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Konsekvensutredning og kommunedelplan
Statens vegvesen Region sør har utredet 
konsekvensene ved å bygge ny E16 på 
strekningen Skaret–Hønefoss. 

Konsekvensutredningen er utarbeidet med 
grunnlag i planprogram fastsatt av Ringerike 
kommunestyre 31. mars 2011 og Hole kom-
munestyre 11. april 2011. 

Formålet med konsekvensutredningen er 
å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag 
for valg av vegløsning. Vegløsning velges 
gjennom at kommunene Hole og Ringerike 
vedtar kommunedelplan for ett av alternati-
vene som er utredet. 

Dette er en kortversjon av konsekvensut-
redningen. En langt mer omfattende hoved-
rapport og flere temarapporter kan lastes 
ned fra prosjektets internettside eller fås ved 
henvendelse til Statens vegvesen eller en av 
kommunene. 

Høring/offentlig ettersyn
Forslag til kommunedelplan med tilhørende 
konsekvensutredning sendes nå på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn i regi av 
kommunene Hole og Ringerike. Alle som 
ønsker det, kan komme med merknader i 
det offentlige ettersynet. Merknadsfristen 
vil bli kunngjort på internett og i Ringerikes 
Blad i forbindelse med oppstart av det of-
fentlige ettersynet.

Merknader sendes:
Hole kommune
Viksveien 30
3530 Røyse
E-post: postmottak@hole.kommune.no

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Mer informasjon
Finnes på prosjektets internettside: www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud

Spørsmål om prosjektet kan rettes til: 
Statens vegvesen ved Gert Myhren, e-post gert.myhren@vegvesen.no, 
tlf. 32 21 43 50 / 994 21 355 eller 
Nils Brandt, e-post nils.brandt@vegvesen.no, 
tlf. 32 21 43 35 / 993 86 033.

Hole kommunes kontaktperson er 
Hilde Bendz, e-post hilde.bendz@hole.kommune.no, 
tlf. 32 16 11 00 (sentralbord).

Ringerike kommunes kontaktperson er Ole Einar Gulbrandsen, 
e-post ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no, 
tlf. 32 11 74 00 (sentralbord).

Følgende informasjonsmøter vil bli holdt i forbindelse med det offentlige 
ettersynet:
•	 Åpent	møte	på	Sundvollen	oppvekstsenter	(skole)	onsdag	13.	februar	kl.	18.00.
•	 Åpent	møte	på	Kultursenteret	i	Hønefoss	torsdag	14.	februar	kl.	18.00.
•	 Åpen	kontordag	på	Hønefoss	bibliotek	tirsdag	19.	februar	kl.	14–20.
•	 Åpne	kontordager	på	Hole	herredshus	onsdag	20.	februar	og	torsdag	
 21. februar, begge dager kl. 14–20.

På de åpne kontordagene vil det bli anledning til å snakke med saksbehandlerne, 
samt prøvekjøre noen av de planlagte vegløsningene i en kjøresimulator.

På strekningen Skaret–Rørvik går E16 i sidebratt terreng. Ny firefeltsveg vil medføre flere fjellskjæringer 
enn i dag (Foto: Mapaid AS)
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Konsekvensutredningen tar for seg 29 
mulige kombinasjoner av vegløsninger. Disse 
er fordelt på fem hovedkorridorer: grønn, 
blå, rød, gul og rosa korridor. 

For alle alternativ er det utredet:

Prissatte konsekvenser
Dette er konsekvenser man setter en pris på 
i kroner. Blant annet inngår:
•	 Trafikant-	og	transportbrukernytte		 	
 (spart reisetid og reisekostnad)
•	 Reduksjon	i	ulykkeskostnad
•	 Støy	og	luftforurensning
•	 Utgifter	til	å	bygge	vegen
•	 Utgifter	til	drift	og	vedlikehold	av	vegen

Hva er utredet?
Ikke-prissatte konsekvenser
Dette er konsekvenser som inngår i den 
samfunnsøkonomiske analysen, men som 
ikke prissettes i kroner:
•	 Landskapsbilde	(vegens	påvirkning	på		 	
 landskapet)
•	 Nærmiljø	og	friluftsliv
•	 Naturmiljø
•	 Kulturmiljø
•	 Naturressurser	(inkludert	landbruk)

I den samfunnsøkonomiske analysen vur-
deres samlet virkning av de prissatte og de 
ikke-prissatte konsekvensene. 

Andre konsekvenser 
Det er også utredet en del konsekvenser i 
tillegg til de som inngår i den samfunns-
økonomiske analysen:
•	 Endret	arealbruk	som	følge	av	tiltaket
•	 Konsekvenser	for	næringslivet
•	 Kollektivtransport
•	 Tilrettelegging	for	gående	og	syklende
•	 Vegkorridorenes	egnethet	for	jernbane-	 	
 utbygging
•	 Drøfting	av	måloppnåelse

Denne kortversjonen omtaler bare de 
viktigste konsekvensene av vegløsningene. 
Mer utførlig redegjørelse for konsekvensene 
finnes	i	hovedrapporten	for	konsekvensut-
redningen og i egne temarapporter for flere 
av utredningstemaene.

Steinssletta er et utvalgt kulturlandskap i jordbruket, og har verdier knyttet til landbruk, kulturmiljø og landskapsbilde (Foto: Statens vegvesen)
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firefeltsvegen	i	og	nær	samme	trasé	som	
dagens veg (alternativ A). 

