinsfjorden (grønn, blå, rød og rosa korridor), eller om de fortsetter på østsiden av 
Steinsfjorden, via Åsa og deretter dreier vestover mot Hønefoss (gul korridor). Gul korridor vil føre til 
en økning i reiselengde på ca. 5 kilometer i forhold til dagens veg. Når det gjelder fremkommelighet er 
dette derfor et vesentlig dårligere alternativ enn de øvrige korridorene.  Også rosa korridor, som 
innebærer redusert standard, vil generelt gi dårligere fremkommelighet sammenlignet med blå, grønn 
og rød korridor, ved at rosa korridor legger til grunn lavere hastighet og redusert vegstandard (bl.a. 
rundkjøringer).   
 
I kapittel 6.1 Trafikant- og transportbrukernytte fremgår nytten for trafikanter og transportbrukere, 
inkludert næringslivets transporter. 
 

9.2.4 Næringstrafikk gjennom planområdet 
 
Transportmodellen viser at av trafikken som kjører på strekningen Skaret – Rørvik har ca. halvparten 
start- eller målpunkt nord for Styggedalen, det vil si at den kan defineres som gjennomgangstrafikk.  
Dette gjelder transport til/fra øvre deler av Ringerike og transporter i retning Hallingdal, Valdres og 
Jevnaker.  I tillegg kommer næringsområder nord og øst for Hønefoss som Hensmoen, Follum og 
Eggemoen.   
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For disse transportene vil ny veg ha stor betydning fordi bedre vegstandard gir sikrere og raskere 
transporter.  Uten ny E16 vil den framtidige trafikkøkningen redusere fremkommeligheten på dagens 
veg, noe som er uheldig med tanke på næringsutvikling.     
 
Tidsbesparende korridorer med liten stigning vil være å foretrekke for disse transportene.  Grønn 
korridor vil være mest tidsbesparende for gjennomgangstrafikk, men blå og rød korridor med bru over 
Kroksund korridor vil også være fordelaktige. Alternativ i samme korridorer, men med tunnel under 
Kroksund vil gi noe høyrere transportkostnader.  Rosa korridor gir lavere hastighet og noe lenger 
reisetid enn de andre korridorene, men likevel en forbedring i forhold til referansesituasjonen. Gul 
korridor er om lag 5 km lengre enn eksisterende veg. Rosa og gul korridor vurderes derfor som 
dårligst for gjennomgangstransporten.   
 
I kapittel 4.8 Reisetid vises reisetid fra Skaret til Ve slik den simuleres i transportmodellen for dagens 
situasjon (2010), referansesituasjonen uten ny veg i 2040 og de ulike alternativene for ny veg i 2040.  

9.2.5 Næring og sysselsetting innenfor planområdet 
Den planlagte vegstrekningen vil passere gjennom to kommuner, Hole og Ringerike. Næringslivet i 
Ringerike har tradisjonelt vært basert på skognæringen. Ringerike er landets største 
skogsnæringskommune, men hjørnesteinsbedriften i kommunen, Norske Skog Follum, ble nedlagt 
31.03.2012. Det drives også betydelig jordbruk i kommunen, samt et spekter av industribedrifter innen 
betong, sand og stein.   
 
Hønefoss er handelssentrum for et større omland, og er også definert som fylkessenter/regionssenter i 
Ringeriksregionen i Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud (Buskerud 
fylkeskommune 2003). Dette viser at Hønefoss har en helt sentral posisjon for handels- og 
tjenestetilbud innad i fylket. Spesielle kompetansemiljøer innad i kommunen som Statens kartverk, 
Ringerike sykehus og Høgskolen i Buskerud bidrar i tillegg til en viss andel motstrømspendling fra 
hovedstadsområdet.  
 
Hole kommune opplever en utpendling på 60 – 70 % (Hole kommune 2009) blant de yrkesaktive i 
kommunen. Å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i kommunen vil øke inntekstgrunnlaget til 
kommunen samtidig som det kan bidra til at en større del av arbeidsreisene overføres til miljøvennlige 
transportmidler. Helgelandsmoen betraktes i dag som kommunes viktigste næringsområde, og 
gjeldende reguleringsplan åpner for en videre utnyttelse av arealene.   
 
Figuren nedenfor viser en oversikt over viktige næringsområder som på lokalt nivå vil berøres av 
trasévalg for ny E16. 
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Figur 9-3: Aktuelle næringsområder i planområdet 
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9.2.6 Vegens påvirkninger på lokalt næringsliv 
 

Inndeling av vegens påvirkninger på lokalt næringsliv 
Ny E16 Skaret - Hønefoss kan påvirke det lokale næringslivet på flere måter. I denne analysen er 
påvirkningene på lokalt næringsliv drøftet med hensyn på tilgjengelighet, synlighet og arealbeslag. I 
tillegg vurderes potensialet for videreutvikling av eksisterende næringsområder og mulighetene for 
etableringen av nye næringsareal, det en kan kalle samsvar med lokaliseringspolitikk for 
næringsområder.  
 
Tilgjengelighet 
Tilgjengeligheten til områder eller enkeltbedrifter kan bli endret som følge av den nye vegen. Noen 
områder/bedrifter kan få bedre tilgjengelighet fordi de får en bedre tilknytning til det overordnede 
vegnettet (E16) enn i dag. I andre tilfeller kan endringer av kryss og avkjørsler som følger av den nye 
vegen, medføre redusert tilgjengelighet til områder eller enkeltbedrifter. 
 
Synlighet 
For en del publikumsrettet næringsvirksomhet kan synlighet fra E16 være av stor betydning. Dette 
gjelder særlig virksomhet som retter seg direkte mot de vegfarende, for eksempel bensinstasjoner og 
vegkroer, men det kan også gjelde for eksempel ulike typer salgsvirksomhet.  
 
Arealbeslag 
De fleste alternativene medfører beslag av eksisterende og/eller planlagt næringsareal. Dette vurderes 
ut i fra arealer avsatt til eksisterende eller fremtidig næring i arealdelene til Hole og Ringerikes 
kommuneplaner. Landbruksareal er behandlet i kapittel 7.6 Naturressurser, og er ikke med i 
vurderingen her. 
 
Det er verdt å merke seg at det ikke er mulig å få positiv konsekvens for temaet arealbeslag. Det beste 
som kan oppnås er at det ikke blir noe arealbeslag.  
   
Samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder 
Temaet tar for seg ønsket næringsarealutvikling i form av områder avsatt til eksisterende og fremtidig 
næring i kommuneplanenes arealdel. Både Ringerike og Hole kommuner skal ha en handels- og 
serviceutvikling i henhold til Buskeruds fylkesplan for handel, service og senterstruktur, som er basert 
på en «rett virksomhet på rett sted»-tankegang. Denne tankegangen tilsier at handel og næring skal 
lokaliseres ut i fra deres transportkrevende egenskaper, slik at besøks- og arbeidsplassintensiv 
virksomhet som kjøpesentre bør lokaliseres sentrumsnært i byer og tettsteder. Dette kan redusere 
bilbruken. Motsatt bør areal- og transportkrevende virksomheter med lav besøks- og 
arbeidsplassintensitet lokaliseres ved hovedvegnettet, utenfor byer og tettsteder.  For Hole tilsier dette 
at handel- og servicenæringer hovedsakelig skal konsentreres til Vik. Hønefoss er fylkesdelsenteret i 
Ringeriksregionen, og hovedtyngden av handel i kommunen skal lokaliseres her.  
 
Når samsvaret med lokaliseringspolitikken for næring vurderes, er det i hovedsak plasseringen kryss 
som er utslagsgivende. Det antas at kryss vil kunne føre til et potensial for næringsutvikling i området, 
og vurderingen angir hvorvidt dette er ønskelig eller ikke. Kryss i områder som er angitt som 
eksisterende eller fremtidige næringsområder i kommuneplanen eller i Buskeruds fylkesplan for 
handel, service og senterstruktur vil derfor slå positivt ut i vurderingen, mens kryss i områder som ikke 
er angitt som eksisterende eller fremtidige næringsområder vil slå negativt ut. 
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I vurderingene er følgende begreper brukt som oppsummering: 

 Stor forbedring:  Vesentlig forbedring i forhold til referansesituasjonen (fremtidig 
    situasjon uten ny veg) 

 Litt forbedring:  Noe forbedring i forhold til referansesituasjonen 
 Liten/ingen endring: Ingen/ubetydelig endring i forhold til referansesituasjonen 
 Litt forverring:          Litt forverring i forhold til referansesituasjonen 
 Stor forverring:                 Stor forverring i forhold til referansesituasjonen 
 

Strekningen Skaret – Rørvik 
På denne delstrekningen går alle alternativ i samme trasé, i og nær eksisterende E16. Unntaket er 
alternativ A10 og A11 i gul korridor, som tar av fra eksisterende E16 ved rasteplassen.  
 
Alle alternativ i grønn, blå, rød og rosa korridor med bru over Kroksund fører til at Rørvik Camping 
må innløses. Utover dette er det ikke næringsarealer som berøres på strekningen Skaret – Rørvik. 
Denne delstrekningen er derfor ikke omtalt videre utover at arealbeslaget av Rørvik Camping er tatt 
med i vurderingen.  
 

Grønn korridor 

Alternativ A1a 
 
Tilgjengelighet          
Vik vil få god tilknytning til det overordnede vegnettet gjennom krysset på Smiujordet. 
 
Ny veg med fullt kryss på Helgelandsmoen vil gi Helgelandsmoen Næringspark veldig god tilknytning 
til ny E16. Eksisterende næringsvirksomhet får bedre tilgjengelighet, og det legges til rette for videre 
utvikling av næringsparken.  
 
Selv om eksisterende E16 blir liggende og gir samme tilgjengelighet til Hvervenmoen og Hønefoss 
som i dag, kan omleggingen av E16 føre til at regionssenteret Hønefoss oppfattes å få en mer «perifer» 
beliggenhet.  
 
Generelt vil grønn korridors beliggenhet vest for eksisterende E16 føre til en forskyving av 
knutepunkter innad i Ringeriksregionen. Steder som i dag betjenes av eksisterende E16, beholder 
denne tilknytningen, mens nye områder får forbedret sin tilgjengelighet ved å tilknyttes ny E16. Blant 
næringsområdene er det først og fremst Helgelandsmoen som får bedre tilgjengelighet. I Styggedalen 
ligger det i dag en rideskole, men ingen andre næringer. 
  
Samlet vurderes alternativ A1a å gi litt forbedring i tilgjengeligheten for næringsområder i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg.  
 
Synlighet        
Næringsvirksomheter langs eksisterende E16 mellom Rørvik og Hønefoss vil ikke bli synlige fra ny 
E16 med ny veg i grønn korridor. Handelsrettet virksomhet kan dermed miste kunder. Spesielt vil 
dette gjelde virksomhet som retter seg direkte mot vegfarende, som bensinstasjoner (Sundvollen, Vik 
og Hvervenmoen), hotell/motell (Sundvollen og Hvervenmoen) og vegkro (Vik og Hvervenmoen).  
  
Videre vil Vik sentrum bli lite synlig fra ny E16. Dette kan medføre noe tap av kunder. Handelsrettet 
næringsvirksomhet på Hvervenmoen vil ikke bli synlig fra ny E16, og kan miste noen kunder som 
følge av dette. Helgelandsmoen vil antakelig bli mer eksponert som følge av vegvisningsskilt o.l., men 
vil sannsynligvis ikke bli synlig fra den nye vegen grønn korridor. 
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Synligheten fra eksisterende E16 vil forbli uendret.  
 
Alternativ A1a vurderes å medføre litt forverring i synlighet for næringslivet i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg.  
 
Arealbeslag                      
Alternativ A1a medfører beslag av Rørvik camping.  
 
Samlet vurderes alternativ A1a å medføre litt forverring i forhold til referansesituasjonen uten ny veg.  
 
Samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder 
Krysset på Smiujordet ligger nær et eksisterende tettsted, men ikke i et område angitt som 
næringsområde i overordnede planer. Næringsutvikling i tilknytning til krysset er således ikke i 
samsvar med vedtatt arealbruk.  
 
Helgelandsmoen næringspark er et av de arealmessig største næringsområdene på strekningen Skaret – 
Hvervenmoen. Nytt kryss ved Helgelandsmoen underbygger derfor en vedtatt arealbruk for næring i 
Hole kommune.  
 
Kryssløsning i Styggedalen er beliggende utenfor eksisterende tettstedsområder og områder regulert til 
næringsarealer. Krysset kan derfor utløse et uønsket potensial for næringsutvikling som ikke er i tråd 
med overordnede planer. I lys av den rollen Hønefoss skal spille som regionhovedstad vil det være 
negativt at potensielle næringsarealer oppstår annensteds, spesielt når disse arealene ikke er i 
tilknytning til øvrig bolig- eller næringsbebyggelse. 
 
Veg i grønn korridor vil ikke gi samme forbedring i fremkommeligheten til Hvervenmoen og 
Hønefoss som veg i øvrige korridorer. Veg i grønn korridor vurderes derfor ikke å bygge opp under 
satsing på næringsutvikling på Hvervenmoen og utvikling av Hønefoss som regionssenter i samme 
grad som veg i øvrige korridorer. 
   
Samlet vurderes alternativ A1a å medføre litt forverring i forhold til referansesituasjonen med hensyn 
til samsvar med lokaliseringspolitikken for næringsområder.  
 

Alternativ A6a og A12a 
 
Den eneste forskjellen på alternativ A6a og alternativ A12a, er om vegen krysser Kroksund i lang 
undersjøisk tunnel (A6a) eller går på bru over Kroksund, og deretter i tunnel på land (A12a). 
Alternativene har lik kryssplassering. Med hensyn til konsekvenser for næringslivet vurderes de derfor 
som likeverdige, unntatt med hensyn til arealbeslag. 
 
Tilgjengelighet 
Disse alternativene har ikke kryss på Smiujordet, slik at Vik ikke får direkte tilknytning til ny E16 slik 
som i alternativ A1a. Eksisterende E16 må benyttes. 
 
Krysset på Bymoen vil gi bedre tilgjengelighet til dette området. Det kan være aktuelt med noe 
næringsutvikling i området, se nærmere omtale under Samsvar med lokaliseringspolitikk for 
næringsområder nedenfor. 
 
Utover dette er vurderingene de samme som for alternativ A1a, det vil si at den viktigste endringen i 
tilgjengeligheten for næringsområder er at tilgjengeligheten til Helgelandsmoen blir bedre. 
 
Samlet vurderes alternativ A6a og A12a å gi litt forbedring i tilgjengeligheten for næringsområder i 
forhold til referansesituasjonen uten ny veg. 
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Synlighet 
Vurderingene er de samme som for alternativ A1a. Alternativ A6 a og A12a vurderes dermed å 
medføre litt forverring i synlighet for næringslivet i forhold til referansesituasjonen uten ny veg.  
 
Arealbeslag 
Alternativ A6a medfører ikke beslag av næringsarealer, og vurderes derfor å medføre ingen/ubetydelig 
endring i forhold til referansesituasjonen.  
 
Alternativ A12a medfører beslag av Rørvik Camping, og vurderes å medføre litt forverring i forhold 
til referansesituasjonen. 
 
Samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder 
Uten kryss på Smiujordet skaper ikke vegen press for næringsutbygging i området. 
 
Kryss på Bymoen kommer i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse, samt mindre næringsarealer. 
Deler av området er regulert til industri og lager (reguleringsplan for Kjelleberget vedtatt 13.12.1999), 
og området vises som «erverv-framtidig» i kommuneplanens arealdel. Dette åpner for en 
videreutvikling av næringsarealer i tilknytning til eksisterende regulert areal. Selv om det ikke er 
angitt i kommuneplanen, vil næringsutvikling som hovedsakelig retter seg mot et lokalt omland kunne 
underbygge «rett virksomhet på rett sted»-prinsippet ved å ligge i tilknytning til eksisterende 
boligområder. 
 
Vurderingene er ellers de samme som for alternativ A1a. 
 
Samlet vurderes alternativ A6a og A12a å medføre litt forverring i forhold til referansesituasjonen. 
 

Blå korridor 

Alternativ A1b 
 
Tilgjengelighet 
Vik vil få god tilknytning til ny E16 gjennom krysset på Smiujordet. Dette kommer i tillegg til at 
eksisterende E16 blir liggende som i dag. 
 
Fullt kryss ved Norderhov gir forbindelse til Helgelandsmoen via fv. 158 Gomsrudveien, men 
forskjellen i forhold til referansesituasjonen med tilknytning fra E16 på Botilrud er liten. 
 
Den nye vegen vil gå via Hvervenmoen, og gir litt bedre tilgjengelighet til Hvervenmoen og Hønefoss 
fordi man kan kjøre fortere mellom Skaret og Hvervenmoen enn i referansesituasjonen.  
 
Samlet vurderes alternativ A1b å gi litt forbedring i tilgjengeligheten for næringsområder i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Synlighet 
Næringsvirksomhet langs eksisterende E16 mellom Rørvik og Hvervenmoen vil ikke bli synlig fra ny 
E16 i blå korridor. Handelsrettet virksomhet kan dermed miste kunder. Spesielt vil dette gjelde 
virksomhet som retter seg direkte mot vegfarende, som bensinstasjoner (Sundvollen og Vik), hotell 
(Sundvollen) og vegkro (Vik). Videre vil Vik sentrum bli lite synlig fra ny E16. Dette kan medføre 
noe tap av kunder. 
 
Virksomhet på Hvervenmoen vil bli synlig fra ny E16 på tilsvarende måte som fra eksisterende E16, 
men en del av de eksisterende næringsbyggene må rives for å gi plass til ny veg med tilhørende 
planskilt kryss (se punktet om Arealbeslag under). 
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Alternativ A1a vurderes å medføre litt forverring i synlighet for næringslivet i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Arealbeslag 
Alternativ A1b medfører beslag av Rørvik Camping samt flere virksomheter på Hvervenmoen: Esso-
stasjonen, Ringerike Gjestegård og Skeidar møbelhus. 
 
Alternativ A1b vurderes å medføre stor forverring med hensyn til arealbeslag i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder 
Krysset på Smiujordet ligger nær et eksisterende tettsted, men ikke i et område angitt som 
næringsområde i overordnede planer. Næringsutvikling i tilknytning til krysset er således ikke i 
samsvar med vedtatt arealbruk.  
 
Fullt kryss på Norderhov vurderes som omtalt over å medføre liten endring i tilgjengeligheten til 
Helgelandsmoen i forhold til referansesituasjonen. 
 
Selv om vegen fører til at en del av de eksisterende næringsbyggene på Hvervenmoen må rives, 
vurderes vegen å gi godt grunnlag for utvikling av Hvervenmoen som næringsområde. 
Næringsvirksomhet på Hønefoss vil også ha nytte av at den nye vegen går til Hvervenmoen. 
   
Samlet vurderes alternativ A1b å medføre litt forbedring i forhold til referansesituasjonen med hensyn 
til lokaliseringspolitikken for næringsområder.   
 

Alternativ A6b og A12b 
Den eneste forskjellen på alternativ A6b og alternativ A12b, er om vegen krysser Kroksund i lang 
undersjøisk tunnel (A6b) eller går på bru over Kroksund, og deretter i tunnel på land (A12b). 
Alternativene har lik kryssplassering. Med hensyn til konsekvenser for næringslivet vurderes de derfor 
som likeverdige, unntatt med hensyn til arealbruk. 
 
Tilgjengelighet 
Disse alternativene har ikke kryss på Smiujordet, slik at Vik ikke får direkte tilknytning til ny E16 slik 
som i alternativ A1b. Eksisterende E16 må benyttes. 
 
Krysset på Bymoen vil gi bedre tilgjengelighet til dette området. Det kan være aktuelt med noe 
næringsutvikling i området, se nærmere omtale under Samsvar med lokaliseringspolitikk for 
næringsområder nedenfor. 
 
Halvt sørvendt kryss ved Norderhov gir forbindelse til Helgelandsmoen via fv. 158 Gomsrudveien, 
men forskjellen i forhold til referansesituasjonen med tilknytning fra E16 på Botilrud er liten. 
 
Den nye vegen vil gå via Hvervenmoen, og gir litt bedre tilgjengelighet til Hvervenmoen og Hønefoss 
fordi man kan kjøre fortere mellom Skaret og Hvervenmoen enn i referansesituasjonen.  
 
Samlet vurderes alternativ A6b og A12b å gi litt forbedring i tilgjengeligheten for næringsområder i 
forhold til referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Synlighet 
Vurderingene er de samme som for alternativ A1b, det vil si at alternativ A6b og A12b vurderes å 
medføre litt forverring i synlighet for næringslivet i forhold til referansesituasjonen uten ny veg. 
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Arealbeslag 
Alternativ A6b medfører beslag av flere virksomheter på Hvervenmoen: Esso-stasjonen, Ringerike 
Gjestegård og Skeidar møbelhus. 
 
Alternativ A12b medfører beslag av Rørvik Camping samt flere virksomheter på Hvervenmoen: Esso-
stasjonen, Ringerike Gjestegård og Skeidar møbelhus. 
 
Alternativ A6b og A12b vurderes å medføre stor forverring med hensyn til arealbeslag i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder 
Uten kryss på Smiujordet skaper ikke vegen press for næringsutbygging i området. 
 
Kryss på Bymoen kommer i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse, samt mindre næringsarealer. 
Deler av området er regulert til industri og lager (reguleringsplan for Kjelleberget vedtatt 13.12.1999), 
og området vises som «erverv-framtidig» i kommuneplanens arealdel. Dette åpner for en 
videreutvikling av næringsarealer i tilknytning til eksisterende regulert areal. Selv om det ikke er 
angitt i kommuneplanen, vil næringsutvikling som hovedsakelig retter seg mot et lokalt omland kunne 
underbygge «rett virksomhet på rett sted»-prinsippet ved å ligge i tilknytning til eksisterende 
boligområder. 
 
Selv om vegen fører til at en del av de eksisterende næringsbyggene på Hvervenmoen må rives, 
vurderes vegen å gi godt grunnlag for utvikling av Hvervenmoen som næringsområde. 
Næringsvirksomhet på Hønefoss vil også ha nytte av at den nye vegen går til Hvervenmoen. 
   
Samlet vurderes alternativ A6b og A12b å medføre litt forbedring i forhold til referansesituasjonen 
med hensyn til lokaliseringspolitikken for næringsområder.   
 
 

Rød korridor 

Alternativ A2c, A2e og A2f 
 
Tilgjengelighet 
Vik vil få god tilknytning til ny E16 gjennom krysset på Smiujordet. Dette kommer i tillegg til at 
eksisterende E16 blir liggende som i dag. 
 
Alternativ A2c og A2f gir et halvt sørvendt kryss nord på Steinssletta. Trafikk som kommer fra sør og 
skal til Helgelandsmoen kan ta av fra ny E16 her og benytte eksisterende E16 videre til Botilrud, og 
deretter fv. 158 Gomsrudveien. I alternativ A2e er det ikke kryss nord på Steinssletta, men i stedet et 
fullt kryss ved Ringvoll. Trafikk sørfra som skal til Helgelandsmoen kan kjøre av ny E16 i dette 
krysset, kjøre «tilbake» til Botilrud, og derfra fv. 158 Gomsrudveien. Tilgjengeligheten til 
Helgelandsmoen vurderes i alle alternativ å bli omtrent like god som i dag.  
 
Den nye vegen vil gå via Hvervenmoen, og gir litt bedre tilgjengelighet til Hvervenmoen og Hønefoss 
fordi man kan kjøre fortere mellom Skaret og Hvervenmoen enn i referansesituasjonen.  
 
Samlet vurderes alternativ A2c, A2e og A2f å gi litt forbedring i tilgjengeligheten for næringsområder 
i forhold til referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Synlighet 
Næringsvirksomhet langs eksisterende E16 mellom Rørvik og Stein og mellom Steinssletta nord og 
Hvervenmoen vil ikke bli synlig fra ny E16 med ny veg i alternativ A2c, A2e eller A2f. Handelsrettet 
virksomhet kan dermed miste kunder. Spesielt vil dette gjelde virksomhet som retter seg direkte mot 
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vegfarende, som bensinstasjoner (Sundvollen og Vik), hotell (Sundvollen) og vegkro (Vik). Videre vil 
Vik sentrum bli lite synlig fra ny E16. Dette kan medføre noe tap av kunder. 
 
På Steinssletta (Nedre Stein) ligger det en næringseiendom som i dag er synlig fra vegen. Med ny veg 
over Steinssletta er det lagt til grunn at denne næringseiendommen innløses. Eiendommens synlighet 
fra den nye vegen vurderes derfor ikke som relevant. 
 
Virksomhet på Hvervenmoen vil bli synlig fra ny E16 på tilsvarende måte som fra eksisterende E16, 
men en del av de eksisterende næringsbyggene må rives for å gi plass til ny veg med tilhørende 
planskilt kryss (se punktet om Arealbeslag under). 
 
Alternativ A2c, A2e og A2f vurderes å medføre litt forverring i synlighet for næringslivet i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Arealbeslag 
Alternativ A2c, A2e og A2f medfører beslag av Rørvik Camping, næringseiendommen på Steinssletta 
(Nedre Stein) samt flere virksomheter på Hvervenmoen: Esso-stasjonen, Ringerike Gjestegård og 
Skeidar møbelhus. 
 
Alternativ A2c, A2e og A2f vurderes å medføre stor forverring med hensyn til arealbeslag i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder 
Krysset på Smiujordet ligger nær et eksisterende tettsted, men ikke i et område angitt som 
næringsområde i overordnede planer. Næringsutvikling i tilknytning til krysset er således ikke i 
samsvar med vedtatt arealbruk.  
 
Tilgjengeligheten til Helgelandsmoen vurderes som tidligere nevnt å bli omtrent likeverdig med 
tilgjengeligheten i referansesituasjonen. 
 
Selv om vegen fører til at en del av de eksisterende næringsbyggene på Hvervenmoen må rives, 
vurderes vegen å gi godt grunnlag for utvikling av Hvervenmoen som næringsområde. 
Næringsvirksomhet på Hønefoss vil også ha nytte av at den nye vegen går til Hvervenmoen. 
   
Samlet vurderes alternativ A2c, A2e og A2f å medføre litt forbedring i forhold til referansesituasjonen 
med hensyn til lokaliseringspolitikken for næringsområder.   
 

Alternativ A3c, A3e og A3f 
 
Tilgjengelighet 
Disse alternativene har ikke kryss på Smiujordet, slik at Vik ikke får direkte tilknytning til ny E16 slik 
som i alternativ A2c, A2e og A2f. Eksisterende E16 må benyttes. Denne forskjellen vurderes 
imidlertid ikke å være stor nok til at den samlede vurderingen med hensyn til tilgjengelighet endres. 
 
Fra og med Stein er alternativ A3c, A3e og A3f like henholdsvis A2c, A2e og A2f, og vurderingen blir 
den samme.  
 
Samlet vurderes alternativ A3c, A3e og A3f å gi litt forbedring i tilgjengeligheten for næringsområder 
i forhold til referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Synlighet 
Den eneste forskjellen mellom alternativ A2c/A2e/A2f og alternativ A3c/A3e/A3f er at alternativ 
A3c/A3e/A3f ikke har dagsone på Smiujordet. Der er det ingen næringsvirksomhet. Vurderingen av 
synlighet blir derfor den samme som for alternativ A2c/A2e/A2f. 
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Alternativ A3c, A3e og A3f vurderes å medføre litt forverring i synlighet for næringslivet i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Arealbeslag 
Alternativ A3c, A3e og A3f medfører beslag av Rørvik Camping, næringseiendommen på Steinssletta 
(Nedre Stein) samt flere virksomheter på Hvervenmoen: Esso-stasjonen, Ringerike Gjestegård og 
Skeidar møbelhus. 
 
Alternativ A3c, A3e og A3f vurderes å medføre stor forverring med hensyn til arealbeslag i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 
 
Samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder 
Tilgjengeligheten til Helgelandsmoen vurderes som tidligere nevnt å bli omtrent likeverdig med 
tilgjengeligheten i referansesituasjonen. 
 
Selv om vegen fører til at en del av de eksisterende næringsbyggene på Hvervenmoen må rives, 
vurderes vegen å gi godt grunnlag for utvikling av Hvervenmoen som næringsområde. 
Næringsvirksomhet på Hønefoss vil også ha nytte av at den nye vegen går til Hvervenmoen. 
   
Samlet vurderes alternativ A3c, A3e og A3f å medføre litt forbedring i forhold til referansesituasjonen 
med hensyn til lokaliseringspolitikken for næringsområder. 
 

Alternativ A4c, A4e og A4f 
 
Tilgjengelighet 
Disse alternativene innebærer kryss i Vik, som dermed får samme tilknytning til E16 som i dag. 
 
Fra og med Stein er alternativ A4c, A4e og A4f like henholdsvis A2c, A2e og A2f, og vurderingen blir 
den samme.  
 
Samlet vurderes alternativ A4c, A4e og A4f å gi litt forbedring i tilgjengeligheten for næringsområder 
i forhold til referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Synlighet 
E16 vil ikke lenger passere Sundvollen, slik at handelsrettet virksomhet på Sundvollen kan miste 
kunder. Spesielt vil dette gjelde virksomhet som retter seg direkte mot vegfarende, som 
bensinstasjonen og hotellet. 
 
Næringsvirksomheten i Vik vil bli synlig på tilsvarende måte som i referansesituasjonen. 
 
På Steinssletta (Nedre Stein) ligger det en næringseiendom som i dag er synlig fra vegen. Med ny veg 
over Steinssletta er det lagt til grunn at denne næringseiendommen innløses. Eiendommens synlighet 
fra den nye vegen vurderes derfor ikke som relevant. 
 
