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Innledning 
Statens vegvesen Region sør sendte forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning til Hole 

kommune og Ringerike kommune 14. desember 2012. Planforslagene og konsekvensutredningen var 

utarbeidet med grunnlag i planprogram fastsatt av Ringerike kommunestyre 31. mars 2011 og Hole 

kommunestyre 11. april 2011. 

22. januar 2013 ble planforslagene og konsekvensutredningen førstegangsbehandlet politisk av 

Formannskapet i Ringerike kommune og Plan- og miljøstyret i Hole kommune. Begge fattet vedtak 

om at forslag til kommunedelplan for alternativ A1a, A12a, A1b og A12b skulle sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn sammen med konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen 

behandler alle løsninger som er beskrevet i planprogrammet, totalt 29 alternativ fordel på fem 

korridorer (grønn, blå, rød, gul og rosa korridor). 

Høring/offentlig ettersyn ble gjennomført av kommunene i samarbeid med Statens vegvesen. 

Høringen/ettersynet ble annonsert i Ringerikes Blad 25. januar 2013. Det ble avholdt to åpne møter i 

høringsperioden, i Hole kommune 13. februar 2013 og i Ringerike kommune 14. februar 2013. Det ble 

også avholdt tre åpne kontordager, i Ringerike kommune 19. februar 2013 og i Hole kommune 20. og 

21. februar 2013. Fristen for å komme med merknader til planforslagene og konsekvensutredningen 

var 14. mars 2013.  

Det kom inn 81 merknader i høringen/det offentlige ettersynet. Av disse er 3 fra statlige instanser, 2 

fra kommunale og fylkeskommunale instanser, 28 fra organisasjoner og bedrifter, og 48 fra 

privatpersoner. 

Denne rapporten inneholder sammendrag av alle merknadene, samt Statens vegvesen Region sør sine 

kommentarer til merknadene. Alle merknadene ligger i sin helhet som vedlegg bak i rapporten. 

Først i rapporten kommer et kapittel som redegjør for endringene Vegvesenet foreslår å gjøre i 

planforslagene som følge av høringen/det offentlige ettersynet. Så følger en oversikt over innsigelsene 

til planforslagene. Deretter kommer et kapittel med flere underkapitler som omtaler noen sentrale tema 

i de innkomne merknadene. Dette er gjort for å samle en fyldigere omtale av tema som tas opp i 

mange merknader på ett sted. Videre følger kapitlet med oppsummering av alle merknader og 

Vegvesenets kommentarer til dem. Bakerst i rapporten finner man som nevnt alle merknader vedlagt i 

sin helhet. 

Denne rapporten sendes ut til alle som har kommet med merknad. 

 

Spørsmål prosjektet 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 Gulbrandsen, tlf. 32 11 74 00 

(sentralbord), e-post ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 
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Merknad om stedsnavn: 

Stedsnavn kan ha flere skrivemåter. Eksempelvis er variantene Rytteråker, Rytteraker og Rytterager 

benyttet om samme området. Vegvesenet har valgt å benytte den skrivemåten den som har kommet 

med merknaden har benyttet når vi har behandlet den aktuelle merknaden. Derfor forekommer ulike 

skrivemåter for samme stedsnavn i rapporten. 

I andre tilfeller kan ulike stedsnavn brukes om samme sted. Eksempelvis bruker noen betegnelsen 

Tisodden på det andre kaller Rudstangen. I slike tilfeller har vi brukt det stedsnavnet den som har 

kommet med merknaden har benyttet, men angitt det andre navnet i parantes etterpå for å unngå 

misforståelser: Tisodden (Rudstangen). 

Vegvesenet har brukt kart for å finne stedsnavn. Skrivemåten for stedsnavn kan variere fra kart til 

kart, og det er ikke alltid samsvar mellom skrivemåten på kartet og lokalbefolkningens skrivemåte. Det 

kan også være avvik mellom kartet og lokalbefolkningens syn på hvilket geografisk område et 

stedsnavn gjelder for. Underveis i arbeidet har vi fått noen tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen 

som har hjulpet oss til å få en mer presis bruk av stedsnavn, og dette takker vi for. Noen avvik mellom 

lokalbefolkningens bruk av stedsnavn og det som står i denne rapporten vil det likevel kunne være. 
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Endringer i planforslagene  
Det har kommet en rekke forslag til justeringer av planforslagene. Mange av forslagene er av en slik 

karakter at de kan gjøres i reguleringsplanfasen innenfor båndleggingssonen i kommunedelplanen. (Se 

kapitlet «Forskjellen mellom kommunedelplan og reguleringsplan» for mer om de to plannivåene.) 

Vegvesenet tar med seg disse innspillene i det videre arbeidet med prosjektet, men det er ikke gjort 

endringer i forslagene til kommunedelplaner på bakgrunn av slike innspill. 

Mange har spilt inn ønsker om andre bruløsninger over Kroksund. En nærmere omtale av dette finnes i 

kapitlet «Alternative bruløsninger over Kroksund». Der er det også vist en tegning av en alternativ 

bruløsning. Løsningen ligger utenfor båndleggingssonen i kommunedelplanforslagene. Dersom man 

skal ha mulighet til å vedta en slik løsning, må det utarbeides et nytt forslag til kommunedelplan med 

en tilhørende konsekvensutredning for denne løsningen (tillegg til foreliggende utredning). 

Planforslaget og utredningen må på høring/offentlig ettersyn. Hele denne prosessen (utarbeidelse av 

nytt planforslag, konsekvensutredning, høring/offentlig ettersyn, politisk behandling) anslås å kunne ta 

omtrent et år.  

Dersom en av eller begge kommunene ønsker det, kan Vegvesenet gå videre med denne løsningen. 

Slik Vegvesenet ser det, bør imidlertid ikke et eventuelt arbeid med et ekstra alternativ settes i gang 

før innsigelsen fra Jernbaneverket er avklart. Dersom Jernbaneverkets innsigelse tas til følge, vil ingen 

av løsningene som er tegnet til nå kunne brukes, ei heller et nytt alternativ knyttet til en ny bruløsning 

over Kroksund. Derfor må det avklares om det skal planlegges en felles trasé for veg og bane eller om 

man skal fortsette å planlegge veg frikoblet fra bane før det utredes nok en vegløsning. (Se merknad 

A2 fra jernbaneverket for mer om denne problemstillingen.) 

Det er ikke gjort noen endringer på veglinjer, kryssplassering eller båndleggingssoner i forslagene til 

kommunedelplan. Kun to typer endringer er gjort: 

 Justeringer og tilføyelser av planbestemmelser 

 Hensynssoner er lagt inn på kommunedelplankartene 

Alle endringer kommer som følge av merknaden fra Fylkesmannen i Buskerud og NVE (merknad 

A1). Fylkesmannen i Buskerud har ønsket tilføyelser i planbestemmelsene knyttet til hensyn som skal 

tas ved ei eventuell bru over Storelva i grønn korridor. Derfor er følgende lagt til i bestemmelsene for 

grønn korridor: 

§ 5-2 Bru over Storelva (Pbl. § 11-8 c) 

Ved senere detaljutforming av brua over Storelva skal det tas hensyn til fuglelivet og annet 

naturmiljø i området. 

 

Fylkesmannen har også ønsket en bestemmelse knyttet til at naturmangfoldet skal ivaretas i den videre 

planleggingen. Derfor er følgende bestemmelse lagt til både for grønn og blå korridor
1
: 

§ 5-3 Hensyn til naturmangfold (Pbl. § 11-8 c) 

I reguleringsplanleggingen skal det legges vekt på å ivareta hensynet til verdifullt 

naturmangfold. 

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har pekt på at det er viktig at ei bru over Kroksund ikke 

fører til dårligere vanngjennomstrømming. For å sikre at dette ivaretas i den videre planleggingen, 

foreslår Vegvesenet å presisere det ved et tillegg i planbestemmelsen knyttet til bru over Kroksund: 

                                                      
1
 I grønn korridor er bestemmelsen nummerert § 5-3, i blå korridor er den nummerert § 5-2. 
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§ 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. 

Brua må ikke føre til at vanngjennomstrømmingen i sundet blir dårligere. 

 

Setningen «Brua må ikke føre til at vanngjennomstrømmingen i sundet blir dårligere» er ny i 

bestemmelsen. Denne bestemmelsen gjelder både for grønn og blå korridor. 

NVE har også påpekt at plankartet skal vise hensynssoner og at det skal knyttes planbestemmelser til 

tre typer områder: 

 Skredutsatte områder der det er påvist bløt leire og kvikkleire 

 Aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred 

 Flomsoner knyttet til Storelva 

 

Forslagene til plankart er derfor endret ved at det er lagt til hensynssoner for disse tre områdetypene. 

Videre er det lagt til en planbestemmelse for hver av hensynssonene. I grønn korridor er disse 

formulert slik: 

§ 5-4 Områder med kvikkleire (Pbl. § 11-8 a) 

Områder med kjente forekomster av kvikkleire er vist på plankartet. Der slike områder berøres 

av tiltaket, skal skredfare og stabilitet i grunnen, inkludert områdestabilitet, vurderes i den 

videre planleggingen. Nødvendige sikringstiltak skal inngå i prosjektet. Dersom det i videre 

planlegging oppdages ytterligere områder med kvikkleire, gjelder samme krav for disse. 

 

§ 5-5 Aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred (Pbl. § 11-8 a) 

Aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred er vist på plankartet. Der tiltaket berører slike 

områder, skal behovet for sikringstiltak vurderes i den videre planleggingen. Nødvendige 

sikringstiltak skal inngå i prosjektet. Dersom det i videre planlegging oppdages ytterligere 

områder med fare for steinsprang og snøskred, gjelder samme krav for disse. 

 

§ 5-6 Flomutsatte områder (Pbl. § 11-8 a) 

Flomutsatte områder ved 200-årsflom er vist på plankartet. Der tiltaket berører slike områder, 

skal behovet for sikringstiltak vurderes i den videre planleggingen. Nødvendige sikringstiltak 

skal inngå i prosjektet. I den videre planleggingen skal det også vurderes om tiltaket kan bidra 

til å øke faren for flom. Dersom det avdekkes slike virkninger av tiltaket, skal løsningene 

bearbeides slik at virkningen blir minst mulig. Angitt flomflate ved Busund er noe upresis 

fordi den er beregnet ut fra en grov terrengmodell. Dersom terrengmodellen som brukes i 

reguleringsplanfasen gir grunnlag for å angi en mer presis flomflate, skal dette gjøres i 

reguleringsplanen. 

 

De to første paragrafene er like i bestemmelsene for blå korridor (nummereringen er der § 5-3 og § 5-

4). Blå korridor berører ikke området ved Busund. Planbestemmelsen om flomutsatte områder har 

derfor ikke med forbeholdet knyttet til upresis flomflate i dette området, og er derfor slik i blå 

korridor: 

 

§ 5-5 Flomutsatte områder (Pbl. § 11-8 a) 

Flomutsatte områder ved 200-årsflom er vist på plankartet. Der tiltaket berører slike områder, 

skal behovet for sikringstiltak vurderes i den videre planleggingen. Nødvendige sikringstiltak 

skal inngå i prosjektet. I den videre planleggingen skal det også vurderes om tiltaket kan bidra 

til å øke faren for flom. Dersom det avdekkes slike virkninger av tiltaket, skal løsningene 

bearbeides slik at virkningen blir minst mulig. 
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På de neste sidene vises reviderte forslag til planbestemmelser og plankart. Planbestemmelsene er i to 

utgaver, en som gjelder for alternativ A1a og A12a i grønn korridor, og en som gjelder for alternativ 

A1b og A12b i blå korridor. Det er fire plankart, et for hvert alternativ. 
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Forslag til bestemmelser til kommunedelplan for E16 Skaret – 

Hønefoss – alternativ A1a og A12a i grønn korridor 
 

 

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. 
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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. Brua 

må ikke føre til at vanngjennomstrømmingen i sundet blir dårligere. 

 

§ 5-2 Bru over Storelva (Pbl. § 11-8 c) 

Ved senere detaljutforming av brua over Storelva skal det tas hensyn til fuglelivet og annet naturmiljø 

i området. 

 

§ 5-3 Hensyn til naturmangfold (Pbl. § 11-8 c) 

I reguleringsplanleggingen skal det legges vekt på å ivareta hensynet til verdifullt naturmangfold. 

 

§ 5-4 Områder med kvikkleire (Pbl. § 11-8 a) 

Områder med kjente forekomster av kvikkleire er vist på plankartet. Der slike områder berøres av 

tiltaket, skal skredfare og stabilitet i grunnen, inkludert områdestabilitet, vurderes i den videre 

planleggingen. Nødvendige sikringstiltak skal inngå i prosjektet. Dersom det i videre planlegging 

oppdages ytterligere områder med kvikkleire, gjelder samme krav for disse. 

 

§ 5-5 Aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred (Pbl. § 11-8 a) 

Aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred er vist på plankartet. Der tiltaket berører slike 

områder, skal behovet for sikringstiltak vurderes i den videre planleggingen. Nødvendige sikringstiltak 

skal inngå i prosjektet. Dersom det i videre planlegging oppdages ytterligere områder med fare for 

steinsprang og snøskred, gjelder samme krav for disse. 

 

§ 5-6 Flomutsatte områder (Pbl. § 11-8 a) 

Flomutsatte områder ved 200-årsflom er vist på plankartet. Der tiltaket berører slike områder, skal 

behovet for sikringstiltak vurderes i den videre planleggingen. Nødvendige sikringstiltak skal inngå i 

prosjektet. I den videre planleggingen skal det også vurderes om tiltaket kan bidra til å øke faren for 

flom. Dersom det avdekkes slike virkninger av tiltaket, skal løsningene bearbeides slik at virkningen 

blir minst mulig. Angitt flomflate ved Busund er noe upresis fordi den er beregnet ut fra en grov 

terrengmodell. Dersom terrengmodellen som brukes i reguleringsplanfasen gir grunnlag for å angi en 

mer presis flomflate, skal dette gjøres i reguleringsplanen. 
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Forslag til kommunedelplankart for alternativ A1a i grønn 

korridor 

 

Figur 1: Forslag til kommunedelplankart for alternativ A1a i grønn korridor, revidert etter høring/offentlig ettersyn  



13 
E16 Skaret – Hønefoss 

Sammendrag av innkomne merknader til forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning 

med kommentarer fra Statens vegvesen 

 

Forslag til kommunedelplankart for alternativ A12a i grønn 

korridor 

 

Figur 2: Forslag til kommunedelplankart for alternativ A12a i grønn korridor, revidert etter høring/offentlig ettersyn 
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Forslag til bestemmelser til kommunedelplan for E16 Skaret – 

Hønefoss – alternativ A1b og A12b i blå korridor 
 

 

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. 
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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. Brua 

må ikke føre til at vanngjennomstrømmingen i sundet blir dårligere. 

 

§ 5-2 Hensyn til naturmangfold (Pbl. § 11-8 c) 

I reguleringsplanleggingen skal det legges vekt på å ivareta hensynet til verdifullt naturmangfold. 

 

§ 5-3 Områder med kvikkleire (Pbl. § 11-8 a) 

Områder med kjente forekomster av kvikkleire er vist på plankartet. Der slike områder berøres av 

tiltaket, skal skredfare og stabilitet i grunnen, inkludert områdestabilitet, vurderes i den videre 

planleggingen. Nødvendige sikringstiltak skal inngå i prosjektet. Dersom det i videre planlegging 

oppdages ytterligere områder med kvikkleire, gjelder samme krav for disse. 

 

§ 5-4 Aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred (Pbl. § 11-8 a) 

Aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred er vist på plankartet. Der tiltaket berører slike 

områder, skal behovet for sikringstiltak vurderes i den videre planleggingen. Nødvendige sikringstiltak 

skal inngå i prosjektet. Dersom det i videre planlegging oppdages ytterligere områder med fare for 

steinsprang og snøskred, gjelder samme krav for disse. 

 

§ 5-5 Flomutsatte områder (Pbl. § 11-8 a) 

Flomutsatte områder ved 200-årsflom er vist på plankartet. Der tiltaket berører slike områder, skal 

behovet for sikringstiltak vurderes i den videre planleggingen. Nødvendige sikringstiltak skal inngå i 

prosjektet. I den videre planleggingen skal det også vurderes om tiltaket kan bidra til å øke faren for 

flom. Dersom det avdekkes slike virkninger av tiltaket, skal løsningene bearbeides slik at virkningen 

blir minst mulig.  
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Forslag til kommunedelplankart for alternativ A1b i blå korridor 

 
Figur 3: Forslag til kommunedelplankart for alternativ A1b i blå korridor, revidert etter høring/offentlig ettersyn  
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Forslag til kommunedelplankart for alternativ A12b i blå 

korridor 

 

Figur 4: Forslag til kommunedelplankart for alternativ A12b i blå korridor, revidert etter høring/offentlig ettersyn 
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Oversikt over innsigelsene til 

planforslagene 
 

Hva er innsigelse og hvem kan fremme innsigelse? 

I Miljøverndepartementets rundskriv T-5/95 Innsigelse i plansaker, beskrives innsigelse slik: 

 
Det er lagt til kommunene å gjøre endelig planvedtak så lenge det skjer innenfor de rammer og 

retningslinjer som er gitt fra nasjonalt og regionalt nivå. Bestemmelsene om innsigelse til 

kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og bebyggelsesplan er kompetanseregler som begrenser 

kommunens myndighet. Den rettslige betydning av innsigelse er at det ikke er gjort endelig planvedtak i 

kommunen, og at myndigheten overføres til Miljøverndepartementet. Behandlingen av plansaken starter 

ikke på nytt, men myndigheten til å gjøre bindende planvedtak flyttes opp til øverste planmyndighet. 