Mellom Rørvik og Bymoen er det tre 
løsninger:
•	 Bru	over	Kroksund,	kort	tunnel	gjennom	
	 Gjesval-/Fekjæråsen,	kryss	på	Smiujordet	
 og deretter i veg dagen til Bymoen 
 (alternativ 1)
•	 Lang	undersjøisk	tunnel	mellom	Rørvik	
 og Bymoen, kryss på Bymoen (alternativ 6)
•	 Bru	over	Kroksund,	deretter	lang	tunnel	
 til Bymoen, kryss på Bymoen (alternativ 12)

Fra Bymoen går vegen i retning Helgelands-
moen, og deretter til Styggedalen, der den 
knyttes sammen med eksisterende E16 
(alternativ a).

Alternativene på delstrekningene kan kom-
bineres til tre sammenhengende alternativ i 
grønn korridor: A1a, A6a og A12a.

Alle	alternativ	i	denne	korridoren	innebærer	
firefeltsveg	med	fartsgrense	100	km/t	og	
planskilte kryss.

Kostnader
Kostnadene er vist i tabell på neste side. 
De har en usikkerhet på 25 prosent og er 
beregnet i 2012-kroner.

Trafikksikkerhet
Den undersjøiske tunnelen i alternativ A6a 
blir lang og bratt. Erfaringsmessig blir det en 
opphopning av uønskede hendelser (eksem-
pelvis varmgang i bremser, motorhavari, tom 
for bensin) i bunnen av tunnelen. En brann i 
tunnelen har stort katastrofepotensial. 

Videre vil en lang og komplisert tunnel måtte 
stenges ofte på grunn av vedlikehold og ulike 
hendelser	i	tunnelen.	Det	betyr	at	trafikken	
ofte må ledes om på «gamlevegen», som 
har	dårlig	trafikksikkerhet.	Alternativ	A6a	
er	derfor	vurdert	å	gi	dårlig	trafikksikkerhet.	
De øvrige alternativene i grønn korridor er 
vurdert	å	gi	god	trafikksikkerhet.

Trafikktall
Tabellen	på	neste	side	viser	beregnet	trafikk-

Eksisterende verneområde
(Ramsar-område)

Foreslått verneområde

Alternativ a (grønn korridor)

Alternativ b (blå korridor)

Alternativ c (rød korridor)

Grønn korridor vil berøre våtmarksområder som 
er foreslått vernet. Grønn korridor, blå korridor og 
c-alternativene i rød korridor vil gi nærføring til 
våtmarksområder som er vernet.

a

1

6

12

A
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mengde i 2043 for ulike situasjoner.

Prissatte konsekvenser
Den største prissatte nytten ved ny veg vil 
en oppnå i form av spart reisetid og sparte 
reiseutgifter. En annen viktig nytte er reduk-
sjonen i ulykkeskostnader. 

De største utgiftene er knyttet til bygging, 
drift og vedlikehold av vegen. Alternativene 
med mye tunnel er vesentlig dyrere å bygge 
og drifte/vedlikeholde enn alternativ med 
mer veg i dagen.

Netto nytte er en oppsummering av all 
prissatt nytte minus alle prissatte utgifter, 
og vises i tabell. Alternativ A1a gir den 
største netto nytten av alle alternativ som er 
utredet.

Ikke-prissatte konsekvenser 
(miljøkonsekvenser)
På strekningen Skaret–Rørvik ligger vegen 
i et sidebratt terreng. Det gjør at man flere 
steder	får	høye	fjellskjæringer,	noe	som	er	
negativt for landskapsbildet.

Bru over Kroksund er også negativt for 
landskapsbildet, og i tillegg for naturmiljøet. 
Disse konsekvensene unngås med under-
sjøisk tunnel.

Alternativ A1a medfører betydelige negative 
konsekvenser	i	områdene	Fekjær,	Løken	og	
Smiujordet. Her blir det beslag av dyrket 
mark,	inngrep	i	et	kulturmiljø	ved	Fekjær,	

negativ virkning for landskapsbildet ved 
bygging av et stort kryss i et «uberørt» jord-
brukslandskap, samt fare for tap av sjeldne 
lav- og plantearter.

Videre	nordover	er	det	særlig	kryssing	av	
Storelva som er utfordrende. Her berøres 
et verdifullt naturmiljø med våtmark og 
tilhørende artsmangfold av planter, insekter 
og fugler. Det pågår prosess for å verne om-
rådet,	og	grønn	korridor	er	vurdert	å	være	
i strid med naturmangfoldlovens bestem-
melser om samlet belastning for arter og 
naturtyper.

Andre konsekvenser
Ny veg i grønn korridor gir veldig god 
tilgjengelighet	til	Helgelandsmoen	Næ-
ringspark fordi det kommer et kryss ved 
Helgelandsmoen. Korridoren går imidlertid 
utenom Hvervenmoen, og gir ikke like god 

Bru over Storelva i grønn korridor (Illustrasjon: Multiconsult AS)

bedring i tilgjengeligheten dit som ny veg i 
de andre korridorene.

Bussene vil sannsynligvis i stor grad fortsette 
å kjøre på dagens veg fordi det er langs 
denne passasjerene bor. Fremkommelig-
heten langs vegen blir noe bedre fordi den 
avlastes	ved	at	trafikk	flyttes	over	på	den	
nye vegen. Bilene vil imidlertid få en mye 
større forbedring av fremkommeligheten 
enn	bussen	fordi	biltrafikken	i	stor	grad	vil	
gå på den nye vegen. Dette gjør at konkur-
ranseforholdet mellom buss og bil forskyves 
i bilens favør.