Virksomhet på Hvervenmoen vil bli synlig fra ny E16 på tilsvarende måte som fra eksisterende E16, 
men en del av de eksisterende næringsbyggene må rives for å gi plass til ny veg med tilhørende 
planskilt kryss (se punktet om Arealbeslag under). 
 
Siden det kun er Sundvollen som får dårligere synlighet, vurderes alternativ A4c, A4e og A4f å 
medføre liten/ingen endring i synlighet for næringslivet i forhold til referansesituasjonen uten ny veg. 
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Arealbeslag 
Alternativ A4c, A4e og A4f medfører beslag av Rørvik Camping, Vik Camping (ikke i drift), Shell-
stasjonen i Vik, næringseiendommen på Steinssletta (Nedre Stein) samt flere virksomheter på 
Hvervenmoen: Esso-stasjonen, Ringerike Gjestegård og Skeidar møbelhus. 
 
Alternativ A4c, A4e og A4f vurderes å medføre stor forverring med hensyn til arealbeslag i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder 
Tilgjengeligheten til Vik blir tilsvarende som i referansesituasjonen. Det vil si at det ikke blir noen 
endringer i grunnlaget for å utvikle næring i Vik. 
 
Tilgjengeligheten til Helgelandsmoen vurderes som tidligere nevnt å bli omtrent likeverdig med 
tilgjengeligheten i referansesituasjonen. 
 
Selv om vegen fører til at en del av de eksisterende næringsbyggene på Hvervenmoen må rives, 
vurderes vegen å gi godt grunnlag for utvikling av Hvervenmoen som næringsområde. 
Næringsvirksomhet på Hønefoss vil også ha nytte av at den nye vegen går til Hvervenmoen. 
   
Samlet vurderes alternativ A4c, A4e og A4f å medføre litt forbedring i forhold til referansesituasjonen 
med hensyn til lokaliseringspolitikken for næringsområder. 
 

Alternativ A5c, A5e og A5f 
Den eneste forskjellen mellom disse alternativene og 4-alternativene er om vegen mellom Rørvik og 
Vik går på bru og deretter i tunnel (4-alternativene) eller i undersjøisk tunnel (5-alternativene). 
Vurderingene av tilgjengelighet, synlighet og samsvar med lokalpolitikk for næringsområder blir 
derfor den samme som for alternativ A4c, A4e og A4f. 
 
Tilgjengelighet 
Samme vurdering som for alternativ A4c, A4e og A4f, det vil si at alternativ A5c, A5e og A5f 
vurderes å gi litt forbedring i tilgjengeligheten for næringsområder i forhold til referansesituasjonen 
uten ny veg. 
 
Synlighet 
Samme vurdering som for alternativ A4c, A4e og A4f, det vil si at alternativ A5c, A5e og A5f 
vurderes å medføre liten/ingen endring i synlighet for næringslivet i forhold til referansesituasjonen 
uten ny veg. 
 
Arealbeslag 
Alternativ A5c, A5e og A5f medfører beslag av Vik Camping (ikke i drift), Shell-stasjonen i Vik, 
næringseiendommen på Steinssletta (Nedre Stein) samt flere virksomheter på Hvervenmoen: Esso-
stasjonen, Ringerike Gjestegård og Skeidar møbelhus. Forskjellen mellom disse løsningene og A4c, 
A4e og A4e er altså at Rørvik Camping ikke beslaglegges når vegen går i undersjøisk tunnel i stedet 
for på bru over Kroksund. 
 
Alternativ A5c, A5e og A5f vurderes å medføre stor forverring med hensyn til arealbeslag i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder 
Samme vurdering som for alternativ A4c, A4e og A4f, det vil si at alternativ A5c, A5e og A5f 
vurderes å medføre litt forbedring i forhold til referansesituasjonen med hensyn til 
lokaliseringspolitikken for næringsområder. 
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Alternativ A7c, A7e og A7f 
Den eneste forskjellen mellom disse alternativene og 3-alternativene er om vegen mellom Rørvik og 
Stein går på bru og deretter i tunnel (3-alternativene) eller i lang undersjøisk tunnel (7-alternativene).  
Vurderingene av tilgjengelighet, synlighet og samsvar med lokalpolitikk for næringsområder blir 
derfor den samme som for alternativ A3c, A3e og A3f. 
 
Tilgjengelighet 
Samme vurdering som for alternativ A3c, A3e og A3f, det vil si at alternativ A7c, A7e og A7f 
vurderes å gi litt forbedring i tilgjengeligheten for næringsområder i forhold til referansesituasjonen 
uten ny veg. 
 
Synlighet 
Samme vurdering som for alternativ A3c, A3e og A3f, det vil si at alternativ A7c, A7e og A7f 
vurderes å medføre litt forverring i synlighet for næringslivet i forhold til referansesituasjonen uten ny 
veg. 
 
Arealbeslag 
Alternativ A7c, A7e og A7f medfører beslag av næringseiendommen på Steinssletta (Nedre Stein) 
samt flere virksomheter på Hvervenmoen: Esso-stasjonen, Ringerike Gjestegård og Skeidar møbelhus. 
Forskjellen mellom disse løsningene og A3c, A3e og A3e er altså at Rørvik Camping ikke 
beslaglegges når vegen går i undersjøisk tunnel i stedet for på bru over Kroksund. 
 
Alternativ A7c, A7e og A7f vurderes å medføre stor forverring med hensyn til arealbeslag i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder 
Samme vurdering som for alternativ A3c, A3e og A3f, det vil si at alternativ A7c, A7e og A7f 
vurderes å medføre litt forbedring i forhold til referansesituasjonen med hensyn til 
lokaliseringspolitikken for næringsområder. 
 
 

Gul korridor 
Alle alternativ i gul korridor vurderes å gi samme konsekvenser for det lokale næringslivet. Omtalen 
nedenfor gjelder derfor for alle alternativ i korridoren. 
 
Tilgjengelighet 
Gul korridor går på østsiden av Steinsfjorden, og det er kun kryss ved Gagnum. Det meste av trafikken 
vil i følge trafikkberegningene gå på eksisterende veg. Gul korridor gir ikke vesentlig endring av 
tilgjengeligheten til noen næringsområder. 
 
Gul korridor vurderes derfor å medføre liten/ingen endring i tilgjengeligheten for næringsområder. 
 
Synlighet 
Næringsvirksomhet langs eksisterende E16 mellom Rørvik og Hvervenmoen vil ikke bli synlig fra ny 
E16 med ny veg i gul korridor. Trafikkberegningene viser imidlertid at ca. 90 % av trafikken fortsatt 
vil gå på eksisterende E16.  
 
Virksomhet på Hvervenmoen vil bli synlig fra ny E16 på tilsvarende måte som fra eksisterende E16, 
men en del av de eksisterende næringsbyggene må rives for å gi plass til ny veg med tilhørende 
planskilt kryss (se punktet om Arealbeslag under). 
 
Fordi det aller meste av trafikken fortsatt vil gå på eksisterende E16, vurderes ny veg i gul korridor å 
medføre liten/ingen endring med hensyn til synlighet for næringslivet. 
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Arealbeslag 
Alle alternativ i gul korridor medfører beslag av flere virksomheter på Hvervenmoen: Esso-stasjonen, 
Ringerike Gjestegård og Skeidar møbelhus. 
 
Gul korridor vurderes å medføre stor forverring med hensyn til arealbeslag i forhold til 
referansesituasjonen uten ny veg. 
 
Samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder 
Ny veg i gul korridor gir ikke bedret adkomst til noen eksisterende eller planlagte næringsområder, og 
legger således ikke til rette for ønsket utvikling. Fordi det meste av trafikken vil gå på eksisterende 
E16, blir situasjonen med ny veg i gul korridor omtrent den samme som i referansesituasjonen. 
 
Gul korridor vurderes derfor å medføre liten/ingen endring med hensyn til lokaliseringspolitikken for 
næringsområder. 
 

Rosa korridor 
Alle alternativ i rosa korridor vurderes å gi tilnærmet samme konsekvenser for det lokale næringslivet. 
Den eneste forskjellen er at arealbeslaget blir litt ulikt. Dette er omtalt nærmere under Arealbeslag 
nedenfor. De øvrige vurderingene er like for alle alternativ i rosa korridor. 
 
Tilgjengelighet 
Rosa korridor gir en firefeltsveg med fartsgrense 80 km/t og rundkjøringer. Vegen vil gå i samme trasé 
som eksisterende veg, med unntak av strekningen Rørvik – Vik. Sundvollen kan nås via rundkjøringen 
ved Rørvik. Vik nås via en rundkjøring omtrent i dagens kryssområde ved Vik. På Hvervenmoen blir 
det planskilt kryss. 
 
Helgelandsmoen nås via rundkjøring ved Botilrud og fv. 158 Gomnesveien, det vil si at 
tilgjengeligheten blir tilsvarende som i referansesituasjonen. 
 
Atkomstmulighetene til næringsområdene med ny veg i rosa korridor blir som man ser relativt like 
atkomstmulighetene i referansesituasjonen. Ny firefeltsveg gir imidlertid bedre fremkommelighet, selv 
om vegen har fartsgrense 80 km/t og rundkjøringer.  
 
Alle alternativ i rosa korridor vurderes å medføre litt forbedring i tilgjengeligheten for næringslivet. 
 
Synlighet 
Ny veg i rosa korridor blir lagt utenom Sundvollen. Det kan bety at handelsrettet virksomhet på 
Sundvollen kan miste kunder. Spesielt vil dette gjelde virksomhet som retter seg direkte mot 
vegfarende, som bensinstasjonen og hotellet. 
 
For øvrig næringsvirksomhet vil synligheten bli den samme som med eksisterende veg. 
 
Samlet vurderes alternativene i rosa korridor å medføre liten/ingen endring i synlighet for næringslivet 
i forhold til referansesituasjonen uten ny veg.  
 
Arealbeslag 
Løsningene med bru over Kroksund, alternativ B13d og C13d, medfører beslag av Rørvik Camping, 
Shell-stasjonen i Vik, næringseiendommen på Steinssletta (Nedre Stein) samt flere virksomheter på 
Hvervenmoen: Esso-stasjonen, Ringerike Gjestegård og Skeidar møbelhus. 
 
Løsningene med undersjøisk tunnel under Kroksund, alternativ B14d og C14d, beslaglegger ikke 
Rørvik Camping, men ellers de samme næringsarealene som omtalt over. 
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Alle alternativ i Rosa korridor vurderes å medføre stor forverring med hensyn til arealbeslag av 
næringseiendommer.  
 
Samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder 
Siden ny veg i rosa korridor stort sett ligger i samme trasé som eksisterende E16 gir ikke den nye 
vegen vesentlig endring i atkomstmulighetene til eksisterende eller planlagte næringsområder. Fordi 
fremkommeligheten blir bedre med ny veg, vurderes likevel den nye vegen å gi et positivt bidrag til å 
utvikle de næringsområdene man ønsker. 
 
Alle alternativ i rosa korridor vurderes å medføre litt forbedring i forhold til referansesituasjonen med 
hensyn til lokaliseringspolitikken for næringsområder. 
 
 

Oppsummering av konsekvenser for lokalt næringsliv 
Tabellen på neste side oppsummerer vurderingene av konsekvenser for lokalt næringsliv med hensyn 
til tilgjengelighet, synlighet, arealbeslag og samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder. 
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Tabell 9-2: Oppsummering av vurderingene av konsekvenser for lokalt næringsliv 

Korridor 
Alterna-

tiv 
Tilgjengelighet Synlighet Arealbeslag 

Samsvar med 
lokaliseringspoliti

kk for 
næringsområder 

Grønn 

A1a Litt forbedring Litt forverring Litt forverring Litt forverring 
A6a Litt forbedring 

Litt forverring 
Liten/ingen 
endring 

Litt forverring

A12a Litt forbedring Litt forverring Litt forverring Litt forverring

Blå 
A1b Litt forbedring Litt forverring Stor forverring Litt forbedring 
A6b Litt forbedring Litt forverring Stor forverring Litt forbedring

A12b Litt forbedring Litt forverring Stor forverring Litt forbedring

Rød 

A2c Litt forbedring Litt forverring Stor forverring Litt forbedring 
A2e Litt forbedring Litt forverring Stor forverring Litt forbedring 
A2f Litt forbedring Litt forverring Stor forverring Litt forbedring 
A3c Litt forbedring Litt forverring Stor forverring Litt forbedring 
A3e Litt forbedring Litt forverring Stor forverring Litt forbedring 
A3f Litt forbedring Litt forverring Stor forverring Litt forbedring 
A4c Litt forbedring Liten/ingen 

endring
Stor forverring Litt forbedring 

A4e Litt forbedring Liten/ingen 
endring

Stor forverring Litt forbedring 

A4f Litt forbedring Liten/ingen 
endring

Stor forverring Litt forbedring 

A5c Litt forbedring Liten/ingen 
endring

Stor forverring Litt forbedring 

A5e Litt forbedring Liten/ingen 
endring

Stor forverring Litt forbedring 

A5f Litt forbedring Liten/ingen 
endring

Stor forverring Litt forbedring 

A7c Litt forbedring Litt forverring Stor forverring Litt forbedring 
A7e Litt forbedring Litt forverring Stor forverring Litt forbedring 
A7f Litt forbedring Litt forverring Stor forverring Litt forbedring 

Gul 

A8 Liten/ingen 
endring 

Liten/ingen 
endring

Stor forverring Liten/ingen endring

A9 Liten/ingen 
endring 

Liten/ingen 
endring

Stor forverring Liten/ingen endring

A10 Liten/ingen 
endring 

Liten/ingen 
endring

Stor forverring Liten/ingen endring

A11 Liten/ingen 
endring 

Liten/ingen 
endring

Stor forverring Liten/ingen endring

Rosa 

B13d Litt forbedring Liten/ingen 
endring

Stor forverring 
Litt forbedring 

B14d Litt forbedring Liten/ingen 
endring

Stor forverring 
Litt forbedring 

C13d Litt forbedring Liten/ingen 
endring

Stor forverring 
Litt forbedring 

C14d Litt forbedring Liten/ingen 
endring

Stor forverring 
Litt forbedring 
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Ny veg gir generelt bedre tilgjengelighet for det lokale næringslivet. Grønn korridor er den eneste som 
gir svært forbedret tilgjengelighet til Helgelandsmoen næringspark. Til gjengjeld er dette også eneste 
korridor som ikke går via Hvervenmoen, og dermed ikke gir samme bedring i tilgjengeligheten dit 
som de fleste andre korridorene. 
 
I blå, rød og rosa korridor er det først og fremst den bedrede tilgjengeligheten for næringslivet på 
Hvervenmoen og i Hønefoss som gjør at alternativene medfører forbedring i tilgjengeligheten. 
 
Med ny veg i gul korridor tilsier trafikkberegningene at det meste av trafikken vil benytte eksisterende 
E16. Gul korridor er derfor vurdert å ikke gi vesentlig endring i tilgjengeligheten for næringslivet. 
 
Når det gjelder synlighet, er alternativ der næringsområdene som er synlige fra eksisterende veg også 
vil være synlige med ny veg, vurdert å medføre liten/ingen endring i synlighet. Dette gjelder alle 
alternativ i rosa korridor, samt alternativene i rød korridor med kryss ved Vik. Gul korridor er gitt 
samme vurdering fordi trafikken er beregnet å stort sett benytte eksisterende veg. 
 
Alle alternativ i grønn og blå korridor, samt et flertall av alternativene i rød korridor, er vurdert å 
medføre litt forverring i synlighet for næringslivet. Grunnen til dette er at disse alternativene 
innebærer at ny E16 legges i en trasé der flere eksisterende næringsområder ikke blir synlige. 
 
Det er bare ett alternativ, grønt alternativ A6a, som ikke medfører beslag av næringsareal. De to øvrige 
alternativene i grønn korridor medfører beslag av Rørvik Camping, og er derfor vurdert å medføre litt 
forverring med hensyn til arealbeslag. 
 
Alle de andre korridorene innebærer firefeltsveg og nytt planskilt kryss gjennom næringsområdet på 
Hvervenmoen. Her blir det betydelige arealbeslag. Dermed er alle disse alternativene vurdert å 
medføre stor forverring med hensyn til arealbeslag. For flere av alternativene kommer arealbeslag av 
næringsområder på Rørvik, i Vik og på Steinssletta i tillegg til beslaget på Hvervenmoen. 
 
Når det gjelder samsvar med lokaliseringspolitikk for næringsområder, er grønn korridor vurdert å 
medføre litt forverring. Korridoren er riktignok best for den ønskede utviklingen av Helgelandsmoen, 
men den går utenom Hvervenmoen og bygger dermed ikke opp under ønsket utvikling der. I tillegg 
kan krysset i Styggedalen medføre press for å bygge ut næring der, noe som ikke inngår i de 
kommunale planene. Alternativ A1a medfører et tilsvarende utbyggingspress i tilknytning til krysset 
på Smiujordet. 
 
Siden trafikkberegningene tilsier at det meste av trafikken vil bli igjen på eksisterende veg hvis man 
bygger ny veg i gul korridor, er denne korridoren vurdert å medføre liten/ingen endring med hensyn til 
lokaliseringspolitikken for næringsområder. 
 
Alle øvrige alternativ er vurdert å gi et godt grunnlag for utvikling av Hvervenmoen som 
næringsområde, selv om de medfører at en del av de eksisterende næringsbyggene på Hvervenmoen 
må rives. Næringsvirksomhet i Hønefoss vil også ha nytte av at den nye vegen går til Hvervenmoen. 
Alle disse alternativene er dermed vurdert å gi litt forbedring i samsvaret med lokaliseringspolitikken 
for næringsområder. Alternativ A1b i blå korridor og alternativ A2c, A2e og A2f i rød korridor 
innebærer kryss på Smiujordet. Tilsvarende som i alternativ A1a i grønn korridor kan dette krysset 
føre til utbyggingspress på arealer som er avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel. 
 
Tabellen gir ikke noe entydig bilde av hvilke alternativ som er best for det lokale næringslivet. Gul 
korridor skiller seg imidlertid negativt seg ut ved å ikke medføre noen positive konsekvenser, men gi 
et betydelig arealbeslag på Hvervenmoen. Når det gjelder de øvrige korridorene, vil prioriteringen 
avhenge av hvilke næringsområder man legger mest vekt på å utvikle. Dersom man legger mest vekt 
på utvikling av Helgelandsmoen, vil grønn korridor være det gunstigste valget. Legger man mest vekt 
på utvikling av Hvervenmoen, vil blå, rød eller rosa korridor være gunstige valg.  
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9.2.7 Oppsummering av konsekvenser for næringslivet 
Den viktigste konsekvensen av ny E16 Skaret – Hønefoss for næringslivet er at den nye vegen korter 
ned reisetiden og gir større forutsigbarhet i transportene. Denne virkningen forsterkes ved at dette 
vegprosjektet har samvirkning med andre vegprosjekter i regionen (E16, rv. 7, rv. 35).  
 
For gjennomgangstrafikken, inkludert næringstransport, vil grønn korridor, som gir kortest og dermed 
raskest veg, være best. Også blå og rød korridor gir betydelig nedkorting av reisetiden for 
gjennomgangstrafikken. I rosa og gul korridor er reisetidsreduksjonen mindre. Rosa korridor er basert 
på lavere fartsgrense (80 km/t) enn de øvrige korridorene (100 km/t). Dermed blir ikke reduksjonen i 
reisetid så stor. Ny veg i gul korridor er ca. 5 km lengre enn eksisterende veg, og gir derfor i liten grad 
kortere reisetid og bedre fremkommelighet for gjennomgangstrafikken. 
 
Også det lokale næringslivet vil ha nytte av bedre fremkommelighet og kortere reisetid. Den viktigste 
forskjellen mellom alternativene med hensyn til det lokale næringslivet er hvilke næringsområder 
vegen gir best grunnlag for å utvikle. Grønn korridor gir god tilgjengelighet til Helgelandsmoen, men 
går utenom Hvervenmoen. Ingen av de andre korridorene gir tilsvarende bedring i tilgjengeligheten til 
Helgelandsmoen, men de ender alle på Hvervenmoen og gir dermed godt grunnlag for å utvikle dette 
området. En vegløsning som bygger opp under utvikling av Hvervenmoen kan også sies å bidra til å 
styrke regionhovedstaden Hønefoss. Gul korridor skiller seg fra øvrige korridorer også med hensyn til 
det lokale næringslivet fordi den i liten grad bidrar til bedre fremkommelighet og kortere reisetid. 
 
En regional effekt av kortere reisetid og bedre fremkommelighet er at nye arbeidsmarkeder åpner seg 
for bosatte i Ringeriksregionen. Dette dreier seg først og fremst om utpendling fra Ringeriksregionen 
mot hovedstaden. Ny veg kan gjøre det mulig å bosette seg i Ringerike og pendle til Sandvika, 
Lysaker og Oslo innenfor en reisetid de fleste finner akseptabel. Dette gir økte valgmuligheter for 
arbeidstakere med hensyn til bosetting.  
 
For Ringeriksregionen kan en konsekvens være hardere konkurranse om kvalifisert arbeidskraft enn i 
dag fordi ny veg gjør det lettere å dagpendle til arbeidssteder som Sandvika, Lysaker, Skøyen og Oslo. 
Samtidig vil økt tilflytting og bedre muligheter for innpendling til Ringeriksregionen kunne 
kompensere noe for dette. 
 
Ny veg kan også føre til at handel forflyttes fra lokale tilbud til handelstilbud andre steder med større 
vareutvalg og lengre åpningstider, eksempelvis Sandvika Storsenter.  
 
Samlet vurderes alle vegløsninger, unntatt gul korridor, å gi positive konsekvenser for 
næringslivet. Den positive effekten av bedre fremkommelighet og kortere reisetid vurderes å være 
større enn den negative effekten av økt konkurranse om arbeidskraften og eventuell handelslekkasje. 
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9.3 Kollektivtransport  

 

9.3.1 Innledning 
Det er én jernbanestasjon i planområdet, på Hønefoss. Ny firefelts E16 vurderes å ha minimal 
betydning for fordelingen mellom busstransport og togtransport på Bergensbanen.  
 
Grunnen til dette er at jernbanen mellom Oslo/Sandvika og Hønefoss i dag går via Drammen eller Roa 
(per i dag går det ikke passasjertog på Bergensbanen om Roa), slik at det er mye kortere reisetid 
Oslo/Sandvika – Hønefoss med buss enn med tog. Ny E16 Skaret – Hønefoss kan korte reisetiden med 
buss litt ned, men siden forskjellen allerede er så stor, vurderes dette å ha svært liten betydning for 
reisemiddelfordelingen mellom tog og buss på strekningen. 
 
Tog er derfor ikke omtalt videre i dette kapitlet. Forholdet til en ny Ringeriksbane er omtalt i et eget 
kapittel. 
 
Det lokale taxi-tilbudet vurderes ikke å bli vesentlig påvirket av en ny E16. Taxiene vil på linje med 
andre vegfarende få nytte av det nye vegnettet. Denne nytten vil inngå i trafikantnytten som er 
beregnet under prissatte konsekvenser.  
 
Omtalen av kollektivtransport i dette kapitlet dreier seg om buss. 
 
Denne konsekvensutredningen opererer med 2023 som et antatt åpningsår for den nye vegen. 
Busstilbudet i et område tilpasses stadig markedssituasjonen. Endringer i etterspørselen (flere eller 
færre ønsker å kjøre buss), i offentlige støtteordninger til kollektivtrafikken (høyere lavere takster) og 
andre forhold kan gjøre at busstilbudet er annerledes når den nye vegen åpnes enn det er i dag. Det er 
likevel tatt utgangspunkt i dagens busstilbud, da det kun er dette vi har kunnskap om, og det antas å gi 
en god indikasjon på fremtidig busstilbud. 
 
Vurderingene i dette kapitlet er gjort for en situasjon uten bompenger på den nye vegen. Dersom 
vegen skal delfinansieres med bompenger, slik det er forutsatt, vil det påvirke konkurranseforholdet 
mellom buss og bil i den perioden bompenger kreves inn. Bompenger vil være en ulempe for bilistene, 
og vil skyve konkurranseforholdet buss/bil i bussens favør. Hvor stor denne effekten vil være, 
avhenger av størrelsen på bomtakstene. Innkreving av bompenger vil imidlertid være en midlertidig 
situasjon (normalt i 15 år). 
 
I arbeidet med temaet kollektivtransport har Vegvesenet samarbeidet med Buskerud fylkeskommune, 
Buskerud kollektivtrafikk AS (Brakar) og Nettbuss.  
 
 

  

Fra planprogrammet: 
Dagens kollektivtilbud skal beskrives.  
 
Mulig plassering av holdeplasser, pendlerparkering og kollektivknutepunkt skal beskrives for de ulike 
alternativene for ny veg. 
 
Forhold som bedrer fremkommeligheten for buss og/eller endrer konkurranseforholdet mellom buss og bil, 
klargjøres i konsekvensutredningen. 
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9.3.2 Dagens kollektivtilbud 
Dagens kollektivtilbud består både av lokalbusser og ekspressbusser. Kartet nedenfor viser linjenettet 
for lokalbusser. 
 

 
Figur 9-4: Linjekart for lokalruter i Ringerike og Hole kommuner (Ill.: Nettbuss/Norsk Reiseinformasjon) 

 
Som det fremgår av kartet, er det flere lokalbusser som benytter E16 på deler av ruta. Tabellen 
nedenfor gir en oversikt. 
 

Tabell 9-3: Oversikt over hvilke lokalbusser som benytter E16 og hvilken delstrekning de benytter 

Bussrute 
Strekning av E16 Skaret - Hønefoss som benyttes av 
bussruta 

Lokalrute 210: Hønefoss – Vik i Hole – 
Utstranda – Sollihøgda 

Hvervenmoen - Rørvik 

Lokalrute 211: Hønefoss – Hole – Vik - 
Utstranda 

Hvervenmoen - Botilrud 

Lokalrute 212: Hønefoss – Åsa - Sundvollen Hvervenmoen – Hønen (kryss med fv. 241) 
Lokalrute 223: Hønefoss – Haug - Hønefoss Hvervenmoen – Hønen (kryss med fv. 241) 

(Enkelte avganger til Botilrud) 
 
Alle lokalbusser kjøres i dag av Nettbuss. 
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Følgende ekspressbusser betjener planområdet og benytter E16: 
 

Tabell 9-4: Oversikt over hvilke ekspressbusser som benytter E16 og hvilken delstrekning de benytter 

Bussrute Strekning av E16 Skaret - Hønefoss som benyttes av 
bussruta 

TIMEkspressen linje 4: Hønefoss – Sundvollen – 
Sollihøgda – Sandvika - Oslo 

Hvervenmoen – Skaret (En del avganger kjører 
E16 Hvervenmoen – Rørvik, derfra fv. 155 
Utstranda sørover) 

NOR-WAY Bussekspress rute 160 
Valdresekspressen: Sogndal – Årdalstangen – 
Fagernes/Beitostølen - Oslo 

Hvervenmoen - Skaret 

NOR-WAY Bussekspress rute 175 
Hallingbussen: Geilo/Gol – Hønefoss/Drammen - 
Oslo 

Hvervenmoen – Styggedalen (Ve) 

 
TIMEkspressen linje 4 har i tillegg til å være ekspressbuss også en viktig lokal/regional funksjon. 

 
Det går også skolebusser i området. Skolebuss-avgangene er åpne for alle passasjerer, og er noen 
steder det eneste kollektivtilbudet som finnes. I dag står ikke skolebussavgangene i de vanlige 
rutetabellene, men det er planer om at de skal inn i tabellene, slik at det blir enklere for passasjerer 
som ikke er skoleelever å holde seg orientert om dette tilbudet. 
 
Skoleruter tilpasses behovet fra år til år, og kan derfor bli endret fra et skoleår til et annet. Det som er 
beskrevet her, er tilbudet som gjelder for skoleåret 2012/2013. Tabellen nedenfor gir en oversikt over 
hvilke skolebusser som benytter E16 og hvilken delstrekning av vegen de benytter.  
 

Tabell 9-5: Oversikt over hvilke skolebusser som benytter E16 og hvilken delstrekning de benytter 

Skolebussrute/lokalrute Strekning av E16 Skaret - Hønefoss som benyttes av 
bussruta 

Lokalrute/skolerute 210: Hønefoss – Vik – 
Sundvollen – Utstranda - Sollihøgda 

Hvervenmoen – Steinsåsen og Vik - Rørvik 

Lokalrute/skolerute 211: Hønefoss – Røyse – Vik 
- Utstranda 

Hvervenmoen – Sonerud og Høyenhall - Vollgata

Lokalrute/skolerute 212: Hønefoss – Åsa - 
Sundvollen 

Hvervenmoen – Hønen (kryss med fv. 241) 

Lokalrute/skolerute 223: Hønefoss – Haug - 
Hønefoss 

Hvervenmoen - Botilrud 

 
 
 
Kartet nedenfor viser bussholdeplasser langs dagens E16 på strekningen Skaret – Styggedalen. 
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Figur 9-5: Bussholdeplasser langs E16 Skaret - Hønefoss i dag 
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Vi ser at det er en rekke bussholdeplasser langs dagens E16 mellom Skaret og Hønefoss, noe som 
indikerer at E16 er viktig i kollektivbetjeningen av området. 
 
Fremkommeligheten for bussene som kjører på E16 i dag er generelt vurdert å være brukbar. For 
busser er det vanskelig å kjøre forbi saktegående kjøretøyer dersom det bare er ett kjørefelt i hver 
retning. På dagens veg er det kun i retning sørover man har forbikjøringsstrekninger med to felt i en 
retning, og begge disse ligger på delstrekningen Rørvik – Skaret. For trafikk i retning nordover er det 
ingen strekninger med to kjørefelt i samme retning. Dette innebærer at for eksempel saktegående tunge 
kjøretøyer kan hindre fremkommeligheten for bussene.  
 