Innsigelsesordningen må ikke forveksles med klageordningen, som først kan nyttes når kommunen har 

gjort planvedtak med rettsvirkning. 

Så lenge det foreligger innsigelse til en plan, kan altså ikke kommunen fatte endelig planvedtak.  

 

Plan- og bygningsloven (§ 5-4) angir hvem som har myndighet til å fremme innsigelse: 

 Berørt statlig og regionalt organ  

 Andre kommuner 

 Sametinget 

 

Organisasjoner, bedrifter og privatpersoner har ikke myndighet til å fremme innsigelse. I flere av 

merknadene som har kommet til planforslagene for E16 Skaret – Hønefoss har privatpersoner brukt 

begrepet innsigelse. Dette er uttrykk for en sterk protest mot planforslagene, men disse protestene 

behandles ikke formelt som innsigelser. Det er kun innsigelser fremmet av instanser med 

innsigelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven som formelt blir behandlet som innsigelser. I 

høringen av E16 Skaret – Hønefoss har alle innsigelser kommet fra statlige organer: Fylkesmannen i 

Buskerud, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Riksantikvaren, Jernbaneverket og Statens 

vegvesen. 

 

 

Innsigelsene til E16 Skaret – Hønefoss 

I høringen/det offentlige ettersynet var det mulig å uttale seg til alle 29 alternativ som er omtalt i 

konsekvensutredningen. Det er imidlertid de fire alternativene det var laget forslag til 

kommunedelplan for innsigelsesmyndighetene stort sett har forholdt seg til. (Unntatt Statens vegvesen, 

som varslet sine innsigelser i konsekvensutredningen, og dermed har vurdert alle 29 alternativ.) 

Tabellen på neste side gir en oversikt over innsigelsene til disse fire planforslagene. Begrunnelsen for 

innsigelsene er angitt stikkordsmessig i tabellen, og omtales fyldigere i de kapitlene i rapporten som 

omhandler merknadene fra de aktuelle instansene. Tom rute i tabellen betyr at det ikke er fremmet 

innsigelse. 
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Tabell 1: Oversikt over innsigelser 
K

o
rr

id
o
r 

A
lt

er
n

a
ti

v
 Instans 

Fylkes-

mannen i 

Buskerud 

NVE 
Riks-

antikvaren 

Jernbane-

verket 

Statens 

vegvesen 

 A1a Verneområder 

Naturrmangfold 

Kulturlandskap 

Beslag av 

dyrket mark 

Vassdragsmiljø 

og elvelandskap 

Kulturminner, 

kulturmiljø og 

kulturlandskap 

Krever 

felleskorridor for 

veg og jernbane 

 

 A12a Verneområder 

Naturrmangfold 

Beslag av 

dyrket mark 

Vassdragsmiljø 

og elvelandskap 

 Krever 

felleskorridor for 

veg og jernbane 

Kostnader  

 A1b Verneområder 

Naturrmangfold 

Kulturlandskap 

Beslag av 

dyrket mark 

 Kulturminner, 

kulturmiljø og 

kulturlandskap 

Krever 

felleskorridor for 

veg og jernbane 

 

 A12b Verneområder 

Naturmangfold 

Beslag av 

dyrket mark 

 Kulturminner, 

kulturmiljø og 

kulturlandskap 

Krever 

felleskorridor for 

veg og jernbane 

Kostnader  

 

For nærmere omtale av innsigelsene viser vi til følgende kapitler i denne rapporten: 

A1 Fylkesmannen i Buskerud og NVE 

A2 Jernbaneverket 

A3 Riksantikvaren 

Statens vegvesens innsigelser er nærmere omtalt i konsekvensutredningens kapittel 11.2.3 Vegvesenet 

varsler innsigelse. 
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Omtale av noen sentrale tema i 

innkomne merknader 

Noen tema går igjen i mange av de innkomne merknadene, og krever lengre svar. For ikke å gjenta 

svarene mange ganger, har vi valgt å omtale en del sentrale tema i egne kapitler, og vise til denne 

omtalen i kommentarene til de enkelte merknadene. 

 

Planprosess 
I noen merknader er det pekt på at planene om ny veg kom som en overraskelse. Andre merknader 

viser til tidligere faser i planprosessen, og flere stiller spørsmål ved hvorfor bare fire forslag til 

kommunedelplan var på høring/offentlig ettersyn når konsekvensutredningen behandler 29 alternativ. I 

dette kapitlet gis derfor en gjennomgang av planprosessen frem til nå.  

Kommunedelplan for E16 Rørvik – Vik fra 2002 

Statens vegvesen la i 1998 frem konsekvensutredning for E16 Rørvik – Vik. Kommunedelplan for 

E16 Rørvik – Vik ble vedtatt av Hole kommunestyre 27. august 2002. Man valgte da en tofeltsveg der 

vegen skulle gå i dagen og undersjøisk tunnel med tre felt under Kroksund. 

Oppstart av planleggingen av E16 Skaret – Hønefoss i 2007 

Planleggingen av E16 Skaret- Hønefoss, som den gang het E16 Skaret – Hvervenmoen, startet i 2007. 

Det ble gjort innledende arbeid med kartlegging av hvilke verdier som finnes i området. 8. november 

2007 ble det avholdt et idéseminar der det blant annet fremkom forslag om vegløsninger i det som 

senere fikk betegnelsen grønn korridor. Som følge av dette ble planområdet utvidet og prosjektet 

endret navn 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. 

Stopp i 2008 

Tidlig i 2008 la transportetatene (Kystverket, Jernbaneverket, Vegdirektoratet) og Avinor frem 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. 

Ny oppstart ved årsskiftet 2009/2010 

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.  

Varsel om oppstart av planleggingen 

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 

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 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16buskerud
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16buskerud
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korridor. Korridoren innbar en ytterligere utvidelse av planområdet der det var behov for å kartlegge 

verdier. 

Planprogram 

Vegvesenet sendte forslag til planprogram for E16 Skaret – Hønefoss til kommunene Hole og 

Ringerike 10.05.2010. 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. I høringsperioden ble det avholdt to åpne møter, et i Hole kommune 

07.09.2010 og et i Ringerike kommune 08.09.2010. 

 

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 internettside 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. Planprogrammet fastslår at 29 alternativ for ny veg skal utredes, og 

angir hvilke konsekvenser som skal utredes. Planprogrammet er tilgjengelig på prosjektets 

internettside http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16buskerud. 

Konsekvensutredning og forslag til kommunedelplan 

Konsekvensutredningen er basert på det fastsatte planprogrammet. Vegvesenet sendte 

konsekvensutredningen til kommunene Hole og Ringerike 14. desember 2012.  

 

22. januar 2013 ble det avholdt fellesmøte for Formannskapet i Ringerike og Plan- og miljøstyret i 

Hole. Begge fattet vedtak om at forslag til kommunedelplan for alternativ A1a og A12a i grønn 

korridor og alternativ A1b og A12b i blå korridor skulle sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn sammen med konsekvensutredningen.  

 

Disse vedtakene innebar at forslag til kommunedelplan for alternativet Vegvesenet anbefalte (A1a), 

alternativet Vegvesenet aksepterte (A1b), samt to alternativ Vegvesenet hadde varslet innsigelse mot 

på grunn av kostnader (A12a og A12b), ble sendt på høring/offentlig ettersyn. Dersom kommunene 

hadde ønsket det, kunne de vedtatt at forslag til kommunedelplan for flere alternativ skulle på 

høring/offentlig ettersyn. Hele konsekvensutredningen med samtlige 29 utredete alternativ var også på 

høring/offentlig ettersyn. Det var anledning til å uttale seg om alle alternativene i 

konsekvensutredningen. Dersom kommunene ønsker å vedta kommunedelplan for et alternativ det 

ikke har vært forslag til kommunedelplan på høring/offentlig ettersyn for, må det først gjennomføres 

høring/offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for alternativet. 

 

Høring og offentlig ettersyn av forslagene til kommunedelplan og konsekvensutredningen ble 

annonsert i Ringerikes Blad 25. januar 2013. Fristen for å komme med merknader ble satt til 14. mars 

2013. Det ble holdt to åpne møter i høringsperioden, et i Hole 13.02.2013 og et i Ringerike 

14.02.2013. Det ble også avholdt tre åpne kontordager, en i Ringerike 19.02.2013 og to i Hole 

20.02.2013 og 21.02.2013.  

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16buskerud
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16buskerud
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Videre planprosess 

Det er fremmet en rekke innsigelser til kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss. Det synes klart 

at innsigelsene ikke kan mekles bort og at saken må avgjøres i Miljøverndepartementet før man får på 

plass kommunedelplaner. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta å behandle saken i 

Miljøverndepartementet.  

 

12. april 2013 la regjeringen frem Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023. I 

denne meldingen er ikke E16 Skaret – Hønefoss omtalt. Det vil si at regjeringen ikke hadde funnet 

rom for å prioritere prosjektet i perioden frem til 2023. 11. juni 2013 la transport- og 

kommunikasjonskomiteen frem sin innstilling (Innst. 450 S – 2012-2013) til Stortinget om Nasjonal 

transportplan 2014 – 2023. I innstillingen (s. 173) står følgende: 

 
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og 

Kristelig Folkeparti […] viser til behovet for å planlegge og bygge ut vegstrekninger i en helhet. 

Flertallet viser også til at strekningen Bjørum – Skaret er planlagt med byggestart i siste periode [2018-

2023]. Flertallet viser til at det med finansieringen som ligger i planen er mulig å starte prosjektet i 

første fireårsperiode [2014-2017]. Dette forutsetter at man starter byggingen med 

bompengefinansiering. 

 

Disse medlemmer mener derfor at planleggingen av strekningen Skaret – Hønefoss må gjennomføres 

slik at sammenhengende utbygging av denne hovedferdselsåren sikres. 

 

Det er ikke avklart når arbeidet med reguleringsplan for E16 Skaret – Hønefoss skal starte.  

 

Forskjellen mellom kommunedelplan og reguleringsplan 
Planforslaget for E16 Skaret – Hønefoss som har vært på høring og offentlig ettersyn er en 

kommunedelplan. Det er en plan på overordnet nivå. Gjennom vedtaket av kommunedelplan velger 

man et alternativ som planlegges mer detaljert i en senere reguleringsplan.  

På neste side vises et utsnitt av et kommunedelplankart og et utsnitt av et reguleringsplankart for det 

samme prosjektet, rv. 23 i Lier (i Linnes-området). 
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Figur 5: Utsnitt av kommunedelplankart for rv. 23 i Lier (Linnes-området) 

 

Figur 6: Utsnitt av reguleringsplankart for rv. 23 i Lier (Linnes-området) 
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Vi ser at kommunedelplankartet er langt mer overordnet enn reguleringsplankartet. På 

kommunedelplankartet vises en mulig veglinje og en båndleggingssone rundt denne. Veglinja kan bli 

justert innenfor båndleggingssonen. Kryss markeres med et symbol.  

På reguleringsplankartet ser vi at veglinja er vist langt mer detaljert. Det er vist hvordan krysset skal se 

ut og definert tydelige arealer med tilhørende formål. 

Det er svært arbeidskrevende å planlegge vegløsninger med detaljeringsnivået i en reguleringsplan. 

Derfor er det hensiktsmessig at man velger løsning på et overordnet nivå gjennom vedtak av 

kommunedelplan først, og så optimaliserer og detaljerer den valgte løsningen gjennom arbeidet med 

en reguleringsplan. 

De som kan bli berørt av et vegprosjekt vil gjerne vite akkurat hvordan de blir berørt så tidlig som 

mulig, men fordi kommunedelplanen ikke er så detaljert, vil det ofte ikke være mulig for Vegvesenet å 

gi så nøyaktige svar som man kunne ønske.  

Vi har fått en del spørsmål om hva som blir «låst» gjennom vedtak av kommunedelplanen og hva som 

kan justeres i senere reguleringsplanlegging. Når kommunedelplanen vedtas, velges ett alternativ for 

den nye vegen. Det er ikke mulig å endre alternativ-valget i reguleringsplanfasen. For det valgte 

alternativet er det imidlertid mulig å gjøre mange justeringer og optimaliseringer innenfor 

båndleggingssonen. Det kan dreie seg om plassering av hovedvegen, hvordan kryssene skal se ut, hvor 

lokalveger skal krysse hovedvegen og lignende.  

I arbeidet med konsekvensutredningen og kommunedelplanen har Vegvesenet tegnet vegløsninger 

som er mer detaljerte enn det som blir vedtatt i kommunedelplanen. Disse tegningene finner man i 

illustrasjonsplanen (tilgjengelig på prosjektets internettside 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud). Grunnen til at det er utarbeidet såpass detaljerte 

løsninger i kommunedelplanfasen er at det har vært nødvendig for Vegvesenet å sjekke at de ulike 

vegløsningene er gjennomførbare. I forbindelse med vurdering av enkelte konsekvenstema har det 

også vært nødvendig med en viss detaljering av vegløsningene. Da er vegløsningene i 

illustrasjonsplanen benyttet. På kommunedelplankartene er det veglinja fra illustrasjonsplanen som er 

vist, men den er gjort mindre detaljert. Det er viktig å være klar over at veglinjene i illustrasjonsplanen 

er eksempler på hvordan den nye vegen kan bli, men at løsningen for det alternativet som blir valgt 

gjennom vedtak av kommunedelplanen vil bli justert og optimalisert i reguleringsplanfasen. 

 

Arealbeslag 
Flere høringsinstanser stiller spørsmål ved hvordan arealbeslaget av dyrket mark er beregnet, og mener 

at hensynet til matjorda må veie svært tungt ved valg av løsninger.  

 

Beregninger av arealbeslaget for ulike arealkategorier er gjort på grunnlag av Arealressurskart (AR5) 

fra Norsk institutt for skog og landskap. Arealkategoriene inkluderer blant annet fulldyrket mark, 

overflatedyrket mark og innmarksbeite, samt ulike bonitetsklasser i skog. Beregningene er utført for 

hvert av de 29 utredete alternativene. For hvert alternativ er arealet av foreslått vegløsning, inkludert 

kryssområder, tilførselsveger og omlagte lokalveger beregnet. For å ta høyde for at det i tillegg til 

selve vegarealet går med areal til grøfter, støyskjermer eller –voller, rassikringstiltak med mer, er det 

lagt til en buffer på 20 meter på hver side av selve vegarealet som også inngår i beregningene. Noen 

arealer i buffersonene vil bare bli berørt i anleggsperioden og vil bli tilbakeført til landbruksarealer 

etter bygging, men kan likevel bli så sterkt berørt at de er inkludert i beregningene. Alle 

arealberegninger er vist i temautredningen om naturressurser og i hovedrapporten.  

 

Ved valg av løsning har Statens vegvesen veid hensynet til tap av jordbruksjord opp mot andre viktige 

hensyn som trafikksikkerhet, miljøinteresser og økonomi. Vegvesenets anbefalte alternativ A1a (i 

grønn korridor) er et av alternativene som vil gi minst tap av jordbruksjord, selv om dette også vil 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud
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beslaglegge rundt 240 dekar. Alternativ A12a med tunnel fra Kroksund til Bymoen vil gi vesentlig 

mindre arealbeslag, men vil gi økte utbyggingskostnader og høyere drifts- og vedlikeholdskostnader. 

På denne bakgrunn har Statens vegvesen valgt å anbefale alternativ A1a.  

 

Vernede naturområder og Ramsar-konvensjonen 
Mange høringsinstanser har påpekt de store naturverdiene som er knyttet til våtmarksystemene i 

Nordre Tyrifjorden, og den statusen de har som Ramsarområder. Ramsarkonvensjonen er en 

internasjonal avtale om ivaretakelse av våtmarksområder som forplikter avtalelandene til å sikre at 

områdenes økologiske funksjon ikke forringes gjennom å forvalte områdene i tråd med best mulig 

kunnskap om deres verdi og tålegrenser. Våtmarksområdene som er formelt foreslått vernet, vil trolig 

også få status som Ramsarområder. Dette gjelder blant annet Storelva som blir berørt av grønn 

korridor. 

 

Høringsinstansene påpeker at det ikke bare er selve verneområdene som er å regne som Ramsar-

områder, men hele økosystemet de er en naturlig del av. Enkelte har også signalisert at de vil 

informere Ramsar-sekretariatet i Sveits om Statens vegvesens planer for vegutbygging hvis disse blir 

vedtatt. I samsvar med Norges forpliktelser etter konvensjonen har Direktoratet for naturforvaltning
2
 

allerede informert sekretariatet om at det planlegges utbyggingsprosjekter som vil kunne påvirke 

Ramsarområdene. 

 

Statens vegvesen er godt kjent med de aktuelle Ramsarområdene, og har omtalt disse i både 

temautredningen for naturmiljø og konsekvensutredningens hoveddokument. Det er de eksisterende 

naturreservatene i Tyrifjorden (Karlsrudtangen, Averøya, Synneren, Juveren og Lamyra) som er utpekt 

som Ramsarområder. Inngrep og tiltak utenfor disse områdene, som påvirker tilstanden inne i 

Ramsarområdene, kommer også inn under konvensjonens bestemmelser. Statens vegvesen tar til 

orientering at tiltaket er innrapportert til Ramsar-sekretariatet 

 

Det er ikke lagt skjul på at en utbygging av grønn korridor vil ha store negative konsekvenser for 

våtmarksområdene, særlig i Storelva. Statens vegvesen har likevel anbefalt alternativ A1a i grønn 

korridor for utbygging av ny E16, blant annet fordi dette alternativet gir vesentlig mindre tap av 

jordbruksjord enn de fleste andre løsningene, og samtidig har best netto nytte (prissatte fordeler minus 

prissatte ulemper).  