Alternativ Kostnad 

A1a 4,63 milliarder kr

A6a 6,72 milliarder kr

A12a 5,46 milliarder kr

Alternativ Netto nytte 

A1a + 2,19 milliarder kr

A6a - 2,35 milliarder kr

A12a + 0,86 milliarder kr

Alternativ Beslag av dyrket mark 

A1a 242 dekar

A6a 84 dekar

A12a 96 dekar

Sted

Beregnet	trafikkmengde	i	2043	
i antall kjøretøy/døgn

Uten	ny	veg
Ny veg 

alternativ A1a

Ny veg 
alternativ A6a/

A12a

Rasteplassen mellom Skaret og Rørvik 19 300 21 900 20 600

Eksisterende bru over Kroksund 21 000 3 300 7 700

Ny bru over/tunnel under Kroksund - 20 100 14 500

Eksisterende veg over Steinssletta (nord 
for Vollgata)

21 200 6 900 8 200

Ny E16 mellom Bymoen og 
Helgelandsmoen

- 16 200 14 600
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Mellom Skaret og Rørvik ligger den nye 
firefeltsvegen	i	og	nær	dagens	E16-trasé	på	
samme måte som i grønn korridor (alt. A).

Mellom Rørvik og Bymoen er det tre løsning-
er. Disse er de samme som i grønn korridor, 
og	er	beskrevet	nærmere	i	omtalen	av	grønn	
korridor.

Nord for Bymoen dreier blå korridor øst-
over i retning Mo, og går deretter i retning 
Norderhov. Korridoren ender på Hverven-
moen (alternativ b).

Alternativene på delstrekningene kan kom-
bineres til tre sammenhengende alternativ i 
blå korridor: A1b, A6b, A12b.

Alle	alternativ	i	denne	korridoren	innebærer	
firefeltsveg	med	fartsgrense	100	km/t	og	
planskilte kryss.

Kostnader
Kostnadene er vist i tabell på neste side. 
De har en usikkerhet på 25 prosent og er 
beregnet i 2012-kroner.

Trafikksikkerhet
Den undersjøiske tunnelen i alternativ A6b 
er	vurdert	å	gi	dårlig	trafikksikkerhet.	Be-
grunnelsen for dette er de samme som for 
den undersjøiske tunnelen i alternativ A6a 
i grønn korridor.

De øvrige alternativene i blå korridor er 
vurdert	å	gi	god	trafikksikkerhet.

Trafikktall
Tabellen	på	neste	side	viser	beregnet	trafikk-
mengde i 2043 for ulike situasjoner.

Prissatte konsekvenser
Som i grønn korridor er den største nytten 
ved ny veg spart reisetid og reisekostnad, 
samt reduksjon i ulykkeskostnader.

Kostnadene ved bygging og drift/vedlike-
hold av vegen utgjør også i blå korridor de 
største utgiftene. Alternativene med mye 
tunnel er vesentlig dyrere både å bygge og 
drifte/vedlikeholde enn alternativene med 
mer veg i dagen.

b

1

6

12

A
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Netto nytte er en oppsummering av all pris-
satt nytte minus alle prissatte utgifter, og 
vises i tabell. Alternativ A1b gir nest størst 
netto nytte av alternativene som er utredet.

Ikke-prissatte konsekvenser 
(miljøkonsekvenser)
På strekningene Skaret–Rørvik og Rørvik– 
Bymoen er løsningene i blå korridor de 
samme som i grønn korridor, og konsekvens-
ene er de samme.

På strekningen Bymoen–Hvervenmoen er de 
viktigste	konsekvensene	i	blå	korridor	nær-
føring til kulturmiljøet ved Mo gård, beslag 
av	dyrket	mark	og	nærføring	til	den	vernede	
kroksjøen Juveren. 

Andre konsekvenser
Ny veg i blå korridor gir betydelig forbedring 
i fremkommeligheten til Hvervenmoen. 

Sted

Beregnet	trafikkmengde	i	2043	
i antall kjøretøy/døgn

Uten	ny	veg
Ny veg 

alternativ A1b

Ny veg 
alternativ A6b/

A12b

Rasteplassen mellom Skaret og Rørvik 19 300 22 600 20 800

Eksisterende bru over Kroksund 21 000 3 300 4 200

Ny bru over/tunnel under Kroksund - 20 900 18 200

Eksisterende veg over Steinssletta (nord 
for Vollgata)

21 200 4 200 4 300

Ny E16 mellom Bymoen og 
Norderhov

- 19 500 19 700

Dette	gir	grunnlag	for	å	utvikle	næringsvirk-
somheten på Hvervenmoen, og kan også bi-
dra til å styrke regionhovedstaden Hønefoss.

Også i blå korridor vil bussene sannsynligvis 
i stor grad fortsette å kjøre på dagens veg 
fordi det er langs denne passasjerene bor. 
Fremkommeligheten langs vegen blir noe 
bedre	fordi	den	avlastes	ved	at	trafikk	flyttes	
over på den nye vegen. Bilene vil imidlertid 
få en mye større forbedring av fremkom-
meligheten	enn	bussen	fordi	biltrafikken	
i stor grad vil gå på den nye vegen. Dette 
gjør på samme måte som i grønn korridor 
at konkurranseforholdet mellom buss og bil 
forskyves i bilens favør.