I perioder med særlig mye trafikk på vegen får bussene dårligere fremkommelighet på linje med alle 
andre kjørende.  
 

9.3.3 Kollektivtrafikk på ny E16 – tilrettelegging og konsekvenser 
Nedenfor er det for hver korridor beskrevet hvordan tilretteleggingen for kollektivtransport er tenkt i 
de ulike alternativene. Mulige plasseringer av holdeplasser, pendlerparkering og kollektivknutepunkt 
er beskrevet. 
 
Deretter er det drøftet hvordan ny veg endrer fremkommeligheten for bussen og hvordan 
konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og privatbil påvirkes av alternativet.  
 
Ringeriksregionen ønsker betydelig befolkningsvekst de kommende tretti årene. Det antas å være 
passasjergrunnlag for direktebusser Hønefoss – Oslo. Disse bussene vil kunne benytte ny E16 som 
raskeste veg. 
 
Passasjergrunnlaget for en bussrute utnyttes best når busstraseen ligger nær bebyggelsen. Det antas at 
de fleste bussene som trafikkerer planområdet vil starte i eller kjøre innom Hønefoss. I dag gjelder det 
for alle rutebussene som trafikkerer området og som er angitt i tabellene over, både lokalbusser og 
ekspressbusser. 
 
I vurderingene av konsekvenser for kollektivtrafikken er det skilt på fire kategorier busser med ulikt 
behov: 

 Lokalbusser: Har behov for å kunne stoppe på alle lokale holdeplasser. 
 Ekspressbusser med utgangspunkt i Hønefoss: Betjener Hønefoss sentrum. Har behov for å 

komme raskt fram, men samtidig behov for å kunne betjene større befolkningskonsentrasjoner 
langs ruta. 

 Langveis ekspressbusser som kjører innom eller passerer Hønefoss: Kan tenkes å betjene 
Hønefoss fra en holdeplass på E16. Har behov for å komme raskest mulig fram, vil bare 
stoppe på utvalgte, større holdeplasser. 

 Skolebusser: Har behov for å kunne stoppe på alle lokale holdeplasser. 
 
Konsekvensen er vurdert i forhold til referansesituasjonen (situasjonen uten ny veg), og angis som 
forbedring, ingen endring eller forverring i forhold til denne. 
 
 
Grønn korridor 

Løsninger for kollektivtrafikken 
Denne korridoren ligger langt vest, og i betydelig avstand fra de større bebyggelseskonsentrasjonene. 
Det antas at langdistanse-ekspresser vil kunne benytte ny E16 i denne traseen. De vil kunne ha behov 
for stoppmuligheter i krysset i Styggedalen (for å betjene passasjerer til/fra Hønefoss uten å kjøre 
innom byen).  
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Det kan også tenkes ekspressbusser som starter i Hønefoss og kjører på E16 i Styggedalen, men ikke 
stopper flere steder i Ringerike/Hole. 
 
Det er svært vanskelig å betjene Hole kommune med busser som kjører på E16 i grønn korridor. De 
fleste bussene vil kjøre gamlevegen hvis denne løsningen blir valgt for ny E16.  
 
I grønn korridor foreslås det at man i senere planfaser vurderer om det er behov for tilrettelegging for 
bussholdeplasser og tilhørende parkeringsplasser i Styggedalen. Skissen nedenfor viser en mulig 
løsning. 
 

 

Figur 9-6: Skisse som viser mulig tilrettelegging for kollektivtransport i kryset i Styggedalen. Bussholdeplasser 
markert med fiolett. Gang- og sykkelveger vist med grønt 
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For veg i grønn korridor kan to dimensjoneringsklasser være aktuelle, S8 og S9 (se kapittel 3.9.2 for 
mer om dimensjoneringsklasser). For begge disse dimensjoneringsklassene fastslår Vegvesenets 
Håndbok 017 Veg- og gateutforming: «Holdeplasser skal ikke plasseres langs hovedvegen, men 
kanaliseres til ramper» (Håndbok 017 s. 93 og 96).  Dette kravet gir holdeplassløsninger som er mer 
tungvinne for bussen ved at den må kjøre av hovedvegen for å slippe av og ta med passasjerer. Bussen 
kan også bli nødt til å kjøre av hovedvegen selv om det ikke er passasjerer som skal av eller på fordi 
det ikke er mulig å vite om det står passasjerer på bussholdeplassen før man har kjørt av hovedvegen. 
(Det finnes tekniske løsninger som kan bøte på dette ved at ventende må trykke på en knapp som 
aktiverer et lyssignal.) Vanligvis må bussen også gjennom en rundkjøring når den kjører av i et kryss, 
noe som er forsinkende og ubehagelig for passasjerene. Dette gjelder for den foreslåtte løsningen i 
Styggedalen. 
 
En annen utfordring ved etablering av bussholdeplasser i planskilte kryss er at det kan bli langt å gå 
mellom parkeringsplassen og bussholdeplassene. I krysset i Styggedalen vil dette gjelde for 
bussholdeplassen for reisende i retning sørover. Den vil med den forslåtte løsningen ligge drøye 250 
meter fra parkeringsplassen. 
 
Fordi ny E16 i grønn korridor sannsynligvis bare kan bli aktuell å benytte for enkelte ekspressbusser, 
vil de aller fleste bussene benytte «gamlevegen». Derfor må busstilbudet langs eksisterende E16 
opprettholdes. 
 

Konsekvenser for kollektivtrafikken 
I grønn korridor vurderes alle alternativer, A1a, A6a og A12a, å gi samme konsekvenser for 
kollektivtrafikken: 

 Lokalbusser: Vil benytte eksisterende veg. Litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi mindre 
trafikk på «gamlevegen». 

 Ekspressbusser til/fra Hønefoss: Kan velge å ikke betjene lokalt langs traseen, dvs. kjøre ny 
E16. Ny E16 gir dermed grunnlag for et nytt ekspressbusstilbud til/fra Hønefoss. De fleste 
bussene antas likevel å velge eksisterende E16 mellom Hønefoss og Rørvik for å kunne 
betjene passasjerer langs vegen. De får litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi mindre trafikk på 
«gamlevegen». Mellom Rørvik og Skaret vil ekspressbussene kunne kjøre fortere enn i dag 
med ny E16. 

 Langveis ekspressbusser: Kan velge å betjene Hønefoss ved å kjøre innom sentrum som i dag, 
eller ved å stoppe i Styggedalen. Sørover fra Hønefoss kan bussene kjøre på ny E16 (ikke 
betjene lokalt) eller på «gamlevegen» (betjene utvalgte holdeplasser lokalt). Begge deler vil gi 
litt bedre fremkommelighet enn i dag (ny veg med høy standard eller avlastet gammel veg). 

 Skolebusser: Vil benytte eksisterende veg. Litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi mindre trafikk 
på «gamlevegen». 

 
Samlet vurderes alle alternativer i grønn korridor å gi litt bedre forhold for kollektivtrafikken.  
 
Fremkommeligheten for biler vil bli vesentlig forbedret ved utbygging av ny firefelts E16 i grønn 
korridor. Når ny veg bare gir en liten forbedring for kollektivtrafikken og en betydelig forbedring for 
bil, vil vegutbyggingen føre til at konkurranseforholdet mellom buss og bil forskyves i bilens favør. 
 
 
Blå korridor 

Løsninger for kollektivtrafikken 
I denne korridoren er det potensial for å kunne tilrettelegge for ekspressbusser i et av alternativene, 
alternativ A1b. Dette alternativet kan betjene Vik fra kryss på Smiujordet. For at det skal være aktuelt 
å kjøre ekspressbussene på den nye vegen, er det lagt til grunn at dagens pendlertilbud på Botilrud 
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flyttes til det nye krysset mellom lokalvegnettet og E16 på Norderhov. Her kan det bygges 
holdeplasser og tilhørende parkeringsplasser. Skissen nedenfor viser en mulig løsning.  
 

 
Figur 9-7: Skisse som viser mulig tilrettelegging for kollektivtransport i krysset ved Norderhov i blått alternativ 
A1b. Bussholdeplasser er vist med fiolett. Gang- og sykkelveger er vist med grønt 
 
Også i dette tilfellet er det tatt hensyn til kravet i Vegvesenets Håndbok 017 Veg- og gateutforming 
om at holdeplassene ikke skal plasseres langs hovedvegen, men kanaliseres til ramper. Dette medfører 
at bussene må kjøre av hovedvegen og kjøre gjennom en rundkjøring i krysset. Videre ser vi at 
gangavstanden fra parkeringsplassen til bussholdeplassen som skal betjene trafikk i retning sørover 
blir i størrelsesorden 250 meter. En alternativ løsning ville vært å la gang- og sykkelvegen går på brua 
over E16. Dette ville imidlertid gjort det nødvendig å krysse to ramper som går av/på E16, noe som gir 
dårligere sikkerhet for gående og syklende.  
 
Dersom ekspressbussene skal benytte ny E16, må det også bygges holdeplasser og tilhørende 
pendlerparkering i tilknytning til krysset på Smiujordet for å betjene Vik. Skissen nedenfor viser en 
mulig løsning. 
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Figur 9-8: Skisse av mulig tilrettelegging for kollektivtrafikk ved kryss på Smiujordet. Bussene må kjøre av E16 i 
krysset på Smiujordet og kjøre på ny lokaveg i retning Vik til holdeplass med tilhørende pendlerparkering 
mellom Sørenga og Nordre Gjesval 

 
I dette krysset må bussene kjøre av E16 og kjøre til en holdeplass ca. 700 meter fra ny E16. 
Holdeplassen er tenkt å få pendlerparkering. Løsningen vil gjøre det mulig for de som bor i Vik å 
komme seg til bussholdeplassen til fots eller med sykkel. Ulempen med løsningen er at 
ekspressbussene på E16 må kjøre relativt lang omvei for å betjene holdeplassen. Dette kan føre til at 
den ikke blir brukt. Dersom man velger å kjøre bussene innom holdeplassen, vil det bety tidstap for 
bussen, slik at den for gjennomreisende stiller svakere i konkurranse med privatbilene. 
 
De to øvrige alternativene i blå korridor, alternativ A6b og A12b, har kryss på Bymoen i stedet for på 
Smiujordet. Dette vurderes å være for langt fra bebyggelse til å kunne gi noe godt busstilbud. Disse 
løsningene vil dermed ha omtrent samme funksjon som grønn korridor med hensyn til buss.  
 
Fordi ny E16 i blå korridor sannsynligvis bare kan bli aktuell å benytte for enkelte ekspressbusser, vil 
de aller fleste bussene benytte «gamlevegen». Derfor må busstilbudet langs eksisterende E16 
opprettholdes. 
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Konsekvenser for kollektivtrafikken 
Alternativ A1b i blå korridor vurderes å gi følgende konsekvenser for kollektivtrafikken: 

 Lokalbusser: Vil benytte eksisterende veg. Litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi mindre 
trafikk på «gamlevegen». 

 Ekspressbusser til/fra Hønefoss: Kan kjøre ny E16 med stopp på Norderhov og Smiujordet. 
Ny E16 kan dermed gi grunnlag for et forbedret/utvidet ekspressbusstilbud til/fra Hønefoss. 
Ekspressbussene kan også velge å kjøre eksisterende E16 mellom Hønefoss og Rørvik for å 
kunne betjene passasjerer langs vegen. De får litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi mindre 
trafikk på «gamlevegen». Dersom noen ekspressbusser kjører ny E16 og betjener Vik fra 
Smiujordet og noen kjører eksisterende E16 og betjener Vik fra eksisterende pendlerparkering 
i Vik, vil det øke vanskelighetsgraden for passasjerene fordi man må passe på at man på 
returen tar en buss som betjener samme sted som man reiste fra og parkerte bilen sin. 
Busspassasjerene kan bli forvirret, og terskelen for å begynne å bruke buss blir høyere. 
Mellom Rørvik og Skaret vil ekspressbussene kunne kjøre fortere enn i dag med ny E16. 

 Langveis ekspressbusser: Kan velge å betjene Hønefoss ved å kjøre innom sentrum som i dag, 
eller ved å stoppe på Hvervenmoen. Sørover fra Hønefoss kan bussene kjøre på ny E16 med 
mulighet for å betjene lokalt på Norderhov og Smiujordet. Fremkommeligheten på den nye 
vegen vil bli bedre enn på dagens veg. 

 Skolebusser: Vil benytte eksisterende veg. Litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi mindre trafikk 
på «gamlevegen». 

 
Samlet vurderes alternativ A1b å gi litt bedre forhold for kollektivtrafikken.  
 
Fremkommeligheten for biler vil bli vesentlig forbedret ved utbygging av ny firefelts E16 i alternativ 
A1b. Når ny veg bare gir en liten forbedring for kollektivtrafikken og en betydelig forbedring for bil, 
vil vegutbyggingen føre til at konkurranseforholdet mellom buss og bil forskyves i bilens favør. 
 
 
Alternativ A6b og A12b i blå korridor vurderes å gi følgende konsekvenser for kollektivtrafikken: 

 Lokalbusser: Vil benytte eksisterende veg. Litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi mindre 
trafikk på «gamlevegen». 

 Ekspressbusser til/fra Hønefoss: Kan velge å ikke betjene lokalt langs traseen, dvs. kjøre ny 
E16. Ny E16 gir dermed grunnlag for et nytt ekspressbusstilbud til/fra Hønefoss. De fleste 
bussene antas å velge eksisterende E16 mellom Hønefoss og Rørvik for å kunne betjene 
passasjerer langs vegen. De får litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi mindre trafikk på 
«gamlevegen». Mellom Rørvik og Skaret vil ekspressbussene kunne kjøre fortere enn i dag 
med ny E16. 

 Langveis ekspressbusser: Kan velge å betjene Hønefoss ved å kjøre innom sentrum som i dag, 
eller ved å stoppe på Hvervenmoen. Sørover fra Hønefoss kan bussene kjøre på ny E16 (ikke 
betjene lokalt) eller på «gamlevegen» (betjene utvalgte holdeplasser lokalt). Begge deler vil gi 
litt bedre fremkommelighet enn i dag (ny veg med høy standard eller avlastet gammel veg). 

 Skolebusser: Vil benytte eksisterende veg. Litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi mindre trafikk 
på «gamlevegen». 

 
Samlet vurderes alternativ A6b og A12b å gi litt bedre forhold for kollektivtrafikken.  
 
Fremkommeligheten for biler vil bli vesentlig forbedret ved utbygging av ny firefelts E16 i alternativ 
A6b og A12b. Når ny veg bare gir en liten forbedring for kollektivtrafikken og en betydelig forbedring 
for bil, vil vegutbyggingen føre til at konkurranseforholdet mellom buss og bil forskyves i bilens 
favør. 
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Rød korridor 

Løsninger for kollektivtrafikken 
På delstrekningen fra Hvervenmoen til nord på Steinssletta vil kjøremønsteret for bussene være 
prinsipielt likt i alternativ c og f, men annerledes i alternativ e: 

 Alternativ c og f har kryss nord på Steinssletta. Hvis bussene skal betjene strekningen mellom 
Hvervenmoen og nord på Steinssletta, må de kjøre på eksisterende E16. Da kan dagens 
pendlertilbud på Botilrud opprettholdes. Ekspressbusser kan eventuelt velge å kjøre ny E16 
og ikke betjene lokalt. 

 Alternativ e har fullt kryss ved Ringvoll (Hønen). Dagens pendlertilbud på Botilrud kan 
flyttes dit, og ekspressbussene kan kjøre på ny E16. 

 
Over Steinssletta vil eksisterende E16 i rød korridor bli gjort om til firefeltsveg med fartsgrense 100 
km/t. Bussen må kjøre på den nye vegen. I tråd med kravene i Vegvesenets Hånsbok 017 Veg- og 
gateutforming som gjelder for en slik veg, vil det ikke bli lagt til rette for bussholdeplasser langs 
vegen. Alle holdeplasser på ny E16 må legges i tilknytning til kryss. Dette vil medføre at passasjerer 
som i dag benytter holdeplasser på Steinssletta får lang veg til nærmeste holdeplass. 
 
Mellom Stein og Rørvik vil bussen sannsynligvis kjøre på eksisterende E16 i alle løsninger der det er 
mulig. Bussen vil da kunne stoppe for å ta på passasjerer på Steinsåsen, i Vik og på Sundvollen.  
 
Fordi bussen kjører på eksisterende veg, er det ikke behov for tilrettelegging for buss i forbindelse 
med krysset på Smiujordet i alternativ 2. I dette alternativet, samt i alternativ 3 og 7, der ny E16 går i 
lang tunnel forbi Vik, vil bussen kunne kjøre på samme måte som i dag på eksisterende veg. 
 
I alternativ 4 og 5 kommer ny E16 ut i dagen og har kryss i Vik. Dagens E16 blir dermed brutt mellom 
Steinsåsen og Vik. Skal bussen kjøre på dagens E16 over Steinsåsen, må den derfor inn på 
lokalvegnettet i Vik (Viksveien og Røyseveien), før den igjen kan kjøre inn på det som i dag er E16 
sør for Vik.  

Konsekvenser for kollektivtrafikken 
Alternativ A2c, A2f, A3c, A3f, A7c og A7f i rød korridor vurderes å gi følgende konsekvenser for 
kollektivtrafikken: 

 Lokalbusser: Vil benytte eksisterende veg der det er mulig. Over Steinssletta må lokalbussrute 
210 benytte ny E16, og to holdeplasser (Vollgata og Steinsalleen) vil gå tapt. Dette gir et 
dårligere tilbud enn i dag. (I c-løsningene kan en i senere planfase vurdere om det vil være 
hensiktsmessig at lokalbussen benytter omlagt fv. 157 Vollgata over Steinssletta til Stein og at 
det etableres en holdeplass langs denne som erstatning for holdeplassene som går tapt.) 
Lokalbussen vil få litt bedre fremkommelighet fordi ny E16 vil gi mindre trafikk på 
«gamlevegen». 

 Ekspressbusser til/fra Hønefoss: Kan velge å ikke betjene lokalt langs traseen, dvs. kjøre ny 
E16. Ny E16 gir dermed grunnlag for et nytt ekspressbusstilbud til/fra Hønefoss. De fleste 
bussene antas å velge eksisterende E16 mellom Hønefoss og Rørvik for å kunne betjene 
passasjerer langs vegen. De får litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi mindre trafikk på 
«gamlevegen». Over Steinssletta må bussene kjøre ny E16, og der vil to holdeplasser falle 
bort. Mellom Rørvik og Skaret vil ekspressbussene kunne kjøre fortere enn i dag med ny E16. 

 Langveis ekspressbusser: Kan velge å betjene Hønefoss ved å kjøre innom sentrum som i dag, 
eller ved å stoppe på Hvervenmoen. Sørover fra Hønefoss kan bussene kjøre på ny E16 (ikke 
betjene lokalt) eller på «gamlevegen» (betjene utvalgte holdeplasser lokalt). Begge deler vil gi 
litt bedre fremkommelighet enn i dag (ny veg med høy standard eller avlastet gammel veg). 
Over Steinssletta må bussene kjøre på ny E16. 

 Skolebusser: Vil benytte eksisterende veg der det er mulig. For skolebuss-/lokalbussrute 210 
og 211 vil to holdeplasser falle bort (Vollgata og Steinsalleen). Dette gjør det vanskeligere å 
betjene lokalt langs Steinssletta. Det kan føre til at elever må kjøres med taxi fordi det ikke er 
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mulig å få til godt nok skolebusstilbud. Skolebussene får litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi 
mindre trafikk på «gamlevegen», men dette vurderes ikke å oppveie ulempene knyttet til tap 
av holdeplasser. Den nye vegen vurderes derfor å medføre en forverring for skolebussene. 

 
Samlet vurderes de positive konsekvensene alternativ A2c, A2f, A3c, A3f, A7c og A7f gir for 
kollektivtrafikken i form av litt bedre fremkommelighet på «gamlevegen» å bli oppveid av ulempene 
knyttet til at to bussholdeplasser på Steinssletta går tapt. Dermed blir det i sum ingen endring for 
kollektivtrafikken, dvs. verken forbedring eller forverring. 
 
Fremkommeligheten for biler vil bli vesentlig forbedret ved utbygging av ny firefelts E16 i alternativ 
A2c, A2f, A3c, A3f, A7c og A7f. Når ny veg litt forverring for kollektivtrafikken og en betydelig 
forbedring for bil, vil vegutbyggingen føre til at konkurranseforholdet mellom buss og bil forskyves i 
bilens favør. 
 
 
Alternativ A2e, A3e og A7e i rød korridor vurderes å gi følgende konsekvenser for kollektivtrafikken: 

 Lokalbusser: Vil benytte eksisterende veg der det er mulig. Over Steinssletta må lokalbussrute 
210 benytte ny E16, og to holdeplasser (Vollgata og Steinsalleen) vil gå tapt. Dette gir et 
dårligere tilbud enn i dag. Lokalbussen vil få litt bedre fremkommelighet fordi ny E16 vil gi 
mindre trafikk på «gamlevegen». 

 Ekspressbusser til/fra Hønefoss: Kan velge å ikke betjene lokalt langs traseen, dvs. kjøre ny 
E16. Ny E16 gir dermed grunnlag for et nytt ekspressbusstilbud til/fra Hønefoss. 
Ekspressbussene kan betjene Ringvold-området fra ny E16. Over Steinssletta må bussene 
kjøre ny E16, og der vil to holdeplasser falle bort. Fra Stein til Rørvik antas de fleste bussene å 
ville kjøre eksisterende E16 for å kunne betjene blant annet Vik og Sundvollen. Bussene får 
litt bedre fremkommelighet fordi ny E16 vil gi mindre trafikk på «gamlevegen». Mellom 
Rørvik og Skaret vil ekspressbussene kunne kjøre fortere enn i dag med ny E16. 

 Langveis ekspressbusser: Kan velge å betjene Hønefoss ved å kjøre innom sentrum som i dag, 
eller ved å stoppe på Hvervenmoen. Sørover fra Hønefoss kan bussene kjøre på ny E16 
mellom Hvervenmoen og Stein og ha mulighet til å betjene lokalt på Ringvold. Mellom Stein 
og Rørvik må bussene velge mellom å betjene lokalt langs eksisterende E16 eller å komme 
fortere fram på ny E16.  

 Skolebusser: Vil benytte eksisterende veg der det er mulig. For skolebuss-/lokalbussrute 210 
og 211 vil to holdeplasser falle bort (Vollgata og Steinsalleen). Dette gjør det vanskeligere å 
betjene lokalt langs Steinssletta. Det kan føre til at elever må kjøres med taxi fordi det ikke er 
mulig å få til godt nok skolebusstilbud. Skolebussene får litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi 
mindre trafikk på «gamlevegen», men dette vurderes ikke å oppveie ulempene knyttet til tap 
av holdeplasser. Den nye vegen vurderes derfor å medføre en forverring for skolebussene. 

 
Samlet vurderes de positive konsekvensene alternativ A2e, A3e og A7e gir for kollektivtrafikken i 
form av litt bedre fremkommelighet på «gamlevegen» å bli oppveid av ulempene knyttet til at to 
bussholdeplasser på Steinssletta går tapt. Dermed blir det i sum ingen endring for kollektivtrafikken, 
dvs. verken forbedring eller forverring. 
 
Fremkommeligheten for biler vil bli vesentlig forbedret ved utbygging av ny firefelts E16 i alternativ 
A2e, A3e og A7e. Når ny veg ikke gir noen forbedring for kollektivtrafikken og en betydelig 
forbedring for bil, vil vegutbyggingen føre til at konkurranseforholdet mellom buss og bil forskyves i 
bilens favør. 
 
Alternativ A4c, A4f, A5c og A5f i rød korridor vurderes å gi følgende konsekvenser for 
kollektivtrafikken: 

 Lokalbusser: Vil benytte eksisterende veg der det er mulig. Over Steinssletta må lokalbussrute 
210 benytte ny E16, og to holdeplasser Vollgata og Steinsalleen) vil gå tapt. Dette gir et 
dårligere tilbud enn i dag. (I c-løsningene kan en i senere planfase vurdere om det vil være 
hensiktsmessig at lokalbussen benytter omlagt fv. 157 Vollgata over Steinssletta til Stein og at 



 E16 Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 9: Regionale virkninger 
 

9-43

det etableres en holdeplass langs denne som erstatning for holdeplassene som går tapt.)  Fordi 
eksisterende E16 blir brutt ved Vik, kan ikke lokalbussen benytte denne vegen, men må kjøre 
Viksveien til Vik sentrum.  

 Ekspressbusser til/fra Hønefoss: Kan velge å ikke betjene lokalt langs traseen, dvs. kjøre ny 
E16. Ny E16 gir dermed grunnlag for et nytt ekspressbusstilbud til/fra Hønefoss. De fleste 
bussene antas å velge eksisterende E16 der det er mulig mellom Hønefoss og Rørvik for å 
kunne betjene passasjerer langs vegen. Over Steinssletta må bussene kjøre ny E16, og der vil 
to holdeplasser (Vollgata og Steinsalleen) falle bort. Fra Steinsåsen til Vik må 
ekspressbussene benytte Viksveien fordi eksisterende E16 blir brutt som følge av den nye 
vegen. Dermed påføres ekspressbussene omvei og forsinkelser i forhold til dagens situasjon 
hvis de velger å betjene Vik. Mellom Rørvik og Skaret vil ekspressbussene kunne kjøre fortere 
enn i dag med ny E16. 

 Langveis ekspressbusser: Kan velge å betjene Hønefoss ved å kjøre innom sentrum som i dag, 
eller ved å stoppe på Hvervenmoen. Sørover fra Hønefoss kan bussene kjøre på ny E16 (ikke 
betjene lokalt) eller på «gamlevegen» (betjene utvalgte holdeplasser lokalt). Over Steinssletta 
må bussene kjøre på ny E16. Dersom disse ekspressbussene ønsker å betjene Vik og 
Sundvollen, må også de kjøre Viksveien fra Steinsåsen til Vik. Ulempen knyttet til dette vil 
sannsynligvis føre til at langveis ekspressbusser velger å ikke betjene Vik og Sundvollen. 

 Skolebusser: Vil benytte eksisterende veg der det er mulig. For skolebuss-/lokalbussrute 210 
og 211 vil to holdeplasser falle bort (Vollgata og Steinsalleen). Dette gjør det vanskeligere å 
betjene lokalt langs Steinssletta. Det kan føre til at elever må kjøres med taxi fordi det ikke er 
mulig å få til godt nok skolebusstilbud. Skolebussene får litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi 
mindre trafikk på «gamlevegen», men dette vurderes ikke å oppveie ulempene knyttet til tap 
av holdeplasser. Den nye vegen vurderes derfor å medføre en forverring for skolebussene. 

 
Samlet vurderes alternativ A4c, A4f, A5c og A5f å medføre forverring av forholdene for 
kollektivtrafikken i forhold til referansesituasjonen uten ny E16. Årsaken til dette er tapet av 
holdeplasser på Steinssletta, samt ulemper knyttet til at bussene må kjøre Viksveien mellom 
Steinsåsen og Vik fordi E16 blir brutt på strekningen. 
 
Fremkommeligheten for biler vil bli vesentlig forbedret ved utbygging av ny firefelts E16 i alternativ 
A4c, A4f, A5c og A5f. Når ny veg gir forverring for kollektivtrafikken og betydelig forbedring for bil, 
vil vegutbyggingen føre til at konkurranseforholdet mellom buss og bil forskyves tydelig i bilens 
favør. 
 
Alternativ A4e og A5e i rød korridor vurderes å gi følgende konsekvenser for kollektivtrafikken: 

 Lokalbusser: Vil benytte eksisterende veg der det er mulig. Over Steinssletta må lokalbussrute 
210 benytte ny E16, og to holdeplasser (Vollgata og Steinsalleen) vil gå tapt. Dette gir et litt 
dårligere tilbud enn i dag. Fordi eksisterende E16 blir brutt ved Vik, kan ikke lokalbussen 
benytte denne vegen, men må kjøre Viksveien til Vik sentrum. 

 Ekspressbusser til/fra Hønefoss: Kan velge å ikke betjene lokalt langs traseen, dvs. kjøre ny 
E16. Ny E16 gir dermed grunnlag for et nytt ekspressbusstilbud til/fra Hønefoss. 
Ekspressbussene kan betjene Ringvold-området fra ny E16. Over Steinssletta må bussene 
kjøre ny E16, og der vil to holdeplasser falle bort. Fra Steinsåsen til Vik må ekspressbussene 
benytte Viksveien fordi eksisterende E16 blir brutt som følge av den nye vegen. Dermed 
påføres ekspressbussene omvei og forsinkelser i forhold til dagens situasjon hvis de velger å 
betjene Vik. Mellom Rørvik og Skaret vil ekspressbussene kunne kjøre fortere enn i dag med 
ny E16. 

 Langveis ekspressbusser: Kan velge å betjene Hønefoss ved å kjøre innom sentrum som i dag, 
eller ved å stoppe på Hvervenmoen. Sørover fra Hønefoss kan bussene kjøre på ny E16 
mellom Hvervenmoen og Stein og ha mulighet til å betjene lokalt på Ringvold. Dersom 
ekspressbussene ønsker å betjene Vik og Sundvollen, må de kjøre Viksveien fra Steinsåsen til 
Vik. Ulempen knyttet til dette vil sannsynligvis føre til at langveis ekspressbusser velger å 
ikke betjene Vik og Sundvollen. 
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 Skolebusser: Vil benytte eksisterende veg der det er mulig. For skolebuss-/lokalbussrute 210 
og 211 vil to holdeplasser falle bort (Vollgata og Steinsalleen). Dette gjør det vanskeligere å 
betjene lokalt langs Steinssletta. Det kan føre til at elever må kjøres med taxi fordi det ikke er 
mulig å få til godt nok skolebusstilbud. Skolebussene får litt bedre forhold fordi ny E16 vil gi 
mindre trafikk på «gamlevegen», men dette vurderes ikke å oppveie ulempene knyttet til tap 
av holdeplasser. Den nye vegen vurderes derfor å medføre en forverring for skolebussene. 