 

Statens vegvesen har også i sitt forslag til kommunedelplaner og i konsekvensutredningen signalisert 

at alternativ A1b i blå korridor kan aksepteres. Dette vil gi mindre konsekvenser for 

våtmarksområdene i Storelva, men vesentlig større beslag av dyrket mark. Utbyggingskostnadene vil 

også bli betydelig høyere. Samlet sett er derfor A1a vurdert som det beste alternativet for utbygging. I 

videre planlegging vil det bli lagt vekt å gjennomføre tiltak for å redusere de negative konsekvensene. 

Bruene over Kroksund og Storelva forutsettes bygget som enkle konstruksjoner uten tårn og andre 

elementer over bruplata, og det er et mål å holde arealbeslaget i disse områdene på et minimum. I 

samråd med forvaltningsmyndighetene kan det også bli vurdert gjennomført kompenserende tiltak, 

som etablering av erstatningsbiotoper, sikring og restaurering av viktige naturområder utenfor veglinja 

etc. 

 

                                                      
2
 Fra 1. juli 2013 er Direktoratet for naturforvaltning slått sammen til Klima- og forurensningsdirektoratet til 

Miljødirektoratet. Miljødirektoratet er underlagt Miljøverndepartementet. 
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Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte 

konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling 
Flere av de som har kommet med merknad mener at Vegvesenet har tillagt de ikke-prissatte 

konsekvensene (miljøkonsekvensene) for liten vekt i forhold til de prissatte konsekvensene, både i 

sammenstillingen av konsekvenser og i anbefalingen.  

 

I det følgende vil vi redegjøre for metodene som er brukt og hvordan Vegvesenet har tenkt i 

vurderingene og konklusjonene våre. Vi vil også peke på en del usikkerheter i vurderingene. 

 

Samfunnsøkonomisk analyse – sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

I den samfunnsøkonomiske analysen i konsekvensutredningen inngår både prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser. Analysen er gjort i henhold til Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser 

(tilgjengelig på internett: http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker).  

 

De prissatte konsekvensene er konsekvenser som er beregnet i kroner. I prissatte konsekvenser inngår 

blant annet trafikant- og transportbrukernytte (spart reisetid og reisekostnad), reduksjon i 

ulykkeskostnad, støy og luftforurensning, utgifter til å bygge vegen, samt utgifter til drift og 

vedlikehold av vegen.  

 

De ikke-prissatte konsekvensene er konsekvenser som inngår i den samfunnsøkonomiske analysen, 

men som det ikke er satt noen pris på i kroner. I stedet brukes en skala med plusser og minuser som 

går fra fire plusser (+ + + +), som innebærer meget stor positiv konsekvens, via null (0), som 

innebærer ingen/ubetydelig konsekvens, til fire minuser (- - - -), som innebærer meget stor negativ 

konsekvens. Ved bygging av ny veg er det normalt at minus-siden av skalaen benyttes mer enn pluss-

siden. De ikke-prissatte konsekvensene er gruppert i fem temaer: landskapsbilde (vegens påvirkning 

på landskapet), nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser (inkludert landbruk). 

 

I konsekvensutredningen handler kapittel 6 om de prissatte konsekvensene og kapittel 7 om de ikke-

prissatte konsekvensene. I tillegg er det utarbeidet temarapporter for hvert av de ikke-prissatte temaene 

der disse behandles grundigere. I konsekvensutredningens kapittel 8 har Vegvesenet sammenstilt 

prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser.  

 

I dette prosjektet er det typiske bildet at alternativene som kommer best ut i beregningen av prissatte 

konsekvenser, kommer verst ut med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser. Det er meget vanskelig å 

gjøre en samlet vurdering fordi de ulike konsekvensene ikke vurderes på samme målestokk (noe måles 

i kroner, noe måles i plusser og minuser). Derfor vil det til slutt bli et skjønnsmessig spørsmål om den 

prissatte nytten er stor nok til å oppveie miljøulempene. Tabellen nedenfor er hentet fra 

konsekvensutredningen (tabell 8-7) og viser Vegvesenets samlede vurdering av prissatte og ikke-

prissatte konsekvenser. 

 
  

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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Tabell 2: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser (fra konsekvensutredningen) 

 
 

Det mest sentrale spørsmålet i vurderingen er om de ulike alternativene for ny veg totalt sett gir bedre 

samfunnsnytte enn ikke å bygge ny veg, det vil si det som i utredningen kalles referansesituasjonen. 

Som det fremgår av tabellen, er vurderingen usikker. Dette skyldes som nevnt over at det er vanskelig 

å veie konsekvenser i kroner opp mot konsekvenser på en skala med plusser og minuser. Vegvesenet 

har likevel vurdert at ett alternativ, alternativ A1a i grønn korridor, tenderer mot en samlet positiv 

vurdering. Alternativet har store negative ikke-prissatte konsekvenser, men samtidig størst positiv 

netto nytte. Netto nytte er summen av de prissatte konsekvensene. For alternativ A1a er det beregnet 

en positiv netto nytte på 2,19 milliarder kroner. Alternativ A1a er derfor rangert som nummer 1. 
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Vi har rangert tre alternativ på delt andreplass, referansesituasjonen uten ny veg, alternativ A1b i blå 

korridor og alternativ A12a i grønn korridor. Referansesituasjonen definerer nullnivået på 

konsekvensskalaen, og får derfor samlet vurdering null.  

Alternativ A1b er blant de dårligste med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser, men har en positiv 

netto nytte på 1,43 milliarder kroner. Det vil si at alternativet ikke er like bra som A1a med hensyn på 

prissatte konsekvenser. Vurderingen er igjen usikker, men Vegvesenet har konkludert med at den gode 

netto nytten omtrent oppveier de negative ikke-prissatte konsekvensene, det vil si at samlet vurdering 

ligger nær null.  

Alternativ A12a har også betydelige negative ikke-prissatte konsekvenser, men er ikke så ille for de 

ikke-prissatte temaene som A1a og A1b. Det skyldes i hovedsak at dette alternativet har en lang tunnel 

mellom Kroksund og Bymoen. Denne tunnelen innebærer imidlertid at vegen blir dyrere å bygge (ca. 

800 millioner kroner), samt at kostnadene til drift og vedlikehold blir høyere. Dette gjør at den 

beregnede netto nytten er lavere enn for alternativ A1a og A1b. Alternativ A12a er beregnet å få en 

netto nytte på 0,86 milliarder kroner. Dette alternativet gir altså ikke fullt så negative ikke-prissatte 

konsekvenser, men samtidig dårligere netto nytte. Samlet er vurderingen igjen usikker, men vurdert å 

ligge nær null. 

På tilsvarende måte er det gjort vurderinger for alle de 29 alternativene som er utredet.  

Det finnes ikke noen fasit for hvordan man skal vekte mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 

I utredningen har vi forsøkt å tydeliggjøre hvordan vi har kommet frem til våre resultater. Med en 

annen vektlegging i forholdet mellom de to typene konsekvenser, vil den samlede vurderingen bli 

annerledes.  

Alle alternativ for ny veg medfører negative ikke-prissatte konsekvenser. Dersom man vil unngå slike 

konsekvenser helt, vil det ikke være mulig å bygge ny firefeltsveg.  

Regionale virkninger 

Det er Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyse som gir føringer for hva som skal inngå i 

den samfunnsøkonomiske analysen. En konsekvensutredning kan inneholde utredning av andre temaer 

i tillegg til den samfunnsøkonomiske analysen. I utredningen for E16 Skaret – Hønefoss er disse 

temaene samlet i kapittel 9 Regionale virkninger.  

Analysen av de regionale virkningene kan gi resultater som gjør at man justerer rangeringen av 

alternativene i forhold til rangeringen i den samfunnsøkonomiske analysen. Vi ser litt nærmere på 

vurderingen av de regionale virkningene for de tre alternativene som kommer best ut i den 

samfunnsøkonomiske analysen, A1a, A12a og A1b: 

 Endret arealbruk som følge av tiltaket (KU kap. 9.1): Alternativ A1a og A12a er vurdert å gi 

litt forbedring, alternativ A1b er vurdert å gi stor forbedring. 

 Konsekvenser for næringslivet (KU kap. 9.2): Alle tre alternativ er vurdert å gi positive 

konsekvenser for næringslivet. Den viktigste forskjellen mellom alternativene er at grønn 

korridor (alternativ A1a og A12a) gir best tilgjengelighet til Helgelandsmoen næringspark, 

mens blå korridor (alternativ A1b) gir best tilgjengelighet til Hvervenmoen. 

 Kollektivtransport (KU kap. 9.3): Alle tre alternativ gir litt forbedring for kollektivtransporten, 

men de gir samtidig stor forbedring for bilen, slik at konkurranseforholdet buss/bil forskyves i 

bilens favør. 

 Tilrettelegging for gående og syklende (KU kap. 9.4): Alternativ A1a og A12a er vurdert å gi 

noe forbedring, mens alternativ A1b er vurdert å gi noe forverring for gående og syklende. 

 Vegkorridorenes tilrettelegging for jernbaneutbygging (KU kap. 9.5): Det er vanskelig å 

vurdere hvor egnede vegkorridorene er for en eventuell felles korridor for veg og jernbane 

fordi det ikke foreligger konkrete planer for jernbanetrasé i området. Jernbanen har de 

strengeste kravene til kurvatur, og vil være styrende for hvor en eventuell felles korridor skal 

gå. Alle alternativ kan gå på rett bru over Kroksund, noe som gir muligheter for felles bru eller 
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parallell bru med jernbanen. Videre nordover vil det være svært vanskelig å tilpasse blå 

korridor (alternativ A1b) til jernbanen, mens det kanskje kan være noen muligheter i grønn 

korridor (alternativ A1a og A12a). 

 Drøfting av måloppnåelse (KU kap. 9.6): Alternativ A1a og A1b er vurdert å oppnå 5 av 7 

mål, mens alternativ A12a er vurdert å oppnå 6 av 7 mål. Ingen alternativ oppnår målet om å 

gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen. Alternativ A1a og A1b oppnår heller ikke 

målet om å holde miljøulempene langs ny veg på et akseptabelt nivå. 

Vegvesenet vurderte at forskjellene i konsekvenser knyttet til regionale virkninger ikke er store nok til 

å endre på rangeringen som fremkom i den samfunnsøkonomiske analysen. Man skal også være 

oppmerksom på at mens det i den samfunnsøkonomiske analysen er lagt vekt på å unngå 

dobbeltvekting, tas ikke samme hensyn i forbindelse med regionale virkninger. Det betyr at noe som 

allerede er behandlet i den samfunnsøkonomiske analysen, godt kan bli gjentatt i omtalen av de 

regionale virkningene. Dette gjelder særlig i kapitlet om måloppnåelse. 

Referansesituasjonen uten ny veg er sammenligningsgrunnlaget også i vurderingen av de regionale 

virkningene, det vil si at referansesituasjonen per definisjon har konsekvens null for alle disse temaene 

også. 

Anbefaling 

Den samfunnsøkonomiske analysen og de regionale virkningene inngår i grunnlaget for Vegvesenets 

anbefaling, men anbefalingen styres ikke av disse analysene alene. I tillegg er følgende vektlagt: 

 Føringer i Nasjonal transportplan 2010 – 2019, inkludert regjeringens hovedmålsetninger for 

transportpolitikken. 

 Risikovurdering av trafikksikkerhet (behandlet i konsekvensutredningen kapittel 5.1). 

 Vegnormalen (Statens vegvesens Håndbok 017 Veg- og gateutforming), som setter krav til 

vegstandard ut fra vegens funksjon og trafikkmengde. 

 Nøkternhet med hensyn til kostnader. Dette hensynet er tatt med av flere grunner. Høye 

investeringskostnader kan gjøre det vanskelig å få bygget vegen. Det vil også gi større 

belastning for brukerne av vegen gjennom høyere bompengesatser, og/eller medføre mer bruk 

av offentlige midler (skattepenger) i konkurranse med andre formål. Høye kostnader til drift 

og vedlikehold binder opp drifts- og vedlikeholdsmidler i hele veganleggets levetid. Veg i 

tunnel er mye dyrere å drifte og vedlikeholde enn veg i dagen. Det betyr at dersom man velger 

løsninger med mye tunnel, vil man binde opp betydelige drifts- og vedlikeholdsmidler. Da blir 

det mindre penger til drift og vedlikehold av andre veger. Norske veger har stort etterslep på 

vedlikeholdssiden. 

Vegvesenets anbefaling er omtalt i kapittel 11 i konsekvensutredningen, og resonnementene gjentas 

ikke her. Vegvesenet anbefaler at det bygges ny E16 Skaret – Hønefoss, og at alternativ A1a, som 

kommer best ut i den samfunnsøkonomiske analysen, legges til grunn for videre planlegging. I tillegg 

aksepterer Vegvesenet alternativ A1b, som kommer på en delt andreplass i den samfunnsøkonomiske 

analysen. 

Vegvesenet har valgt å varsle innsigelse mot det andre utbyggingsalternativet som kommer på delt 

andreplass i den samfunnsøkonomiske analysen, alternativ A12a. Innsigelsen er begrunnet med at 

alternativet medfører betydelig større kostnader til bygging, drift og vedlikehold enn de to andre 

løsningene, jf. kulepunktet ovenfor om nøkternhet med hensyn til kostnader.  

Vegvesenet har varslet innsigelse mot 27 av de 29 løsningene som er utredet. Innsigelsen er begrunnet 

med trafikksikkerhet og/eller kostnader. Tabell 11-1 i konsekvensutredningen gir en oversikt over 

innsigelsene. 
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Usikkerheter 

Det er mange usikkerheter knyttet til den samfunnsøkonomiske analysen. De aller fleste beregningene 

tar utgangspunkt i trafikkberegningene som er gjort med en regional transportmodell. Analyseperioden 

er årene 2023 – 2047, og det er beregnet trafikkmengde i 2043 (20 år etter antatt åpningsår 2023) som 

er styrende for dimensjoneringen av vegen.  

Trafikkutviklingen avhenger av en rekke faktorer, blant annet befolkningsutvikling, aktivitet i 

næringslivet og generelt velferdsnivå. I beregningene er middelprognosene til Statistisk sentralbyrå 

lagt til grunn, men det er naturligvis vanskelig å forutse utviklingen i et såpass langt tidsperspektiv 

som vi opererer med her. Dersom befolkningsveksten/tilflyttingen blir større enn forutsatt, aktiviteten i 

næringslivet blir større og det generelle velferdsnivået fortsetter å være høyt, kan trafikkmengden bli 

større enn beregnet. På den andre siden kan lav befolkningsvekst/stillstand/nedgang, mindre 

næringslivsaktivitet og dårligere økonomiske tider føre til at trafikkveksten blir mindre enn antatt. 

I tillegg til usikkerhetene knyttet til forutsetningene for transportmodellen, er det usikkerhet knyttet til 

selve beregningsverktøyet. Tidligere har Vegvesenet benyttet beregningsverktøy der trafikkveksten 

har vært basert på en årlig prosentvis vekst fastsatt for hvert fylke. Erfaringene har vist at disse 

vekstprognosene har vært lave, reell vekst har vært større. Nå beregnes trafikkvekst på en annen måte i 

de regionale transportmodellene, ved at blant annet befolkningsvekst og utvikling i antall 

arbeidsplasser legges til grunn (se nærmere omtale av transportmodellen i konsekvensutredningens 

kapittel 4). Den nye regnemåten gir mer trafikkvekst enn den gamle, men de regionale 

transportmodellene har ikke vært i bruk i så mange år at man kan konkludere med hensyn til hvor 

riktig modellene regner. 

Beregningene av de prissatte konsekvensene tar utgangspunkt i trafikktallene fra transportmodellen. I 

tillegg benyttes enhetskostnader, for eksempel for spart tid, kjøretøykostnader og ulykkeskostnader. 

Det vil alltid være en usikkerhet knyttet til slike prissettinger. Prosjektet har benyttet offisielle norske 

enhetspriser. (Se nærmere omtale i kapittel 6.1 i konsekvensutredningen.) 

Som omtalt i konsekvensutredningens kapittel 6.2 Trafikant- og transportbrukernytte, var det i dette 

prosjektet nødvendig å benytte en forenklet metode for beregning av trafikant- og 

transportbrukernytte. Årsaken til dette er at trafikantnyttemodulen i transportmodellen, som vanligvis 

benyttes for å beregne disse konsekvensene, av modelltekniske årsaker ikke ga troverdige resultater. 

Den forenklede beregningsmåten fanger ikke opp all nytte. 

Også når det gjelder de ikke-prissatte konsekvensene er det usikkerhet knyttet til vurderingene. Selv 

om det er gjort et grundig registreringsarbeid, kan det være verdier som ikke har kommet med i 

vurderingene. Videre vil vurderingene av et områdes verdi, omfanget av et inngrep, og dermed 

konsekvensen, alltid ha et element av skjønn i seg, selv om det er satt opp kriterier til bruk i 

vurderingen.  