Alternativ Kostnad 

A1b 4,81 milliarder kr

A6b 6,90 milliarder kr

A12b 5,64 milliarder kr
 

Alternativ Netto nytte

A1b + 1,43 milliarder kr

A6b - 3,57 milliarder kr

A12b + 0,14 milliarder kr

Alternativ Beslag av dyrket mark 

A1b 460 dekar

A6b 302 dekar

A12b 314 dekar

Mulig bru over Kroksund i grønn, blå og rød korridor (Illustrasjon: Multiconsult AS)

Mulig kryssløsning på Smiujordet i grønn og blå korridor (Illustrasjon: Multiconsult AS)
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r Mellom Skaret og Rørvik ligger den nye 
firefeltsvegen	i	og	nær	dagens	E16-trasé	på	
samme måte som i grønn og blå korridor 
(alternativ A).

Mellom Rørvik og Stein er det fem løsninger:
•	 Bru	over	Kroksund,	kort	tunnel	gjennom	
	 Gjesval-/Fekjæråsen,	kryss	på	Smiujordet,	
 tunnel under Steinsåsen til Stein 
 (alternativ 2)
•	 Bru	over	Kroksund,	lang	tunnel	fra	
 Kroksund til Stein (alternativ 3)
•	 Bru	over	Kroksund,	tunnel	gjennom	
	 Gjesval-/Fekjæråsen	til	Vik,	kryss	i	Vik,	
 tunnel gjennom Steinsåsen til Stein 
 (alternativ 4)
•	 Undersjøisk	tunnel	under	Kroksund	til	Vik,	
 kryss i Vik, tunnel gjennom Steinsåsen til 
 Stein (alternativ 5)
•	 Lang	undersjøisk	tunnel	under	Kroksund	
 mellom Rørvik og Stein (alternativ 7)

Over	Steinssletta	innebærer	rød	korridor	
utvidelse	til	firefeltsveg	i	dagens	trasé.

Fra nord på Steinssletta til Hvervenmoen er 
det tre løsninger:
•	 Ny	veg	vest	for	dagens	veg,	tunnel	fra	
 nord på Steinssletta til Juveren (alternativ c)
•	 Ny	veg	øst	for	dagens	veg,	kort	tunnel	
 under Botilrud (alternativ e)
•	 Ny	veg	enda	lengre	øst	for	dagens	veg,	
 lengre tunnel forbi Botilrud og Ringvoll (alt. f)

Alternativene på de ulike delstrekningene 
kan kombineres til 15 sammenhengende 
alternativ i rød korridor: A2c, A2e, A2f, A3c, 
A3e, A3f, A4c, A4e, A4f, A5c, A5e, A5f, 
A7c, A7e, A7f.

Alle	alternativ	i	denne	korridoren	innebærer	
firefeltsveg	med	fartsgrense	100	km/t	og	
planskilte kryss. Alternativ med kryss i Vik har 
imidlertid fartsgrense 80 km/t i kryssområdet.

Kostnader
Kostnadene er vist i tabell på neste side. 
De har en usikkerhet på 25 prosent og er 
beregnet i 2012-kroner.

Trafikksikkerhet
De undersjøiske tunnelene i alternativ A5c, 

Mulig kryssløsning i Vik i alternativ A4c, A4e, A4f, 
A5c, A5e og A5f (Illustrasjon: Multiconsult AS)

c

2
7

A

fe

3

4
5
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A5e, A5f, A7c, A7e og A7f er på samme måte 
som de undersjøiske tunnelene i grønn og blå 
korridor	vurdert	å	gi	dårlig	trafikksikkerhet.

I alternativ A4c, A4e, A4f, A5c, A5e og A5f 
blir det så kort strekning med veg i dagen 
mellom	tunnelene	gjennom	Fekjær-/Gjesval-
åsen og Steinsåsen at det ikke er plass til et 
kryss som tilfredsstiller kravene for en veg med 
fartsgrense 100 km/t. Det må derfor skiltes 
ned til 80 km/t i kryssområdet i Vik, men reelt 
fartsnivå	er	vurdert	å	ligge	nærmere	100	km/t,	
det vil si høyere enn krysset er dimensjonert 
for.	Løsningen	gir	dårlig	trafikksikkerhet.

Trafikktall
Tabellen	nederst	på	siden	viser	beregnet	tra-
fikkmengde	i	2043	for	ulike	situasjoner.	Som	
det fremgår av tabellen, er flere av alternati-
vene	trafikalt	likeverdige.

Prissatte konsekvenser
Også i rød korridor er den største nytten ved 
ny veg spart reisetid og reisekostnad, samt 
reduksjon i ulykkeskostnader.

Kostnadene ved bygging og drift/vedlike-
hold av vegen utgjør også i rød korridor de 
største utgiftene. Alternativene med mye 
tunnel er vesentlig dyrere både å bygge og 
drifte/vedlikeholde enn alternativene med 
mer veg i dagen.

Netto nytte er en oppsummering av all pris-
satt nytte minus alle prissatte utgifter, og 
vises i tabell for alternativene i rød korridor.

Ikke-prissatte konsekvenser 
(miljøkonsekvenser)
På strekningen Skaret–Rørvik er rød korridor 
lik grønn og blå korridor, og konsekvensene 
blir de samme.

Alternativene med bru over Kroksund med-
fører negative konsekvenser for landskaps-
bildet og naturmiljøet i dette området.

Alternativ A2c, A2e og A2f gir negative 
konsekvenser for landskapsbildet i områ-
dene	Fekjær,	Løken	og	Smiujordet.	I	samme	
område beslaglegges dyrket mark, det blir 
inngrep	i	et	kulturmiljø	ved	Fekjær,	og	det	er	
fare for tap av sjeldne lav- og plantearter.