 
Samlet vurderes alternativ A4e og A5e å medføre forverring av forholdene for kollektivtrafikken i 
forhold til referansesituasjonen uten ny E16. Årsaken til dette er tapet av holdeplasser på Steinssletta, 
samt ulemper knyttet til at bussene må kjøre Viksveien mellom Steinsåsen og Vik fordi E16 blir brutt 
på strekningen. 
 
Fremkommeligheten for biler vil bli vesentlig forbedret ved utbygging av ny firefelts E16 i alternativ 
A4e og A5e. Når ny veg gir forverring for kollektivtrafikken og betydelig forbedring for bil, vil 
vegutbyggingen føre til at konkurranseforholdet mellom buss og bil forskyves tydelig i bilens favør. 
 
 
 
Gul korridor 

Løsninger for kollektivtrafikken 
Gul korridor innebærer at ny veg blir 5 km lengre enn dagens veg, og ny E16 i denne korridoren vil gå 
langt fra alle større befolkningskonsentrasjoner. Det vurderes derfor som lite sannsynlig at busser vil 
benytte ny E16 i gul korridor.  
 
I gul korridor er det derfor ikke behov for tilrettelegging for nye bussholdeplasser. 

Konsekvenser for kollektivtrafikken 
Ny E16 i gul korridor vil sannsynligvis ikke bli benyttet av busser. Gul korridor avlaster i liten grad 
«gamlevegen» for trafikk, dermed får man ikke noen positiv virkning på kollektivtransportens 
fremkommelighet som følge av dette. 
 
Gul korridor gir derfor ingen endring for kollektivtransporten. 
 
Gul korridor gir relativt liten forbedring i fremkommeligheten for biler. Konkurranseforholdet mellom 
bil og kollektivtransport vurderes å forbli tilnærmet uendret ved bygging av ny veg i gul korridor. 
 
 
Rosa korridor 

Løsninger for kollektivtrafikken 
Rosa korridor er basert på redusert standard, en firefeltsveg med fartsgrense 80 km/t med 
rundkjøringer. (B-alternativene har 2-/3-feltsveg på strekningen Nestunnelen – Rørvik.) Den nye E16 
vil ligge i og nær dagens trasé unntatt på strekningen Vik – Rørvik, der det blir ny trasé.  
 
Den aktuelle dimensjoneringsklassen for rosa korridor er S7 (bortsett fra på 2-/3-feltsstrekningen i 
alternativ B). Også for denne dimensjoneringsklassen er i Vegvesenets Håndbok 017 Veg- og 
gateutforming krav om at holdeplasser ikke skal plasseres langs hovedvegen, men kanaliseres til kryss. 
Rosa korridor innebærer en flere fravik fra kravene i Håndbok 017, spesielt at det ikke legges opp til 
planskilte kryss, men til rundkjøringer. Dette gjøres av hensyn til omgivelsene (plassbegrensninger og 
miljøhensyn). Siden kryssene er rundkjøringer, er det ikke mulig å legge bussholdeplassene til ramper 
i planskilte kryss slik det er krav om. Derfor er det lagt opp til at holdeplasser langs vegen tilsvarende 
dagens system. Fordi dette innebærer et avvik fra kravene i Håndbok 017, krever løsningen 
godkjenning av Vegdirektoratet før den eventuelt kan bygges. 
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Med ny veg i rosa korridor antas det at bussene hovedsakelig vil kjøre eksisterende veg på strekningen 
Vik – Rørvik for å kunne ta med passasjerer fra Sundvollen. 
 

Konsekvenser for kollektivtrafikken 
Rosa korridor gir muligheter for et busstilbud som er svært likt dagens både for lokalbusser, 
ekspressbusser og skolebusser. Firefeltsveg vil gi bedre fremkommelighet, og dermed innebære litt 
forbedring for busstilbudet. 
 
I rosa korridor vil forbedringen i fremkommelighet for biler og busser ligge nærmere hverandre enn i 
øvrige korridorer. I og med at bussene bruker en andel av reisetiden sin på holdeplassene, vil 
imidlertid bilene få en prosentvis større reduksjon i reisetiden enn bussene som følge av ny veg der 
man kan kjøre fortere. Også rosa korridor vil derfor bidra til å forskyve konkurranseforholdet mellom 
bil og buss i bilens favør, men i mindre grad enn øvrige korridorer. 
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9.3.4 Oppsummering av konsekvenser for kollektivtransport 
Tabellen nedenfor oppsummerer konsekvensene for kollektivtransport med hensyn til to forhold:  

 Hvordan forholdene for kollektivtrafikk vil bli sammenlignet med referansesituasjonen 
(situasjonen uten ny veg). Merk at dette punktet kun handler om forholdene for bussene isolert 
sett. 

 Hvordan konkurranseforholdet mellom buss og bil vil bli påvirket sammenlignet med 
referansesituasjonen 

 

Tabell 9-6: Oppsummering av konsekvenser for kollektivtrafikk 

Korridor Alternativ Forholdene for kollektivtrafikken Konkurranseforholdet buss/bil 

Grønn 
A1a Litt forbedring Forskyves i bilens favør 
A6a Litt forbedring Forskyves i bilens favør 

A12a Litt forbedring Forskyves i bilens favør 

Blå 
A1b Litt forbedring Forskyves i bilens favør 
A6b Litt forbedring Forskyves i bilens favør 

A12b Litt forbedring Forskyves i bilens favør 

Rød 

A2c I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A2e I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A2f I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A3c I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A3e I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A3f I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A4c Forverring Forskyves tydelig i bilens favør 
A4e Forverring Forskyves tydelig i bilens favør 
A4f Forverring Forskyves tydelig i bilens favør 
A5c Forverring Forskyves tydelig i bilens favør 
A5e Forverring Forskyves tydelig i bilens favør 
A5f Forverring Forskyves tydelig i bilens favør 
A7c I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A7e I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 
A7f I sum ingen endring Forskyves i bilens favør 

Gul 

A8 Ingen endring Uendret 
A9 Ingen endring Uendret 

A10 Ingen endring Uendret 
A11 Ingen endring Uendret 

Rosa 

B13d Litt forbedring Forskyves litt i bilens favør 
B14d Litt forbedring Forskyves litt i bilens favør 
C13d Litt forbedring Forskyves litt i bilens favør 
C14d Litt forbedring Forskyves litt i bilens favør 

 
Vi ser at alle alternativ i grønn, blå og rosa korridor gir en liten forbedring i forholdene for 
kollektivtransporten. I grønn og blå korridor er bedringen knyttet til at bussenes fremkommelighet blir 
litt bedre, både for bussene som benytter ny E16 og for bussene som benytter den avlastede 
«gamlevegen». I rosa korridor er bedringene knyttet til at fremkommeligheten på E16 blir bedre når 
den får fire kjørefelt enn når den har to kjørefelt. 
 
I rød korridor er alle kombinasjoner som innebærer alternativ 2, 3 eller 7 på delstrekningen Rørvik – 
Stein vurdert å ikke gi noen endring for kollektivtrafikken i sum. Grunnen til dette er at de positive 
effektene av en liten forbedring i fremkommeligheten oppveies av ulemper knyttet til at holdeplasser 
blir borte på Steinssletta som følge av at ny E16 erstatter dagens veg. 
 



 E16 Skaret – Hønefoss: Konsekvensutredning 

Kapittel 9: Regionale virkninger 
 

9-47

Alle kombinasjoner i rød korridor som innebærer alternativ 4 eller 5 på delstrekningen Rørvik – Stein 
er vurdert å gi en forverring av forholdene for kollektivtransporten. Dette skyldes at holdeplasser blir 
borte på Steinssletta og at alle busser som skal ta på passasjerer mellom Stein og Rørvik må kjøre 
Viksveien mellom Steinsåsen og Vik.  
 
Trafikkberegningene for gul korridor viser at bare en liten andel av trafikken vil velge å kjøre på den 
nye vegen om Åsa. Trafikksituasjonen på eksisterende E16 vil derfor være omtrent som i 
referansesituasjonen. Det er også vurdert som sannsynlig at bussene fortsatt vil benytte «gamlevegen». 
Dermed blir det ingen endringer av betydning for kollektivtrafikken. 
 
Endringer i konkurranseforholdet buss/bil fremkommer ved å sammenligne hvilke endringer et 
alternativ medfører for bil og hvilke endringer det medfører for buss. I grønn, blå, rød og rosa korridor 
medfører ny veg vesentlige forbedringer for bilenes fremkommelighet uansett alternativ.  
 
Alle alternativ i grønn og blå korridor gir litt forbedring for bussen, men ikke på samme nivå som 
forbedringene for bil. Konkurranseforholdet bil/buss forskyves dermed i bilens favør. 
 
I rød korridor medfører alle kombinasjoner som innebærer alternativ 2, 3 eller 7 på delstrekningen 
Rørvik – Stein i sum ingen endring for kollektivtrafikken, mens bilene får en vesentlig forbedring. 
Konkurranseforholdet bil/buss forskyves i bilens favør. 
 
Alle kombinasjoner i rød korridor som innebærer alternativ 4 eller 5 på delstrekningen Rørvik – Stein 
er vurdert å gi en forverring av forholdene for kollektivtransporten, mens bilene får en vesentlig 
forbedring. Konkurranseforholdet buss/bil forskyves dermed tydelig i bilens favør. 
 
I gul korridor får ny veg om Åsa så liten trafikk at forholdene blir omtrent uendret både for biler og 
busser. Dermed forblir konkurranseforholdet buss/bil også uendret. 
 
Rosa korridor gir ikke fullt så stor forbedring i fremkommeligheten for biler som grønn, blå og rød 
korridor, men bedringen er likevel vesentlig. Rosa korridor gir samtidig litt forbedring for 
kollektivtransporten. Forskjellen i forbedring for bil og forbedring for buss er mindre i rosa korridor 
enn i grønn, blå og rød korridor. Konkurranseforholdet buss/bil vurderes likevel å bli forskjøvet litt i 
bilens favør i rosa korridor. 
 
 

9.3.5 Måloppnåelse innenfor temaet kollektivtransport 
Blant prosjektets mål inngår to mål som er direkte knyttet til kollektivtransport: 

 Bedre trafikkløsningen for ekspressbussene 
 Gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen 

 
Ovenfor er konsekvenser både for lokalbusser og ekspressbusser drøftet, og konsekvenser for begge 
inngår i vurderingen av forholdene for kollektivtrafikken. For noen alternativer oppveies litt 
forbedring for ekspressbussene av litt forverring for lokalbussene, slik at summen blir ingen endring. 
 
I tabellen på neste side er virkninger for lokalbussene utelatt, kun trafikkløsningen for ekspressbussene 
er vurdert. Tabellen er basert på drøftingene tidligere i dette kapitlet. 
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Tabell 9-7: Vurdering av om trafikkløsningen for ekspressbussene bedres 

Korridor Alternativ 
Bedres trafikkløsningen for 

ekspressbussene? 

Grønn 
A1a Litt forbedring 
A6a Litt forbedring 

A12a Litt forbedring 

Blå 
A1b Litt forbedring 
A6b Litt forbedring 

A12b Litt forbedring 

Rød 

A2c Litt forbedring 
A2e Litt forbedring 
A2f Litt forbedring 
A3c Litt forbedring 
A3e Litt forbedring 
A3f Litt forbedring 
A4c Forverring 
A4e Forverring 
A4f Forverring 
A5c Forverring 
A5e Forverring 
A5f Forverring 
A7c Litt forbedring 
A7e Litt forbedring 
A7f Litt forbedring 

Gul 

A8 Ingen endring 
A9 Ingen endring 

A10 Ingen endring 
A11 Ingen endring 

Rosa 

B13d Litt forbedring 
B14d Litt forbedring 
C13d Litt forbedring 
C14d Litt forbedring 

  
Tabellen viser at alle alternativer i grønn, blå og rosa korridor, samt kombinasjoner i rød korridor som 
innebærer alternativ 2, 3 og 7 på delstrekningen Rørvik – Stein, gir litt forbedring i trafikkløsningen 
for ekspressbussene. Det betyr at målet om å bedre trafikkløsningen for ekspressbussene til en viss 
grad blir innfridd for disse løsningene.  
 
Kravet for måloppnåelse er at det skal være en forbedring i trafikkløsningen for ekspressbussene. I gul 
korridor vurderes trafikkløsningen å være uendret, og dermed er ikke målet oppnådd. 
 
Kombinasjoner i rød korridor som innebærer alternativ 4 og 5 på delstrekningen Rørvik – Stein gir 
forverring i trafikkløsningen for ekspressbussene. Disse løsningene er derfor lengst fra å oppnå 
prosjektets mål knyttet til ekspressbusser. 
 
Målet om å gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen oppnås ikke i noen alternativ. Som det 
fremgår av forrige tabell, medfører alle alternativ at konkurranseforholdet buss/bil forskyves i bilens 
favør, unntatt i gul korridor, der konkurranseforholdet vurderes å forbli uendret. Uendret 
konkurranseforhold er imidlertid ikke nok til å oppnå målet om å gjøre busstransport mer attraktivt.  
 
Kombinasjoner i rød korridor som innebærer alternativ 4 og 5 på delstrekningen Rørvik – Stein er 
lengst fra å oppnå målsetningen om å gjøre kollektivtransport mer attraktivt. I disse løsningene 
forskyves konkurranseforholdet buss/bil klart i bilens favør. 
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9.4 Tilrettelegging for gående og syklende  

 
 
Som det fremgår av planprogrammet skal konsekvenser for gående og syklende beskrives i dette 
kapittelet. Dette gjøres ved å beskrive dagens system, så beskrives det fremtidige systemet for hvert 
alternativ, og til slutt beskrives konsekvensene for gående og syklende ved å sammenligne situasjonen 
knyttet til konfliktpunkter og trafikksikkerhet med referansesituasjonen uten ny veg (0-alternativet). 
Det legges til grunn for vurderingene at konsekvenser for strekninger med lite bebyggelse og 
gang/sykkeltrafikk vektlegges mindre enn konsekvensene for strekninger med mye bebyggelse og mer 
gang/sykkeltrafikk. Videre tillegges konsekvenser på strekninger som er skoleveg større vekt enn 
andre strekninger. Konsekvensene vurderes ut i fra de eksemplene på løsninger som er tegnet i 
Konsekvensutredningen. I senere planfaser vil løsningene endres og optimalisere, noe som kan gi 
bedre forhold for de gående og syklende. 
 

9.4.1 Dagens tilbud til gående og syklende 
Mellom Skaret og Hønefoss er det i dag tilrettelagt for gående og syklende i varierende grad. Mellom 
Skaret og Rørvik er det i liten grad tilrettelagt for gang- og sykkeltrafikk. Det er en del bebyggelse 
langs fv. 155 på denne strekningen. Det legges til grunn at de gående og syklende på strekningen 
hovedsakelig beveger seg mellom bebyggelsen og Sundvollen. Det vurderes å være få gående og 
syklende som skal sørover. Mellom Rørvik og Hønefoss er det separat gang/sykkelveg parallelt med 
E16 (parallell lokalveg mellom Gile og Ringvoll). Det er betydelig mer bebyggelse mellom Rørvik og 
Hønefoss enn det er mellom Skaret og Rørvik, og det vil følgelig være flere gående og syklende på 
denne strekningen. Særlig Sundvollen, Vik, Ringvoll og Hvervenmoen vurderes å ha mange gående og 
syklende.  
 
Gående og syklende som kommer fra Skaret kan i dag bruke Skarveien nordover forbi Skarettunnelen. 
Mellom Skarettunnelen og Nestunnelen er det ikke tilrettelagt for gående og syklende, det eneste 
alternativet i dag er E16. Fra Sønsterud og videre forbi Nestunnelen kan gående og syklende benytte 
fv.155 nordover. Her er det blandet trafikk (gående og syklende benytter bilvegen), men med betydelig 
lavere ÅDT enn E16. Dette gjelder frem til krysset mellom E16 og fv.155 ved Storøya. Herfra er det 
separat gang/sykkelveg som følger E16 på østsiden frem til Sundvollen. Kryssinger av E16 skjer i plan 
(ikke overganger eller underganger) over hele strekningen. Ved Sundvollen er det planskilt kryssing 
av E16 i undergang.  
 
Den separate gang/sykkelvegen fortsetter langs E16 frem til Vik. I Vik kan gående og syklende krysse 
under E16 mellom Vik sentrum og fjorden både i sør for krysset på E16 og i selve krysset.  
 
Rett nord for Vik krysser gang/sykkelvegen E16 i en undergang. På Steinsåsen er det mulig for gående 
og syklende å krysse E16 på overgangsbrua som har separat gang/sykkelveg. Ved Strandveien nord på 
Steinsåsen er det undergang for gående og syklende. 
 

Fra planprogrammet: 
Dagens og fremtidig tilbud til syklende og gående gjennom det aktuelle området beskrives. Konfliktpunktene 
mellom gang- og sykkelruter og den nye vegen skal belyses. 
 
Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken skal vurderes. Det skal legges vekt på trafikksikre 
skoleveger for barn og unge. 
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På hele Steinssletta er det lagt opp til kryssing av E16 i plan for gående og syklende, men disse 
kryssingene er ikke tilrettelagte eller oppmerket. Ved Botilrud og ved krysset mellom E16 og fv. 241 
kan gående og syklende krysse E16 i undergang. 
 
På Hvervenmoen er det en undergang sør for krysset, og separat gang/sykkelveg parallelt lokalvegbrua 
som krysser E16 nord for krysset. 
 

9.4.2 Grønn korridor 
 
Alternativ A1a, A6a, A12a 
Løsningene for gående og syklende følger samme prinsipp for alle tre alternativer i grønn korridor, og 
løsninger og konsekvenser beskrives derfor sammen. 

Løsninger for gående og syklende 
Mellom Skaret-tunnelen og Nes-tunnelen blir det etablert ny lokalveg som kobler Skarveien med fv. 
155. Normalt vil denne ha svært lav ÅDT. Denne lokalvegen får blandet trafikk (tillatt for både biler, 
gående og syklende), og vil bli tilbudet til gående og syklende på denne strekningen. Videre til Rørvik 
løses gang/sykkel-trafikken via fv.155 som i dag. I krysset på Rørvik ledes en separat gang/sykkelveg 
gjennom krysset og kobles til eksisterende gang/sykkelveg langs gamle E16.  Fra Rørvik til Bymoen 
opprettes det ikke noen ny gang/sykkelveg langs ny E16, det legges det opp til at gående og syklende 
bruker dagens system langs dagens E16 som beskrevet over. Trafikken på dagens E16 mellom Rørvik 
og Hvervenmoen reduseres betydelig i forhold til 0-alternativet som følge av at trafikken flyttes over 
til ny E16 (dette gjelder også i blå korridor). Det legges ikke opp til separat gang/sykkelsystem der 
lokalveger krysser ny E16 eller i de nye kryssområdene. Dette gjelder også fra Bymoen til 
Styggedalen, unntatt ved Styggedalen hvor det etableres separat gang/sykkelsystem gjennom krysset, 
med en undergang nord for krysset. 

Konsekvenser for gående og syklende 
Konfliktpunkter: Situasjonen vurderes som uendret fra 0-alternativet, bortsett fra på Steinssletta, hvor 
det vurderes at barrierevirkningen reduseres som følge av redusert trafikk. Situasjonen blir dermed noe 
bedre enn i 0-alternativet. 
 
Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken: Skaret – Rørvik: I en normalsituasjon vil 
trafikksikkerheten mellom Skaret og Sønsterud bli bedre enn i 0-alternativet ettersom den nye 
lokalvegen vil ha betydelig mindre trafikk enn E16. Lokalvegen er også omkjøringsveg for E16, men 
det antas at dette vil inntreffe sjeldent, og ved en slik omkjøring vil farten være lavere enn på E16 i 0-
alternativet. Rørvik – Styggedalen: Videre frem til Hønefoss vurderes trafikksikkerheten for gående og 
syklende å være uendret fra 0-alternativet, bortsett fra på Steinssletta hvor den reduserte trafikken 
bedrer trafikksikkerheten noe. Samlet sett vurderes trafikksikkerheten å bli noe bedre enn i 0-
alternativet. 
 

9.4.3 Blå korridor 
 
Alternativ A1b 

Løsninger for gående og syklende 
Skaret – Bymoen: Gang/sykkeltrafikken løses etter samme prinsipp som for alternativ A1a i Grønn 
korridor (se beskrivelse over). Bymoen – Hvervenmoen: Videre fra Bymoen til Hønefoss legges det 
også opp til at gående og syklende bruker systemet langs dagens E16 som beskrevet over, og det 
legges ikke opp til separat gang/sykkelsystem hverken langs ny E16 eller for kryssingspunktene av ny 
E16. Unntak er krysset på Norderhov hvor det etableres separat gang/sykkelsystem gjennom krysset, 
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med en egen overgangsbro for gående og syklende nord for krysset. I krysset på Hvervenmoen 
opprettholdes undergangen for gående og syklende som finnes sør for krysset, men denne blir 
betydelig lenger enn dagens. I tillegg etableres det en gang/sykkelbro nord for krysset som erstatning 
for gang/sykkelvegen på dagens bilbru gjennom krysset. Det legges ikke lenger til rette for at gående 
og syklende skal kunne bruke bilbrua for å krysse E16.  

Konsekvenser for gående og syklende 
Konfliktpunkter: Skaret – Rørvik: uendret fra 0-alternativet. Rørvik – Bymoen: Uendret fra 0-
alternativet, bortsett fra over Steinssletta hvor situasjonen bedres noe som følge av redusert trafikk. 
Bymoen – Hønefoss: Krysset på Norderhov blir et konfliktpunkt fordi traseen for gående og syklende 
er via overgangsbru nord for krysset, og dette blir en lang omveg i forhold til å krysse over 
overgangsbrua i selve krysset (hvor det ikke er tilrettelagt for gående/syklende). I krysset på 
Hvervenmoen kan gående og syklende ikke lenger bruke korteste vei gjennom krysset og det legges i 
stedet opp til at de skal bruke et separat system som gir lengre vei, slik blir krysset et konfliktpunkt. 
Undergangen sør for krysset blir lenger og dermed mindre attraktiv og bruke. Samlet sett vurderes det 
at situasjonen blir noe forverret når det gjelder konfliktpunkter. 
 
Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken: Skaret – Rørvik: Noe bedring, se beskrivelsen av 
alternativ A1a i Grønn korridor. Rørvik – Bymoen: Uendret fra 0-alternativet, bortsett fra over 
Steinssletta hvor situasjonen bedres noe som følge av redusert trafikk. Bymoen – Hvervenmoen: I 
krysset på Norderhov er det en fare for gående og syklende i vegbanen på overgangsbrua grunnet lite 
hensiktsmessig plassering av planskilt kryssing. De minste barna vil trolig velge anbefalt trasé. 
Fartsnivået på sekundærvegen og rampene nær rundkjøringene vil være moderat. Syklende som velger 
lokalvegen fremfor gang- og sykkelvegen ansees som uproblematisk. I krysset på Hvervenmoen er det 
også en fare for at gående og syklende likevel vil bruke den korteste veien, selv om denne ikke er 
tilrettelagt for myke trafikanter. Trafikksikkerheten vurderes derfor å være mellom uendret og noe 
dårligere enn i 0-alternativet. 
 
Alternativ A6b, A12b 
Løsningene for gående og syklende følger samme prinsipp i alternativ A6b og A12b, og løsninger og 
konsekvenser beskrives derfor sammen. 

Løsninger for gående og syklende 
Gang/sykkeltrafikken løses etter samme prinsipp som for alternativ A1b, bortsett fra i krysset på 
Norderhov. Dette krysset er kun et halvt kryss i disse alternativene, og det er lagt til grunn at 
gang/sykkelvegen føres over overgangsbrua i krysset og krysser rampene i plan. 

Konsekvenser for gående og syklende 
Konfliktpunkter: Noe forverring i forhold til 0-alternativet (samme begrunnelse som alternativ A1b, se 
beskrivelse over), selv om krysset på Norderhov fremstår som et mindre konfliktpunkt ettersom 
gang/sykkeltrafikken krysser på overgangsbrua. 
 
Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken: Uendret/noe forverring i forhold til 0-alternativet 
(som i alternativ A1b, se beskrivelse over). Krysset på Norderhov er ikke lenger et problem for 
trafikksikkerheten i disse alternativene, da det etableres separat gang/sykkelveg parallelt med 
overgangsbrua gjennom krysset. 
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9.4.4 Rød korridor 
 
Alternativ A2c, A3c, A7c 
Løsningene for gående og syklende følger samme prinsipp i disse tre alternativene, og løsninger og 
konsekvenser beskrives derfor sammen. 

Løsninger for gående og syklende 
Skaret – Stein: Gang/sykkeltrafikken løses etter samme prinsipp som for Skaret – Bymoen i alternativ 
A1a i Grønn korridor (se beskrivelse over). Stein – Hvervenmoen: Det anlegges separat 
gang/sykkelveg gjennom kryssene nord og sør på Steinssletta. Gang/sykkelvegen som i dag går 
parallelt med E16 over Steinssletta opprettholdes og kobles med eksisterende gang/sykkelveger nord 
på Steinssletta. Ved Hverven gård vil gang/sykkelvegen krysse i undergang under ny E16. I krysset på 
Hvervenmoen opprettholdes undergangen for gående og syklende som finnes sør for krysset. I tillegg 
etableres det en gang/sykkelbro nord for krysset som erstatning for gang/sykkelvegen på dagens bilbro 
gjennom krysset. Det legges ikke lenger til rette for at gående og syklende skal kunne bruke bilbroen 
for å krysse E16.  

Konsekvenser for gående og syklende 
Konfliktpunkter: Skaret – Rørvik: Uendret fra 0-alternativet. Rørvik – Stein: Uendret. Stein – 
Hvervenmoen: I referansesituasjonen er det, til tross for høy ÅDT, mulig å krysse E16 i plan på 
Steinssletta. Ny E16 i rød korridor vil utgjøre en større barriere for gående og syklende ved at det ikke 
lenger vil være mulig å krysse vegen på denne måten. Krysset på Hvervenmoen blir også et 
konfliktpunkt, se alternativ A1b i blå korridor for beskrivelse. Situasjonen vurderes å bli noe forverret 
samlet sett. 
 
Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken: Skaret – Rørvik: Noe bedring (se alternativ A1a i 
grønn korridor for beskrivelse). Rørvik – Stein: Uendret fra 0-alternativet. Stein – Hvervenmoen: 
Trafikksikkerheten for gående og syklende på Steinssletta blir noe forbedret ved at kryssing i plan ikke 
lenger er mulig. I krysset på Hvervenmoen blir trafikksikkerheten for gående og syklende noe 
dårligere, se alternativ A1b i blå korridor for beskrivelse. Samlet vurderes trafikksikkerheten som noe 
bedret. 
  
 
Alternativ A2e, A3e, A7e 
Løsningene for gående og syklende følger samme prinsipp i disse tre alternativene, og løsninger og 
konsekvenser beskrives derfor sammen. 

Løsninger for gående og syklende 
Skaret – Stein: Gang/sykkeltrafikken løses etter samme prinsipp som for Skaret – Bymoen i alternativ 
A1a i Grønn korridor (se beskrivelse over). Stein – Hvervenmoen: Det anlegges separat 
gang/sykkelveg gjennom krysset sør på Steinssletta. Gang/sykkelvegen som i dag går parallelt med 
E16 over Steinssletta opprettholdes og kobles med eksisterende gang/sykkelveger nord på Steinssletta. 
I krysset på Ringvoll anlegges det separat system, men her må gående og syklende krysse rampene i 
plan. Ved Hverven gård vil gang/sykkelvegen krysse i undergang under ny E16. Løsningen for gående 
og syklende i krysset på Hvervenmoen blir som beskrevet i alternativ A1b i Blå korridor.  

Konsekvenser for gående og syklende 
Konfliktpunkter: Skaret – Rørvik: Uendret fra 0-alternativet. Rørvik – Stein: Uendret.  Stein – 
Hvervenmoen: Steinssletta blir et konfliktpunkt for gående og syklende, se alternativ A2c for 
beskrivelse. I krysset på Ringvoll krysser gang- og sykkeltraseen ramper i plan. Krysset vil få mye 
trafikk og vil bli et konfliktpunkt for gående og syklende. Krysset på Hvervenmoen blir også et 
konfliktpunkt, se alternativ A1b for beskrivelse. Samlet sett vurderes situasjonen som forverret. 
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Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken: Skaret – Rørvik: Noe bedring (se alternativ A1a i 
grønn korridor for beskrivelse). Rørvik – Stein: Uendret fra 0-alternativet. Stein – Hvervenmoen: 
Trafikksikkerheten for gående og syklende på Steinssletta blir litt forbedret, se alternativ A2c for 
beskrivelse. I krysset på Ringvoll blir trafikksikkerheten betydelig dårligere enn i 0-alternativet. Det 
legges opp til at rampene skal krysses i plan, og situasjonen forverres av at strekningen er skoleveg. 
Løsningen vurderes som særlig problematisk for barn som ferdes alene. I krysset på Hvervenmoen blir 
trafikksikkerheten for gående og syklende litt dårligere, se alternativ A1b i blå korridor for 
beskrivelse. Samlet sett vurderes situasjonen som forverret. 
 
Alternativ A2f, A3f, A7f 
Løsningene for gående og syklende følger samme prinsipp i disse tre alternativene, og løsninger og 
konsekvenser beskrives derfor sammen. 