Som omtalt tidligere i dette kapitlet, innebærer sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser at man skal veie konsekvenser målt i kroner opp mot konsekvenser målt på en skala med 

plusser og minuser. Usikkerhet knyttet til dette er omtalt under Samfunnsøkonomisk analyse ovenfor. 

I vurderingene av de regionale virkningene må man legge til grunn antakelser om fremtidig utvikling 

blant annet med hensyn til arealbruk, næringslivet og kollektivtransport. Dette innebærer naturligvis 

usikkerhet. 

Samlet sett er det altså mange usikkerheter knyttet til vurderingene i konsekvensutredningen. Det må 

likevel pekes på at det er benyttet anerkjente og standardiserte metoder i utredningsarbeidet, og at det 

ikke er grunn til å tro at usikkerhetene i denne utredningen er større enn i andre tilsvarende 

utredninger.  
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Utbedring av eksisterende E16 
Flere merknader peker på at utbedring av dagens tofeltsveg kan være et interessant alternativ. 

Bakgrunnen for at man ønsker å se nærmere på en slik løsning, er at en firefeltsveg vil gi betydelige 

negative miljøkonsekvenser, noe konsekvensutredningen også dokumenterer. De negative 

konsekvensene dreier seg for det første om direkte inngrep i naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø, 

friluftsområder og beslag av dyrket mark. For det andre dreier det seg om at ny firefeltsveg vil gi økt 

biltrafikk, og dermed økte klimautslipp, samt at ny veg vil gi større fordel for privatbilene enn for 

bussene. Det pekes på at firefeltsveg er i strid med et av regjeringens fire hovedmål for 

transportpolitikken: «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.»
3
  

 

Vegvesenet har ikke utredet utbedring av eksisterende E16 i konsekvensutredningen. Vårt 

utgangspunkt har vært føringer i St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010 – 2019, der 

det står: «Trafikkbelastningen tilsier at E16 bør bygges ut til firefelts veg på hele strekningen Oslo – 

Hønefoss» (s. 236).
4
 Gjennom fastsettelsen av planprogrammet ga kommunestyrene i Ringerike 

(31.03.2011) og Hole (11.04.2011), i begge tilfeller enstemmig, tilslutning til at det var 

firefeltsløsninger som skulle utredes. 

 

Av firefeltsløsningene som er utredet, er det rosa korridor som i størst grad benytter eksisterende E16-

trasé. På strekningen Rørvik – Vik går rosa korridor i ny trasé, men ellers innebærer den utvidelse til 

fire felt i og nær eksisterende E16. Konsekvensutredningen viser at også rosa korridor medfører 

betydelige negative miljøkonsekvenser. Vegvesenet har innsigelse mot rosa korridor fordi 

trafikksikkerheten ikke vurderes å bli god nok. (For løsninger som innebærer tunnel under Kroksund, 

er innsigelsen i tillegg begrunnet med kostnader.) 

 

Alle de fire alternativene det har vært laget forslag til kommunedelplan for (alternativ A1a, A12a, A1b 

og A12b) innebærer at ny veg legges i annen trasé enn dagens veg, unntatt på strekningen Skaret – 

Rørvik. Trafikkberegningene som er gjort i konsekvensutredningen tilsier at det blir en del trafikk 

igjen på eksisterende E16 etter at ny veg er bygget. I grønn korridor er det i 2043 beregnet rundt 7 000 

– 8 000 kjt./døgn på gammel veg over Steinssletta og ca. 9 500 kjt-/døgn ved Ringvoll. I blå korridor 

er det i 2043 beregnet 4 000 – 4 500 kjt./døgn på Steinssletta og  6 500 – 8 500 kjt./døgn ved Ringvoll. 

Denne resttrafikken vil ha nytte av tiltak på eksisterende veg også etter at ny E16 er på plass. 

 

Overordnete føringer er klare på at E16 bør bygges som firefeltsveg. Inntil disse føringene eventuelt 

blir endret, er det ikke aktuelt for Statens vegvesen å utrede utbedring av eksisterende veg.  

 

I St. meld. nr. 16 (2008 – 2009) står det som nevnt (s. 236): «Trafikkbelastningen tilsier at E16 bør 

bygges ut til firefelts veg på hele strekningen Oslo – Hønefoss.» Vegvesenet forstår dette slik at 

regjeringen på sikt ønsker at E16 Skaret – Hønefoss bygges ut som firefeltsveg. Det vil si at en 

eventuell utbedring av eksisterende veg er en midlertidig løsning. Dette legger begrensninger på hvor 

mye penger det vil være hensiktsmessig å bruke på utbedring av eksisterende veg. Noen av de som har 

kommet med merknader ønsker at en utbedret eksisterende veg blir en permanent løsning. Vegvesenet 

må imidlertid forholde seg til de overordnede føringene. 

 

Nedenfor følger en kort omtale av de ulike delstrekningene på eksisterende E16 Skaret – Hønefoss og 

noen tanker om aktuelle tiltak dersom eksisterende veg skal utbedres. Det understrekes at dette er 

                                                      
3
 Målformuleringen er hentet fra St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010 – 2019, side 47-48. I 

Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023, side 71, fremgår det samme målet, men med et 

tillegg knyttet til helse: «Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra 

til å oppfylle nasjonale mål og internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet.» 
4
 E16 Skaret – Hønefoss er ikke omtalt i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023. 
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foreløpige betraktninger og antakelser. Før det trekkes noen konklusjoner, må utfordringene og 

mulighetene på de enkelte delstrekningene utredes nærmere. 

 På strekningen Skaret – Rørvik er det to- og trefeltsveg med fysisk midtdeler, midtfelt eller 

profilert midtoppmerking. Innenfor et utbedringskonsept foreslås det ikke ytterligere tiltak på 

denne delstrekningen. 

 Rørvik – Sundvollen: Her er dagens veg smal og svingete, fartsgrensen er 60 km/t. Det er 

fysisk midtdeler i én kurve. Mange kryss og avkjørsler. Den krappeste kurven er ved 

Tyriheim. Denne kan man tenke seg rettet ut ved at vegen legges om slik skissen nedenfor 

viser. Et annet tiltak som kan vurderes er å samle avkjørsler i færre kryss. Det kan 

eksempelvis gjøres ved at man noen steder utvider gang- og sykkelvegen slik at den kan 

kombineres med kjøring til boliger. Det er usikkert om trafikksikkerheten blir god nok til at 

fartsgrensen kan økes fra dagens 60 km/t. 

 Sundvollen (kryss med fv. 156 Åsaveien): Dagens kryss har full stopp for trafikk som kommer 

fra Åsaveien og skal ut på E16. Når det er mye trafikk på E16, er det vanskelig å komme ut fra 

Åsaveien. Krysset kan oppleves som utrygt. Det kan vurderes å erstatte dagens kryss med 

rundkjøring for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten. 

 Brua over Kroksund: Dagens bru har to felt, ingen midtdeler og fartsgrense 60 km/t. Utvidelse 

av brua vil trolig være så kostbart at det er et lite aktuelt tiltak som en del av en utbedring av 

E16. Eventuelle tiltak her må også ses i sammenheng med prosjektet E16 Vannutskiftning 

Steinsfjorden. Dette prosjektet er ikke omtalt i St. Meld. 26 (2012 – 2013) Nasjonal 

transportplan 2014 – 2023. 

 Kroksund – Garntangen – Vik: Dagens veg har to kjørefelt, ingen midtdeler, fartsgrense 70 

km/t og enkelte avkjørsler. Flere av fjellskjæringene langs vegen er fredet fordi de er 

interessante fossilområder. På den andre siden av vegen ligger det gang-/sykkelveg langs 

Steinsfjorden.  En eventuell utvidelse av vegen for å bygge midtdeler må sannsynligvis skje på 

fjord-siden. Trolig vil det bli behov for å fylle noe ut i Steinsfjorden. Det er ikke sett nærmere 

på hvilke løsninger som er mulige og hvilke konsekvenser de vil medføre. Avkjørslene 

representerer også en utfordring dersom midtdeler skal bygges. Det synes som om midtdeler 

på strekningen vil bli et krevende og kostbart tiltak. Dersom en skal vurdere utbedring av 

eksisterende veg nærmere, bør trolig bredt midtfelt («midtdeler av luft») eller andre former for 

forsterket midtoppmerking vurderes opp mot fysisk midtdeler. 

 Vik – Botilrud: På denne strekningen pågår det planlegging av midtdeler/midtfelt. Mer 

informasjon finnes på http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16steinsletta.  

 Botilrud – Ringvoll: Dagens veg har to kjørefelt, ingen midtdeler og fartsgrense 70 km/t. Det 

er ingen avkjørsler på strekningen. Her kan fysisk midtdeler eller forsterket midtoppmerking 

vurderes.  

 Ringvoll (Hønenkrysset, kryss med fv. 241 Hadelandsveien): Dagens kryss er et T-kryss som 

ligger på en strekning der E16 har fall/stigning. Fremkommeligheten i krysset er problematisk 

i perioder med mye trafikk (daglig morgen- og ettermiddagsrush, helgeutfart). Det er registrert 

flere ulykker med lettere skader i krysset. Vegvesenet har fått tilbakemelding om at mange 

opplever krysset som utrygt og uoversiktlige å ferdes i. Venstresvingefeltet for de som 

kommer på E16 fra Hønefoss og skal inn på Hadelandsveien er kort, noe som medfører 

kødannelse på E16 når det er mye trafikk. Ved utbedring av eksisterende veg bør krysset 

endres for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Dette kan innebære flytting av 

krysset for å unngå at det ligger på en strekning der E16 har stigning/fall. En rundkjøring 

tilsvarende den som er presentert for rosa korridor i konsekvensutredningen kan være en mulig 

løsning.  

 Ringvoll – Hvervenmoen: Dagens veg på strekningen har to kjørefelt, ingen midtdeler og 

fartsgrense 70 km/t. Det er flere kryss/avkjørsler på strekningen. Ved utbedring bør 

muligheten for å redusere antall avkjørsler undersøkes nærmere. Avkjørslene/kryssene vil 

trolig gjøre det krevende og kostbart med fysisk midtdeler. Midtdeler bør derfor vurderes opp 

mot midtfelt eller annen forsterket midtoppmerking. 

 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16steinsletta


34  
E16 Skaret - Hønefoss 

Sammendrag av innkomne merknader til forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning 

med kommentarer fra Statens vegvesen 

 

Figur 7: Skisse som viser en mulig omlegging av E16 ved Tyriheim 

Alternative bruløsninger over Kroksund 
I konsekvensutredningen er det vist tre mulige bruløsninger over Kroksund, to for firefeltsveg med 

fartsgrense 100 km/t og en for firefeltsveg med fartsgrense 80 km/t.  

I grønn, blå og rød korridor (fartsgrense 100 km/t) er det vist en løsning der brua går i en slak kurve, 

og en løsning med rett bru. Brua med slak kurve er i konsekvensutredningen behandlet som 

hovedløsningen, mens den rette brua er foreslått som en mulig forbedring av vegløsningen i 

konsekvensutredningens kapittel 10.  

Kartet nedenfor til venstre viser bru med slak kurve og kartet til høyre viser rett bru. 

      

Figur 8a og b: Bruløsninger fra konsekvensutredningen med fartsgrense 100 km/t 

Tyriheim 
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Begge bruer går over området der Rørvik Camping i dag ligger. Løsningen med bru i kurve følger 

dagens E16-trasé med utvidelse til fire felt ned til Rørvik. For å få til et halvt sørvendt kryss blir det 

ganske stort inngrep ved Rørvik. Brua er tegnet med en horisontalradius på 1050 m, som er 

minimumskravet for bruer i den aktuelle dimensjoneringsklassen. Brua er ca. 700 m lang. 

Løsningen med rett bru gjør det nødvendig med en kurve i tunnel sør for brua. Vegen går derfor inn i 

en ca. 1,1 km lang tunnel sør for Rørvik. Det halve sørvendte krysset er lagt sør for tunnelen. 

Stigningen/fallet i tunnelen er anslått å bli i underkant av 4%. Det er antatt behov for en 

løsmassetunnel (betongtunnel) på rundt 100 m ved Rørvik. Inngrepene ved Rørvik blir mindre enn ved 

den andre løsningen, men vegen vil fortsatt gå over Rørvik Camping. Den rette brua blir ca. 550 m 

lang. På nordsiden av Kroksund treffer brua land noe lenger vest enn brua med kurve. 

Begge disse løsningene ligger innenfor båndleggingssonen i forslagene til kommunedelplan for alle 

løsninger som har vært på høring/offentlig ettersyn, selv om det er veglinja med kurve som er vist som 

eksempel på veglinje på kommunedelplankartet. Det vil si at dersom en av de fire kommunedelplanene 

som har vært på høring/offentlig ettersyn blir vedtatt, kan man i reguleringsplanen velge hvilken av de 

to løsningene videre planlegging skal basere seg på. 

Bakgrunnen for at det ble tegnet en løsning med rett bru over Kroksund var at dersom både jernbane 

og veg skal krysse Kroksund, enten på felles bru eller på to parallelle bruer, må brua være rett av 

hensyn til jernbanens kurvaturkrav. Trasé for Ringeriksbanen er ikke bestemt. (Se mer om dette i 

konsekvensutredningens kapittel 9.5 Vegkorridorenes egnethet for jernbaneutbygging.) En positiv 

bivirkning av løsningen med rett bru er at inngrepet på Rørvik blir mindre enn ved løsningen med bru i 

kurve. 

I rosa korridor er det tegnet en løsning med rundkjøring ved Rørvik og rett bru over Kroksund. 

Vegvesenet har imidlertid innsigelse mot rosa korridor, blant annet fordi løsningen, som innebærer 

firefeltsveg med fartsgrense 80 km/t og rundkjøringer, er vurdert å ikke gi god nok trafikksikkerhet. 

Denne løsningen omtales derfor ikke nærmere her. 

Flere av de som har kommet med merknad ønsker at brua over Kroksund legges lenger sør/vest enn 

Vegvesenets forslag. Begrunnelsene for dette er flere:  

 Bebygde områder på begge sider av Kroksund vil bli mindre berørt (fysisk og gjennom støy) 

dersom brua flyttes.  

 Rørvik Camping kan bestå hvis brua flyttes. 

 Flere peker på at brua med kurve kommer for nær Hole bo- og rehabiliteringssenter (støy, 

forurensning, vanskeligheter ved eventuell utvidelse av senteret).  

 Mange mener at brua vil gi mindre negative konsekvenser for det estetiske inntrykket av 

Kroksund hvis den flyttes lenger sørover/vestover. 

Flere alternative bruløsninger er foreslått. Nedenfor vises løsninger som har kommet inn som skisser 

på kart.  
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Figur 9: Forslag fra Knut Langslet (se nærmere omtale i kapittel D3) 

 

 
Figur 10: Første forslag fra Stein Sværi, Karstein Ljåstad, Frank Bratlie og Tor Bråthen m.fl. (se nærmere omtale i kapittel 

D11) 

 
Figur 11: Andre forslag fra Stein Sværi, Karstein Ljåstad, Frank Bratlie og Tor Bråthen m.fl. 
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Figur 12: Tredje forslag fra Stein Sværi, Karstein Ljåstad, Frank Bratlie, Tor Bråthen m.fl. 

 
Figur 13: Forslag fra Marius Dahl Bratlie (se nærmere omtale i kapittel D15) 

Det går et viktig skille mellom justeringer av bruløsningen innenfor båndleggingssonen og nye 

bruløsninger som går utenfor båndleggingssonen. Justeringer innenfor båndleggingssonen kan gjøres i 

neste planfase, reguleringsplan, innenfor de kommunedelplanene som har vært på høring/offentlig 

ettersyn. Optimaliseringer innenfor båndleggingssonen vil uansett bli gjort i reguleringsplanfasen. 

Vegvesenet har derfor ikke gått nærmere inn i slike optimaliseringer nå. Forslaget fra Marius Dahl 

Bratlie er et eksempel på en justering innenfor båndleggingssonen.  

Det foregår en prosess for å verne deler av Nordre Tyrifjorden. Når dette skrives sommeren 2013 er 

forslaget til verneplan til sluttbehandling i Miljøverndepartementet. I verneplanen inngår blant annet et 

foreslått naturreservat i området Sælabonn – Storøysundet. Området er angitt med rød skravur på 

kartet nedenfor. Vi ser at naturreservatet i øst har en grense som går fra nordenden på Storøya 

(Vinterguten) til spissen på Fekjærtangen. 
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Figur 14: Foreslått naturvernområde i området Sælabonn - Storøysundet (Kart: Fylkesmannen i Buskerud) 

Fylkesmannen i Buskerud har fremmet innsigelse til grønn korridor fordi den berører et foreslått 

naturreservat der ny veg vil krysse Storelva ved Busund. Derfor er det stor sannsynlighet for at 

fylkesmannen også vil ha innsigelse til vegløsninger som berører andre foreslåtte naturreservater. Med 

bakgrunn i dette mener Vegvesenet det ikke er hensiktsmessig å jobbe videre med bruforslag som 

berører det foreslåtte naturreservatet. (Dette vil gjelde det andre og det tredje forslaget fra Stein Sværi, 

Karstein Ljåstad, Frank Bratlie og Tor Bråthen m.fl.) 