Alternativ A4c, A4e, A4f, A5c, A5e og A5f 
innebærer	kryss	som	vil	gi	betydelige	inn-
grep ved Vik.

Alle alternativ i rød korridor vil gi betydelig 
beslag av dyrket mark på Steinssletta. Beslag 
av dyrket mark i rød korridor er vist i tabell 
på neste side.

Nord	for	Steinssletta	vil	alle	c-alternativ	gi	nær-
føring til Juveren, som er en vernet kroksjø. 

Andre konsekvenser
Ny veg i rød korridor gir på samme måte som 
vegløsningene i blå korridor betydelig forbe-
dring i fremkommeligheten til Hvervenmoen. 

Sted

Beregnet	trafikkmengde	i	2043	i	antall	kjøretøy/døgn

Uten	ny	
veg

Ny veg, alternativ

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

Alternativ Kostnad 

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

Alternativ Netto nytte

A2c + 0,15 milliarder kr

A2e + 0,47 milliarder kr

A2f - 0,36 milliarder kr

A3c + 0,30 milliarder kr

A3e + 0,63 milliarder kr

A3f - 0,21 milliarder kr

A4c + 0,73 milliarder kr

A4e + 1,05 milliarder kr

A4f + 0,20 milliarder kr

A5c - 1,83 milliarder kr

A5e - 1,51 milliarder kr

A5f - 2,34 milliarder kr

A7c - 2,26 milliarder kr

A7e - 1,94 milliarder kr

A7f - 2,78 milliarder kr
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Dette	gir	grunnlag	for	å	utvikle	næringsvirk-
somheten på Hvervenmoen, og kan også 
bidra til å styrke regionhovedstaden Hønefoss.

Også i rød korridor vil bussene sannsynligvis 
i stor grad fortsette å kjøre dagens veg fordi 
det er langs denne passasjerene bor. I denne 
korridoren vil imidlertid Steinssletta inngå i 
den nye vegen. Dette gjør at to bussholde-
plasser faller bort fordi kravene til den nye 
vegen gjør at man ikke kan ha holdeplasser 
langs vegen. I alternativ A4c, A4e, A4f, A5c, 
A5e og A5f vil dagens E16 bli brutt ved Vik. 
For å betjene lokalt må bussen kjøre Viks-
veien, noe som gir dårligere fremkommelig-
het enn langs E16 i dag. Alle alternativ i rød 
korridor medfører at konkurranseforholdet 
mellom buss og bil forskyves i bilens favør.

Alternativ Beslag av dyrket 
mark 

A2c 602 dekar

A2e 617 dekar

A2f 525 dekar

A3c 483 dekar

A3e 497 dekar

A3f 418 dekar

A4c 482 dekar

A4e 504 dekar

A4f 425 dekar

A5c 488 dekar

A5e 491 dekar

A5f 412 dekar

A7c 469 dekar

A7e 472 dekar

A7f 393 dekar

Rød korridor

8,9

10, 11

A
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Løsningene	i	gul	korridor	følger	på	samme	
måte som grønn, blå og rød korridor 
eksisterende	E16-trasé	nordover	fra	Skaret	
(alternativ A). Ny veg kan følge eksisterende 
veg til Rørvik og derfra gå på østsiden av 
Steinsfjorden	til	Åsa,	for	så	å	dreie	vest-
over og ende på Hvervenmoen (alternativ 
8 og 9). Den nye vegen kan også ta av fra 
eksisterende E16 ved rasteplassen mellom 
Skaret og Rørvik, og deretter gå på østsiden 
av	Steinsfjorden	til	Åsa,	før	den	dreier	mot	
Hvervenmoen (alternativ 10 og 11).

Alternativene på delstrekningene kan kom-
bineres	til	fire	sammenhengende	alternativ	i	
gul korridor: A8, A9, A10 og A11.

I gul korridor legges følgende vegstandard 
til grunn:
•	 Alternativ	A8	og	A10:	Firefeltsveg	med	
 fartsgrense 100 km/t
•	 Alternativ	A9:	Firefeltsveg	med	farts-
 grense 100 km/t Skaret – Rørvik, 
 to-/trefeltsveg med fartsgrense 90 km/t 
 Rørvik–Hvervenmoen
•	 Alternativ	A11:	Firefeltsveg	med	farts-
 grense 100 km/t Skaret–rasteplassen, 
 to-/trefeltsveg med fartsgrense 90 km/t 
 rasteplassen–Hvervenmoen

Alle	løsningene	i	gul	korridor	innebærer	
planskilte kryss.

Kostnader
Kostnadene er vist i tabell. De har en 
usikkerhet på 25 prosent og er beregnet 
i 2012-kroner.

Trafikksikkerhet
Den største utfordringen med ny veg i gul 
korridor	er	at	den	i	svært	liten	grad	avlaster	
dagens E16, og dermed ikke gir noen for-
bedring	av	trafikksikkerheten	langs	eksister-
ende veg.

Trafikktall
Ny veg i gul korridor er ca. 5 kilometer 
lengre enn dagens E16 på strekningen. 
Dette fører til at bare en av ti velger å benyt-
te den nye vegen, de aller fleste vil fortsatt 
kjøre	på	eksisterende	veg.	Tabellen	nederst	
på	siden	viser	beregnet	trafikkmengde	i	
2043 for ulike situasjoner.

Prissatte konsekvenser
Fordi	ny	veg	i	gul	korridor	får	så	lite	trafikk,	
gir den lite nytte. Samtidig er ny veg i denne 
korridoren kostbar å bygge. Det gjør at alle 
alternativ i gul korridor gir betydelig negativ 
netto nytte. Se tabell.