Løsninger for gående og syklende 
Skaret – Stein: Gang/sykkeltrafikken løses etter samme prinsipp som for Skaret – Bymoen i alternativ 
A1a i Grønn korridor (se beskrivelse over). Stein – Hvervenmoen: Det anlegges separat 
gang/sykkelveg gjennom krysset sør på Steinssletta. Gang/sykkelvegen som i dag går parallelt med 
E16 over Steinssletta opprettholdes og kobles med eksisterende gang/sykkelveger nord på Steinssletta. 
Ved Hverven gård vil gang/sykkelvegen krysse i undergang under ny E16. Det tilrettelegges ikke for 
kyssing for gående og syklende i krysset nord på Steinssletta. Se alternativ A1b for beskrivelse av 
gang/sykkelsystemet i krysset på Hvervenmoen.  

Konsekvenser for gående og syklende 
Konfliktpunkter: Skaret – Rørvik: Uendret fra 0-alternativet. Rørvik – Stein: Uendret.  Stein – 
Hvervenmoen: Steinssletta blir et konfliktpunkt for gående og syklende, se alternativ A2c for 
beskrivelse. Konflikten blir enda større i dette alternativet som følge av at det ikke er tilrettelagt for 
kryssing for gående og syklende i krysset nord på Steinssletta. Krysset på Hvervenmoen blir også et 
konfliktpunkt, se alternativ A1b for beskrivelse. Samlet sett vurderes situasjonen som noe forverret. 
 
Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken: Skaret – Rørvik: Litt bedring (se alternativ A1a i 
grønn korridor for beskrivelse). Rørvik – Stein: Uendret fra 0-alternativet. Stein – Hvervenmoen: 
Trafikksikkerheten for gående og syklende på Steinssletta blir noe forbedret, se alternativ A2c for 
beskrivelse. I krysset på Hvervenmoen blir trafikksikkerheten for gående og syklende noe dårligere, se 
alternativ A1b i blå korridor for beskrivelse. Samlet sett vurderes situasjonen som noe forbedret. 
  
Alternativ A4c, A5c 
Løsningene for gående og syklende følger samme prinsipp i disse to alternativene, og løsninger og 
konsekvenser beskrives derfor sammen. 

Løsninger for gående og syklende 
Se beskrivelsen av alternativ A1a fra Skaret til Rørvik. Fra Rørvik til Vik legges det opp til at gående 
og syklende benytter det eksisterende tilbudet langs dagens E16. Det legges ikke opp til separat 
gang/sykkelsystem hverken langs ny E16 eller for kryssingene av ny E16 mellom Rørvik og Vik. 
Kryssing av ny E16 for gående og syklende på denne strekningen skjer via kryssingspunkt for 
lokalvegsystemet (blandet trafikk). I Vik anlegges det gang/sykkelveg parallelt med lokalvegen over 
tunnelportalen i Gjesval/Fekjæråsen, som videre knytter seg til gang/sykkelvegsystemet i Vik sentrum. 
På samme måte som i dag blir det gang/sykkelveg mellom fjorden og E16 i Vik. Det blir anlagt en bru 
over ny E16 for gang- og sykkeltrafikk mellom fjorden og Vik sentrum. Gang/sykkelvegen langs E16 
mellom Vik og Stein opprettholdes som i dag. For beskrivelse av gang/sykkelsystemet fra Stein til 
Hønefoss; se alternativ A2c. 

Konsekvenser for gående og syklende 
Konfliktpunkter: Noe forverring fra 0-alternativet, se beskrivelsen av alternativ A2c. 
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Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken: Skaret – Rørvik: Litt bedring (se alternativ A1a i 
grønn korridor for beskrivelse). Rørvik – Stein: Trafikksikkerheten på Viksveien forbi skolen i Vik 
blir dårligere ved at trafikken på denne vegen øker. Trafikk til og fra Steinsåsen vil måtte bruke denne 
veien i dette alternativet. Stein – Hvervenmoen: Trafikksikkerheten for gående og syklende på 
Steinssletta blir litt forbedret ved at kryssing i plan ikke lenger er mulig. I krysset på Hvervenmoen 
blir trafikksikkerheten for gående og syklende litt dårligere, se alternativ A1b i blå korridor for 
beskrivelse. Samlet sett vurderes det å bli forverring til stor forverring av trafikksikkerheten for gående 
og syklende. 
  
Alternativ A4e, A5e 
Løsningene for gående og syklende følger samme prinsipp i disse to alternativene, og løsninger og 
konsekvenser beskrives derfor sammen. 

Løsninger for gående og syklende 
For beskrivelse av tilbudet til gående og syklende mellom Skaret og Stein; se alternativ A4c. For 
beskrivelse av gang/sykkelsystemet fra Stein til Hønefoss; se alternativ A2e. 

Konsekvenser for gående og syklende 
Konfliktpunkter: Forverring fra 0-alternativet, se alternativ A2e for beskrivelse. 
 
Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken: Skaret – Stein: Trafikksikkerheten for gående og 
syklende blir dårligere enn i 0-alternativet, dette skyldes den økte trafikken på Viksveien, se 
beskrivelsen av alternativ A4c. Stein – Hvervenmoen: Trafikksikkerheten for gående og syklende blir 
dårligere, dette skyldes særlig krysset på Ringvoll, se alternativ A2e for beskrivelse. Samlet sett 
vurderes trafikksikkerheten å bli betydelig forverret sett i forhold til 0-alternativet.  
 
Alternativ A4f, A5f 
Løsningene for gående og syklende følger samme prinsipp i disse to alternativene, og løsninger og 
konsekvenser beskrives derfor sammen. 

Løsninger for gående og syklende 
Se alternativ A4c for beskrivelse mellom Skaret og Stein. For beskrivelse av gang/sykkelsystemet fra 
Stein til Hønefoss; se alternativ A2f. 

Konsekvenser for gående og syklende 
Konfliktpunkter: Situasjonen blir noe forverret, se alternativ A2f for beskrivelse. 
 
Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken: Skaret – Stein: Trafikksikkerheten for gående og 
syklende blir dårligere enn i 0-alternativet, dette skyldes den økte trafikken på Viksveien, se 
beskrivelsen av alternativ A4c. Stein – Hvervenmoen: Noe forverring; se beskrivelsen av alternativ 
A2f. Samlet vurderes trafikksikkerheten å bli forverret.  
 
 

9.4.5 Gul korridor 
 
Alternativ A8, A9, A10, A11 
Løsningene for gående og syklende følger samme prinsipp i disse fire alternativene, og løsninger og 
konsekvenser beskrives derfor sammen. 

Løsninger for gående og syklende 
Skaret til Rørvik: Som alternativ A1a i Grønn korridor. Fra Rørvik til Hønefoss: gående og syklende 
bruker dagens system langs dagens E16. Det legges ikke opp til separat gang/sykkelsystem hverken 
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langs ny E16 eller for kryssingene av ny E16. Kryssing av ny E16 for gående og syklende skjer via 
kryssingspunktene for lokalvegsystemet (blandet trafikk). I krysset på Hvervenmoen blir systemet for 
gående og syklende som beskrevet for alternativ A1b i blå korridor. 

Konsekvenser for gående og syklende 
Konfliktpunkter: Skaret – Rørvik: Uendret. Rørvik – Hvervenmoen. Krysset på Hvervenmoen blir et 
konfliktpunkt som beskrevet for alternativ A1b i Blå korridor. Samlet vurderes 
konfliktpunktsituasjonen som uendret fra 0 – alternativet. 
 
Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken: Skaret – Rørvik: Noe bedring (se alternativ A1a i 
Grønn korridor for beskrivelse). Rørvik – Hvervenmoen: Noe forverring på Hvervenmoen (se 
alternativ A1b i Blå korridor for beskrivelse). Samlet vurderes trafikksikkerheten for gående og 
syklende som uendret fra 0-alternativet. 
  
 

9.4.6 Rosa korridor 
 
Alternativ B13d, B14 d, C13d, C14d 
Løsningene for gående og syklende følger samme prinsipp i disse fire alternativene, og løsninger og 
konsekvenser beskrives derfor sammen. 

Løsninger for gående og syklende 
Skaret - Stein: Se beskrivelsen av denne strekningen for alternativ A2c i Rød korridor. Fra Vik til 
Hønefoss opprettholdes gang/sykkelvegen parallelt med E16. Gjennom rundkjøringene på ny E16 
anlegges gang/sykkelveg over eller under vegen slik at gående og syklende kan krysse. Der 
sekundærveger kommer inn i rundkjøringene skjer kryssing i plan. Løsningen i krysset på 
Hvervenmoen blir på samme måte som for alternativ A1b i blå korridor. 

Konsekvenser for gående og syklende 
Konfliktpunkter: Skaret – Rørvik: Uendret. Rørvik – Stein: Uendret. Stein – Hvervenmoen: Noe 
forverret situasjon grunnet krysset på Hvervenmoen (se alternativ A1b for beskrivelse), 
barrierevirkningen på Steinssletta (se alternativ A2c for beskrivelse), i tillegg gir rosa korridor 
uoversiktlig og noe lang løsning ved rundkjøringen ved Botilrud.  
 
Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken: Skaret – Rørvik, noe bedring som i alternativ A1a i 
grønn korridor. Rørvik – Stein: Uendret. Stein – Hvervenmoen: Noe forverring i rundkjøringen ved 
Botilrud der man vil kunne få syklister inn på E16 via rundkjøring, selv om dette ikke vil være tillatt.  
Samlet vurderes trafikksikkerheten å bli noe forverret. 
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9.4.7 Oppsummering av konsekvenser for gående og syklende 
Tabell 9-8: Oppsummering av konsekvenser for gående og syklende 

Korridor Alternativ Konfliktpunkter Trafikksikkerhet Samlet vurdering 

Grønn 
A1a Noe bedring Noe bedring Noe bedring 
A6a Noe bedring Noe bedring Noe bedring 

A12a Noe bedring Noe bedring Noe bedring 

Blå 
A1b Noe forverring Uendret/ Noe forverring Noe forverring 
A6b Noe forverring Uendret/Noe forverring Noe forverring 

A12b Noe forverring Uendret/Noe forverring Noe forverring 

Rød 

A2c Noe forverring Noe bedring Uendret 
A2e Forverring Forverring Forverring 
A2f Noe forverring Noe bedring Uendret 
A3c Noe forverring Noe bedring Uendret 
A3e Forverring Forverring Forverring 
A3f Noe forverring Noe bedring Uendret 
A4c Noe forverring Forverring/stor forverring Forverring 
A4e Forverring Stor forverring Stor forverring 
A4f Noe forverring Forverring/stor forverring Forverring 
A5c Noe forverring Forverring/stor forverring Forverring 
A5e Forverring Stor forverring Stor forverring 
A5f Noe forverring Forverring/stor forverring Forverring 
A7c Noe forverring Noe bedring Uendret 
A7e Forverring Forverring Forverring 
A7f Noe forverring Noe bedring Uendret 

Gul 

A8 Uendret Uendret Uendret 
A9 Uendret Uendret Uendret 

A10 Uendret Uendret Uendret 
A11 Uendret Uendret Uendret 

Rosa 

B13d Noe forverring Noe forverring Noe forverring 
B14d Noe forverring Noe forverring Noe forverring 
C13d Noe forverring Noe forverring Noe forverring 
C14d Noe forverring Noe forverring Noe forverring 

 
Alle alternativ i grønn korridor gir noe bedring av situasjonen for gående og syklende i forhold til 0-
alternativet, og er dermed de beste løsningene for gående og syklende. Alle alternativ i gul korridor 
vurderes å gi en uendret situasjon for gående og syklende sammenliknet med 0-alternativet, det samme 
gjelder A2c, A2f, A3c, A3f, A7c og A7f i rød korridor.   
 
Alternativene som kommer dårligst ut når det gjelder konsekvenser for gående og syklende er A4e og 
A5e, som vurderes å medføre stor forverring. Disse alternativene kommer så dårlig ut fordi det blir en 
forverret situasjon knyttet til Steinssletta, Ringvoll og Hvervenmoen som fysiske barrierer. Samtidig 
blir trafikksikkerheten betydelig forverret på grunn av økt trafikk på Viksveien forbi skolen i Vik, og 
at løsningen i krysset på Ringvoll gir en farligere skoleveg.  
 
Videre vurderes alternativ A4c, A4f, A5c og A5f  i rød korridor å gi en forverring av forholdene for 
gående og syklende, dette skyldes særlig trafikksikkerhetsutfordringen ved at trafikken på Viksveien 
øker. De øvrige e-alternativene i rød korridor (A2e, A3e, A7e) gir også forverring av konsekvensene 
for gående og syklende, dette skyldes situasjonen i krysset på Ringvoll.   
 
Alternativene i blå korridor og rosa korridor vurderes å gi noe forverring i konsekvenser for gående og 
syklende. 
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9.5 Vegkorridorenes egnethet for jernbaneutbygging 

 
Planområdet for E16 Skaret – Hønefoss er delvis sammenfallende med områder der det kan være 
aktuelt å bygge Ringeriksbanen. Det er derfor vurdert om det finnes muligheter for felles korridor for 
de to samferdselsprosjektene. Vegvesenet har hatt dialog med Jernbaneverket i forbindelse med 
vurderingene. 
 
Nedenfor gis først en omtale av planleggingen av og status for Ringeriksbanen. Så redegjøres det for 
de geometriske kravene knyttet til utbygging av jernbane og veg, før mulighetene for felles korridor 
for jernbane og veg drøftes. 

9.5.1 Planlegging av og status for Ringeriksbanen 
De første planene om en Ringeriksbane for å korte inn Bergensbanen ble lansert så tidlig som i 1858. I 
nyere tid er Stortingets vedtak 18. juni 1992 om å forsere arbeidet med innkorting av Bergensbanen 
Hønefoss – Oslo grunnlaget for omfattende utredninger på 1990-tallet. NSB la fram 
konsekvensutredning og jernbaneutredning for Ringeriksbanen i 1993, med tilleggsutredninger i 1995. 
På bakgrunn av dette bestemte Stortinget at bane om Sandvika skulle være utgangspunktet, men de 
ønsket bedre grunnlag før korridor for jernbanen ble valgt. 
 
Dette grunnlaget ble ferdigstilt i august 1999, i form av en konsekvensutredning fase 2. Det var da 
utredet to korridorer, en om Åsa og en over Kroksund. Stortinget fattet 17. desember 2002 (St- prp. nr. 
66 (2001-2002)) følgende vedtak: 

 
Stortinget samtykker i at den videre planleggingen av Bergensbanens forkortelse – Ringeriksbanen tar 
utgangspunkt i korridor over Åsa. 

 
Kartene nedenfor er hentet fra Jernbaneverkets konsekvensutredning fase 2 fra august 1999, og viser 
jernbaneløsninger som ble vurdert over Kroksund og via Åsa. 
 

Fra planprogrammet: 
For hver vegkorridor skal det gjøres en vurdering av om korridoren kan egne seg som felles 
korridor for utbygging av veg og jernbane. Et viktig kriterium i vurderingen vil være om 
kravene til geometri for dobbeltsporet jernbane med persontoghastighet minimum 250 km/t 
kan tilfredsstilles i korridoren. 
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Figur 9-9: Traseer over Kroksund vurdert i Jernbaneverkets konsekvensutredning fase 2 i 1999 (Ill.: 
Jernbaneverket) 
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Figur 9-10: Traseer om Åsa vurdert i Jernbaneverkets konsekvensutredning fase 2 i 1999 (Ill.: Jernbaneverket) 

 
Det ble ikke vedtatt noen plan for Ringeriksbanen med grunnlag i utredningene fra 1999. 
 
I 2006 startet Jernbaneverket arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksbanen og 
mulige vegløsninger i korridoren. En KVU er en utredning på overordnet nivå, der formålet er å sikre 
at man har valgt det riktige konseptet/hovedgrepet før videre mer detaljert planlegging. I KVUen 
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vurderes en rekke konsepter for jernbane og veg, hvorav Ringeriksbane via Sandvika til Hønefoss er 
ett konsept. Konseptvalgutredningen er på et så overordnet nivå at den behandler Ringeriksbane 
mellom Sandvika og Hønefoss som ett konsept, uavhengig av om traseen går over Kroksund eller via 
Åsa.  
 
Som omtalt ovenfor, vedtok Stortinget å forsere arbeidet med Ringeriksbanen 18. juni 1992, 
og konkluderte på korridor om Åsa 17. desember 2002 /(St.prp. nr. 66 (2001-2002)). Flertallet 
i transport- og kommunikasjonskomiteen skrev i sin innstilling til St. prp. nr. 1 (2007-2008)  
(Budsjettinnstilling S. nr. 13 (2007-2008), s. 55):  
 

Flertallet ønsker saken tatt opp på nytt i forbindelse med at det nå skal gjennomføres KS1 av dette 
prosjektet, grunnet at Åsaalternativet "hemmer" utviklingen av Hønefoss by, at traseen stort sett går i 
tunnel og ikke der folk bor. Flertallet mener at det er viktig å få avklart dette for å kunne videreføre 
prioriteringen av denne forkortingen av Bergensbanen i neste NTP. Flertallet ber om at 
Kroksundalternativet blir vurdert på nytt.  

 
Jernbaneverket oppfatter at dette innebærer at korridorvalget for Ringeriksbanen er åpent. 
 
KVU-rapport for Ringeriksbanen forelå 19.09.2008, og ble sendt på høring. KVU, merknader som 
kom i høringen og Jernbaneverkets behandling av disse ble sendt Samferdselsdepartementet våren 
2009. Samferdselsdepartementet ba om tilleggsutredninger knyttet til konkurranseflatene mellom E16 
og Ringeriksbanen. Tilleggsutredningene forelå 17.02.2011, og ble oversendt 
Samferdselsdepartementet. Avslutningsvis i revidert KVU for Ringeriksbanen anbefales det derfor at 
det i det videre planleggingsarbeidet må gjøres en grundig vurdering av hastighetsstandard og enkelt 
vs. dobbeltspor for Ringeriksbanen. 
 
Siden KVU for Ringeriksbanen forelå, er det gjennomført en høyhastighetsutredning. Tidligere planer 
for Ringeriksbanen har tatt utgangspunkt i enkeltsporet bane med dimensjonerende hastighet 200 km/t. 
I forbindelse med Stortingets behandling av NTP 2010-2019 ble det pekt på at strekninger som tenkes 
å inngå i et fremtidig høyhastighetsnett skal bygges for 250 km/t eller mer. Dette innebærer i praksis 
dobbeltspor.  
 
24. september 2012 sendte Samferdselsdepartementet et brev om KVU for Ringeriksbanen til 
Jernbaneverket og Vegdirektoratet. I dette brevet står det blant annet: 
 

Da KVU for Ringeriksbanen ble påbegynt, forelå det allerede vedtak i Stortinget som knyttet 
Bergensbanens innkorting opp mot en ny jernbanestrekning mellom Hønefoss og Oslo over Sandvika. 
Dette har vanskeliggjort en åpen tilnærming til bl.a. korridor- og transportmiddelvalget, ikke minst i 
forhold til kommuner og andre eksterne i KVU-arbeidet. 

 
Samferdselsdepartementet peker på at en del forhold de i 2009 ba Jernbaneverket om å utdype, i større 
grad burde vært integrert i KVU-arbeidet: 

 Ringeriksbanens konsekvenser for kapasiteten i Oslo-tunnelen 
 Samfunnsmål og effektmål 
 Relasjonen Oslo – Hønefoss uavhengig av Bergensbanen 
 Geografisk avgrensning, alternativer for innkorting av Bergensbanen utenom Hønefoss 
 Forholdet til høyhastighetsutredningen 
 Forholdet til veg (E16) og Ringeriksbanen, herunder felles planarbeid og konkurranseflater 

mellom veg og bane 
 
Samferdselsdepartementet peker på en del faglige svakheter ved KVU for Ringeriksbanen, samt på at 
KVUen ikke er oppdatert i henhold til nye signaler fra regjering og Storting knyttet til vurdering av 
hastighetsstandard, dobbeltspor og høyhastighetsutredningen. Samlet sett gjør dette at 
Samferdselsdepartementet mener det ikke er riktig å sende foreliggende KVU for Ringeriksbanen til 
ekstern kvalitetssikring (KS1).  
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Samferdselsdepartementet skriver videre: 
 

Det er viktig at planarbeidet for E16 mellom Skaret og Hønefoss blir videreført. SD legger derfor til grunn 
at videre planlegging av E16 mellom Sandvika og Hønefoss frikoples fra Ringeriksbanen. 

 
Med dette opphever Samferdselsdepartementet en tidligere binding mellom E16 Skaret – Hønefoss og 
KVU/KS1 for Ringeriksbanen fra 2010. Den gang ba departementet om at arbeidet med 
kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss ble innrettet slik at regjeringens vedtak av KS1 for 
Ringeriksbanen kunne tas hensyn til i planarbeidet. Dette ville innebåret at det ikke kunne vært fattet 
vedtak av kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss før KVU og KS1 for Ringeriksbanen var 
ferdigbehandlet. Med den frikoplingen som nå er gjort, kan det fattes planvedtak for E16 Skaret – 
Hønefoss selv om KVU og KS1 for Ringeriksbanen ikke er sluttført. Videre fremdrift for 
Ringeriksbanen kan bli avklart i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023. 
 
I høyhastighetsutredningen er det vist noen eksempler på hvordan en jernbane kan bli når man 
legger til grunn gjeldende geometriske krav. For Ringeriksbanen er det tegnet to løsninger 
som baserer seg på bane over Kroksund og hastighet 330 km/t. Disse er vist på kartene 
nedenfor. Dette må betraktes som eksempler på mulige jernbanetraseer innenfor gjeldende 
krav til høyhastighetstog. Høyhastighetsutredningen konkluderer med at Bergensbanen med 
Ringeriksbanen vil være den strekningen der man vil få den største nytten ved minst bruk av 
investeringsmidler. Det er ikke fattet noe vedtak om valg av noen av disse løsningene.  
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Figur 9-11: Eksempel 1 på jernbanetrasé for høyhastighet (330 km/t), hentet fra høyhastighetsutredningen, linje 
D1. Sort strek betyr tunnel, oransje strek betyr bru og rød strek betyr bane i dagen. (Ill.: Jernbaneverket) 
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Figur 9-12: Eksempel 2 på jernbanetrasé for høyhastighet (330 km/t), hentet fra høyhastighetsutredningen, linje 
D2. Sort strek betyr tunnel, oransje strek betyr bru og grønn strek betyr bane i dagen. (Ill.: Jernbaneverket) 

 
I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 av 29.02.2012 forslås det midler til 
videre utredning og planlegging av Ringeriksbanen innenfor scenariet der rammene økes med 45 %. 
Det er ikke foreslått midler til bygging av Ringeriksbanen i perioden 2014-2023.  
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9.5.2 Geometriske krav for veg og jernbane 
Tabellen nedenfor viser krav til minste horisontalradius og maksimal stigning for følgende: 

 Jernbane med maksimal hastighet 200 km/t: kravene som gjaldt da linjer for Ringeriksbanen 
ble utredet på 1990-tallet 

 Jernbane med maksimal hastighet 250 km/t: minimumskravet til nye jernbaner, og dermed 
minimumskrav i videre arbeid med Ringeriksbanen  

 Jernbane med hastighet 330 km/t: kravet som er lagt til grunn i høyhastighetsutredningen for 
de to eksemplene på Ringeriksbane som er vist på kartene ovenfor  

 Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t: kravene som legges til grunn for de fleste 
vegløsningene som utredes for E16 Skaret - Hønefoss (dimensjoneringsklasse S9/S8, se mer 
om dimensjoneringsklasse i kapitlet om vegstandard) 

 
Kravene til horisontalkurvatur og stigning angis på litt forskjellig måte for bane og veg. For bane angis 
det noen minimumskrav som kan følges under visse forutsetninger, samt normalkrav som gjelder mer 
generelt. Eksempelvis skal jernbanen normalt ikke ha mer enn 1,25 % stigning, men over kortere 
strekninger kan mer stigning tillates. For veger angis det kun ett krav for kurveradius og ett for 
stigning. Kravene som er angitt for veg gjelder for veg i dagen. For bruer og tunneler gjelder andre 
krav. Dette er kommentert i fotnoter. 

Tabell 9-9: Geometrikrav for veg og jernbane 

 Jernbane Veg 
Maksimal hastighet 200 km/t 250 km/t 330 km/t 100 km/t 
Minimum kurveradius horisontalt 1800 m 2900 m 3000 m 

700 m1 
Normalkrav kurveradius horisontalt 2400 m 4000 m 6300 m 
Maksimal stigning, normalkrav 1,25 % 1,25 % 1,25 % 

5 %2 
Maksimal stigning, maksimalkrav.  2,0 %3 2,0 %4 3,5 %5  
 
Som vi ser, er det vesentlige forskjeller på kravene til geometri for jernbane og veg. I praksis vil dette 
si at man har større muligheter til å tilpasse seg omgivelsene ved bygging av veg enn ved bygging av 
jernbane. Dersom veg og jernbane skal legges i en felles korridor, vil geometrikravene for jernbanen 
måtte være styrende. 
 
Vi ser også at det er store forskjeller i kravene til jernbanens horisontale kurveradius med maksimal 
hastighet 200 km/t og med maksimal hastighet 250 km/t. Det betyr at traseer som tegnes for 
Ringeriksbanen i fremtiden (opp mot 250 km/t) vil bli vesentlig forskjellige fra traseene som ble 
tegnet i forbindelse med utredning av Ringeriksbanen på 1990-tallet (200km/t). Det er derfor viktig at 
det i det videre planarbeidet for Ringeriksbanen vurderes grundig hvilken hastighetsstandard banen 
skal ha.  
 

9.5.3 Muligheter for felles korridor for veg og jernbane 
Trasé for Ringeriksbanen er ikke bestemt, og vi vet i dag ikke når en trasé kan bli vedtatt. 
Jernbaneverket legger vekt på at det ikke må planlegges og bygges løsninger for E16 som er til hinder 
for en fremtidig Ringeriksbane. Dersom fremdriften på de to prosjektene gir grunnlag for det, kan det i 
videre planlegging være aktuelt å vurdere felles utfordringer for prosjektene samlet. Dette kan dreie 
seg om temaer som massehåndtering, bruer og tunneler. 
 

                                                      
1 Kravet gjelder for veg i dagen. For tunneler og bruer er kravet strengere, i utgangspunktet 1050 m. I tillegg må 
krav til stoppsikt være oppfylt 
2 Undersjøiske tunneler kan ha stigning på 6 %. 
3 Tillates i en lengde opp til 3 km etter inngående vurderinger av banestrekningen.. 
4 Tillates i en lengde opp til 3 km etter inngående vurderinger av banestrekningen. 
5 Gjelder kun persontog 
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Dersom det blir aktuelt med jernbane og veg i delvis felles trasé, må videre planlegging skje i 
samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen.  
 
Samferdselsdepartementet har i sitt brev av 24. september 2012 (omtalt over) frikoplet planlegging av 
E16 fra Ringeriksbanen. Det er uvisst hvordan fremtidig prioritering av de to prosjektene blir, og om 
de vil være i samme planfase samtidig, slik at felles planlegging kan være mulig. 
 
Nedenfor er det for hver av de fem vegkorridorene drøftet om korridoren gir mulighet for felles 
korridor mellom veg og jernbane, og om utbygging av veg i korridoren kan være til hinder for en 
fremtidig Ringeriksbane. 
 
Kravene til maksimal stigning for jernbanen gjør at det ikke er mulig med noen felleskorridor for 
jernbane og veg på strekningen Skaret - Rørvik. Det er derfor strekningen Rørvik – Hønefoss som er 
drøftet nedenfor.  
 
 
Grønn korridor 
Alternativene i grønn korridor krysser Kroksund. Kravene til stigning for jernbanen gjør at den ikke 
kan krysse Kroksund i undersjøisk tunnel. Det betyr at alternativ 6, som har undersjøisk tunnel, ikke 
kan ha felles kryssing med jernbanen. 
 
Bruløsningene for veg som er tegnet i alternativ 1 og 12 i grønn korridor er basert på ei bru som går i 
kurve. En slik løsning lar seg ikke forene med felles kryssing av Kroksund for veg og jernbane, enten 
på to parallelle bruer eller på ei felles bru. En felles kryssing må skje i rettlinje. En mulighet er da å la 
E16 gå inn i en tunnel sør for Rørvik, ha kurve inne i tunnelen, og komme ut av tunnelen slik at man 
kan krysse Kroksund i en rettlinje. Dette gjør at krysset på Rørvik må flyttes til sør for tunnelen. 
Figurene nedenfor illustrerer de to løsningene. Den alternative løsningen er nærmere omtalt i kapittel 
10.2. 
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Figur 9-13: Løsningene med bru over Kroksund er tegnet med bru i kurve. Dette er ikke forenlig med felles 
kryssing for veg og jernbane 
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Figur 9-14: Alternativ løsning med kurve i en tunnel sør for Rørvik og kryssing av Kroksund i rettlinje. Denne 
løsningen gir mulighet for felles kryssing av Kroksund for veg og jernbane, enten på to parallelle bruer eller på 
ei felles bru 
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Etter kryssingen av Kroksund er alternativene i grønn korridor lagt i terrenget i retning Styggedalen i 
tråd med geometrikravene til veg med fartsgrense 100 km/t. Dersom veg og bane skal legges i felles 
korridor, må jernbanens geometrikrav styre traseen. Vegen må da tegnes om. Fordi det ikke er tegnet 
noen jernbanetrasé etter gjeldende geometrikrav i området der grønn korridor går, er det ikke mulig å 
konkludere med hvordan en felleskorridor vil bli.  
 
En utfordring ved felleskorridor for veg og bane i grønn korridor, er kryssing av Storelva. Felles bru 
eller to parallelle bruer vil bety større omfang på inngrepet enn vegbru alene. Videre vil 
jernbanekurvaturen gjøre det vanskeligere med lokal tilpasning.  
 