Med bakgrunn i det som står ovenfor, har Vegvesenet i denne fasen konsentrert seg om å vurdere 

forslag til bruløsninger som er så forskjellige fra det som er tegnet i arbeidet med kommunedelplanen 

at de går utenfor båndleggingssonen i planforslagene, samtidig som løsningene ikke berører det 

foreslåtte naturreservatet. Det kan tenkes en rekke varianter av slike løsninger. Kartet nedenfor viser et 

eksempel.  
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Figur 15: Eksempel på mulig bruløsning over Kroksund 

I dette eksemplet starter brua på Elstangen, der ny E16 er koblet til fv. 155 Utstranda og dagens E16 i 

et halvt sørvendt kryss. Brua er rettlinjet og kan bli ca. 1300 m lang (inkludert ca. 200 m bru over land 

i kryssområdet på Elstangen). På nordsiden av fjorden kommer den i land på østsiden av Hammeren, 
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og går inn i tunnel under Fækjæråsen. Denne bruløsningen kan dermed inngå i alternativ A12a i grønn 

korridor eller i alternativ A12b i blå korridor. Løsningen tilfredsstiller kravene til fartsgrense 100 km/t. 

Fordi brua er lengre enn de opprinnelige løsningene, vil den bli dyrere. Samtidig vil man spare noen 

inngrep på land, blant annet ved at man ikke trenger å føre ny veg helt frem til Rørvik. Et grovt 

overslag tilsier en kostnadsøkning på ca. 330 mill. kr i forhold til den opprinnelige løsningen med bru i 

slak kurve fra Rørvik. 

Vegvesenet understreker at dersom man ønsker å vedta en løsning av den typen som er vist her, er det 

nødvendig å tegne et nytt forslag til kommunedelplan som må på høring/offentlig ettersyn før planen 

kan vedtas. Løsningen er heller ikke konsekvensutredet, derfor vil det være nødvendig med et tillegg 

til konsekvensutredningen der det redegjøres for konsekvensene av en slik alternativ bruløsning. Hele 

denne prosessen (utarbeidelse av nytt planforslag, konsekvensutredning, høring/offentlig ettersyn, 

politisk behandling) anslås å kunne ta omtrent et år.  

Slik Vegvesenet ser det, bør ikke et eventuelt arbeid med et ekstra alternativ settes i gang før 

innsigelsen fra Jernbaneverket er avklart. Dersom Jernbaneverkets innsigelse tas til følge, vil ingen av 

løsningene som er tegnet til nå kunne brukes, ei heller et alternativ knyttet til denne alternative 

bruløsningen over Kroksund. Derfor må det avklares om det skal planlegges en felles trasé for veg og 

bane eller om man skal fortsette å planlegge veg frikoblet fra bane før det utredes nok en vegløsning. 

(Se merknad A2 fra jernbaneverket for mer om denne problemstillingen.) 

 

Alternativ med lang tunnel (alternativ A12a og A12b) 
Av de fire alternativene som var på høring/offentlig ettersyn, innebærer to, Alternativ A12a i grønn 

korridor og alternativ A12b i blå korridor, en ca. 3,2 km lang tunnel som går fra Gjesval-/Fekjæråsen 

til Bymoen.  

Det ble ikke foretatt egne grunnboringer som en del av konsekvensutredningen, vurderingene der er 

basert på tidligere utførte grunnundersøkelser, kvartærgeologiske kart, berggrunnskart og 

kvikkleireregistreringer registrert i Skrednett. Som det står i konsekvensutredningen (s. 3-82), er 

vurderingene derfor på et overordnet nivå og innebærer usikkerhet.  

I høringen/det offentlige ettersynet har det blitt klart at mange ønsker alternativ 12. Vegvesenet satte 

derfor våren 2013 i gang grunnboringer i de to områdene der usikkerheten knyttet til fjelloverdekning 

over tunnelen i alternativ 12 ble vurdert som størst. De to områdene er ved Vik (Vik Søndre/Sørenga) 

og ved Viksenga/Kjelleberget. Boringene ble ikke ferdige våren 2013. For å unngå ferdsel med 

borerigg på dyrket mark i vekstsesongen, ble resterende boringer utsatt til september 2013.  

Foreløpige resultater fra boringene tilsier at det er løsmasser noen steder der det var antatt å være fjell. 

Det betyr at tunnelløsningene i alternativ A12a og A12b vil bli dyrere enn antatt. Hvor mye dyrere er 

ikke klart. 
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Forlenge prosjektet til Ve-krysset 
Flere av de som har kommet med merknader peker på at prosjektet bør forlenges til Ve-krysset, der rv. 

7 og E16 møtes. 

Da planleggingen startet, var prosjektet definert som E16 Skaret – Hvervenmoen. På et idéseminar i 

2007 kom det som senere har fått betegnelsen grønn korridor, med endepunkt i Styggedalen, med i 

arbeidet. Da forslaget til planprogram var på høring og offentlig ettersyn i 2010, kom det forslag om å 

forlenge prosjektet til Ve-krysset. Vegvesenet foreslo den gangen å beholde Hvervenmoen som 

sluttpunkt, unntatt i grønn korridor, der Styggedalen var sluttpunkt. Begrunnelsen for dette var at 

trafikkmengden reduseres vesentlig på Hvervenmoen, slik at behovet for firefeltsveg er langt større sør 

for Hvervenmoen enn nord for Hvervenmoen. 

Siden forlengelse til Ve-krysset ble vurdert sist, har det kommet to nye momenter i saken: 

 Den gangen hadde de fleste alternativene endepunkt på Hvervenmoen. Nå er situasjonen at alle de 

fire forslagene til kommunedelplan som har vært på høring/offentlig ettersyn har endepunkt i 

Styggedalen. To av disse alternativene (A1a og A12a) er i grønn korridor, som hele tiden har hatt 

Styggedalen som endepunkt. De to andre alternativene (A1b og A12b) er i blå korridor. Denne 

hadde opprinnelig endepunkt på Hvervenmoen, men etter nærmere vurdering anbefaler 

Vegvesenet at blå korridor legges sør for Hvervenmoen og føres helt til Styggedalen, jf. kapittel 

10 Mulige forbedringer av vegløsningene i konsekvensutredningen. Mellom krysset i Styggedalen 

og Ve-krysset er det ca. 2 km. Det vil imidlertid ikke være ønskelig å avslutte firefeltsvegen 

akkurat i kryssområdet i Styggedalen. Det er tenkt at firefeltsvegen føres gjennom krysset. 

Innsnevring til tofeltsveg kan først begynne etter at akselerasjonsfeltet for trafikk som kommer på 

E16 i retning nordover i Styggedalen er avsluttet. Deretter kommer en innsnevringsstrekning for å 

flette de to nordgående feltene sammen. Vegvesenet har sett på hvor lang strekning som må til for 

dette, og kommet til at det sannsynligvis vil bli snakk om mindre enn én kilometer tofeltsveg fra 

innsnevringen er avsluttet til Ve-krysset.  

 I konsekvensutredningen er det gjort trafikkberegninger for dimensjoneringsåret 2043. Disse viser 

at trafikkmengden på strekningen mellom krysset i Styggedalen og Ve-krysset vil bli i 

størrelsesorden 16 000 – 17 000 kjt./døgn. Grensen for når det skal være firefeltsveg er 12 000 

kjt./døgn. 

Vegvesenet ser at dersom ny E16 forlenges til Ve-krysset, vil det gi en mer logisk sammenheng i 

vegsystemet fordi to hovedveger, rv. 7 og E16, møtes i dette krysset. De to nye momentene knyttet til 

hvor lite veg som vil kunne ligge igjen uberørt sør for Ve-krysset dersom ny firefeltsveg skal avsluttes 

etter krysset i Styggedalen, samt beregnet trafikkmengde, er også gode argumenter for å forlenge 

prosjektet til Ve. Sannsynligvis bør en forlengelse til Ve også inkludere et nytt planskilt kryss på Ve. 

Vegvesenet antar at det kan være mulig å inkludere strekningen Styggedalen – Ve i en fremtidig 

reguleringsplan uten at man først utarbeider kommunedelplan for strekningen. Det må i så tilfelle 

utarbeides konsekvensutredning for strekningen Styggedalen – Ve i reguleringsplanfasen, siden denne 

strekningen ikke er konsekvensutredet på kommunedelplannivå. 

Forlengelse av prosjektet er imidlertid ikke uten ulemper. Det vil øke kostnadene, noe som betyr at 

finansieringen kan bli mer krevende. Sannsynligvis vil bompengesatsene bli høyere. Videre vil det 

måtte bli arealbeslag, blant annet av dyrket mark. Før det eventuelt tas en beslutning om å forlenge 

prosjektet, må det gjøres en nærmere vurdering av fordeler og ulemper. 

Tegningen nedenfor viser en mulig løsning dersom det blir aktuelt å forlenge prosjektet til og med Ve-

krysset. Dette eksemplet tar utgangspunkt i at man skilter ned fra 100 km/t til 80 km/t like sør for Ve-

krysset. En mulig løsning for planskilt kryss på Ve er antydet. 
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Figur 16: Eksempel på en mulig løsning dersom prosjektet skal forlenges til Ve-krysset 

 

Ve 

Styggedalen 

Tolpinrud 
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Sammendrag av merknader med 

kommentarer 

 

Statlige instanser 

 

A1 Fylkesmannen i Buskerud og Norges vassdrags- og energidirektorat 

 12.03.2013 

 

Fylkesmannen og NVE har i hovedsak valgt å forholde seg til de fire alternativene det har vært forslag 

til kommunedelplan på høring for (A1a, A12a, A1b og A12b). 

 

Fylkesmannen i Buskerud fremmer innsigelse mot alle fire alternativ. Innsigelsene kommer både fra 

Miljøvernavdelingen og Landbruks- og næringsavdelingen. 

 

Miljøvernavdelingen begrunner innsigelsen slik: 

- Alternativ A1a og A1b har konflikter med eksisterende og foreslåtte verneområder, annet 

naturmangfold av nasjonal verdi og nasjonalt verdifullt kulturlandskap 

- Alternativ A12a og A12b har konflikter med eksisterende og foreslåtte verneområder og annet 

naturmangfold av nasjonal verdi 

 

Landbruks- og næringsavdelingen fremmer innsigelse til alle fire alternativ ut fra beslaget av dyrket 

mark. For alternativ A1a og A1b begrunnes innsigelsen i tillegg med at alternativene berører areal som 

er registrert med nasjonale verdier som kulturlandskap. 

 

NVE har innsigelse til alternativ A1a og A12a fordi de medfører store inngrep i et viktig 

vassdragsmiljø og elvelandskap i Storelva med meandere og kroksjøer. 

 

Når det gjelder alternativ b (blå korridor), tror NVE det vil være mulig å avbøte virkningene av en ny 

veg slik at løsningen blir bedre for vassdragsmiljøet enn alternativ a (grønn korridor). NVE varsler 

likevel at de vil kunne ha innsigelse til reguleringsplaner også i blå korridor dersom de mener at 

vassdragene ikke er godt nok tatt hensyn til. 

 

NVE varsler også at de vil kunne ha innsigelse til reguleringsplaner for E16 Skaret – Hønefoss i 

reguleringsplanfasen dersom hensynet til flom, skredfare og vassdragsmiljø ikke blir godt nok 

ivaretatt. 

 

Fylkesmannen i Buskerud mener at konsekvensutredningen belyser de vesentligste konsekvensene for 

miljø, naturressurser og samfunn. Utredningen bekrefter det Fylkesmannen har pekt på i tidligere 

uttalelser til prosjektet, at den nye vegen vil ha store negative virkninger for nasjonale miljø- og 

landbruksinteresser. 

 

Fylkesmannen peker på at når man tar den negative nytteverdien ved nedbygging av jordbruksarealer, 

kulturmiljø, naturmiljø og landskapselementer med i betraktningen, er det ikke åpenbart at 

samfunnsnytten er positiv for alternativene som har vært på høring. Fylkesmannen mener derfor at 0-

alternativet (videreføring av dagens tofeltsveg) er interessant i et samfunnsøkonomisk perspektiv, 
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særlig dersom det iverksettes tiltak som bidrar til bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet langs 

eksisterende trasé. 

 

Fylkesmannen viser til nasjonale føringer og mål for å redusere klimagassutslippene, og peker på at ny 

firefelts E16 vil øke klimagassutslippene og bidra til å forskyve konkurranseforholdet mellom buss og 

bil i bilens favør.  

 

Konsekvensene av ny E16 er vurdert uavhengig av Ringeriksbanen. Fylkesmannen mener at en 

eventuell senere beslutning om å bygge jernbane kan medføre at dagens nyttevurderinger og valg 

knyttet til vegprosjektet endres vesentlig, og at de samlede konsekvensene for miljø- og 

landbruksinteressene kan bli større enn nødvendig når de to prosjektene ikke ses i sammenheng. 

Fylkesmannen etterlyser derfor en samlet vurdering av de ulike transportsystemene i området før det 

tas endelig stilling til vegtrasé. Fylkesmannen mener at også dette momentet trekker i retning av at en 

utbedring av dagens tofelts vegtrasé på kort sikt fremstår som mer interessant. 

 

Når det gjelder naturmangfold, peker Fylkesmannen på at de fire alternativene vil berøre eller påvirke 

eksisterende og planlagte verneområder tilknyttet våtmarksområdene i Tyrifjorden. Naturområdene 

har nasjonal og internasjonal verdi, jf. Ramsar-konvensjonen. Områdene som berøres av vegen er 

svært artsrike både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Artsmangfoldet er i stor grad knyttet til 

den kalkrike berggrunnen. Fylkesmannen mener naturverdiene er godt dokumentert gjennom 

temarapporter og konsekvensutredninger, men peker på at de fire alternativene som det er lagt ut 

kommunedelplanforslag for, kommer svært dårlig ut med hensyn til naturmiljø. 

 

På strekningen Skaret – Rørvik vil ny veg berøre flere områder som er verdifulle for naturmiljø, men 

det blir ikke inngrep i de mest verdifulle områdene. Fylkesmannen peker på at det i senere planlegging 

må tas hensyn til bekkekløfter med stor regional verdi sør og nord for Nestunnelen. 

Miljøvernavdelingen vil kunne fremme innsigelse på reguleringsplannivå dersom bekkekløftene ikke 

blir tilstrekkelig ivaretatt. 

 

På strekningen Rørvik – Bymoen vil det bli flere negative konsekvenser for naturmiljøet. Bru over 

Kroksund berører et våtmarkssystem med stor verdi. Brua vil kunne medføre hinder for trekkende 

vann- og våtmarksfugler og arealbeslag i viktige vannarealer for overvintrende vannfugler. 

Fylkesmannen fraråder løsninger som innebærer ny bru over Kroksund. Fylkesmannen fraråder også 

inngrep i området ved Rudsødegården. 

 

Alternativene med kort tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen, A1a og A1b, gir inngrep i en verdifull 

kalkfuruskog ved Gjesvalåsen, berører et område med den prioriterte arten dragehode, gir inngrep i 

den utvalgte naturtypen slåttemark ved Løken – Borgenvika, og splitter opp et verdifullt 

kulturlandskap med svært stor botanisk verdi. Med bakgrunn i dette fremmer miljøvernavdelingen 

innsigelse til løsningen med kort tunnel i alternativ A1a og A1b. 

 

På strekningen Bymoen – Styggedalen vil alternativene i grønn korridor (A1a og A12a) berøre en del 

av Storelva som er foreslått vernet. Storelva er et viktig trekk- og overvintringsområde for mange 

vannfuglarter. Det er også registrert leveområder for en rekke sjeldne og sårbare plantearter og en 

sterkt truet billeart der overlevelsesmulighetene nasjonalt kan trues. Grønn korridor medfører også 

nærføring til Lamyra naturreservat. I Skogområdet på Prestmoen er det registrert en kritisk truet 

soppart og en kritisk truet insektart der overlevelsene nasjonalt kan være truet. I 

konsekvensutredningen er den samlede belastningen for både Storelva og Prestmoen vurdert å være i 

strid med Naturmangfoldloven. Miljøvernavdelingen fremmer innsigelse til alternativ A1a og A12a. 

 

Ved en eventuell videreføring av alternativene som krysser Storelva, ber Fylkesmannen om at 

planbestemmelsene stiller krav til utforming av brua på samme måte som for Kroksund. 

 

På strekningen Bymoen – Hvervenmoen vil alternativene i blå korridor (A1b og A12b) innebære 

nærføring til naturreservatene Lamyra og Juveren. Fylkesmannen vurderer at Naturmangfoldlovens 
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prinsipper burde vært bedre belyst og konkretisert i denne forbindelse. Nærføring av ny E16 vil etter 

Fylkesmannens vurdering føre til saltavrenning og saltsprut som vil påvirke vannkvaliteten og endre 

dyre- og plantelivet. Støy og annen forstyrrelse vil være negativt for fuglelivet. Alternativ A1b og 

A12b vil også gi nærføring til en skoglokalitet med svært stort artsmangfold av hekkende fugl, og som 

inngår i det foreslåtte Storelva naturreservat. Ved Hvervenmoen vil alternativene medføre store 

negative konsekvenser for en lokalitet med en sterkt truet planteart. Konsekvensutredningen 

konkluderer med at tiltaket vil gi en samlet belastning i strid med Naturmangfoldloven. 

Miljøvernavdelingen fremmer innsigelse til alternativ A1b og A12b. 

 

Fylkesmannen konstaterer at de fire alternativene det foreligger forslag til kommunedelplan for, vil 

gjøre at færre utsettes for støy og luftforurensning enn om man ikke bygger ny veg. 