Ikke-prissatte konsekvenser 
(miljøkonsekvenser)
Gul korridor går i sidebratt terreng på hele 
strekningen	Skaret–Åsa.	Dette	medfører	
mange	høye	fjellskjæringer,	noe	som	er	
negativt for landskapsbildet. 

Mellom	Åsa	og	Hvervenmoen	går	den	gule	
korridoren på tvers av åsdragene, noe som 
også medfører betydelige inngrep i land-
skapet. På samme strekning berøres både 
dyrket mark og områder med sjeldne plante-
arter.	Tabellen	til	høyre	viser	beslaget	av	
dyrket mark i gul korridor.

Alternativ Kostnad 

A8 5,94 milliarder kr

A9 6,27 milliarder kr

A10 6,80 milliarder kr

A11 6,37 milliarder kr

Alternativ Netto nytte

A8 - 8,18 milliarder kr

A9 - 7,71 milliarder kr

A10 - 7,83 milliarder kr

A11 - 8,36 milliarder kr

Alternativ Beslag av dyrket mark

A8 155 dekar

A9 145 dekar

A10 144 dekar

A11 135 dekar

Andre konsekvenser
Fordi	ny	veg	i	gul	korridor	får	så	liten	trafikk,	
medfører denne korridoren ingen betyde-
lige endringer i fremkommelighet verken for 
biler eller busser. 

Sted

Beregnet	trafikkmengde	i	2043	
i antall kjøretøy/døgn

Uten	ny	veg
Ny veg 

alternativ 
A8/A9

Ny veg 
alternativ 
A10/A11

Rasteplassen mellom Skaret og Rørvik 19 300 19 500 18 500

Eksisterende bru over Kroksund 21 000 19 200 19 500

Eksisterende veg over Steinssletta (nord 
for Vollgata)

21 200 19 300 19 600

Ny E16 mellom mellom Rørvik/raste-
plassen og Gagnum (kryss med fv. 241)

- 1 900  700
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ridorene	ved	at	den	innebærer	redusert	veg-
standard, blant annet fartsgrense 80 km/t 
og rundkjøringer i stedet for fartsgrense 100 
km/t og planskilte kryss.

På strekningen Skaret – Rørvik er det to 
løsninger:
•	 Firefeltsveg	fra	Skaret	til	og	med	Nes-
 tunnelen, to-/trefeltsveg fra nord for 
 Nestunnelen til Rørvik (alternativ B)
•	 Firefeltsveg	på	hele	strekningen	Skaret–
 Rørvik (alternativ C)

Mellom Rørvik og Stein er det to løsninger:
•	 Bru	over	Kroksund,	tunnel	gjennom	
	 Gjesval-/Fekjæråsen	til	Vik,	deretter	i	
	 dagens	E16-trasé	over	Steinsåsen
  (alternativ 13)
•	 Undersjøisk	tunnel	Rørvik–Vik,	deretter	i	
	 dagens	E16-trasé	over	Steinsåsen	
 (alternativ 14)

Fra	Stein	til	Hvervenmoen	innebærer	rosa	
korridor	utvidelse	til	fire	kjørefelt	i	og	nær	
dagens E16 (alternativ d).

Alternativene på delstrekningen kan kom-
bineres	til	fire	sammenhengende	alternativ	i	
rosa korridor: B13d, B14d, C13d og C14d.

Rosa korridor tilfredsstiller ikke kravene som 
stilles	til	nye	veger	med	den	trafikkmengden	
det er på E16 Skaret–Hønefoss. For at det skal 
være	mulig	å	bygge	veg	i	rosa	korridor,	må	
Vegdirektoratet godkjenne fravik fra kravene.

Kostnader
Kostnadene er vist i tabell på neste side. 
De har en usikkerhet på 25 prosent og er 
beregnet i 2012-kroner.

Trafikksikkerhet
De undersjøiske tunnelene i alternativ 
B14d og C14d er på samme måte som de 
undersjøiske tunnelene i grønn, blå og rød 
korridor	vurdert	å	gi	dårlig	trafikksikkerhet.	

Rundkjøringer	på	en	firefeltsveg	med	farts-
grense	80	km/t	vurderes	også	å	være	en	
sikkerhetsrisiko.	Rundkjøringene,	særlig	de	
første man møter i hver ende av strekning-

B, C

14

13

d

Mulig løsning med rundkjøring i Vik i rosa korridor 
(Illustrasjon: Multiconsult AS)
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en,	kommer	overraskende	på	trafikantene.	
Det kan føre til påkjørsel av rundkjøringen, 
kollisjon mellom kjøretøyer i rundkjørin-
gen, utforkjøring eller påkjøring bakfra av 
kjøretøy som bråbremser før rundkjøringen. 
Problemene kan bli forsterket ved at veg-
standarden ellers er så god at reelt fartsnivå 
kan bli høyere enn 80 km/t.

Trafikktall
Tabellen	nederst	på	siden	viser	beregnet	
trafikkmengde	i	2043	uten	ny	veg	og	med	
ny veg i rosa korridor. 

Prissatte konsekvenser
Rosa	korridor	gir	mindre	nytte	for	trafikante-
ne i form av spart tid, sparte reisekostnader 
og reduserte ulykkeskostnader enn grønn, 
blå og rød korridor. Grunnen til dette er 
at rosa korridor ikke gir like stor økning av 
vegstandard og fartsgrense. 