Dersom veg i grønn korridor blir bygget før man har lagt konkrete planer for Ringeriksbanens trasé, 
og man senere bestemmer seg for å bygge jernbanen i samme område som grønn korridor, kan det føre 
til økte kostnader for baneutbyggingen fordi man må tilpasse seg vegen. 
 
 
Blå korridor 
Brukryssingene av Kroksund i blå korridor er de samme som i grønn korridor. Vurderingene blir 
derfor de samme som i grønn korridor. 
 
Etter kryssingen av Kroksund er alternativene i blå korridor tilpasset omgivelsene så mye som mulig 
innenfor kravene til veggeometri. Denne tilpasningen er ikke mulig dersom kravene til 
jernbanegeometri skal oppfylles. Nord for Kroksund vurderes blå korridor å være uegnet som 
felleskorridor for veg og jernbane. 
 
Dersom veg i blå korridor blir bygget før man har lagt konkrete planer for Ringeriksbanens trasé, og 
man senere bestemmer seg for å bygge jernbanen i samme område som blå korridor, kan det føre til 
økte kostnader for baneutbyggingen fordi man må tilpasse seg vegen. 
 
Rød korridor 
Brukryssingene av Kroksund i rød korridor er de samme som i grønn korridor. Vurderingene blir 
derfor de samme som i grønn korridor. 
 
Etter kryssingen av Kroksund er alternativene i rød korridor tilpasset omgivelsene så mye som mulig 
innenfor kravene til veggeometri. Denne tilpasningen er ikke mulig dersom kravene til 
jernbanegeometri skal oppfylles. Nord for Kroksund vurderes rød korridor å være uegnet som 
felleskorridor for veg og jernbane. 
 
Dersom veg i rød korridor blir bygget før man har lagt konkrete planer for Ringeriksbanens trasé, og 
man senere bestemmer seg for å bygge jernbanen i samme område som rød korridor, kan det føre til 
økte kostnader for baneutbyggingen fordi man må tilpasse seg vegen. 
 
Gul korridor 
I gul korridor går vegen om Åsa. Dersom Ringeriksbanen skal legges om Åsa, kan det være 
muligheter for en felles korridor der jernbanens geometrikrav er styrende. Det er ikke tegnet noen 
jernbanetrasé om Åsa etter gjeldende geometrikrav. Vi vet derfor ikke hvordan en slik trasé kan bli.  
 
Dersom veg i gul korridor blir bygget før man har lagt konkrete planer for Ringeriksbanens trasé, og 
man senere bestemmer seg for å bygge jernbanen i samme område som gul korridor, kan det føre til 
økte kostnader for baneutbyggingen fordi man må tilpasse seg vegen. 
 
Rosa korridor 
Løsningene med bru over Kroksund i rosa korridor innebærer en rundkjøring i Rørvik. Rundkjøring 
gir mulighet for en «knekk» på veglinja, og rosa korridor krysser Kroksund på ei rettlinjet bru. 
Bruløsninger i rosa korridor vil derfor kunne tilpasses bruløsninger for jernbanen uten at man trenger 
tunnelen som trengs for denne tilpasningen i grønn, blå og rød korridor. 
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Etter kryssingen av Kroksund er ikke rosa korridor egnet som felleskorridor for jernbane og veg. Rosa 
korridor følger dagens E16 nordover fra Vik. 
 
Dersom veg i rosa korridor blir bygget før man har lagt konkrete planer for Ringeriksbanens trasé, og 
man senere bestemmer seg for å bygge jernbanen i samme område som rosa korridor, kan det føre til 
økte kostnader for baneutbyggingen fordi man må tilpasse seg vegen. Fordi rosa korridor ligger i 
dagens E16-trasé på strekningen Vik-Hvervenmoen, vil arealkonflikt mellom jernbanen og rosa 
korridor si det samme som arealkonflikt mellom dagens veg og jernbanen på denne strekningen. 
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9.6 Drøfting av måloppnåelse 
 

 
Det er definert syv mål for E16 Skaret – Hønefoss, og i dette kapittelet vurderes måloppnåelsen.  
 
Målene for E16 Skaret – Hønefoss er: 

1. Øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper 
2. Forbedret framkommelighet for alle brukere av vegen 
3. Reduserte avstandskostnadene ved å redusere kjøretiden 
4. Bedre trafikkløsningene for ekspressbussene  
5. Gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen 
6. Redusere miljøulempene for randbebyggelse langs dagens E16 
7. Holde miljøulempene langs ny veg på et akseptabelt nivå 

 

9.6.1 Mål 1: Øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper 
Det kan identifiseres to ulike trafikantgrupper i forbindelse med dette målet: Kjørende og 
gående/syklende. Kollektivreisene regnes som kjørende når de er i transportmiddelet. Gående og 
syklende behandles sammen i denne sammenhengen, og kollektivreisende regnes som gående når de 
ikke er i transportmiddelet.  
 
Det brukes ulike indikatorer for å angi måloppnåelsen for de forskjellige trafikantgruppene. For 
endring i trafikksikkerheten for kjørende brukes ulykkeskostnad fra den samfunnsøkonomiske 
analysen som indikator, redusert ulykkeskostnad i forhold til referansesituasjonen uten nye veg gir 
måloppnåelse.  
 
For å måle endring i trafikksikkerhet for gående og syklende brukes de kvalitative vurderingene som 
er gjort i kapittel 9.4 Tilrettelegging for gående og syklende. Ettersom E16 Skaret – Hønefoss først og 
fremst er et vegprosjekt, vurderes målet som oppnådd for gående og syklende dersom 
trafikksikkerheten er uendret i forhold til referansesituasjonen eller bedre. 
 
For at målet om økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper skal være oppnådd, er det lagt til grunn at 
både kriteriene for kjørende og gående/syklende slik de er redegjort for over må være tilfredsstilt. 
  

Fra planprogrammet: 
Konsekvensutredningen skal gjøre rede for prosjektets måloppnåelse. Dette kapitlet skal være et supplement 
til den samfunnsøkonomiske analysen. 
 
I drøftingen av målene skal følgende fremgå: 

- Henvisninger til den samfunnsøkonomiske analysen der denne gir relevant informasjon for å 
vurdere måloppnåelsen 

- Eventuelle uønskede fordelingsvirkninger, dvs. en vurdering av om oppnåelse av målet i et 
område fører til ulemper for andre områder 

- Klargjøring av eventuell usikkerhet i vurderingen av måloppnåelse 
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Tabell 9-10: Måloppnåelse med hensyn til målet om å øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper 

 Alternativ Kjørende Gående/syklende Samlet vurdering 

 
A1a Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A6a Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A12a Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 

 
A1b Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A6b Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 

A12b Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 

 

A2c Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A2e Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A2f Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A3c Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A3e Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A3f Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A4c Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A4e Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A4f Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A5c Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A5e Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A5f Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A7c Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A7e Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A7f Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 

 

A8 Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A9 Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 

A10 Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A11 Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 

 

B13d Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
B114d Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
C13d Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
C14d Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 

 
 

9.6.2 Mål 2: Forbedre fremkommeligheten for alle brukere av vegen 
Brukerne av E16 er bilister, kollektivtrafikk, gående og syklende. De kjørende kan igjen deles inn i 
lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Næringstrafikken er også en viktig brukergruppe, men det er 
ikke mulig å måle endringen i fremkommelighet for denne gruppen alene, næringstrafikkens 
fremkommelighet er den samme som den øvrige biltrafikkens fremkommelighet. Gående og syklende 
regnes som én gruppe i denne sammenhengen. Dette gjør at det totalt blir fire ulike grupper med 
brukere av vegen.  
 
Indikator for endring i fremkommelighet for gjennomgangstrafikk er kapasiteten på E16 
(dimensjoneringsklasse fra Håndbok 017) sammenliknet med trafikkmengden (ÅDT). For lokaltrafikk 
vurderes måloppnåelse ut i fra en vurdering av hvorvidt man har samme frihetsgrad i lokale vegvalg 
som i dag.  
 
For kollektivtrafikken er det gjort kvalitative vurderinger av bussens fremkommelighet i kapittel 9.3, 
og dette brukes som indikator. I kapittel 9.4 Tilrettelegging for gående og syklende er det gjort 
vurderinger av konfliktpunkter for gående og syklende. Dette brukes som indikator for endring i 
fremkommelighet for gående og syklende. Ettersom E16 Skaret – Hønefoss først og fremst er et 
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vegprosjekt, vurderes målet som oppnådd for gående og syklende dersom situasjonen er uendret fra 0-
alternativet eller bedre.  
 

Tabell 9-11: Måloppnåelse med hensyn til målet om å forbedre fremkommeligheten for alle brukere av vegen 

 
Alter-
nativ 

Gjennomgangs- 
trafikk 

Lokal- 
trafikk 

Gående/ 
syklende 

Kollektiv- 
trafikk 

Samlet vurdering 

 
A1a God måloppnåelse God måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A6a God måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A12a God måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 

 
A1b God måloppnåelse God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A6b God måloppnåelse Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 
A12b God måloppnåelse Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 

 

A2c God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A2e God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A2f God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A3c God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A3e God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A3f God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A4c God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A4e God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A4f God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A5c God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A5e God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A5f God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A7c God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A7e God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A7f God måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 

 

A8 Måloppnåelse Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A9 Måloppnåelse Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A10 Måloppnåelse Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
A11 Måloppnåelse Måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse 

 

B13d Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
B114d Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
C13d Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Måloppnåelse Ikke måloppnåelse 
C14d Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Ikke måloppnåelse Måloppnåelse Ikke måloppnåelse 

 
 
Når det gjelder gjennomgangstrafikken vurderes alle alternativer i grønn, blå og rød korridor å gi 
god måloppnåelse, ettersom gjennomgangstrafikken får benytte en firefeltsveg i stedet for dagens E16. 
Gul korridor vurderes å gi måloppnåelse, ettersom gjennomgangstrafikken kan benytte ny firefeltsveg. 
Samtidig viser trafikkberegningene at mye av gjennomgangstrafikken likevel vil velge dagens E16 på 
grunn av at ny firefeltsveg i gul korridor blir betydelig lengre enn dagens veg. Rosa korridor vurderes 
å ikke gi måloppnåelse på grunn av at kryssløsningene i denne korridoren er rundkjøringer, noe som 
vil redusere fremkommeligheten for gjennomgangstrafikken. 
 
For lokaltrafikken vurderes alternativene A1a og A1b å gi god måloppnåelse. Dette skyldes at 
samtidig som man kan benytte seg av dagens veg som i dag, kan man også enkelt benytte E16 mellom 
Vik og Hønefoss på grunn av krysset på Smiujordet. Øvrige alternativer i blå og grønn korridor 
vurderes å gi måloppnåelse, fordi dagens E16 blir liggende, og at man samtidig kan benytte ny E16, 
selv om det er litt mindre tilrettelagt for dette i disse alternativene. Samme begrunnelse gjelder for gul 
korridor. Alternativene i rød og rosa korridor vurderes å ikke gi måloppnåelse fordi ny E16 i 
eksisterende E16-trasé begrenser noen av vegvalgene lokaltrafikken har med dagens E16. 
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Målet om bedret fremkommelighet for gående og syklende vurderes som oppnådd i grønn korridor, 
hvor dagens system blir liggende urørt langs dagens E16, mens trafikken på vegen reduseres og bedrer 
forholdene for gående og syklende. Blå, rød, gul og rosa korridor vurderes ikke å gi måloppnåelse. I 
gul korridor vurderes situasjonen som uendret, og i rød og rosa korridor vurderes sitasjonen som 
forverret særlig på grunn av konfliktpunktene på Steinssletta. I blå korridor vurderes situasjonen som 
noe forverret, dette skyldes konfliktpunktet i krysset på Norderhov. 
 
Alle alternativ i grønn, blå og rosa korridor gir en liten forbedring i forholdene for 
kollektivtransporten, og dermed måloppnåelse. I grønn og blå korridor er bedringen knyttet til at 
bussenes fremkommelighet blir litt bedre, både for bussene som benytter ny E16 og for bussene som 
benytter den avlastede «gamlevegen». I rosa korridor er bedringene knyttet til at fremkommeligheten 
på E16 blir bedre når den får fire kjørefelt enn når den har to kjørefelt. 
 
I rød korridor er alle kombinasjoner som innebærer alternativ 2, 3 eller 7 på delstrekningen Rørvik – 
Stein vurdert å ikke gi noen endring for kollektivtrafikken i sum. Grunnen til dette er at de positive 
effektene av en liten forbedring i fremkommeligheten oppveies av ulemper knyttet til at holdeplasser 
blir borte på Steinssletta som følge av at ny E16 erstatter dagens veg. Alle kombinasjoner i rød 
korridor som innebærer alternativ 4 eller 5 på delstrekningen Rørvik – Stein er vurdert å gi en 
forverring av forholdene for kollektivtransporten. Dette skyldes at holdeplasser blir borte på 
Steinssletta og at alle busser som skal ta på passasjerer mellom Stein og Rørvik må kjøre Viksveien 
mellom Steinsåsen og Vik. Trafikkberegningene for gul korridor viser at bare en liten andel av 
trafikken vil velge å kjøre på den nye vegen om Åsa. Trafikksituasjonen på eksisterende E16 vil derfor 
være omtrent som i referansesituasjonen. Det er også vurdert som sannsynlig at bussene fortsatt vil 
benytte «gamlevegen». Dermed blir det ingen endringer av betydning for kollektivtrafikken.  
 
Samlet vurdering viser at grønn og blå korridor gir måloppnåelse, mens de andre korridorene ikke gir 
måloppnåelse. Alternativene i blå korridor vurderes å medføre måloppnåelse til tross for at målet ikke 
er nådd for gående og syklende. Årsaken til at alternativene ikke oppfyller målet om økt 
fremkommelighet for gående og syklende er at situasjonen knyttet til konfliktpunkter vurderes som 
noe forverret på grunn av kryssløsningen på Norderhov. I totalvurderingen veier måloppnåelsen for de 
andre trafikantgruppene opp for at målet ikke er nådd for gående og syklende i akkurat dette krysset. 
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9.6.3 Mål 3: Redusere avstandskostnadene ved å redusere kjøretiden 
Dette målet gjelder biltrafikken. Reisetiden på E16 mellom Skaret og Ve, slik den er beregnet i 
transportmodellen i kapittel 4.8 Reisetid, er lagt til grunn. Alle alternativ gir tidsbesparelse 
sammenlignet med referansesituasjonen i 2040. Med ett unntak er også alle alternativ beregnet å gi 
kortere reisetid med ny veg i 2040 enn på eksisterende veg i dag (2010).  
 
Det er usikkerhet knyttet til beregningene av reisetid i transportmodellen. For at målet om redusert 
kjøretid skal anses som oppnådd, er det derfor lagt til grunn at kjøretiden på ny veg i 2040 må være 
minst 5 minutter kortere enn kjøretiden på eksisterende veg i 2040, og minst 2 minutter kortere enn 
kjøretiden på eksisterende veg i dag. Når disse kriteriene legges til grunn, er ikke den beregnede 
kjøretiden i gul og rosa korridor tilstrekkelig til å oppnå målet. 

Tabell 9-12: Måloppnåelse med hensyn til målet om å redusere avstandskostnadene ved å redusere kjøretiden 

 Alternativ 
Tidsbesparelse 
sammenlignet med 
dagens situasjon 

 
A1a Måloppnåelse 
A6a Måloppnåelse 
A12a Måloppnåelse 

 
A1b Måloppnåelse 
A6b Måloppnåelse 

A12b Måloppnåelse 

 

A2c Måloppnåelse 
A2e Måloppnåelse 
A2f Måloppnåelse 
A3c Måloppnåelse 
A3e Måloppnåelse 
A3f Måloppnåelse 
A4c Måloppnåelse 
A4e Måloppnåelse 
A4f Måloppnåelse 
A5c Måloppnåelse 
A5e Måloppnåelse 
A5f Måloppnåelse 
A7c Måloppnåelse 
A7e Måloppnåelse 
A7f Måloppnåelse 

 

A8 Ikke måloppnåelse 
A9 Ikke måloppnåelse 

A10 Ikke måloppnåelse 
A11 Ikke måloppnåelse 

 

B13d Ikke måloppnåelse 
B114d Ikke måloppnåelse 
C13d Ikke måloppnåelse 
C14d Ikke måloppnåelse 

 
 
Av alternativene som gir måloppnåelse er det alternativ A1a og A12a i grønn korridor som gir den 
største tidsbesparelsen for gjennomgangstrafikken, nesten 7 minutter i forhold til dagens situasjon og 
nesten 9 minutter i forhold til situasjonen i 2040 uten ny veg.  Alternativ A6b i blå korridor er beregnet 
å gi en tidsbesparelse på 4 minutter i forhold til dagens situasjon (i overkant av 6 minutter i forhold til 
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referansesituasjonen i 2040), og er det alternativet som gir måloppnåelse som fører til lavest reduksjon 
i reisetid. 
 

9.6.4 Mål 4: Bedre trafikkløsningene for ekspressbussene  
Indikator for måloppnåelse er kvalitative vurderinger fra kapittel 9.3 Kollektivtransport. 
 

Tabell 9-13: Måloppnåelse med hensyn til målet om å bedre trafikkløsningene for ekspressbussene 

 Alternativ 
Bedres trafikkløsningen 
for ekspressbussene? 

 
A1a Måloppnåelse 
A6a Måloppnåelse 
A12a Måloppnåelse 

 
A1b Måloppnåelse 
A6b Måloppnåelse 

A12b Måloppnåelse 

 

A2c Måloppnåelse 
A2e Måloppnåelse 
A2f Måloppnåelse 
A3c Måloppnåelse 
A3e Måloppnåelse 
A3f Måloppnåelse 
A4c Ikke måloppnåelse 
A4e Ikke måloppnåelse 
A4f Ikke måloppnåelse 
A5c Ikke måloppnåelse 
A5e Ikke måloppnåelse 
A5f Ikke måloppnåelse 
A7c Måloppnåelse 
A7e Måloppnåelse 
A7f Måloppnåelse 

 

A8 Ikke måloppnåelse 
A9 Ikke måloppnåelse 

A10 Ikke måloppnåelse 
A11 Ikke måloppnåelse 

 

B13d Måloppnåelse 
B14d Måloppnåelse 
C13d Måloppnåelse 
C14d Måloppnåelse 

 
Alle alternativ i grønn, blå og rosa korridor, samt kombinasjoner i rød korridor som innebærer 
alternativ 2, 3 og 7 på delstrekningen Rørvik – Stein, gir litt forbedring i trafikkløsningen for 
ekspressbussene. Det betyr at målet om å bedre trafikkløsningen for ekspressbussene til en viss grad 
blir innfridd for disse løsningene.  
 
Kravet for måloppnåelse er at det skal være en forbedring i trafikkløsningen for ekspressbussene. I gul 
korridor vurderes trafikkløsningen å være uendret, og dermed er ikke målet oppnådd. 
 
Kombinasjoner i rød korridor som innebærer alternativ 4 og 5 på delstrekningen Rørvik – Stein gir 
forverring i trafikkløsningen for ekspressbussene. Disse løsningene er derfor lengst fra å oppnå 
prosjektets mål knyttet til ekspressbusser. 
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9.6.5 Mål 5: Gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen 
For å gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen, må konkurranseforholdet mellom buss og bil 
forskyves i bussens favør. Dette konkurranseforholdet er vurdert i kapittel 9.3 Kollektivtransport, og 
det er disse vurderingene som er brukt som indikator for målet om å gjøre busstransport mer attraktivt.  
 

Tabell 9-14: Måloppnåelse med hensyn til målet om å gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen 

 Alternativ 
Konkurranseforholdet 
buss/bil 

 
A1a Ikke måloppnåelse 
A6a Ikke måloppnåelse 
A12a Ikke måloppnåelse 

 
A1b Ikke måloppnåelse 
A6b Ikke måloppnåelse 

A12b Ikke måloppnåelse 

 

A2c Ikke måloppnåelse 
A2e Ikke måloppnåelse 
A2f Ikke måloppnåelse 
A3c Ikke måloppnåelse 
A3e Ikke måloppnåelse 
A3f Ikke måloppnåelse 
A4c Ikke måloppnåelse 
A4e Ikke måloppnåelse 
A4f Ikke måloppnåelse 
A5c Ikke måloppnåelse 
A5e Ikke måloppnåelse 
A5f Ikke måloppnåelse 
A7c Ikke måloppnåelse 
A7e Ikke måloppnåelse 
A7f Ikke måloppnåelse 

 

A8 Ikke måloppnåelse 
A9 Ikke måloppnåelse 

A10 Ikke måloppnåelse 
A11 Ikke måloppnåelse 

 

B13d Ikke måloppnåelse 
B14d Ikke måloppnåelse 
C13d Ikke måloppnåelse 
C14d Ikke måloppnåelse 

 
Målet om å gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen oppnås ikke i noen alternativ. Som det 
fremgår av kapittel 9.3 Kollektivtransport, medfører alle alternativ at konkurranseforholdet buss/bil 
forskyves i bilens favør, unntatt i gul korridor, der konkurranseforholdet vurderes å forbli uendret. 
Uendret konkurranseforhold er imidlertid ikke nok til å oppnå målet om å gjøre busstransport mer 
attraktivt.  
 
Kombinasjoner i rød korridor som innebærer alternativ 4 og 5 på delstrekningen Rørvik – Stein er 
lengst fra å oppnå målsetningen om å gjøre kollektivtransport mer attraktivt. I disse løsningene 
forskyves konkurranseforholdet buss/bil klart i bilens favør. 
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9.6.6 Mål 6: Redusere miljøulempene for randbebyggelse langs dagens E16 
For å måle endringen i miljøulemper for randbebyggelsen langs dagens E16 brukes endring i 
trafikkmengde (ÅDT) fra dagens situasjon (2010). Det forutsettes at lokale miljøulemper langs E16 i 
stor grad skyldes mye trafikk, og at en reduksjon i trafikkmengden vil redusere miljøulempene.  
 

Tabell 9-15: Måloppnåelse med hensyn til målet om å redusere miljøulempene for randbebyggelse langs dagens 
E16 

 Alternativ Trafikkreduksjon 

 
A1a Måloppnåelse 
A6a Måloppnåelse 

A12a Måloppnåelse 

 
A1b Måloppnåelse 
A6b Måloppnåelse 

A12b Måloppnåelse 

 

A2c måloppnåelse 
A2e Ikke måloppnåelse 
A2f Måloppnåelse 
A3c Måloppnåelse 
A3e Ikke måloppnåelse 
A3f Måloppnåelse 
A4c Ikke måloppnåelse 
A4e Ikke måloppnåelse 
A4f Ikke måloppnåelse 
A5c Ikke måloppnåelse 
A5e Ikke måloppnåelse 
A5f Ikke måloppnåelse 
A7c Måloppnåelse 
A7e Ikke måloppnåelse 
A7f Måloppnåelse 

 

A8 Ikke måloppnåelse 
A9 Ikke måloppnåelse 

A10 Ikke måloppnåelse 
A11 Ikke måloppnåelse 

 

B13d Ikke måloppnåelse 
B14d Ikke måloppnåelse 
C13d Ikke måloppnåelse 
C14d Ikke måloppnåelse 

 
Ingen av korridorene gir lavere trafikkmengde mellom Skaret og Rørvik, siden alle alternativer ligger i 
dagens trasé på denne strekningen.  
 
Alternativene i grønn og blå korridor reduserer trafikkmengden på dagens E16 mellom Rørvik og 
Styggedalen/Hvervenmoen, og vurderes derfor å innfri målet om å redusere miljøulempene langs 
dagens E16.  
 
Alternativ A2c, A2f, A3c, A2f, A7c og A7f vurderes også å gi måloppnåelse. De reduserer 
trafikkbelastningen på store deler av dagens E16.  
 
Alternativ A4c, A4e, A4f, A5c, A5e og A5f i rød korridor vil fortsatt gi trafikkbelastning både i Vik 
og på Steinssletta, slik at reduksjonen i miljøulempene langs eksisterende e16 ikke vurderes å være 
tilstrekkelige til å gi måloppnåelse. 
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Alternativene i gul og rosa korridor vil gi svært liten eller ingen reduksjon i trafikkmengden på dagens 
E16, og gir dermed ikke måloppnåelse. 
 
 

9.6.7 Mål 7: Holde miljøulempene langs ny veg på et akseptabelt nivå 
For å angi miljøulemper langs ny veg benyttes følgende indikator: samlet vurdering av ikke-prissatte 
konsekvenser (se kapittel 8). Akseptabelt nivå defineres her å være at konsekvensene ikke defineres å 
stride mot nasjonale mål for de ikke-prissatte konsekvensene (slik dette er definert i Statens vegvesens 
Håndbok 140 Konsekvensanalyser). 
 

Tabell 9-16: Måloppnåelse med hensyn til målet om å holde miljøulempene langs ny veg på et akseptabelt nivå 

 Alternativ Måloppnåelse 

 
A1a Ikke måloppnåelse 
A6a Måloppnåelse 
A12a Måloppnåelse 

 
A1b Ikke måloppnåelse 
A6b Måloppnåelse 

A12b Måloppnåelse 

 

A2c Ikke måloppnåelse 
A2e Ikke måloppnåelse 
A2f Ikke måloppnåelse 
A3c Måloppnåelse 
A3e Måloppnåelse 
A3f Måloppnåelse 
A4c Ikke måloppnåelse 
A4e Ikke måloppnåelse l 
A4f Måloppnåelse 
A5c Måloppnåelse 
A5e Måloppnåelse 
A5f Måloppnåelse 
A7c Måloppnåelse 
A7e Måloppnåelse 
A7f Måloppnåelse 

 

A8 Ikke måloppnåelse 
A9 Måloppnåelse 

A10 Ikke måloppnåelse 
A11 Måloppnåelse 

 

B13d Måloppnåelse 
B14d Måloppnåelse 
C13d Måloppnåelse 
C14d Måloppnåelse 

 
Følgende alternativer gir ikke måloppnåelse: Alternativ A1a i grønn korridor, alternativ A1b i blå 
korridor, alternativ A2c, A2e, A2f, A3e, A4e og A7e i rød korridor og alternativ A8 og A10 i gul 
korridor. Øvrige alternativer oppfyller målet om å holde miljøulempene langs ny veg på et akseptabelt 
nivå ut fra indikatoren angitt ovenfor. 
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9.6.8 Oppsummering av måloppnåelse 
Tabellen nedenfor oppsummerer måloppnåelsen. Blått indikerer at målet oppnås, rødt indikerer at det 
ikke oppnås. 
 

Tabell 9-17: Oppsummering av måloppnåelse 
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Vi ser at ingen alternativ gir oppnåelse av alle målene. Dette skyldes at ingen alternativ gjør 
busstransport mer attraktivt på strekningen (mål 5).  
 
Alternativ A6a og A12a i grønn korridor og alternativ A6b og A12 b i blå korridor best måloppnåelse. 
Med disse alternativene er det kun det nevnte målet om å gjøre busstransport mer attraktivt som ikke 
oppnås. 
 
Nest best måloppnåelse får man i alternativ A1a i grønn korridor, alternativ A1b i blå korridor og 
alternativ A3c, A3f, A7c og A7f i rød korridor. Disse alternativene gir oppnåelse av fem av de sju 
målene.  
 
I tillegg til målet om å gjøre busstransport mer attraktiv på strekningen, er det målet om å holde 
miljøulempene langs ny veg på et akseptabelt nivå som ikke oppnås i alternativ A1a og A1b. Begge 
disse gir så store negative ikke-prissatte konsekvenser at de strider mot nasjonale mål etter 
definisjonen i Vegvesenets Håndbok 140 Konsekvensanalyser.  
 
For alternativ A3c, A3f, A7c og A7f er det i tillegg til målet om å gjøre busstransport mer attraktivt på 
strekningen, målet om å forbedre framkommeligheten for alle brukere av vegnettet som ikke 
tilfredsstilles. Dette skyldes at disse alternativene ikke bedrer fremkommeligheten for lokaltrafikk, 
gang-/sykkeltrafikk eller kollektivtrafikk. 
 
Alternativene i gul og rosa korridor gir dårligst måloppnåelse. Med de indikatorene som er lagt til 
grunn i dette kapitlet, oppnås kun ett mål ved alternativene i disse korridorene. I gul korridor oppnås 
til en viss grad økt trafikksikkerhet. I rosa korridor oppnås målet om bedre trafikkløsninger for 
ekspressbussene. 
 
 



 
 

 
 

10. Mulige forbedringer av 
vegløsningene  

 
 

10.1 Innledning 
Underveis i arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning har det kommet opp to mulige 
forbedringer av vegløsningene i planprogrammet. Den ene innebærer en alternativ bruløsning over 
Kroksund, den andre er en alternativ løsning i området Hvervenmoen – Styggedalen. I dette kapitlet 
presenteres disse to løsningene. 
 
For hver løsning gis det først en beskrivelse av bakgrunnen for at løsningen kan være en forbedring i 
forhold til opprinnelig løsning. Deretter beskrives den alternative løsningen, og så gis en vurdering av 
hvilke konsekvenser den alternative løsningen vil medføre i forhold til opprinnelig løsning. 
 

10.2 Alternativ brukryssing over Kroksund 

10.2.1 Bakgrunn 
Traseen for Ringeriksbanen er uavklart. Se mer om dette i kapittel 9.5 Vegkorridorenes egnethet for 
jernbanebygging. Det kan bli aktuelt med jernbane over Kroksund. Hvis både veg og jernbane skal 
krysse Kroksund på bru, bør disse bruene enten være parallelle eller eventuelt slås sammen til ei felles 
bru. Dette er ikke vurdert nærmere. 
 
Bruløsningene over Kroksund i grønn, blå og rød korridor er tegnet med ei bru i slak kurve (se kart i 
kapittel 9.5 Vegkorridorenes egnethet for jernbaneutbygging). Ei slik bru vil ikke kunne gå parallelt 
med eller kombineres med ei jernbanebru. Det er derfor sett på muligheten for å krysse Kroksund på ei 
rett bru. Denne alternative bruløsningen kan inngå i alle alternativ i grønn, blå og rød korridor 
som har bru over Kroksund. 
 