 

Fylkesmannen påpeker at ny veg mellom Skaret og Rørvik vil gå i sidebratt terreng og gi store 

fjellskjæringer som er synlige fra Tyrifjorden. Innenfor nedbørsfeltet til vernede vassdrag skal en 

unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbildet. Miljøvernavdelingen fraråder derfor alle 

alternativ på strekningen Skaret – Rørvik. Fylkesmannen peker på at bru over Kroksund også gir 

negative landskapsvirkninger. 

 

Alternativ A1a og A1b gir inngrep i det åpne landskapsområdet Løken – Rytteråker – Fekjær, som har 

nasjonal verdi i kulturlandskapssammenheng, i tillegg til svært høy botanisk verdi. Fylkesmannen har 

innsigelse til alternativ A1a og A1b på grunn av dette. 

 

Innenfor handlingsrommet som bredden på de avsatte korridorene gir, mener Fylkesmannen at et 

eventuelt videre reguleringsplanarbeid må legge vekt på å ivareta hensynet til verdifullt 

naturmangfold. Fylkesmannen ber om at det blir tatt inn et punkt i planbestemmelsene om dette. 

 

Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords» slår fast at det er en nasjonal målsetning at 

Norges matproduksjon skal økes i takt med befolkningen. For å oppnå dette, må man bli enda 

strengere med hensyn til omdisponering av dyrket mark. E16 Skaret – Hønefoss går gjennom noen av 

Norges beste kornområder, og det er en nasjonal målsetning å ta vare på slike arealer for fremtidig 

matproduksjon. 

 

Krysset på Smiujordet i alternativ A1a og A1b gir stort beslag av dyrket mark. Fylkesmannen peker på 

at etablering av kryss gir sterkt press for å få omdisponert arealene nær krysset til byggeformål, særlig 

næringsarealer. 

 

Fylkesmannen vurderer at alle fire alternativ gir store beslag av dyrket mark. Landbruks- og 

næringsavdelingen fremmer derfor innsigelse til alle alternativene ut fra beslaget av dyrket mark.  

 

Dersom det likevel blir vedtatt utbygging av E16 etter et av de fire alternativene, mener Fylkesmannen 

et viktig avbøtende tiltak vil være å ta vare på all matjord og nødvendig undergrunnsmasse som kan 

brukes til å bygge opp ny dyrket mark andre steder. Fordi nydyrket mark normalt har lavere 

produksjonsevne enn etablert dyrket mark, bør det vurderes om man skal etablere mer areal nydyrket 

mark enn arealet dyrket mark som beslaglegges av vegen. 

 

Landbruks- og næringsavdelingen fremmer innsigelse til alternativene A1a og A1b på grunn av 

påvirkningen disse løsningene har på kulturlandskapet med nasjonal verdi i området Løken – 

Rytteråker – Fekjær. Videre peker Fylkesmannen på at alternativ A1b og A12b grenser mot både det 

nasjonalt utvalgte Steinssletta kulturlandskap og kulturlandskapet ved Norderhov kirke. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker på at planen ikke er tegnet fullt ut med 

arealformål, men kun en veglinje med tilhørende båndleggingssone. NVE mener det er uheldig at ikke 

mer er klarlagt med hensyn til linjeføringen, deponiområder, fyllinger, skjæringer og bekke-

/elvekryssinger. NVEs innspill blir derfor av generell karakter. 
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NVE har innsigelse til alternativ a (grønn korridor) fordi det medfører store inngrep i et viktig 

vassdragsmiljø og elvelandskap i Storelva. Alternativene i grønn korridor vil berøre noen av de mest 

sentrale og intakte delene av dette systemet og redusere sammenhengen mellom delområdene, og det 

er fare for at viktige delområder vil gå tapt. 

 

NVE tror at det i alternativ b (blå korridor) vil være mulig å avbøte virkningen av en ny veg, men 

disse alternativene vil komme i nærheten av kroksjøen Juveren. NVE vil kunne ha innsigelse mot 

reguleringsplaner også på denne strekningen dersom det ikke blir tatt godt nok hensyn til vassdragene. 

NVE mener det bør ses på løsninger der tunnelen forlenges og avstanden til Juveren blir lengre. 

 

NVE mener at det må avklares om det er aktuelt med en jernbanekryssing av Kroksund før det 

bestemmes hvilken utforming vegbrua skal ha. NVE peker på at det er kjent at gjennomstrømmingen i 

Kroksund er liten, og at det er viktig at ei ny bru ikke hindrer gjennomstrømmingen ytterligere. NVE 

vil kunne ha innsigelse til utforming av brua i reguleringsplanen dersom den vil medføre dårligere 

gjennomstrømming i Kroksund. 

 

NVE er også opptatt av flom- og skredfare. Konsekvensutredningen peker på flere områder der det er 

påvist bløt leire og kvikkleire. Områdene kan være skredutsatt, og skal vises som hensynssone på 

plankartet og tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning og sikring. Dersom områdene med 

kvikkleire ikke er kartlagt godt nok til å vises på kart, mener NVE det som minimum må innarbeides i 

bestemmelsene til kommunedelplanen. NVE mener også at aktsomhetssoner for steinsprang og 

snøskred skal vises i kommunedelplanen som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser om videre 

utredning eller sikring. 

 

NVE har utarbeidet flomsonekart for Storelva gjennom Hønefoss og gjort vannlinjeberegning helt ned 

til Tyrifjorden. Ved kryssing eller nærføring til elva er det viktig at veganlegget ikke fører til økt fare 

for flom ved oppstuving av vann eller nedbygging av naturlige flomsletter. Områder utsatt for 

flomfare skal vises som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning og 

sikring. Ved kryssing av mindre vassdrag er det viktig at bekkekryssingen utformes slik at den har god 

kapasitet og ikke medfører økt vassdragsrelatert fare. 

 

NVE gir avslutningsvis innspill til videre planarbeid og peker på en rekke områder der NVE vil kunne 

ha innsigelse dersom temaet ikke blir håndtert på en god nok måte: 

- Utforming og kapasitet for bekke- og elvekryssinger. Vassdrag bør berøres minst mulig 

Bekker bør i prinsippet være åpne 

- Nærføringer og utfyllinger i vassdrag og bekker 

- Utforming av pilarer og brufundament 

- Skredfare 

- Flomfare 

- Elvelandskapet 

- Anleggsfasen 

- Innarbeiding av fareområder som hensynssoner i planen 

 

Avslutningsvis peker Fylkesmannen og NVE på at de håper innspillene deres kan danne grunnlag for 

en videre dialog om planforslaget. Fylkesmannen er innstilt på å bidra i prosessen for å få en raskest 

mulig avklaring av trasévalg. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Fylkesmannen peker på at en videreføring av dagens tofeltsveg kan være interessant, særlig dersom 

det iverksettes tiltak som bidrar til bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet langs eksisterende 

veg. I den anledning viser vi til kapitlet «Utbedring av eksisterende E16» foran i denne rapporten. 

 

Fylkesmannen etterlyser en samlet vurdering av veg (E16) og bane (Ringeriksbanen) gjennom en 

helhetlig planprosess før det tas endelig stilling til valg av vegtrasé. Vi viser til våre kommentarer til 
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merknaden fra Jernbaneverket, A2 nedenfor, for nærmere omtale av forholdet mellom de to 

prosjektene.  

 

Så langt Vegvesenet kan se, er det godt samsvar mellom vurderingene i konsekvensutredningen og 

fylkesmannens beskrivelse av vegens konsekvenser. Vi oppfatter også at det er godt samsvar mellom 

merknadene fylkesmannen har kommet med tidligere i prosessen, samt signalene de har gitt gjennom 

samarbeidet underveis i planleggingen, og merknaden som har kommet nå. Vegvesenet tar til 

orientering at fylkesmannen mener en rekke av konsekvensene er så store at fylkesmannen fremmer 

innsigelse. 

 

Fylkesmannen mener at Naturmangfoldlovens prinsipper burde vært bedre belyst og konkretisert i 

forbindelse med nærføringen til Lamyra og Juveren naturreservat i blå korridor.  Konsekvensene for 

Juveren og Lamyra ved ny veg i blå korridor er omtalt i temarapporten for naturmiljø, side 62 – 66. 

(Rapporten er tilgjengelig på prosjektets internettside: 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Kommunedelplan.) I konsekvensutredningens 

hovedrapport er det et eget kapittel om forholdet til Naturmangfoldloven (kapittel 7.4.8). Her er det i 

tabells form vist at alternativene i blå korridor gir nærføring til verneområdene Juveren og Lamyra.  

 

Statens vegvesen erkjenner at Naturmangfoldlovens prinsipp om samlet belastning (§ 10) burde vært 

bedre belyst i forhold til Juveren og Lamyra naturreservater. Dersom blå korridor blir valgt gjennom 

vedtaket av kommunedelplan, må det i reguleringsplanfasen vurderes om det kan være aktuelt med 

tiltak utover de avbøtende tiltakene som er beskrevet i konsekvensutredningen for å redusere 

konsekvensene for Lamyra og Juveren. Et tiltak som kan vurderes, er forbud mot bruk av salt på den 

aktuelle strekningen. Statens vegvesen har som mål at Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper 

skal ivaretas for disse reservatene som for planområdet for øvrig. 

 

Fylkesmannen ønsker to tilføyelser i planbestemmelsene. Dersom alternativene i grønn korridor, som 

innebærer bru over Storelva, videreføres, ønsker fylkesmannen at planbestemmelsene stiller krav til 

utforming av denne brua på samme måte som for brua over Kroksund. Videre ønsker fylkesmannen at 

det tas inn i planbestemmelsene at det skal legges vekt på å ivareta hensynet til verdifullt 

naturmangfold i reguleringsplanleggingen. Med bakgrunn i dette foreslår Statens vegvesen at følgende 

bestemmelser legges til i planbestemmelsene for grønn korridor: 

 

§ 5-2 Bru over Storelva (Pbl. § 11-8 c) 

Ved senere detaljutforming av brua over Storelva skal det tas hensyn til fuglelivet og annet 

naturmiljø i området. 

 

§ 5-3 Hensyn til naturmangfold (Pbl. § 11-8 c) 

I reguleringsplanleggingen skal det legges vekt på å ivareta hensynet til verdifullt 

naturmangfold. 

 

For alternativene i blå korridor foreslås det å ta med samme bestemmelse om hensynet til 

naturmangfold, mens bestemmelsen om Storelva ikke er relevant. 

 

Fylkesmannen peker på viktigheten av å ta vare på matjorda som må fjernes i vegtraseen, slik at denne 

kan brukes til å dyrke i nye områder. Videre mener fylkesmannen at mulighetene for å etablere eller 

nydyrke større arealer enn de som går tapt som følge av vegen bør vurderes. Bakgrunnen for dette er at 

et nydyrket areal normalt har lavere produksjonsevne enn etablert dyrket mark. I Meld. St. 26 (2013 – 

2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023 står blant annet følgende (s. 220): 

 
Eksisterende lovverk og planprosesser åpner også for å benytte kompensasjon som tiltak. 

Kompensasjonstiltak er prøvd ut i dag, i tilfeller der det ikke har vært andre mulige alternativer. 

Kompensasjon i denne sammenheng handler ikke om økonomisk kompensasjon, men om å kompensere 

fysisk for viktige verdier og funksjoner i jordbruksområder som går tapt. Dette kan gjøres ved helt eller 

delvis å opparbeide andre arealer som kan erstatte den matproduksjonsfunksjonen som de berørte 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Kommunedelplan
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arealene hadde. Foruten at det er knyttet stor usikkerhet til kostnadene ved kompensasjonstiltak, er det 

en risiko for at metoden ikke gir de samme verdifulle funksjonene som kvalitetene i det opprinnelige 

området hadde. Det er behov for mer informasjon og eksempler som kan vise hvordan eventuelle 

kompensasjonstiltak kunne organiseres og hva det ville koste. 

 

Som vi ser, er det en del usikkerhet knyttet til denne typen kompensasjon, både når det gjelder 

kostnadene og hvorvidt kvaliteten på kompensasjonsområdene blir god nok. Vegvesenet er likevel 

enige med fylkesmannen i at mulighetene for kompenserende tiltak bør vurderes. Tidspunktet for 

oppstart av arbeidet med reguleringsplan for E16 Skaret – Hønefoss er ikke bestemt. Det kan derfor ha 

kommet ny kunnskap om denne typen kompensasjonstiltak innen reguleringsplanen skal utarbeides. 

Muligheten for kompensasjonstiltak bør vurderes i reguleringsplanfasen ut fra den nyeste kunnskapen 

som foreligger da. 

 

Fordi nydyrket mark normalt har lavere produktivitet enn mark som har vært dyrket i lang tid, må 

antall dekar erstatningsareal være større enn antall dekar dyrket mark som går tapt dersom 

matproduksjonen skal opprettholdes, noe fylkesmannen også påpeker. I rapporten «Fysisk 

kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging», avgitt til 

Samferdselsdepartementet 03.07.2013 (tilgjengelig på internett: 

http://www.regjeringen.no/pages/38418217/endeligrapportfraarbgr.pdf ), side 30, anslås det at når man 

dyrker opp ny jord for å erstatte fulldyrket mark som går tapt, må erstatningsarealet være i 

størrelsesorden dobbelt så stort som arealet som går tapt. Noe nydyrking vil sannsynligvis være mulig 

for å kompensere for areal som går tapt som følge av ny E16 Skaret - Hønefoss, men det finnes trolig 

ikke tilstrekkelige arealer for nydyrking i det aktuelle området til at matproduksjonen kan 

opprettholdes. Dette gjelder særlig de alternativene som tar mest dyrket mark. I tillegg til nydyrking av 

erstatningsarealer kan man tenke seg at jordbruksjord flyttes fra arealer som beslaglegges av vegen til 

nye arealer. Nevnte rapport anslår at ved flytting av jord kan et erstatningsareal som er like stort som 

arealet som går tapt opprettholde produksjonspotensialet. Rapporten peker på at «Undersøkelser viser 

at det er mulig å gjennomføre slik etablering av ny dyrka jord ved flytting av jord. Metoden er lite 

utprøvd og dokumentert i Norge, og potensialet for denne metoden er derfor usikkert» (s. 33 i nevnte 

rapport). 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etterlyser større detaljeringsgrad i planene for å kunne gi 

mer konkrete tilbakemeldinger. Planforslagene som har vært på høring/offentlig ettersyn er på 

kommunedelplannivå, som er et overordnet plannivå. For mer om forskjellen mellom 

kommunedelplan og reguleringsplan viser vi til kapitlet «Forskjellen mellom kommunedelplan og 

reguleringsplan» foran i denne rapporten. I kommunedelplanfasen er det likevel vist eksempler på mer 

detaljert utforming av vegløsningene. Disse eksemplene finner man i illustrasjonsplanen, som blant 

annet er tilgjengelig på prosjektets internettside 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Kommunedelplan. NVE peker på at 

detaljeringsgraden på materialet gjør at innspillene deres blir på generelt nivå. Vegvesenet vurderer at 

det er riktig nivå i kommunedelplanfasen. 

 

Det er godt samsvar mellom vurderingene i konsekvensutredningen og NVEs beskrivelse av 

konsekvensene. Vegvesenet tar til orientering at NVE mener konsekvensene knyttet til kryssing av 

Storelva i grønn korridor er så store at de gir grunnlag for innsigelse. 

 

NVE er opptatt av samordning med Ringeriksbanen dersom både veg og bane skal krysse Kroksund 

på bru. For mer om forholdet mellom E16 og Ringeriksbanen viser vi til våre kommentarer til 

merknad A2 fra Jernbaneverket nedenfor. 

 

NVE peker på at gjennomstrømningen i Kroksund er liten og at det er særlig viktig at utformingen av 

en ny kryssing ikke hindrer gjennomstrømmingen ytterligere. NVE vil kunne ha innsigelse dersom ei 

ny bru medfører dårligere gjennomstrømming gjennom Kroksund. Vegvesenet er enig i at dette er en 

viktig problemstilling som må ivaretas i den videre planleggingen. Vi foreslår derfor at dette tas med i 

http://www.regjeringen.no/pages/38418217/endeligrapportfraarbgr.pdf
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Kommunedelplan
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planbestemmelsene knyttet til punktet om bru over Kroksund (planbestemmelsenes § 5-1), og at denne 

bestemmelsen formuleres slik: 

 

§ 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. 

Brua må ikke føre til at vanngjennomstrømmingen i sundet blir dårligere. 

 

NVE mener at plankartet skal vise hensynssoner og at det skal det skal knyttes planbestemmelser til 

disse for tre typer områder: 

 Skredutsatte områder der det er påvist bløt leire og kvikkleire 

 Aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred 

 Flomsoner knyttet til Storelva 

 

Vegvesenet har i forbindelse med behandlingen av innkomne merknader hatt kommunikasjon med 

NVE knyttet til dette. Data fra www.skrednett.no er lagt til grunn for hensynssoner knyttet til 

kvikkleire og aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred. Vegvesenet har ikke data med større 

nøyaktighet enn dataene på Skrednett.  

 

Når det gjelder flomsone knyttet til Storelva, dekker ikke flomsonekartet som tidligere er utarbeidet av 

NVE området der det kan bli aktuelt at grønn korridor krysser Storelva. Etter dialog med NVE har 

Vegvesenet utarbeidet flomsonekart for 200-årsflom i dette området basert på NVEs 

vannlinjeberegninger (rapporten «Flomsonekart. Delprosjekt Hønefoss», NVE 2003). Det gjøres 

oppmerksom på at den angitte flomflaten er noe upresis fordi terrengmodellen som er benyttet er 

relativt grov i det aktuelle området. Dersom terrengmodellen som brukes i reguleringsplanfasen gir 

grunnlag for å angi en mer presis flomflate, skal dette gjøres i reguleringsplanfasen.  