Vegløsningene i rosa korridor er blant de 
billigste å bygge, men medfører, som veg-
løsningene i de andre korridorene, 
betydelige kostnader til drift og vedlikehold.

Netto nytte er en oppsummering av all pris-
satt nytte minus alle prissatte utgifter, og 
vises i tabell for alternativene i rosa korridor. 
Vi ser at alle alternativ gir negativ netto 
nytte.

Ikke-prissatte konsekvenser 
(miljøkonsekvenser)
På strekningen Skaret–Rørvik skiller alterna-
tiv	B13d	og	B14d	seg	ut.	Fordi	de	innebærer	
to-/trefeltsveg på strekningen Nestunnelen 
– Rørvik, gir de mindre inngrep i landskapet 
enn øvrige løsninger på denne strekningen. 
Alternativ	C13d	og	C14d	gir	tilnærmet	
samme inngrep som de øvrige korridorene.

Brua over Kroksund i alternativ B13d og 
C13d gir omtrent de samme konsekvensene 
som bruløsningene i de andre korridorene, 
det vil si negative konsekvenser for land-
skapsbilde og naturmiljø. Disse konsekven-
sene unngås i alternativ B14d og C14d med 
tunnel under Kroksund.

I	Vik	innebærer	rosa	korridor	rundkjøring,	
noe som gir betydelig mindre inngrep enn et 
planskilt kryss. 

Sted

Beregnet	trafikkmengde	i	2043	
i antall kjøretøy/døgn

Uten	ny	veg
Ny veg i 

rosa korridor

Rasteplassen mellom Skaret og Rørvik 19 300 19 700

Eksisterende bru over Kroksund 21 000 3 200

Ny bru over/tunnel under Kroksund - 19 900

Steinssletta (nord for Vollgata) 21 200 22 800

Fra Vik til Hvervenmoen ligger rosa korridor 
i	og	nær	dagens	E16-trasé.	Det	medfører	at	
en del hus må rives når vegen utvides. Vi-
dere beslaglegges dyrket mark langs vegen 
over Steinssletta. Beslaget av dyrket mark i 
rosa korridor er vist i tabell.

Andre konsekvenser
Rosa	korridor	vurderes	å	være	den	beste	for	
kollektivtrafikken.	Med	denne	korridoren	
kjører biler og busser på den samme nye 
vegen. Bussene vil få bedre fremkommelig-
het enn uten ny veg. Konkurranseforholdet 
buss/bil vurderes likevel å bli forskjøvet litt i 
bilens favør.

Alternativ Kostnad 

B13d 4,25 milliarder kr

B14d 5,28 milliarder kr

C13d 4,33 milliarder kr

C14d 5,36 milliarder kr
 

Alternativ Netto nytte

B13d - 1,35 milliarder kr

B14d - 3,60 milliarder kr

C13d - 1,45 milliarder kr

C14d - 3,70 milliarder kr

 

Alternativ Beslag av dyrket mark

B13d 306 dekar

B14d 290 dekar

C13d 306 dekar

C14d 290 dekar

Mulig løsning med rundkjøring ved Ringvoll i rosa korridor (Illustrasjon: Multiconsult AS)
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Finansiering av den nye vegen er ikke av-
klart. Det er gjort beregninger som illustrerer 
hvor mye det vil koste å kjøre E16 Skaret–
Hønefoss dersom vegen skal betales med 50 
prosent bompenger. I beregningene er det 
lagt til grunn tre innkrevingspunkter:
•	 Et	mellom	Skaret	og	Rørvik
•	 Et	mellom	Rørvik	og	Smiujordet/Bymoen/	 	
 Vik 
•	 Et	mellom	Bymoen	og	Styggedalen/
 Hvervenmoen i grønn og blå korridor, på 
 Steinssletta i rød og rosa korridor

Gul	korridor	om	Åsa	får	lite	trafikk	uten	
bompenger.	Innføres	bompenger,	vil	trafik-
ken i praksis forsvinne. Da vil det kun gjenstå 
betaling mellom Skaret og rasteplassen/Rørvik 
i denne korridoren. Gul korridor lar seg derfor 
ikke	finansiere	med	50	prosent	bompenger.

Tabellen	nedenfor	viser	mulige	bomtakster	
for personbiler (dobbel takst for lastebiler) i 
de tre innkrevingspunktene og for streknin-
gen Skaret–Hønefoss samlet for et utvalg av 
alternativ i grønn, blå, rød og rosa korridor.

Alt.

Bomtakst personbil

Pr. 
innkrevings-

punkt

 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,-

Vi	ser	at	bomtaksten	blir	svært	høy	i	noen	av	
alternativene. En viktig årsak til dette er at 

Finansiering
bilister velger å kjøre  «gamlevegen» 
(dagens E16) for å unngå bompenger. Da 
blir	det	færre	kjørende	på	den	nye	vegen,	og	
man må kreve inn mer fra hver av disse for å 
få inn nok penger til å betale for vegen.

En	måte	å	redusere	denne	«trafikklekka-
sjen» på, er å sette opp et innkrevingspunkt 
også	på	«gamlevegen».	Tabell	nedenfor	
viser hvilke takster man får dersom man i 
tillegg til tre innkrevingspunkter på den nye 
vegen også krever inn bompenger på Steins-
sletta på den gamle vegen.

Alt.

Bomtakst personbil

Pr. innkrevings-
punkt

Hele strekningen 
langs ny veg

A12a 23,- 69,-

A1b 19,- 57,-

A12b 26,- 78,-

Bompengeberegninger  på overordnet plan-
nivå	er	svært	usikre.	Blant	annet	er	det	ikke	
bestemt hvor stor andel av den nye vegen 
som	skal	finansieres	med	bompenger	og	
hvor mye staten skal bidra med.