10.2.2 Beskrivelse 
Vegen mellom Skaret og Rørvik går i nord -sør-retning, mens kryssingen av Kroksund går i øst-vest-
retning. Dermed er det nødvendig med kurve på vegen på Rørvik-siden før brukryssingen. For å kunne 
krysse Kroksund på ei rett bru, må denne kurven være avsluttet før brua begynner. På grunn av det 
sidebratte terrenget, vil det være nødvendig å legge kurven i en tunnel. 
 
Den alternative løsningen er derfor basert på at vegen går inn i en tunnel sør for Rørvik. Tunnelen 
anslås å bli ca. 1,1 km lang, inkludert en antatt løsmassetunnel (betongtunnel) ved Rørvik på rundt 100 
m. Stigningen/fallet i tunnelen er anslått å kunne bli i underkant av 4 %. 
 
Det halve sørvendte krysset på Rørvik flyttes til sørenden av tunnelen. Eksisterende E16 benyttes 
mellom Rørvik og krysset. Inngrepet på Rørvik reduseres i forhold til opprinnelig løsning fordi krysset 
er flyttet. Den nye løsningen vil beslaglegge Rørvik Camping. Eksisterende tilknytning mellom fv. 
155 Utstranda og eksisterende E16 kan beholdes som i dag. Eksisterende E16 vil bli liggende 
tilsvarende som i dag og krysse over ny E16. 
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Den alternative brua vil krysse mer vinkelrett på Kroksund enn opprinnelig løsning. Brua blir derfor 
kortere. Mens opprinnelig bru i kurve vil bli rundt 700 m, vil den alternative rette brua bli rundt 550 
m. 
 
På nordvestsiden av Kroksund kommer brua i land litt lenger sør enn opprinnelig løsning. Dette gjør at 
det ikke er behov for omlegging av Tangenveien slik som i opprinnelig løsning. 
 
Den nye løsningen vil gi samme forhold for omkjøring ved stengt veg som opprinnelig løsning. 
 
Figuren på neste side viser den alternative bruløsningen. 

10.2.3 Kostnader 
Den alternative løsningen er grovt anslått å øke kostnadene med 220 mill. kr i forhold til opprinnelig 
løsning. 
 

10.2.4 Trafikk 
Alternativ løsning vurderes å gi samme trafikkfordeling som opprinnelig løsning. 
 

10.2.5 Risikovurderinger 
I risikovurderingen av trafikksikkerhet (kapittel 5.1) er det pekt på at den slake kurven på brua i 
opprinnelig løsning kan medføre en risiko ved ising og glatt kjørebane. Med rett bru vil risiko knyttet 
til kurven bli borte. Alternativ løsning vurderes derfor å være litt bedre med hensyn til 
trafikksikkerhet. 
 

10.2.6 Prissatte konsekvenser 
Som nevnt over vurderes alternativ løsning å gi samme trafikkfordeling som opprinnelig løsning. Den 
prissatte nytten av prosjektet vurderes derfor å bli tilnærmet den samme som med opprinnelig løsning. 
 
Investeringskostnadene ved den alternative løsningen anslås å bli rundt 220 mill. kr høyere. I tillegg 
vil den alternative løsningen medføre at drifts- og vedlikeholdskostnadene for vegen øker fordi det er 
langt dyrere å drifte og vedlikeholde veg i tunnel enn veg i dagen. Det er ikke beregnet hvor mye dette 
vil utgjøre. 
 
På grunn av høyere kostnader til investering og drift-/vedlikehold, vurderes den alternative 
bruløsningen å gi dårligere netto nytte enn opprinnelig løsning. 
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Figur 10-1: Alternativ løsning med rett bru over Kroksund kan inngå i alle alternativ i grønn, blå og rød 
korridor med bru over Kroksund 
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10.2.7 Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde 
Totalt sett er denne løsningen bedre for landskapsbilde enn den opprinnelige løsningen. Det kaotiske 
kryssområdet i det trange området ved Rørvik unngås, noe som er en stor fordel. Det er også en fordel 
at brua krysser rett over fjorden, men forskjellen på en buet bru og en rett bru i dette landskapet er ikke 
stor dersom vegen krysser fjorden alene (dvs. uten samtidig kryssing med jernbane). Landingen på 
nordsiden av fjorden er imidlertid noe dårligere da mer av en markert kolle blir ødelagt og skjæringen 
her dessuten blir høyere. Brua får således en dårligere forankring på nordsiden enn i opprinnelig 
løsning. Tilknytningen mellom ny E16 og eksisterende veg medfører dessuten forholdsvis store 
terrenginngrep i form av skjæringer. Disse skjæringene ligger imidlertid slik til at de blir skjult fra 
fjorden. Løsningen er samlet sett bedre enn den opprinnelige, men har fortsatt en del ulemper for 
landskapsbilde. 
 
Det som virkelig kommer til å bety noe for landskapsbilde i dette området er hvor vidt det blir bare en 
vegbru eller om det i tillegg kommer en jernbanebru. En vegbru alene vil til en viss grad harmonere 
med landskapet, men dersom både veg og jernbane skal krysse Kroksund i bru vil det medføre en 
svært bred brukryssing som vil bryte med landskapets skala. Samtidig er det slik at dersom det først 
blir både vegbru og jernbanebru over Kroksund, vil det være en stor fordel at vegbrua krysser rett slik 
at en eventuell jernbanebru kan følge den i linjeføringen.  
 

Nærmiljø og friluftsliv 
Den nye planløsningen representerer en forbedring for nærmiljø/friluftsliv av flere årsaker. Dagens 
støy og barrierevirkning fra eksisterende E16 blir vesentlig redusert hvis ny E16 legges i tunnel forbi 
Elstangen. Dette er en strekning hvor det ligger boligbebyggelse på oversiden av vegen, mens viktige 
og potensielt viktige nærmiljøkvaliteter knyttet til strandsonen, ligger på nedsiden av vegen. Hvis ny 
E16 legges i tunnel, vil eksisterende E16 gjennom området bli en mer lokal veg med redusert 
trafikkmengde. Dette kan, og vil sannsynligvis, redusere barrierevirkningen av E16 lokalt, slik at det 
blir lettere å ferdes mellom boligområdene og Tyrifjorden. 
 
Tilsvarende som opprinnelig løsning, vil også den nye løsningen beslaglegge Rørvik Camping. Den 
nye løsningen vil imidlertid gi betydelig mindre arealbeslag i Rørvik enn opprinnelig løsning, slik at 
forringelsen av nærmiljøet vil bli mindre.  
 
På nordvestsiden av Kroksund vil den nye løsningen gi litt mindre inngrep enn opprinnelig løsning 
fordi veganlegget med ny løsning går i utkanten av et lite boligområde i stedet for å gå gjennom det. 
Belastningen på dette nærmiljøet blir dermed litt mindre enn med opprinnelig løsning. 
 

Naturmiljø 
Den alternative løsningen vil gi ei kortere og rettere bru over Kroksund, og dermed redusere 
arealinngrepet i vannarealene noe. Barrierevirkningen vil trolig ikke endres vesentlig i forhold til 
opprinnelig løsning. Konsekvensen for delområde Kroksund vil heller ikke endres i forhold til 
opprinnelig løsning (middels negativ). 
 

Kulturmiljø 
Endring av krysset på Rørvik og brua over Kroksund vil ikke gi vesentlig endrete konsekvenser for 
kulturmiljøet.   
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Naturressurser 
Justert korridor for bru og veg i dagen ved Rudsødegården vil medføre arealinngrep i dyrket mark på 
størrelser med opprinnelig løsning, men vil medføre at et større udelt areal blir liggende igjen på 
østsiden at traseen. En unngår også tap av gårdstunet på Rudsødegården. Fordi konsekvensene for 
naturressurser på denne delstrekningen i begge løsninger i stor grad er knyttet opp til Smiujordet, får 
ikke den alternative løsningen vesentlig lavere konsekvens enn den opprinnelige løsningen (stor 
negativ konsekvens for alternativ A1a/A1b). 
 

10.2.8 Regionale virkninger 

Endret arealbruk som følge av tiltaket 
Konsekvensene knyttet til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og 
kommunale planer for arealbruk vurderes å bli de samme som med opprinnelig løsning. 

Konsekvenser for næringslivet 
Konsekvensene for næringslivet vurderes å bli de samme som med opprinnelig løsning. Også den 
alternative løsningen medfører beslag av Rørvik camping. 

Kollektivtransport 
Konsekvensene for kollektivtransport vurderes å bli de samme som med opprinnelig løsning. 

Tilrettelegging for gående og syklende 
Konsekvensene med hensyn til tilrettelegging for gående og syklende vurderes å bli de samme som 
med opprinnelig løsning.  

Vegkorridorenes egnethet for jernbaneutbygging 
Dette temaet er bakgrunnen for den alternative bruløsningen. Opprinnelig bruløsning gir ikke mulighet 
for å legge vegbru og jernbanebru over Kroksund parallelt, og ikke mulighet for ei eventuell felles bru 
for veg og jernbane. Den alternative bruløsningen gir muligheter for begge deler. Når det gjelder 
vegkorridorenes egnethet for jernbanebygging vurderes derfor alternativ løsning å være mye bedre enn 
opprinnelig løsning. Se også kapittel 9.5.3 Muligheter for felles korridor for veg og jernbane. 
 
 

10.3 Alternativ løsning i området Hvervenmoen – Styggedalen 

10.3.1  Bakgrunn 
Alle løsninger i blå, rød, gul og rosa korridor ender på Hvervenmoen, mens grønn korridor ender i 
Styggedalen. Med løsninger som ender på Hvervenmoen må man på et senere tidspunkt bygge veg 
videre til Styggedalen. Når en skal sammenligne de andre korridorene med grønn korridor, bør en ta 
med dette i vurderingen. Det er derfor tegnet et eksempel på en mulig vegløsning mellom 
Hvervenmoen og Styggedalen. Kartet nedenfor viser løsningen. 
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Hvervenmoen og kryss med fv. 158 ved Norderhov. Kryss med fv. 158 ved Norderhov er derfor ikke 
med i den alternative løsningen. 
 
Alternativene i rød korridor har ikke kryss ved Norderhov. 

10.3.3 Kostnader 
Et kostnadsoverslag tyder på at det vil bli rundt 100 millioner kr billigere å bygge alternativ løsning til 
Styggedalen enn opprinnelig løsning til Hvervenmoen. En viktig grunn til dette er at man slipper å 
innløse kostbare næringsarealer på Hvervenmoen. 
 
Opprinnelig løsning om Hvervenmoen er altså 100 mill. kr dyrere enn ny løsning til Styggedalen. I 
opprinnelig løsning må man i en fremtidig situasjon også bygge seg videre fra Hvervenmoen til 
Styggedalen, og dette er som tidligere omtalt anslått å koste rundt 350 mill. kr. Kostnadsanslagene 
tyder dermed på at det er totalt 400 – 500 mill. kr å spare på å bygge alternativ løsning sør for 
Hvervenmoen til Styggedalen fremfor å bygge opprinnelig løsning gjennom Hvervenmoen pluss ny 
veg Hvervenmoen – Styggedalen. 
 

10.3.4 Trafikk 
Det er ikke gjort egne trafikkberegninger for den alternative løsningen. Tilgjengeligheten til 
Hvervenmoen og Hønefoss vurderes å bli tilnærmet den samme som i opprinnelig løsning. Den 
alternative løsningen anslås å gi tilnærmet samme trafikkfordeling som opprinnelig løsning med 
hensyn til Hvervenmoen.  
 
I alternativene i blå korridor blir tilgjengeligheten til fv. 158 Gomsrudveien dårligere med alternativ 
løsning fordi kryss ved Norderhov ikke inngår. Det er ikke analysert nærmere hvordan dette vil 
påvirke trafikk som for eksempel skal til Helgelandsmoen. 

10.3.5 Risikovurderinger 
I risikovurderingen er det påpekt at kryssløsningen ved Norderhov i opprinnelig blått alternativ A1b 
har en løsning for gående og syklende som gjør at det er fare for at disse vil benytte bilbrua over E16. 
Strekningen er skoleveg. Med alternativ løsning utgår dette krysset, og denne problemstillingen blir 
ikke lenger relevant. 
 
I øvrige alternativ vurderes ikke den alternative løsningen å medføre endringer i vurderingen av risiko. 

10.3.6 Prissatte konsekvenser 
Den alternative løsningen vurderes å tilnærmet samme nytte som opprinnelig løsning for trafikanter 
som skal til og fra Hvervenmoen/Hønefoss. I blå korridor vil nytten for trafikanter som ville ha 
benyttet krysset ved Norderhov med opprinnelig løsning, bli redusert som følge av at krysset bortfaller 
med alternativ løsning. Nytten for gjennomgangstrafikken bli bedre med alternativ løsning fordi det 
blir ny veg helt til Styggedalen, ikke bare til Hvervenmoen som i opprinnelig løsning. Samlet anslås 
nytten for trafikantene å bli den samme eller litt bedre enn med opprinnelig løsning. 
 
Investeringskostnadene er som nevnt anslått å bli rundt 100 mill. kr lavere med alternativ løsning. 
Dette vil påvirke prosjektets netto nytte positivt.  
 
Den alternative løsningen vurderes med bakgrunn i dette å gi litt bedre netto nytte enn opprinnelig 
løsning. 
 
Sammenligner vi med en fremtidig situasjon der vi forutsetter at det også må investeres i 
størrelsesorden 350 mill. kr i ny veg mellom Hvervenmoen og Styggedalen, fremstår alternativ løsning 
sør for Hvervenmoen som klart bedre enn opprinnelig løsning gjennom Hvervenmoen. 
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10.3.7 Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde 
Ved vurderingen av den nye løsningen, er denne sammenlignet med konsekvensene av en eventuell 
forbindelse mellom Hvervenmoen og Styggedalen i tillegg til den opprinnelige løsningen ved 
Hvervenmoen. 
 
Brukryssingen og krysset ved Styggedalen vurderes som forholdsvis like på de to alternativene og har 
samme konsekvens for landskapsbilde. 
 
Det opprinnelige krysset ved Hvervenmoen har ubetydelig konsekvens for landskapsbilde (0). Videre 
nordover vil vegen krysse et ravinelandskap på en kort strekning. Dette har middels til stor verdi, og 
omfanget blir stort fordi det blir betydelige terrenginngrep. Konsekvensen på denne strekningen blir 
dermed stor negativ (---). Videre herifra går vegen i utkanten av et stort jorde med middels verdi for 
landskapsbilde. Her ligger vegen godt forankret til det overordnede vegetasjonsmønsteret, men 
medfører en god del terrenginngrep. Omfanget blir middels negativt, slik at konsekvensen blir middels 
negativ (--).  
 
Den nye løsningen går først gjennom et relativt flatt skoglandskap med middels verdi. Her blir det lite 
terrenginngrep, og vegen blir skjult av skogen. Omfanget blir derfor lite, noe som gir ubetydelig til 
liten negativ konsekvens (0/-). Videre nordover krysser vegen jordbrukslandskap med middels verdi 
på begge sider av Storelva. Her blir terrenginngrepene akseptable, men vegen krysser midt ute på 
jordene og forholder seg således ikke til det overordnede vegetasjonsmønsteret. Omfanget vurderes 
som middels, slik at konsekvensen blir middels negativ (--). 
 
Ut fra dette vurderes den nye løsningen som noe bedre for landskapsbilde enn den opprinnelige. Tar 
man i tillegg med at med den nye løsningen unngår kryss ved Norderhov, blir den nye løsningen klart 
bedre for landskapsbilde enn den opprinnelige. 
 

Nærmiljø og friluftsliv 
Den alternative løsningen innebærer vesentlig økt barriereeffekt hvor beboerne på Hvervenmoen 
avskjæres fra sitt viktigste nærfriluftslivsområde sør for boligfeltet. Det er svært viktig at friluftslivs- 
og nærmiljøinteressene kompenseres med over-/underganger for å dempe barrierevirkningen. En 
fordel med løsningen, som likevel ikke oppveier ulempene, er at barrieren som dagens E16 
representerer mellom beboerne på Hvervenmoen og Hønefoss, svekkes, og adkomsten mot Hønefoss 
for syklister og gående opprettholdes som i dag.    
 
Både Hvervenmoen boligfelt og barnehagen lengre vest, vil bli fysisk innrammet av det samlede 
vegnettet og utsatt for trafikkstøy både fra nord og sør. Trafikken på dagens E16 (øst for Storelva) vil 
reduseres som følge av tiltaket, men ikke forsvinne. 
 
Eventuelle støyskjermingstiltak langs vegen vil svekke viktige visuelle nærområdekvaliteter ved å 
hindre innsynet fra boligfeltet til et av få gjenværende ”naturområder”. 

Naturmiljø 
Alternativ løsning med veg sør for næringsområdet på Hvervenmoen vil trolig ødelegge en lokalitet 
for plantearten bittergrønn (sterkt truet, EN). Arten er siden 1985 bare gjenfunnet på 13 lokaliteter i 
Norge, og en ødeleggelse av et leveområde vurderes å være i strid med Naturmangfoldlovens § 10 om 
samlet belastning.  
 
Sammenlignet med alternativ b i blå korridor, innebærer denne løsningen at krysset ved Gusgården 
fjernes, og nærføringen til Juveren naturreservat blir noe mindre. Alternativ c i rød korridor innebærer 
heller ikke i utgangspunktet kryss ved Gusgården, og forskjellene mellom dette og alternativ løsning 
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er ubetydelige. Det samme gjelder med hensyn til nærføring mot Storelva/Bjørkelunden. Her er også 
forskjellene på alle alternativene små.  
 
Alternativ løsning innebærer kryssing av Storelva litt sør for dagens E16 og veg i dagen videre til 
Styggedal-krysset. Kryssingen av Storelva vil skje i et område med lavere verdier for naturmiljø 
sammenlignet med elvestrekningen videre nedstrøms, og tiltaket vil heller ikke berøre naturområder av 
særskilt verdi mellom Storelva og Styggedalen. 
 
Samlet sett vurderes alternativ løsning å være litt mer negativ (stor negativ på delstrekningen) enn 
alternativ b og c (middels til stor negativ) på grunn av ødeleggelse av en lokalitet for plantearten 
bittergrønn. 

Kulturmiljø 
På Hvervenmoem er det registrert store mengder automatisk fredete kulturminner. Her finnes 
kullfremstillingsanlegg, fangstgroper, gravminner og veganlegg. En ny trase gjennom dette området 
vil medføre konflikt med noen av disse. Kulturminnene anses å ha middels verdi, da de er 
representative for perioden, og ganske vanlige utmarksminner. Tiltaket vil medføre at kulturminner 
blir skadet eller ødelagt, og omfanget beregnes derfor til middels til stort negativt. Konsekvensen blir 
middels negativ (- -). 
 

Naturressurser 
Sammenlignet alternativ b (blå korridor) og c (rød korridor), vil den alternative løsningen beslaglegge 
mindre arealer med fulldyrket mark ved Gusgården og Hverven, men til gjengjeld beslaglegge nye 
arealer ved Monserud og mellom Storelva og Styggedalen. Netto arealbeslag blir trolig noe større i 
alternativ løsning. Noen arealer i disse områdene vil bli små og lite drivverdige. Forskjellen vil være 
størst i forhold til alternativ c, siden dette ikke innebærer arealbeslag knyttet til kryss ved Gusgården i 
opprinnelig løsning.  
 
Konsekvensene av alternativ løsning for vann- og georessurser vil være de samme som for opprinnelig 
alternativ b og c.   
 
Siden konsekvensene av alternativ b (middels til stor negativ) og c (stor negativ) allerede er så vidt 
store, endrer ikke alternativ løsning den samlede konsekvensvurderingen. 
 

10.3.8 Regionale virkninger 

Endret arealbruk som følge av tiltaket 
Konsekvensene knyttet til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og 
kommunale planer for arealbruk vurderes å bli tilnærmet de samme som med opprinnelig løsning. 

Konsekvenser for næringslivet 
Alle alternativ med kryss på Hvervenmoen er vurdert å medføre stor forverring i med hensyn til 
arealbeslag fordi de medfører at Esso-stasjonen, Ringerike Gjestegård og Skeidar møbelhus må rives. 
Med den alternative løsningen unngås dette arealbeslaget.  
 
For alternativene i blå korridor er opprinnelig løsning vurdert å gi en liten forbedring i 
tilgjengeligheten for Helgelandsmoen næringspark. Når krysset på Norderhov bortfaller i alternativ 
løsning, vil tilgjengeligheten til Helgelandsmoen forbli som i referansesituasjonen. 
 
Utover dette vurderes konsekvensene for næringslivet å bli de samme som med opprinnelig løsning. 
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Kollektivtransport 
I blått alternativ A1b er det med opprinnelig løsning vurdert å være potensial for å kunne tilrettelegge 
for at ekspressbusser kan bruke den nye vegen. En forutsetning for dette er at dagens pendlertilbud på 
Botilrud flyttes til det nye fulle krysset mellom lokalvegnettet og E16 ved Norderhov.  
 
Med den alternative løsningen bortfaller krysset ved Norderhov. Dermed bortfaller også potensialet for 
at ekspressbusser kan betjene pendlere og andre reisende i dette krysset i stedet for på Botilrud. Med 
bakgrunn i dette vurderes den alternative løsningen med veg sør for Hvervenmoen å gjøre alternativ 
A1b litt dårligere for ekspressbussene. 
 
Dersom alternativ løsning velges, må det i senere planlegging vurderes nærmere om det er behov for 
tilrettelegging for busstopp i forbindelse med krysset på Smiujordet i alternativ A1b, eller om 
bortfallet av krysset på Norderhov medfører at ekspressbussene vil fortsette å benytte eksisterende 
E16, slik at det ikke er behov for tilrettelegging i forbindelse med krysset på Smiujordet. 
 
For øvrige alternativ vurderes ikke den alternative løsningen å innebære noen endring med hensyn til 
kollektivtransport. 

Tilrettelegging for gående og syklende 
Som omtalt i kapittel 10.3.5 Risikovurderinger ovenfor, er krysset på Norderhov i alternativ A1b 
vurdert å gi en løsning som medfører risiko for gående og syklende. Denne problemstillingen 
bortfaller. 
 
For alle alternativ med opprinnelig løsning på Hvervenmoen er det pekt på at omleggingene av 
tilbudet til gående og syklende som følger av firefeltsveg med planskilt kryss gir en mer tungvinn 
løsning for gående og syklende (omveier). Med ny E16 i alternativ løsning sør for Hvervenmoen kan 
dagens tilbud til gående og syklende på Hvervenmoen beholdes. 
 
Den alternative løsningen vurderes å være litt bedre for gående og syklende enn opprinnelig løsning. 

Vegkorridorenes egnethet for jernbaneutbygging 
Denne justeringen av veglinja er ikke relevant for dette temaet. 
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11. Anbefaling 

 
Anbefalingen skal svare på tre spørsmål: 

 Bør tiltaket gjennomføres, dvs. bør det bygges ny E16 Skaret – Hønefoss? 
 Hvis vegen skal bygges, hvilket alternativ bør velges? 
 Hvis vegen skal bygges, hvilken standard bør legges til grunn? 

 

11.1 Bør tiltaket gjennomføres? 
Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret – Hønefoss. 
 
Anbefalingen er begrunnet med følgende: 

 Prosjektet gir bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader 
 Prosjektet bedrer trafikksikkerheten 
 Vegen inngår i en viktig nasjonal transportkorridor 
 Trafikkmengden tilsier etter kravene i vegnormalen at det bør bygges firefeltsveg på 

strekningen 
 Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, forutsatt at et alternativ med positiv 

samfunnsøkonomisk nytte velges 
 
Vegvesenet vurderer at disse forholdene til sammen veier opp for de store negative 
miljøkonsekvensene prosjektet medfører. 
 
E16 Skaret – Hønefoss inngår i den nasjonale transportkorridor 5, jf. St. meld. nr. 16 (2008-2009) 
Nasjonal transportplan 2010 – 2019. I transportplanen står det blant annet: «Trafikkbelastningen tilsier 
at E16 bør bygges ut til firefelts veg på hele strekningen Oslo – Hønefoss» (s. 236). Utbygging av E16 
Skaret – Hønefoss vil være et bidrag til å forbedre fremkommeligheten og korte ned reisetiden mellom 
Norges to største byer, Oslo og Bergen. 
 
Beregningene av reisetid som er presentert i kapittel 4.8 Reisetid viser at mange av vegløsningene som 
er utredet gir betydelige reduksjoner i reisetiden for gjennomgangstrafikken i forhold til en situasjon 
uten ny veg. I 2040 tilsier beregningene at reisetiden for de beste alternativene med hensyn til 
gjennomgangstrafikken vil være åtte til ni minutter kortere med ny veg enn med eksisterende veg.  
 
Vegnormalen (Statens vegvesens Håndbok 017 veg- og gateutforming) tilsier at dersom 
trafikkmengden på vegen overstiger 12 000 kjt./døgn 20 år etter åpningsåret for den nye vegen, skal 
vegen bygges med fire kjørefelt. E16 Skaret – Hønefoss har allerede i dag trafikkmengder opp mot 
eller over 12 000 kjt./døgn. 2023 er brukt som antatt åpningsår for vegen i denne utredningen. Det vil 
si at det er trafikkmengden i 2043 som vil være dimensjonerende for vegen. Trafikkberegningene 
tilsier trafikkmengder langt over 12 000 kjt./døgn på eksisterende veg i 2043 dersom det ikke bygges 
ny veg. 
 

Fra planprogrammet: 
Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, 
komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet (Hole og Ringerike kommuner). 
 
Det skal gis en anbefaling med hensyn på om tiltaket bør gjennomføres. Videre skal det anbefales en løsning 
og en standard for vegen dersom tiltaket skal gjennomføres.  
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Regjeringen har i Nasjonal transportplan uttrykt fire hovedmålsetninger for transportpolitikken (St. 
meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010 – 2019, s. 47-48): 

 Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i 
næringslivet og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 

 Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte 
eller hardt skadde i transportsektoren. 

 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. 

 Transportsystemet skal være universelt utformet. 
 
Det siste målet om universell utforming er mest relevant i senere planfaser når man skal jobbe med 
vegens utforming. Når det gjelder spørsmålet om vegen skal bygges, er det de tre første målsetningene 
som er relevante. 
 
Det synes klart at prosjektet bidrar til bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader, det vil 
si at den første målsetningen oppfylles.  
 
Ny veg vil gjøre trafikksikkerheten bedre enn den er med eksisterende veg, slik det er redegjort for i 
kapittel 6.1.5 Ulykker. Det vil si at prosjektet bidrar til at man kommer nærmere regjeringens mål om 
at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. 
 
Prosjektet kan ikke sies å bidra til å oppfylle det tredje målet. Mens målet sier at man skal begrense 
klimagassutslippene, viser beregningene som er presentert i kapittel 6.1.6 Støy og luftforurensning at 
alle alternativ for ny E16 Skaret – Hønefoss medføre at utslippene av klimagasser og NOx øker. Dette 
skyldes at alle alternativ gir økt hastighet og økt drivstofforbruk.  
 
Målet sier også at transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport. I 
tillegg til den nevnte økningen i utslipp, viser kapittel 7 Ikke-prissatte konsekvenser at alle alternativ 
vil medføre betydelige negative miljøkonsekvenser. Ny veg vil imidlertid bidra til å redusere 
støybelastningen ved boliger fordi trafikk flyttes bort fra eksisterende E16, som ligger nær flere 
boligområder, til en ny trasé som ligger lengre fra boligområder. Dette gjelder i mindre grad for gul 
korridor (trafikken vil i stor grad forbli på «gamlevegen») og rosa korridor (benytter i stor grad 
eksisterende E16-trasé). Utredningen viser i tillegg at antall personer som utsettes for lokal 
luftforurensning blir litt lavere hvis man bygger ny veg. Dette gjelder imidlertid heller ikke for gul og 
rosa korridor. 
 
Regjeringens mål sier videre at transportpolitikken skal bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges 
internasjonale forpliktelser på miljøområdet. Ny E16 Skaret – Hønefoss vil medføre økte utslipp av 
klimagasser, gi betydelige beslag av dyrka mark og for noen alternativers del berøre naturområder som 
er i ferd med å bli vernet, og der vernet sannsynligvis også vil føre til at områdene innlemmes i 
våtmarksområder omfattet av den internasjonale Ramsar-konvensjonen. Videre tilsier 
trafikkberegningene at ny veg vil føre til økt biltrafikk. Ny veg vil også føre til at 
konkurranseforholdet mellom buss og bil forskyves i bilens favør (jf. kapittel 9.3 Kollektivtransport).  
 
En kan dermed konkludere med at prosjektet bidrar til oppnåelse av to av regjeringens fire 
hovedmålsetninger for transportpolitikken, mens det er i strid med den tredje målsetningen. Den fjerde 
målsetningen er mest relevant i senere planfaser.  
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E16 Skaret – Hønefoss har følgende mål: 
 Øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper 
 Forbedre framkommeligheten for alle brukere av vegen 
 Redusere avstandskostnadene ved å redusere kjøretiden 
 Bedre trafikkløsningene for ekspressbussene  
 Gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen 
 Redusere miljøulempene for randbebyggelse langs dagens E16 
 Holde miljøulempene langs ny veg på et akseptabelt nivå 

 
I kapittel 9.6 Drøfting av måloppnåelse er det drøftet hvilke av målene som oppnås i de ulike 
alternativene som er utredet. Tabell 9-17 i kapittel 9.6.8 Oppsummering av måloppnåelse viser at 
ingen av alternativene gir oppnåelse av alle mål. Det finnes imidlertid flere alternativ som gir 
oppnåelse av fem eller seks av de sju målene, noe som må anses å være stor grad av måloppnåelse. 
 