 

Hensynssoner for kvikkleire, steinsprang/snøskred og flom er lagt inn på de reviderte 

kommunedelplankartene. Tilhørende planbestemmelser er lagt inn i planforslagene 

(paragrafnummerering som i grønn korridor): 

 

§ 5-4 Områder med kvikkleire (Pbl. § 11-8 a) 

Områder med kjente forekomster av kvikkleire er vist på plankartet. Der slike områder berøres 

av tiltaket, skal skredfare og stabilitet i grunnen, inkludert områdestabilitet, vurderes i den 

videre planleggingen. Nødvendige sikringstiltak skal inngå i prosjektet. Dersom det i videre 

planlegging oppdages ytterligere områder med kvikkleire, gjelder samme krav for disse. 

 

§ 5-5 Aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred (Pbl. § 11-8 a) 

Aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred er vist på plankartet. Der tiltaket berører slike 

områder, skal behovet for sikringstiltak vurderes i den videre planleggingen. Nødvendige 

sikringstiltak skal inngå i prosjektet. Dersom det i videre planlegging oppdages ytterligere 

områder med fare for steinsprang og snøskred, gjelder samme krav for disse. 

 

§ 5-6 Flomutsatte områder (Pbl. § 11-8 a) 

Flomutsatte områder ved 200-årsflom er vist på plankartet. Der tiltaket berører slike områder, 

skal behovet for sikringstiltak vurderes i den videre planleggingen. Nødvendige sikringstiltak 

skal inngå i prosjektet. I den videre planleggingen skal det også vurderes om tiltaket kan bidra 

til å øke faren for flom. Dersom det avdekkes slike virkninger av tiltaket, skal løsningene 

bearbeides slik at virkningen blir minst mulig. Angitt flomflate ved Busund er noe upresis 

fordi den er beregnet ut fra en grov terrengmodell. Dersom terrengmodellen som brukes i 

reguleringsplanfasen gir grunnlag for å angi en mer presis flomflate, skal dette gjøres i 

reguleringsplanen. 

 

Blå korridor berører ikke området ved Busund. Planbestemmelsen om flomutsatte områder har derfor 

ikke med forbeholdet knyttet til upresis flomflate i dette området, og er derfor slik: 

 

http://www.skrednett.no/
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§ 5-5 Flomutsatte områder (Pbl. § 11-8 a) 

Flomutsatte områder ved 200-årsflom er vist på plankartet. Der tiltaket berører slike områder, 

skal behovet for sikringstiltak vurderes i den videre planleggingen. Nødvendige sikringstiltak 

skal inngå i prosjektet. I den videre planleggingen skal det også vurderes om tiltaket kan bidra 

til å øke faren for flom. Dersom det avdekkes slike virkninger av tiltaket, skal løsningene 

bearbeides slik at virkningen blir minst mulig. 

 

Vegvesenet tar NVEs innspill til videre planlegging og informasjon om forhold som kan gjøre at NVE 

vil kunne ha innsigelse i reguleringsplanfasen til orientering. 

 

 

A2 Jernbaneverket 

 12.03.2013 

 

Samferdselsdepartementet frikoblet i brev av 24.09.2012 planlegging av E16 fra Ringeriksbanen. 

Jernbaneverket mener at det er en svakhet å ikke se de to prosjektene i sammenheng. 

 

Jernbaneverket peker på at de to alternativene som Vegvesenet anbefaler (A1a) og aksepterer (A1b) 

begge kommer svært dårlig ut med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser, mens de er best med hensyn 

på prissatte konsekvenser. Jernbaneverket mener at disse motsetningene skaper tvil om det er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ny E16 på strekningen Skaret – Hønefoss. 

 

Ny E16 Skaret – Hønefoss vil føre til at konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og bil 

forskyves i bilens favør. Jernbaneverket peker på at dette ikke samsvarer med den overordnede 

samferdselspolitikken, som har mål om å få mer av persontransporten over på kollektive 

transportmidler. De viser også til at Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen peker på at en 

flerkjernet utvikling av Osloregionen med skinnegående transport mellom kjernene vil være en løsning 

for fremtiden. 

 

Prognosene tilsier at Osloregionen vil vokse kraftig de kommende årene. Jernbaneverket mener at 

dersom man bygger Ringeriksbanen og får ca. 30 minutters reise mellom Hønefoss og Oslo, vil mange 

pendlere benytte Ringeriksbanen. Ringeriksbanen vil representere et tilbud som kan sidestilles med 

InterCity-triangelet rundt Oslo. Jernbaneverket mener at ny Ringeriksbane kan redusere biltrafikken 

betydelig. I konsekvensutredningen står det at Ringeriksbanen kan redusere trafikken på E16 med 8 %. 

Jernbaneverket viser til undersøkelser fra Urbanet Analyse og Transportøkonomisk Institutt (TØI) som 

tyder på at Ringeriksbanen kan få mye trafikk. 

 

I tillegg til å betjene Hønefoss, vil Ringeriksbanen gi fordeler ved å redusere reiseavstanden Oslo – 

Bergen med ca. en time. 

 

Jernbaneverket ser det som svært uheldig at forholdet til jernbane ikke er vurdert mer omfattende i 

konsekvensutredningen. 

 

Som det fremgår av konsekvensutredningen (kapitel 9.5.2 Geometriske krav for veg og jernbane), er 

de geometriske kravene til en jernbane tilrettelagt for hastighet 250 km/t betydelig strengere enn 

kravene til en veg med fartsgrense 100 km/t. Jernbaneverket peker på at dersom veg og bane skal 

legges i felles korridor, må jernbanens kurvaturkrav være styrende. Det gir mindre mulighet for å 

tilpasse seg omgivelsene enn om man bare skal ta hensyn til vegens kurvaturkrav. Ingen av veglinjene 

som er fremmet, har kurvatur som er egnet for jernbane. Jernbaneverket peker blant annet på at brua 

over Kroksund med kurve har radius 1050 m, noe som betyr hastighet 140 km/t for toget, noe 

Jernbaneverket vurderer som uakseptabelt. De krever rett bru. 
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Jernbaneverket mener at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til ny jernbanetrasé i planforslaget for E16 

Skaret – Hønefoss. De mener at den beste løsningen vil være å se jernbane og veg i sammenheng for å 

få løst de transportmessige utfordringene i Ringeriksregionen. 

 

Både veg og bane vil medføre miljøbelastning i Ringeriksområdet. Jernbaneverket mener at to 

uavhengige prosjekter vil gi de største miljøbelastningene samlet sett. Belastningene vil bli noe 

redusert dersom man bygger veg og bane i felles korridor. Minst konflikt mener Jernbaneverket man 

får hvis man bygger ny Ringeriksbane og prioriterer sikkerhetstiltak langs eksisterende E16. 

Jernbaneverket mener også at det vil bli dyrere å bygge veg først og siden bygge bane, enn om man 

bygger begge samtidig. 

 

Jernbaneverket savner en grundigere vurdering av en mindre omfattende løsning for E16 Skaret – 

Hønefoss, og stiller spørsmål ved om det kan finnes andre løsninger enn firefeltsveg som kan bedre 

trafikksikkerheten. Som eksempel nevner de midtrekkverk på eksisterende veg.  

 

Jernbaneverket krever at vegalternativ som er aktuelle og akseptert av Vegvesenet må ha med en 

felleskorridor med jernbane tilrettelagt for minimum 250  km/t på strekningen Rørvik – Hønefoss. De 

krever at jernbanelinjer og arealformål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål 

jernbane, må være med på plankart og i bestemmelser, samt at det må være en båndleggingssone for 

jernbane tilsvarende som for veg med i planbestemmelsene. Disse kravene fremmes som innsigelser. 

 

Jernbaneverket kan ikke akseptere vegalternativ som ikke legger til grunn felleskorridor for jernbane 

og veg på strekningen Rørvik – Hønefoss, og fremmer innsigelse mot slike forslag. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Utbedring av dagens tofeltsveg for å øke trafikksikkerheten er ikke med i konsekvensutredningen. Vi 

viser til kapitlet «Utbedring av eksisterende E16» foran i denne rapporten for en nærmere redegjørelse. 

 

Jernbaneverket la i 2008 frem konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksbanen. Denne utredningen 

behandlet i tillegg til ulike jernbanekonsepter også to vegkonsepter, et basert på utbedring av dagens 

E16 og et basert på en ny firefelts E16. Utredningen var på høring høsten 2008 og ble sendt 

Samferdselsdepartementet i 2009.  

 

Forholdet mellom planlegging av Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss har vært vurdert av 

Samferdselsdepartementet flere ganger. I brev av 25.05.2010 skriver Samferdselsdepartementet at det 

skal foretas justeringer i KVU for Ringeriksbanen og at KVUen må gi en reell grenseflatevurdering 

mellom veg og bane. Departementet skriver videre at kommunedelplanarbeidet for E16 Skaret – 

Hønefoss i utgangspunktet burde avventet KS1 (kvalitetssikring 1, kvalitetssikring i tidlig planfase) 

for KVU Ringeriksbanen, men siden Nasjonal transportplan 2010 – 2019 legger opp til at E16 Skaret 

– Hønefoss skal planlegges i perioden 2010 – 2013, mener departementet likevel at planarbeidet for 

E16 Skaret – Hønefoss bør videreføres. Samferdselsdepartementet ber likevel Vegdirektoratet innrette 

planarbeidet slik at det kan tas hensyn til regjeringens vedtak av KS1 for Ringeriksbanen. 

Departementet påpeker at dette innebærer at det ikke bør fattes formelle planvedtak for E16 Skaret – 

Hønefoss før KS1 for Ringeriksbanen er ferdigbehandlet. 

 

I forbindelse med behandlingen av Jernbaneverkets merknad til planprogrammet for E16 Skaret – 

Hønefoss ble det avholdt et møte mellom Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og Statens 

vegvesen 15.12.2010. Samferdselsdepartementet oppsummerte møtet i brev av 03.01.2011. Der 

understreker departementet at planarbeidet med E16 Skaret – Hønefoss skal videreføres i tråd med 

departementets brev av 25.05.2010. 

 

23.02.2011 sendte Jernbaneverket supplerende vurderinger til KVU for Ringeriksbanen til 

Samferdselsdepartementet. De supplerende vurderingene dreide seg blant annet om 

konkurranseforholdet mellom bil og jernbane. 



52  
E16 Skaret - Hønefoss 

Sammendrag av innkomne merknader til forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning 

med kommentarer fra Statens vegvesen 

 

23.02.2012 sendte Rådet for Ringeriksregionen brev til Samferdselsdepartementet der de pekte på 

bindingen mellom KVU for Ringeriksbanen og kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss, og at 

nye føringer for Ringeriksbanen som fremkom i transportetatenes forslag til nasjonal transportplan 

2014 – 2023 (dobbeltspor og 250 km/t) gjør at arbeidet med KVU for Ringeriksbanen vil ta mer tid 

enn forutsatt. Ordførerne i Ringeriksregionen uttrykker bekymring for at dette kan forsinke 

planleggingen av E16 Skaret – Hønefoss. De mener det er nødvendig å frikoble E16 Skaret – 

Hønefoss fra KVU for Ringeriksbanen. 

 

I brev av 24.09.2012 fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket og Vegdirektoratet, skriver 

Samferdselsdepartementet at de, etter en vurdering i samråd med Finansdepartementet, mener at KVU 

for Ringeriksbanen med supplerende vurderinger ikke gir et tilfredsstillende grunnlag for ekstern 

kvalitetssikring i tidlig fase (KS1). Samferdselsdepartementet (SD) skriver videre: «Det er viktig at 

planarbeidet for E16 mellom Skaret og Hønefoss blir videreført. SD legger derfor til grunn at videre 

planlegging for E16 mellom Sandvika og Hønefoss frikoples fra Ringeriksbanen.» Med bakgrunn i 

dette sluttførte Vegvesenet arbeidet med forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning for E16 

Skaret – Hønefoss uten at KVU og KS1 for Ringeriksbanen var fullført. Planmaterialet ble sendt 

kommunene Hole og Ringerike 14.12.2012. 

 

Jernbaneverket mener det er svært uheldig at forholdet til jernbane ikke er vurdert mer omfattende i 

konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss. Vegvesenet vil i den anledning peke på at det til 

tross for Samferdselsdepartementets frikopling av de to prosjektene i brev av 24.09.2012 er tatt med et 

eget kapittel i konsekvensutredningen om forholdet mellom veg og jernbane, kapittel 9.5 

Vegkorridorenes egnethet for jernbaneutbygging (side 9-57 til 9-69 i konsekvensutredningen). 

Vegvesenet samarbeidet med Jernbaneverket i arbeidet med dette kapitlet. Det er ikke bestemt hvilken 

trasé som skal legges til grunn for Ringeriksbanen. Derfor var det ikke mulig å gå mer detaljert til 

verks i vurderingen av forholdet mellom de to prosjektene enn det er gjort i konsekvensutredningen. 

 

Vegvesenet ser at det hadde vært en fordel med en samlet vurdering av E16 og Ringeriksbanen på et 

overordnet nivå. Som det fremgår av gjennomgangen over, har imidlertid Vegvesenet gjennom 

Nasjonal transportplan 2010 – 2019 og flere brev fra Samferdselsdepartementet fått føringer om å gå 

videre med planleggingen av E16 Skaret – Hønefoss på tross av manglende avklaringer knyttet til 

Ringeriksbanen.   

 

Etter at Jernbaneverket skrev sin merknad, la regjeringen 12. april 2013 frem Meld. St. 26 (2012-

2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023. I denne står det om Ringeriksbanen (s. 297): 

«Traséføringen må derfor vurderes på nytt. Samferdselsdepartementet vil sette i gang en ny KVU 

[konseptvalgutredning] som skal ligge til grunn for videre planlegging av prosjektet.» I transport- og 

kommunikasjonskomiteens innstilling til Stortinget om Nasjonal transportplan 2014 – 2023 (Innst. 450 

S – 2012-2013) står det (s. 175):  
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og 

Kristelig Folkeparti, er kjent med at det tidligere er gjennomført konseptvalgutredning for 

Ringeriksbanen, men at det ikke er gått videre med kvalitetssikring av denne. Det er derfor ikke 

nødvendig med en ny konseptvalgutredning, men Jernbaneverket får nå et utredningsoppdrag der det 

vurderes utbyggingsalternativer med dobbeltspor og høyere hastighetsstandard enn det som lå til grunn 

for konseptvalgutredningen. For å sikre høy fremdrift i planlegging og utbygging av Ringeriksbanen må 

det også vurderes om det er nødvendig med statlig reguleringsplan. 

 

Jernbaneverket peker på at det kan være Ringeriksbanen reduserer trafikken på E16 med mer enn de 8 

% som er antydet i konsekvensutredningen. Vegvesenet vil i den anledning peke på at tallet 8 % er 

hentet fra Jernbaneverkets egen tilleggsutredning til konsekvensutredningen. Vi mener det kommer 

tydelig frem i utredningen vår at dette tallet er usikkert. Omtalen i konsekvensutredningens kapittel 4 

Trafikkanalyse er slik (side 4-4): 

 
Trafikkberegningene er gjort uten Ringeriksbanen. Dersom Ringeriksbanen blir bygget, vil det bety en 

vesentlig endring av transporttilbudet til/fra Ringeriksregionen. I forbindelse med konseptvalgutredning 
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(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. 

 

Jernbaneverket mener at veg og bane i en felleskorridor vil gi mindre inngrep enn separat utbygging 

av veg og bane. Vegvesenet mener at det må ses nærmere på dette før man kan trekke en sikker 

konklusjon. Grunnen til det er, som Jernbaneverket også skriver, at jernbanens kurvaturkrav gir 

mindre mulighet til å tilpasse seg omgivelsene enn vegens kurvaturkrav. Både veg og bane i samme 

korridor vil gi et inngrep med stor bredde og stiv kurvatur. I lys av hvor krevende det viser seg å være 

å føre frem veg alene, jf. innsigelser og andre kritiske merknader som er behandlet i denne rapporten, 

ser Vegvesenet det som svært krevende å føre frem både veg og bane i felleskorridor med jernbanens 

strenge kurvaturkrav. Vegvesenet ser at det kan være økonomisk gunstig å bygge både veg og bane 

samtidig dersom man skal ha begge deler i samme korridor. 

 

Jernbaneverket krever rett bru over Kroksund. En slik løsning er omtalt i konsekvensutredningens 

kapittel 9.5 Vegkorridorenes egnethet for jernbaneutbygging, samt i kapittel 10.2 Alternativ 

brukryssing over Kroksund, der det er omtalt hvordan konsekvensene blir endret i forhold til en 

løsning med bru i kurve. Båndleggingssonen i forslagene til kommunedelplan har tilstrekkelig bredde 

til at man i reguleringsplanen kan velge å gå videre med løsningen med rett bru innenfor 

avgrensningene i kommunedelplanen. Det kan også tenkes andre løsninger med rett bru. Vi viser i den 

anledning til kapitlet «Alternative bruløsninger over Kroksund» foran i denne rapporten, der en slik 

løsning er vist. 

 

 

A3 Riksantikvaren 

 12.04.2013 

 

Buskerud fylkeskommune oversendte 07.03.2013 forslagene til kommunedelplan for E16 Skaret – 

Hønefoss til Riksantikvaren til vurdering av om Riksantikvaren skulle ta over saken som 

kulturminnemyndighet. 08.03.2013 ga Hole kommune Riksantikvaren frist til 16.04.2013 for å uttale 

seg. 