Det gjøres ikke formelle vedtak om bom-
penger når kommunedelplanen vedtas. Alle 
vedtak om bompenger vil komme som egne 
saker til kommunestyrer og fylkesting. Valg 
av løsning for E16 Skaret–Hønefoss vil imid-
lertid ha betydning for hvilke bompengeved-
tak	som	senere	må	fattes	for	å	få	finansiert	
vegen.

Mulige   
endringer av 
vegløsningene
Bru over Kroksund
Trasé	for	en	fremtidig	Ringeriksbane	er	uav-
klart. Dersom det blir aktuelt å legge banen 
i bru over Kroksund, må jernbanebrua ses 
i sammenheng med ei eventuell bru for 
E16.	I	grønn,	blå	og	rød	korridor	innebærer	
bruløsningene en slak kurve på brua. En slik 
løsning vil ikke kunne brukes av jernbanen, 
enten bane og veg skal krysse på to paral-
lelle bruer eller på ei felles bru. 

Dersom E16 går inn i en tunnel på en drøy 
kilometer sør for Rørvik og tar kurven i 
tunnelen, er det mulig med ei rett bru over 
Kroksund. Ei slik bru vil ha mulighet til å 
kunne kombineres med jernbanebru dersom 
det blir aktuelt. 

Mulig løsning med rett bru over Kroksund
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Vegvesenets 
anbefaling
Statens vegvesen anbefaler at det byg-
ges ny E16 Skaret–Hønefoss. Prosjektet 
vil gi bedre fremkommelighet, reduserte 
reisekostnader	og	bedre	trafikksikkerhet.	
Videre inngår vegen i en nasjonalt viktig 
transportkorridor,	og	trafikkmengden	på	
vegen	tilsier	at	det	bør	bygges	firefelts-
veg. Prosjektet er også samfunnsøkono-
misk nyttig, forutsatt at man velger et 
alternativ med positiv samfunnsøkono-
misk nytte.

Vegvesenet vurderer at disse forhol-
dene til sammen oppveier for de store 
negative miljøkonsekvensene prosjektet 
medfører i form av blant annet økt tra-
fikk,	økte	utslipp,	beslag	av	dyrket	mark,	
naturinngrep og landskapsinngrep.

Statens vegvesen anbefaler 
alternativ A1a i grønn korridor. 
Alternativet kommer best ut av den 
samfunnsøkonomiske analysen og gir 
god	trafikksikkerhet.	På	den	andre	siden	
medfører alternativet betydelige negative 
miljøkonsekvenser, og vurderes blant an-
net	å	være	i	strid	med	naturmangfoldlo-
vens bestemmelser om samlet belastning 
for arter og naturtyper.

Vegvesenet aksepterer også alterna-
tiv A1b i blå korridor. Alternativet 
kommer nest best ut i den samfunnsø-
konomiske analysen og gir god tra-
fikksikkerhet.	Vegvesenet	anbefaler	at	
løsningen med veg sør for Hvervenmoen 
legges til grunn i alternativ A1b.

Statens vegvesen varsler innsigelse 
mot alle andre løsninger som er 
utredet. Innsigelsene er begrunnet 
med	for	dårlig	trafikksikkerhet	og/eller	
for høye kostnader ved å bygge, drifte 
og vedlikeholde vegen. 

Forslag til kommunedelplan 
Statens vegvesen anbefaler at forslag til 
kommunedelplan for løsningene Vegvesenet 
anbefaler og aksepterer, alternativ A1a og 
A1b, sendes på høring og legges ut til of-
fentlig ettersyn. 

Kommunene Hole og Ringerike kan velge at 
flere planforslag sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn.

Kartet under viser eksempel på kommune-
delplan for alternativ A1a. I kommunedel-
planen er det angitt en mulig veglinje og 
en båndleggingssone rundt denne. I senere 
planlegging vil det bli arbeidet videre med 
veglinja, og den kan bli flyttet innenfor 
båndleggingssonen.

Hvervenmoen
Alle vegløsninger i blå, rød, gul og rosa 
korridor ender med et planskilt kryss på 
Hvervenmoen. Dette krysset fører til at ben-
sinstasjon, gjestgiveri og møbelhus på Hver-
venmoen må rives. Avsluttes den nye vegen 
på Hvervenmoen, må man senere bygge veg 
til Styggedalen, noe som er anslått å koste 
ca. 350 millioner kroner. 

I blå korridor og i alle c-løsninger i rød kor-
ridor er det imidlertid mulig med en annen 
løsning der E16 legges sør for Hvervenmoen 
Næringspark,	fortsetter	på	bru	over	Storelva	
og ender i Styggedalen tilsvarende grønn 
korridor. En slik løsning er anslått å bli noe 
billigere enn å bygge den opprinnelige 
løsningen til Hvervenmoen, og man slipper 
fremtidige utgifter til å bygge strekningen 
Hvervenmoen–Styggedalen. 

Hvervenmoen	og	Hønefoss	vil	få	tilnærmet	
samme tilgjengelighet med den alternative 
løsningen som med den opprinnelige gjen-
nom	et	kryss	for	trafikk	til/fra	sør	som	ligger	
sør for Hvervenmoen, samt gjennom et nytt 
kryss i Styggedalen.

Mulig løsning med veg sør for Hvervenmoen

Stygge-
dalen

Hvervenmoen

Norder-
hov
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