Som det fremgår av det foregående, gir ikke E16 Skaret – Hønefoss måloppnåelse for alle mål for 
transportpolitikken generelt og for prosjektet spesielt. Fordi måloppnåelsen med hensyn til 
framkommelighet, reduserte avstandskostnader og bedret trafikksikkerhet vurderes å være god, fordi 
vegen inngår i en viktig nasjonal transportkorridor, fordi trafikkmengden tilsier firefeltsveg etter 
kravene i vegnormalen, og fordi prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt (forutsatt at man velger et 
alternativ som gir positiv samfunnsøkonomisk nytte), anbefaler Statens vegvesen at det bygges ny 
E16 Skaret – Hønefoss. Anbefalingen gis på tross av prosjektets negative miljøkonsekvenser. 
 

11.2 Hvilket alternativ bør velges? 
Nedenfor følger en gjennomgang av de utredete alternativene med Vegvesenets anbefaling. 
Løsningene er delt inn i tre kategorier: 

 Anbefaler: Alternativet Vegvesenet vurderer som best, og derfor anbefaler. 
 Aksepterer: Et alternativ Vegvesenet vurderer som akseptabelt, men ikke som like godt som 

anbefalt løsning. 
 Varsler innsigelse mot: Dersom kommunene vedtar en av disse løsningene, vil Vegvesenet ha 

innsigelse. 
 

11.2.1 Vegvesenet anbefaler 
Statens vegvesen anbefaler alternativ A1a i grønn korridor. 
 
Dette alternativet kommer best ut av den samfunnsøkonomiske analysen, jf. kapittel 8 Sammenstilling 
av samfunnsøkonomisk analyse. Alternativet medfører betydelige negative ikke-prissatte 
konsekvenser (miljøkonsekvenser), men den store positive netto nytten på 2,19 milliarder kroner 
vurderes å oppveie disse miljøulempene slik at alternativet samlet sett kommer positivt ut.  
 
Alternativ A1a har også den laveste investeringskostnaden (4,63 milliarder kr) blant løsningene med 
fullverdig firefelts-standard.  
 
Alternativet vurderes å gi god trafikksikkerhet.  
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11.2.2 Vegvesenet aksepterer 
Statens vegvesen aksepterer alternativ A1b i blå korridor. 
 
Alternativet er i gruppen som kommer nest best ut i den samfunnsøkonomiske analysen, jf. kapittel 8 
Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse. Som alternativ A1a medfører også alternativ A1b 
betydelige negative ikke-prissatte konsekvenser (miljøkonsekvenser). En stor positiv netto nytte på 
1,43 milliarder kroner vurderes i stor grad å oppveie disse miljøulempene. Nettonytten er imidlertid 
ikke så god som for alternativ A1a, slik at alternativ A1b prioriteres lavere enn alternativ A1a. 
 
Alternativet vurderes å gi god trafikksikkerhet. 
 
I kapittel 10 Mulige forbedringer av vegløsningene er det redegjort for en alternativ vegløsning ved 
Hvervenmoen som blant annet kan inngå i alternativ A1b. Løsningen er basert på at ny veg legges sør 
for Hvervenmoen næringspark i stedet for å legges i og nær eksisterende vegtrasé gjennom 
Hvervenmoen.  
 
Vegvesenet anbefaler at denne alternative løsningen ved Hvervenmoen legges til grunn for videre 
planlegging dersom alternativ A1b blir valgt fordi løsningen er billigere, gir ny veg helt til 
Styggedalen og gjør at man unngår betydelige inngrep i eksisterende bebyggelse på Hvervenmoen. 
 

 

11.2.3 Vegvesenet varsler innsigelse  
Statens vegvesen varsler innsigelser mot alle andre løsninger som er utredet.  
 
Nedenfor følger en gjennomgang av begrunnelsene for innsigelse. Begrunnelsene oppsummeres til 
slutt i en tabell. 

Alternativ med undersjøiske tunneler 
Dette gjelder i alt 10 alternativ: 
Grønn korridor: Alternativ A6a 
Blå korridor: Alternativ A6b 
Rød korridor: Alternativ A5c, A5e, A5f, A7c, A7e og A7f 
Rosa korridor: Alternativ B14d og C14d 
 
Undersjøisk tunnel har fått karakteristikken «uakseptabel» i risikovurdering av trafikksikkerhet. 
Tunnelen er beregnet å øke investeringskostnadene med ca. 1 milliard kroner i forhold til en 
bruløsning. Drifts- og vedlikeholdskostnadene vil bli høye ved en undersjøisk tunnel. 
 
Vegvesenet varsler innsigelse mot alle løsninger med undersjøisk tunnel. Innsigelsen begrunnes 
med for høy risiko og for høye kostnader (både investering og drift/vedlikehold). 
 

Kryss mellom to tunneler i Vik 
Dette gjelder alternativ A4c, A4e, A4f, A5c, A5e og A5f i rød korridor. 
Av disse innebærer A5c, A5e og A5f undersjøisk tunnel som Vegvesenet varsler innsigelse mot, jf. 
punktet om dette over. 
 
Disse løsningene innebærer firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. I Vik er det bare ca. 700 m mellom 
tunnelen gjennom Gjesval-/Fekjæråsen og tunnelen under Steinsåsen. Dagsonen er for kort til å gi 
plass til et kryss med geometri til fartsgrense 100 km/t. Det er derfor lagt opp til å skilte ned til 80 km/t 
i denne dagsonen for å få plass til et kryss. Risikovurderingen for trafikksikkerhet peker på at reelt 
fartsnivå gjennom krysset sannsynligvis vil være nær 100 km/t, slik at kryssets geometri vil bli for 
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dårlig i forhold til reelt fartsnivå. Kurvaturen på hovedvegen holder også standard for 100 km/t. 
Løsningen har fått karakteristikken «frarådes» i risikovurderingen for trafikksikkerhet. 
 
Vegvesenet varsler innsigelse mot løsninger med kryss i Vik. Innsigelsen begrunnes med at 
trafikksikkerheten i krysset ikke vurderes å bli god nok.  
 
 

Gul korridor 
Det er fire alternativ i denne korridoren: A8, A9, A10 og A11 
 
Gul korridor innebærer en ny veg som er ca. 5 km lengre enn dagens E16 på strekningen. 
Trafikkberegningene tilsier at gul korridor i liten grad får trafikk. Ca. 90 % av trafikken vil bli igjen på 
«gamlevegen», bare rundt 10 % vil kjøre på den nye vegen. Vegløsninger i gul korridor gir dermed 
liten nytte for samfunnet, og trafikksikkerheten blir ikke forbedret. Investeringskostnadene varierer 
mellom 5,94 og 6,80 milliarder kroner. 
 
Vegvesenet varsler innsigelse mot alle løsninger i gul korridor. Innsigelsen begrunnes med at veg 
i denne korridoren innebærer store investeringskostnader for en veg som gir liten nytte og ikke 
forbedrer trafikksikkerheten. 
 

Rosa korridor 
Det er fire alternativ i denne korridoren: B13d, B14d, C13d og C14d 
Av disse innebærer B14d og C14d undersjøisk tunnel som Vegvesenet varsler innsigelse mot, jf. 
punktet om dette over. 
 
Alternativene i rosa korridor er basert på redusert standard, der man bygger kryss som rundkjøringer 
på en firefeltsveg med fartsgrense 80 km/t. Løsningene tilfredsstiller ikke kravene i vegnormalen, og 
fravik må godkjennes av Vegdirektoratet før løsningene eventuelt kan bygges. I risikovurderingen for 
trafikksikkerhet har alternativ B13d og C13d fått karakteristikken «frarådes». (B14d og C14d 
karakteriseres som uakseptable pga. undersjøisk tunnel.) Hovedgrunnen til at trafikksikkerheten er 
vurdert å ikke bli bra nok, er at rundkjøringer på en firefeltsveg som dette representerer et uventet 
element for trafikantene. Særlig gjelder dette den første rundkjøringen trafikantene møter. En 
firefeltsveg av denne typen er også vurdert å invitere til høyere fartsnivå enn de 80 km/t vegen er 
beregnet på.  
 
Løsningene i rosa korridor med bru over Kroksund gir de laveste investeringskostnadene, 4,25 mrd. kr 
for alternativ B13d og 4,33 mrd. kr for alternativ C13d.  
 
Alle alternativ i rosa korridor gir negative konsekvenser for ikke-prissatte tema, men tre av løsningene 
i denne korridoren utgjør gruppen med minst negative konsekvenser. Det siste rosa alternativet (C13d) 
havner litt over midten i en rangering av alle alternativ med hensyn på ikke-prissatte konsekvenser. 
 
Vegvesenet varsler innsigelse mot alle løsninger i rosa korridor. Innsigelsen begrunnes med at 
løsningen ikke gir tilfredsstillende trafikksikkerhet og ikke tilfredsstiller kravene i vegnormalen. 
Besparelsen i kostnader og konsekvenser for ikke-prissatte temaer vurderes ikke å være stor nok til å 
kunne begrunne en vegløsning som ikke tilfredsstiller kravene i vegnormalen og ikke gir 
tilfredsstillende trafikksikkerhet. 
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Kostnader 

Grønn og blå korridor 
I grønn og blå korridor innebærer alternativ A1a og A1b bru over Kroksund, en kort tunnel (0,7 km) 
gjennom Gjesval-/Fekjæråsen, og deretter veg i dagen over Smiujordet, og videre mot Bymoen. Fullt 
kryss på Smiujordet. 
 
Alternativ A12a og A12b innebærer bru over Kroksund og deretter en lang tunnel (3,2 km) til 
Bymoen. Fullt kryss på Bymoen. 
 
Dagløsningen gir større negative konsekvenser for alle ikke-prissatte tema: naturressurser (landbruk), 
kulturmiljø, landskapsbilde, naturmiljø og nærmiljø/friluftsliv. Samlet er både dagløsningene og 
tunnelløsningene negative for de ikke-prissatte temaene, men dagløsningene gir så store negative 
virkninger at de etter definisjonen i Vegvesenets Håndbok 140 får karakteristikken «negativt, strider 
mot nasjonale mål». 
 
Tunnelløsningene koster i størrelsesorden 800 mill. kr mer å bygge enn dagløsningene. Drifts- og 
vedlikeholdskostnadene er også større med tunnelløsningene. 
 
Vegvesenet varsler innsigelse mot alternativ A12a (grønn korridor) og A12b (blå korridor). 
Innsigelsen begrunnes med for høye kostnader ved tunnel, både investeringskostnader og drifts- 
og vedlikeholdskostnader.  
 
De reduserte negative konsekvensene for ikke-prissatte tema ved å bygge tunnel vurderes ikke å kunne 
veie opp for de store kostnadene ved alternativ A12b i blå korridor.  
 
I sammenstillingen av den samfunnsøkonomiske analysen er det vurdert at den positive netto nytten 
for Alternativ A12a i grønn korridor omtrent oppveier de negative ikke-prissatte konsekvensene. Fordi 
det finnes andre løsninger som gir en bedre samlet samfunnsøkonomisk vurdering og samtidig har 
vesentlig lavere investeringskostnader, varsler Vegvesenet innsigelse mot alternativ A12a på grunn av 
for høye kostnader, selv om alternativet gir positiv netto nytte. 

Rød korridor 
Rimeligste løsning i grønn korridor, alternativ A1a, er beregnet å koste 4,63 milliarder kr. Rimeligste 
løsning i blå korridor, alternativ A1b, er beregnet å koste 4,81 milliarder kr i opprinnelig løsning og 
4,71 milliarder kroner i alternativ løsning sør for Hvervenmoen. 
 
Rimeligste løsning i rød korridor, alternativ A4e, er beregnet å koste 5,48 milliarder kr, altså 850 
millioner kr mer enn billigste løsning i grønn korridor og 680 millioner kr mer enn billigste løsning i 
blå korridor (alternativ løsning). Vegvesenet varsler innsigelse mot alternativ A4e på grunn av 
trafikksikkerhet, jf. punktet om dette ovenfor. Den rimeligste løsningen i rød korridor som Vegvesenet 
ikke varsler innsigelse mot på grunn av trafikksikkerhet, er alternativ A2e, som er beregnet å koste 
5,53 milliarder kr. 
 
Rød korridor medfører store beslag av dyrka mark, særlig løsningene som går i dagen over Smiujordet 
(alternativ 2 på delstrekningen Rørvik – Stein).  
 
I den samlede vurderingen av ikke-prissatte konsekvenser er alternativene i rød korridor med alternativ 
2 på delstrekningen Rørvik – Stein rangert sammen med de to rimeligste løsningene i grønn og blå 
korridor i kategorien «verst». I samme kategori havner alternativ A4c og A4e.  
 
Alle alternativ i rød korridor gir en samlet negativ vurdering med hensyn til ikke-prissatte 
konsekvenser, men noen alternativ har havnet i kategorien «middels» med hensyn til samlet vurdering. 
Dette gjelder alternativ A7f, A7c, A3f og A5f. Den rimeligste av disse løsningene er alternativ A3f, 
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som er beregnet å koste 6,13 milliarder kr, det vil si 1,50 milliarder mer enn billigste løsning i grønn 
korridor (alternativ A1a) og 1,42 milliarder mer enn billigste løsning i blå korridor (alternativ A1b 
med alternativ løsning sør for Hvervenmoen). Løsninger i rød korridor som gir vesentlig mindre 
negative konsekvenser for de ikke-prissatte temaene innebærer altså betydelig økte kostnader i forhold 
til de rimeligste løsningene. 
 
Alle alternativ i rød korridor innebærer vesentlig mer tunnel enn alternativ A1a i grønn korridor og 
alternativ A1b i blå korridor. Samlet lengde tunneler i alternativ A1a er ca. 2,4 km, mens samlet 
lengde tunneler i alternativ A1b er ca. 3,8 km. Den samlede lengden tunneler i rød korridor varierer 
mellom 5,1 og 10,0 km (se oversikt i kapittel 3.6.7 Lengder i rød korridor). Drift og vedlikehold av 
tunneler er mye dyrere enn drift og vedlikehold av veg i dagen. Veg i rød korridor vil derfor medføre 
økte drifts- og vedlikeholdskostnader i forhold til de rimeligste løsningene A1a og A1b.  
 
Vegvesenet varsler innsigelse mot alle alternativ i rød korridor på grunn av for høye kostnader, 
både med hensyn til bygging og drift/vedlikehold. Alle alternativ i rød korridor gir negative 
konsekvenser for de ikke-prissatte temaene. De alternativene som gir minst negative konsekvenser for 
ikke-prissatte tema, er samtidig de dyreste. Reduksjonen av negative konsekvenser for de ikke-
prissatte temaene vurderes ikke å veie opp for økt kostnad.  
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Oppsummering av begrunnelsene for innsigelse 
Begrunnelsene for å varsle innsigelse kan deles i to grupper: trafikksikkerhet og kostnader til 
investering og drift/vedlikehold. Tabellen nedenfor oppsummerer innsigelsesgrunnene. 
 

Tabell 11-1: Begrunnelser for innsigelse 

 
Alternativ Begrunnelser for innsigelse 

Trafikksikkerhet Kostnader 
 A6a  Undersjøisk tunnel gir uakseptabel 

trafikksikkerhet 
 Undersjøisk tunnel gir for høye kostnader både 

til investering og drift/vedlikehold 

A12a 
  Lange tunneler gir for høye kostnader, både 

med hensyn til investering og drift/vedlikehold 

 A6b  Undersjøisk tunnel gir uakseptabel 
trafikksikkerhet 

 Undersjøisk tunnel gir for høye kostnader både 
til investering og drift/vedlikehold 

A12b 
  Lange tunneler gir for høye kostnader, både 

med hensyn til investering og drift/vedlikehold 

 A2c  

 For høye kostnader både med hensyn til 
investering og drift/vedlikehold 

A2e 
A2f 
A3c 
A3e 
A3f 
A4c  Trafikksikkerheten i krysset i Vik vurderes 

ikke å bli god nok 
 

 For høye kostnader både med hensyn til 
investering og drift/vedlikehold 

 
A4e 
A4f 
A5c 

 Undersjøisk tunnel gir uakseptabel 
trafikksikkerhet 
 

 For høye kostnader både med hensyn til 
investering og drift/vedlikehold 

 Undersjøisk tunnel gir spesielt høye kostnader 
både til investering og drift/vedlikehold 

A5e 
A5f 
A7c 
A7e 
A7f 

 A8 
 Trafikksikkerheten forbedres ikke fordi det 

aller meste av trafikken blir igjen på 
eksisterende veg 

 Store investeringskostnader gir liten nytte 
A9 
A10 
A11 

 
B13d 

 Vegløsningen tilfredsstiller ikke kravene i 
vegnormalen og gir ikke tilfredsstillende 
trafikksikkerhet 

 

B14d 

 Vegløsningen tilfredsstiller ikke kravene i 
vegnormalen og gir ikke tilfredsstillende 
trafikksikkerhet 

 Undersjøisk tunnel gir uakseptabel 
trafikksikkerhet 

 Undersjøisk tunnel gir for høye kostnader både 
til investering og drift/vedlikehold 

C13d 
 Vegløsningen tilfredsstiller ikke kravene i 

vegnormalen og gir ikke tilfredsstillende 
trafikksikkerhet 

 

C14d 

 Vegløsningen tilfredsstiller ikke kravene i 
vegnormalen og gir ikke tilfredsstillende 
trafikksikkerhet 

 Undersjøisk tunnel gir uakseptabel 
trafikksikkerhet 

 Undersjøisk tunnel gir for høye kostnader både 
til investering og drift/vedlikehold 

 
17 varslede innsigelser er begrunnet med både for dårlig trafikksikkerhet og for høye kostnader.  
 
Åtte varslede innsigelser er begrunnet med for høye kostnader. Dette gjelder alternativ A12a i grønn 
korridor, alternativ A12b i blå korridor og alternativ A2c, A2e, A2f, A3c, A3e og A3f i rød korridor. 
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Som vi ser av figurene, gir dimensjoneringsklasse S9 en minimumsbredde på 22 meter, mens 
dimensjoneringsklasse S8 gir en minimumsbredde på 19 m. Det er viktig å understreke at dette er 
minimumsbredder. Det vil trolig være hensiktsmessig med bredere midtdeler enn minimumsbredden 
på 1 m. Dette må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen. 
 
Det er i hovedsak trafikkmengden som avgjør om dimensjoneringsklasse S8 eller S9 skal legges til 
grunn: 

 S8 skal legges til grunn ved trafikkmengde 12 000 – 20 000 kjt/døgn i dimensjoneringsåret 
 S9 skal legges til grunn ved trafikkmengde over 20 000 kjt/døgn i dimensjoneringsåret 

 
Alternativ A1a er i 2043 beregnet å få en trafikkmengde på ca. 22 000 kjt./døgn på strekningen Skaret 
– Rørvik, ca. 20 000 kjt./døgn på strekningen Rørvik – Smiujordet, og rundt 16 000 kjt./døgn på 
strekningen Smiujordet  - Styggedalen (se kapittel 4.3 Grønn korridor for kart). 
 
Alternativ A1b er i 2043 beregnet å få en trafikkmengde på ca. 23 000 kjt./døgn på strekningen Skaret 
– Rørvik, ca. 21 000 kjt/døgn på strekningen Rørvik – Smiujordet, ca. 20 000 kjt/døgn på strekningen 
Smiujordet – Norderhov og ca. 17 000 kjt/døgn på strekningen Norderhov – Hvervenmoen 
Trafikkberegningene gjelder for opprinnelig løsning (se kapittel 4.4. Blå korridor for kart).  
 
Vi ser at beregnet trafikkmengde i 2043 ligger rundt grenseverdien på 20 000 kjt/døgn. I Håndbok 017 
står det også: «Det er viktig at dimensjoneringsklasse planlegges samlet over lengre strekninger og at 
ikke endringer i dimensjoneringsklasse skjer for ofte» (s. 64).  
 
Med unntak av vegbredden er dimensjoneringsklasse S8 og S9 like, og dette gjelder for begge: 

 Firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t  
 Kryss skal være planskilte, minste avstand mellom kryss bør være 3 km 
 Vegen skal være avkjørselsfri 
 Det skal ikke være gang- og sykkeltrafikk langs vegen. Gående og syklende skal ha et tilbud. 

Dette bør løses via lokalt vegnett. 
 Holdeplasser for buss skal ikke plasseres langs hovedvegen, men kanaliseres til ramper 
 Vegen skal ha belysning 
 

Vegvesenet anbefaler at det i arbeidet med reguleringsplanen gjøres en vurdering av hvilken 
dimensjoneringsklasse som skal legges til grunn ut fra kravene i vegnormalen (Vegvesenets 
Håndbok 017), aktuelt åpningsår og trafikkprognoser som gjelder på dette tidspunktet. 
 

11.4 Oppsummering av Vegvesenets anbefaling 

 

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret – Hønefoss. 
 
Vegvesenet anbefaler at alternativ A1a i grønn korridor legges til grunn for den videre 
planleggingen.  
 
Vegvesenet kan også akseptere at alternativ A1b i blå korridor legges til grunn for den videre 
planleggingen. 
 
Vegvesenet varsler innsigelse mot alle andre løsninger som er utredet. Innsigelsene er 
begrunnet med for dårlig trafikksikkerhet og/eller for høye kostnader. 
 
Vegvesenet anbefaler at vegstandarden vurderes i arbeidet med reguleringsplanen ut fra 
forutsetningene som gjelder da. 
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12. Forslag til kommunedelplan  
 
Med bakgrunn i anbefalingen i kapittel 11 foreslår Statens vegvesen for kommunene Hole og 
Ringerike at to forslag til kommunedelplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, et 
planforslag for alternativ A1a i grønn korridor som Vegvesenet anbefaler, og et planforslag for 
alternativ A1b i blå korridor, som Vegvesenet også kan akseptere. 
 
Kommunedelplanen er en plan på overordnet nivå. Vegvesenet foreslår derfor at plankartet for hvert 
alternativ viser en mulig vegtrasé, den som har ligget til grunn i denne konsekvensutredningen, samt et 
båndleggingsområde rundt vegtraseen i påvente av fremtidig reguleringsplan. Hensikten med 
båndleggingen er å sette av areal som muliggjør en videre optimalisering av vegløsningen i 
reguleringsplanfasen. Kryssene foreslås vist med symboler for fullt og halvt planskilt kryss. Den 
detaljerte utformingen av kryssene avklares i senere planfaser. 
 
Vegvesenet foreslår at bestemmelsene på neste side knyttes til kommunedelplanen både for alternativ 
A1a og alternativ A1b. 
 
Forslag til plankart er vist på de to sidene deretter. 
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Figur 12-1: Vegvesenets forslag til planbestemmelser 

Bestemmelser til kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss 
 
 
Kapittel 1. Formål. Tidligere planer 
 
§ 1-1. Formål 
Planen skal avklare trasé for E16 mellom Skaret og Styggedalen. 
 
§ 1-2. Tidligere planer 
 
Tidligere kommuneplaner 
Arealbruken vedtatt i denne planen med tilhørende bestemmelser gjelder foran arealbruk i arealdelen til 
Kommuneplan for Hole, vedtatt 02.02.2009, og Kommuneplan for Ringerike, vedtatt 30.08.2007, med 
bestemmelser. 
 
Tidligere reguleringsplaner 
Arealbruken vedtatt i denne planen med tilhørende bestemmelser gjelder foran arealbruk vedtatt i 
reguleringsplaner i Hole og Ringerike kommuner for arealer som inngår i denne planen. 
 
 
Kapittel 2. Arealformål 
 
§ 2-1 Arealformål. (Pbl. § 11-7 nr. 2) 
Planen viser areal satt av til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål veg. E16 bygges som 
firefeltsveg. Planen setter av areal både til ny E16 med tilhørende kryss og til tilpasninger og justeringer av 
fylkesveger, kommunale veger og private veger som berøres av E16, samt gang- og sykkelveger. 
 
 
Kapittel 3. Områder som båndlegges 
 
§ 3-1. Områder som skal reguleres etter plan- og bygningsloven. (Pbl. § 11-8 d) 
 

1. Områdene skal reguleres til hovedveg med tilhørende side- og tilførselsveger, vegkryss, rundkjøringer, 
og gang- og sykkelveger. 

 
2. Kommunedelplanens arealdel viser en mulig veglinje med en tilhørende båndleggingssone. Innenfor 

båndleggingssonen kan det ikke gjennomføres tiltak som kan vanskeliggjøre eller fordyre planlegging 
og utbygging av E16 Skaret - Hønefoss. 

 
 
Kapittel 4. Kulturminner  
 
§ 4-1. Kulturminner (Pbl. § 11-8 c) 
Forholdet til både nyere og automatisk fredete kulturminner må avklares på reguleringsplannivå og legges inn 
som hensynssoner. Undersøkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven må oppfylles før reguleringsplanen kan 
godkjennes. 
 
 
Kapittel 5. Generelle bestemmelser  
 
§ 5-1 Bru over Kroksund (Pbl. § 11-9 pkt. 6) 
Ved senere detaljutforming av brua over Kroksund skal det tas hensyn til fuglelivet i området. 
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Figur 12-2: Forslag til plankart for grønt alternativ A1a 
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Figur 12-3: Forslag til plankart for blått alternativ A1b 
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13. Oppfølgende undersøkelser  
 
Utdrag fra planprogrammet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det forutsettes at det vil bli gjennomført oppfølgende undersøkelser i forbindelse med tiltaket, for å 
påvise eventuelle konsekvenser og gjennomføre avbøtende tiltak. Behovet for oppfølgende 
undersøkelser vil bli vurdert mer i detalj i samråd med forvaltningsmyndigheter og kommuner i senere 
planfaser. Undersøkelsene vil bli innarbeidet i prosjektets Plan for Ytre Miljø (miljøoppfølgings-
program) i henhold til Statens vegvesen håndbok 151 Prosjektstyring. Aktuelle oppfølgende 
undersøkelser kan være: 
 
Naturmiljø: 

 Mer detaljerte undersøkelser som bør gjøres i forbindelse med reguleringsplanen for å ivareta 
viktige naturverdier i den videre planleggingen: 
o Kartlegging av insekter i Storelva/Prestmoenområdet ved valg av alternativer i Grønn 

korridor 
o Kartlegging av dragehode og skorpelav ved Fekjær (alternativ A1a, A1b, A2c, A2e, A2f) 
o Vurdering av forurensingsbelastning i sårbare resipienter som grunnlag for å vurdere 

avbøtende tiltak. 
o Kartlegging av fuglenes bruk av vannområdene i Kroksund og Storelva før og etter 

anleggsgjennomføring (brualternativene over Kroksund og Storelva). 
 Oppfølgende undersøkelser av verneområder, naturtyper og arter etter anleggsgjennomføring 

for å vurdere tiltakets skadevirkninger. Det bør legges særlig vekt på verneområder, prioriterte 
arter/rødlistearter. 

 Oppfølging av massedeponier og andre aktuelle områder med hensyn på spredning av 
fremmede arter. Det bør tas utgangspunkt i eksisterende registreringer, som suppleres før 
anleggsstart, og følges opp etter anleggsgjennomføring. 

 Viltets bruk av etablerte viltkryssinger bør følges opp etter anleggsgjennomføring. 
 
Vannmiljø/vannressurser: 

 Etablering av overvåkingsprogram for aktuelle vannresipienter og brønner for å påvise 
eventuell påvirkning av vannkvalitet og vannmiljø, og gjennomføre avbøtende tiltak. Det bør 
gjennomføres overvåking/kartlegging før, under og etter anleggsgjennomføring for å fange 
opp aktuelle konsekvenser best mulig. Dette må også omfatte eventuelle massedeponier. 

 
Kulturminner: 

 Alle alternativer vil berøre kulturminner og kulturmiljø, og undersøkelsesplikten i § 9 i 
Lov om kulturminner må følges opp i senere planlegging. Behovet for supplerende 
registreringer må vurderes.  

 
 

Ettersom tiltaket kan forventes å ha betydelige konsekvenser for ulike fagtemaer, og at det vil 
være stort behov for avbøtende tiltak, vil det være viktig å gjennomføre oppfølgende 
undersøkelser for å dokumentere de faktiske konsekvensene av tiltaket og effekten av de 
avbøtende tiltakene. Behovet for og forslag til oppfølgende undersøkelser vil bli beskrevet i 
konsekvensutredningen. Oppfølgende undersøkelser anses som en todelt prosess: 

 Nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket. 
 Undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av tiltaket 

etter bygging. 
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Støy: 
 Det må gjennomføres en ny støyutredning i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for 

endelig alternativ. Utredningen skal gjennomføres i h.h.t. Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442/12). Støyskjermingstiltak skal vurderes og innarbeides i 
reguleringsplanen. Dersom lokale støyskjermingstiltak ikke er tilstrekkelig skal fasadetiltak 
vurderes. For å gjøre en fullverdig vurdering/beregning av tiltak kreves det befaring på stedet. 
Dette kan gjøres i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan/konkurransegrunnlag. 

 
Landskapsbilde: 

 Det vil bli nødvendig å gjøre oppfølgende undersøkelser i forhold til vurdering og 
dokumentasjon av alternative brutyper og endelig plassering. For å få et godt nok 
beslutningsgrunnlag må både reiseopplevelse, terrengtilpasning og fjern- og nærvirkning av 
bruene i landskapet vurderes nøyere.  

 Det bør utarbeides en formingsveileder som skal ligge til grunn for utforming og valg av 
materialer for den valgte veglinja med tilstøtende arealer. Forutsetningene for landskapsbilde 
som er satt i denne fasen, må da implementeres.  

 Det må gjøres oppfølgende undersøkelser omkring marksikring i anleggsperioden som skal 
sikre verdifulle områder for landskapsbilde. 
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