 

Riksantikvaren har innsigelse til alternativ A1a i grønn korridor og alternativ A1b og A12b i blå 

korridor. De vurderer alternativ A12a i grønn korridor som akseptabelt. 

 

Områdene Steinssletta og Norderhov er sentrale i norsk historie og utgjør et svært gammelt 

kulturlandskap. Fra yngre jernalder synes området å ha fått en viktig posisjon. Det finnes flere 

koblinger til norsk historie: 

 Stein gård: Skal ha tilhørt Halvdan Svarte, Harald Hårfagres far. Gården var dessuten sete for 

Sigurd Syr, far til Harald Hardråde og stefar til Olav den Hellige. 

 Tanberg gård: Var adelssete i middelalderen. 

 Norderhov: Rangert som ett av fire kulturmiljø av særlig høy verdi i Buskerud. 

Middelalderkirke fra ca. 1170, ombygget på 1880-tallet. Norderhov prestegård (eldste del 

datert til 1635) var sentral under Den store nordiske krig, og er automatisk fredet. 

Landskapsrommet med kirken, gravhauger, verneverdige tun og prestegården er et svært 

verdifullt storgårdslandskap. 

 Mo gård: Farsgården til Jørgen Moe (Asbjørnsen og Moe). 
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 Hvervenmoen: Automatisk fredete kulturminner, bl.a. et stort gravfelt fra jernalderen. 

 

Området Løken – Rytteraker – Fekjær er med i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. 

Området har svært høy botanisk verdi, høy kulturhistorisk verdi og samlet sett nasjonal verdi. 

 

Steinssletta er et av i alt 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Steinssletta representerer Buskerud 

og flatbygdene. I kulturlandskapet er det flere godt bevarte bygninger (fra storgårder som Stein og Mo 

til husmannsplasser), gravhauger og gravfelt. 

 

Fylkesrådmannen i Buskerud fremmet i sitt saksfremlegg til fylkesutvalget forslag om innsigelse til 

alternativ A1a i grønn korridor og alternativ A1b og a12b i blå korridor. Fylkesrådmannen hadde ikke 

merknader til alternativ A12a i grønn korridor.
5
  

 

Planforslagene er ikke detaljerte nok til at man kan vurdere konflikten med automatisk fredete 

kulturminner. Riksantikvaren understreker dessuten at potensialet for ytterligere funn av automatisk 

fredete kulturminner er stort i området. 

 

Riksantikvaren vurderer alternativene med kort tunnel, A1a og A1b, som svært konfliktfylte. De går 

gjennom det nasjonalt verdifulle landskapsområdet Løken – Rytteraker – Fekjær, vil dele det åpne 

jordbrukslandskapet i to og skade kulturmiljø med høy verdi knyttet til bosetting, gravskikk, ferdsel og 

utmarksbruk. 

 

Blå korridor, alternativ A1b og A12b vurderer Riksantikvaren som helt uakseptabel. Korridoren er i 

sterk konflikt med nasjonalt verdifulle kulturmiljø og landskap: Steinssletta kulturlandskap, Sørum-

gårdene, Mo gård og områdene ved Norderhov kirke. 

 

Avslutningsvis har Riksantikvaren noen kommentarer til alternativ som er med i 

konsekvensutredningen, men som det ikke har vært laget forslag til kommunedelplan for. 

Riksantikvaren peker på at alternativet øst for Steinsfjorden (gul korridor) ville gitt betydelig mindre 

konflikt med verdifulle kulturminner, kulturmiljø og landskap. Videre understreker Riksantikvaren at 

en oppgradering av dagens E16-trasé til firefelts motorveg med planskilte kryss er helt uakseptabel ut 

fra hensynet til kulturminner og landskap av nasjonal verdi. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Konsekvensene for kulturmiljø er omtalt i en egen temarapport som er tilgjengelig på prosjektets 

internettside: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Kommunedelplan.  

 

Vegvesenet har vurdert at alternativene med veg i dagen og kryss på Smiujordet, som berører området 

Løken – Rytteraker – Fekjær, medfører stor negativ konsekvens for kulturmiljøet. Vi oppfatter at vår 

vurdering samsvarer godt med Riksantikvarens vurdering i dette området. Vi tar til orientering at 

Riksantikvaren mener at konsekvensene i dette området er så betydelige at Riksantikvaren har 

innsigelse mot alternativ A1a i grønn korridor og alternativ A1b i blå korridor. 

 

Vi tar også til orientering at Riksantikvaren mener alternativ A12a i grønn korridor er akseptabelt med 

hensyn til konsekvenser for kulturmiljø. Dette samsvarer godt med vurderingene i Vegvesenets 

konsekvensutredning. 

 

Når det gjelder alternativ A1b og A12b i blå korridor på strekningen Bymoen – Hvervenmoen, er det 

ulikheter mellom Riksantikvarens vurderinger og vurderingene i Vegvesenets konsekvensutredning. 

                                                      
5
 Vegvesenets merknad: Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune behandlet fylkesrådmannens forslag i sitt 

møte 06.03.2013. Fylkesrådmannens forslag til innsigelse fikk ikke støtte. Administrasjonen i fylkeskommunen 

oversendte med bakgrunn i dette saken til Riksantikvaren for vurdering av om Riksantikvaren skulle ta over 

saken som kulturminnemyndighet. 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Kommunedelplan
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Både Riksantikvaren og Vegvesenet har vurdert at Stein gård, Sørum-gårdene, Mo gård og Norderhov 

har stor kulturhistorisk verdi. Det er imidlertid ulik oppfatning hvor stort omfang det vil bli på 

inngrepene  i de ulike kulturmiljøene ved ny veg i blå korridor.  

 

Når det gjelder gårdene Sørum og Mo, påpekes det i Vegvesenets utredning at blå korridor tangerer 

kulturmiljøet og svekker den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og omgivelsene. 

Omfanget er vurdert å være lite til middels negativt. Sammenholdt med at kulturmiljøet har stor verdi, 

gir dette middels negativ konsekvens.   

 

Når det gjelder kulturmiljøet Norderhov, er det i Vegvesenets konsekvensutredning vurdert at ny veg i 

blå korridor stort sett ikke vil endre kulturmiljøet. Omfanget av inngrepet vurderes dermed som 

lite/intet. Da blir konsekvensen ubetydelig selv om kulturmiljøet har stor verdi. Ny E16 er planlagt 

lagt lengre fra Norderhov kirke og prestegården (Ringerike Museum) enn dagens E16. 

 

Steinssletta er et utvalgt kulturlandskap i jordbruket, og området har mange kvaliteter. Vegvesenets 

konsekvensutredning er gjennomført etter metoden i Statens vegvesens Håndbok 140 

Konsekvensanalyser. I konsekvensutredningen er derfor de ulike kvalitetene ved Steinssletta behandlet 

under det fagtemaet der de hører hjemme etter definisjonen i Håndbok 140. Temaet kulturmiljø tar for 

seg kulturmiljøene på og rundt Steinssletta, temaet landskapsbilde tar for seg Steinssletta som 

landskap, temaet naturressurser tar for seg beslaget av dyrket mark og temaet naturmiljø tar for seg 

konsekvenser for planter og dyr på Steinssletta. Riksantikvaren har ikke samme skille mellom 

fagområdene, særlig ser de kulturmiljø og landskapsbilde samlet. Derfor kan man ikke sammenligne 

Riksantikvarens vurdering og Vegvesenets vurdering innenfor temaet kulturmiljø direkte for dette 

området. Steinssletta er et stort landskapsrom, og alternativ A12b i blå korridor berører kun dette 

landskapet i utkanten. Vegvesenet vurderer at inngrep i ytterkanten av et så stort landskapsområde er 

av begrenset omfang. Vi vurderer derfor ikke konsekvensen til å være så stor som Riksantikvaren 

mener. 

 

Vegvesenet tar til orientering at Riksantikvaren mener det er grunnlag for innsigelse mot alternativ 

A12b i blå korridor. Vi mener likevel det er grunn til å stille spørsmål ved om Riksantikvarens 

vurderinger av konsekvensene ved dette alternativet har tilstrekkelig detaljeringsgrad. Vi skulle gjerne 

sett en nærmere redegjørelse fra Riksantikvaren for hvorfor de mener at konsekvensene er så store at 

de tilsier innsigelse, inkludert på hvilken måte Riksantikvaren mener at vegen vil gripe inn i 

kulturmiljøer som Sørum/Mo og Norderhov. 
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Kommunale og fylkeskommunale instanser 

 

B1 Bærum kommune  

 13.03.2013 

 

Bærum kommune tar forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E16 Skaret – 

Hønefoss til orientering. Bærum kommune ber om at man velger det alternativet som gir best flyt i 

utfartstrafikken fra Osloområdet i helger og ferier, og at hensynet til jordvern og beredskap for lokal 

og fremtidig matforsyning i Vestregionen vektlegges. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Alle fire alternativer som kommunene har sendt på høring innebærer fire felt mellom Skaret og 

Hønefoss, noe som vil medføre forutsigbarhet og god kapasitet. Av de fire alternativene er det 

alternativ A12a som gir minst arealbeslag. 

 

B2 Buskerud fylkeskommune 

 06.03.2013 

 

Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune behandlet forslaget til kommunedelplan med 

konsekvensutredning for E16 skaret – Hønefoss 6. mars 2013 og fattet følgende vedtak: 

 Fylkesutvalget understreker at det er svært viktig for den fremtidige utviklingen av 

Ringeriksregionen at trasé for E16 blir vedtatt og bygget. 

 Kommunedelplanen er i tråd med regional planstrategi. 

 Ved valg av grønn korridor er det en forutsetning at det planlegges og gjennomføres utbedring 

av fv. 35 evt. ny tilførselsveg fra krysset i Styggedalen til Hønefoss sentrum. Tiltaket må 

inngå som en del av E16-utbyggingen. 

 Fylkesutvalget har vurdert korridorforslagene A1a og A12b samt A12b som spesielt 

utfordrende med hensyn til kulturlandskap og kulturminner i områdene Fekjær – Bymoen 

samt Norderhov, og vil ikke anbefale disse. 

 På bakgrunn av dette synes A12a, med lang tunnel fra Kroksund til Bymoen med trafikksikker 

atkomst til Hønefoss, som det beste alternativet. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Fylkesrådmannen foreslo i saksfremlegget at Buskerud fylkeskommune skulle fremme innsigelse til 

alternativ A1a, A1b og A12b fordi alternativene medfører for store konsekvenser for kulturminner og 

kulturlandskap. Dette forslaget fikk ikke støtte i fylkesutvalgets behandling. Fylkeskommunen sendte 

derfor saken til Riksantikvaren for vurdering av om Riksantikvaren skulle ta over saken som 

kulturminnemyndighet. For mer om dette viser vi til merknad A3 fra Riksantikvaren ovenfor. 

 

Dersom grønn korridor med kryss i Styggedalen velges, vil det sannsynligvis bli behov for å analysere 

nærmere hvordan dette vil påvirke innfartstrafikken til Hønefoss. Vegvesenet mener at man må se 

nærmere på kapasitet og ønsket trafikksituasjon før man konkluderer hva som er riktig tiltak.  

 

En analyse av hvordan E16 påvirker innfartstrafikken til Hønefoss bør ses i sammenheng med 

forslaget om å forlenge ny E16 til Ve-krysset.  Man kan da tenke seg at trafikkutveksling mellom E16 

og Hønefoss sentrum kan fordele seg på tre forbindelser: Osloveien og krysset på Hvervenmoen, 

Askveien og krysset i Styggedalen, samt Soknedalsveien og Veien-krysset. For å styre 

trafikkfordelingen mellom disse innfartsvegene kan man både tenke seg tiltak som gjør en veg mer 
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attraktiv hvis man ønsker at trafikken skal gå der (for eksempel bedre vegstandard), og tiltak som gjør 

en veg mindre attraktiv hvis man ønsker begrenset trafikk der (for eksempel nedsatt fartsgrense, 

fartsdumper). Dette er problemstillinger det kan være aktuelt å se nærmere på i pågående KVU for 

transportsystemet i Hønefoss-området. 
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Organisasjoner og bedrifter 

 

C1 Valdresrådet 

 Udatert, mottatt 31.01.2013 

 

Valdresrådet er spesielt opptatt av god fremkommelighet langs E16, og ser at alternativ A1a både er 

1,5 km kortere og har bedre netto nytte enn alternativ A1b. Rådet støtter Statens vegvesens forslag om 

å prioritere alternativ A1a i grønn korridor. 

 

Valdresrådet håper behandlingen av kommunedelplanen og den videre prosessen går greit, slik at 

anleggsarbeidene på denne viktige strekningen på E16 snarest kan startes opp. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Tas til orientering. 

 

C2 Ringerike Næringsforum 

 04.03.2013 

 

Ringerike Næringsforum er tilfreds med at det er lagt frem det de anser som realistiske konkrete 

alternativ for E16 Skaret – Hønefoss. Næringsforumet ser at det kan være ulike meninger om valg av 

vegløsning, noe de ser som naturlig. De konstaterer også at varslede innsigelser vil medføre at 

avgjørelse om valg av korridor trolig vil bli foretatt av Miljøverndepartementet. I den anledning 

oppfordrer næringsforumet til at det søkes etter en løsning med størst mulig aksept for å få kortest 

mulig behandlingstid. 

 

Ringerike Næringsforum understreker at det viktigste for dem er å få firefeltsvegen bygget så raskt 

som mulig. Det er av mindre betydning om vegen blir lagt i grønn eller blå korridor. 

 

Næringsforumet forventer at kommunene fortsetter å samordne seg i den videre planprosessen, og at 

de nødvendige beslutninger blir fattet fortløpende.  

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Tas til orientering. 

 

 

 

C3 Viksenga Velforening  

 07.03.2013 

 

Viksenga Velforening representerer 18 husstander med ca. 51 beboere. 

 

Velforeningen mener at dersom man velger et alternativ i grønn eller blå korridor med veg i dagen på 

strekningen Smiujordet - Bymoen, vil det medføre store tap for landbruk, natur, nærmiljø og 

friluftsliv. De peker på at Norge trenger all dyrket mark landet har, og mener det ikke kan forsvares 

overfor kommende generasjoner at dyrket mark forsvinner til fordel for motorveg. Videre peker 

velforeningen på at det er et stort og flott friluftsområde på denne strekningen. De mener området 

brukes mye og av mange. En veg gjennom friluftsområdet vil medføre støy, luftforurensning og 

inngrep i landskapet, samt være en stor barriere og ødelegge for dyre- og fugleliv. 
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Velforeningen viser til konsekvensutredningen (temarapporten for nærmiljø og friluftsliv), der 

områdene 29 (Borgemoen) og 30 (Løken) er vurdert å ha henholdsvis liten til middels og middels 

verdi. Dette mener velforeningen er feil fordi områdene benyttes av mange, også folk fra andre 

områder, samt av barnehagen på Løken.  

 

Velforeningen mener at veg gjennom området vil føre til at mange vil ta bilen til andre friluftsområder, 

noe som ikke er miljøvennlig. Ved å legge E16 i tunnel kan man beholde friluftsområdene, og 

velforeningen peker på at dette vil være helsebringende for kommende generasjoner. De minner også 

om Hole kommunes notat «Friluftsområder og tilgjengelighet» av 27.02.01, som beskriver 

friluftsområdene som mye viktigere enn det er gjort i temarapporten om nærmiljø og friluftsliv som 

inngår i konsekvensutredningen for E16. 

 

Dersom grønn eller blå korridor blir valgt, mener Viksenga velforening at vegen må legges i tunnel 

minimum fra og med Gjesvalåsen til Bymoen. Helst vil foreningen ha tunnel under Kroksund. Tunnel 

vil gi minst negative konsekvenser for landskap, dyrket mark og friluftsliv. Velforeningen mener at det 

ikke er noe problem om vegen blir 800 millioner kr dyrere å bygge og at brukerne av vegen må betale 

mer i bompenger for å ta vare på omgivelsene. I et evighetsperspektiv mener de bruksverdien av 

områdene som skånes ved tunnel er mye større enn tunnelkostnaden. 

 

Dersom vegen likevel skulle komme i dagen, kan Viksenga Velforening ikke godta at veglinja flyttes 

mot nord (vest) til ytterkanten av korridoren (båndleggingssonen). De mener dette vil forårsake så mye 

støy og luftforurensning at det er stor fare for at man ikke greier å komme under grenseverdiene ved 

avbøtende tiltak, slik at det kan bli nødvendig å innløse eiendommer. Dersom hele boligområdet må 

innløses, antar velforeningen at samlet verdi vil være minst 50 millioner kr (dagens verdi). 

 

Velforeningen er forundret over at konsekvensutredningen slik de ser det kommer frem til at buss og 

kollektivtrafikk er tapere i vegsaken. Viksenga Velforening krever at det lages nye effektive 

pendlerparkeringer langs den nye vegen uansett hvor vegen går. De mener at ingen pendlere vil kjøre 

den gamle vegen når det finnes en ny veg. Foreningen mener at Vegvesenets argument om at bussen 

vil komme raskere frem på gamlevegen fordi den blir avlastet for trafikk faller på sin egen urimelighet. 

I følge velforeningen er det ingen forsinkelser på vegen om morgenen fordi det er for lite trafikk. De 

mener at det kun er hjemover fra Oslo på fredager man opplever forsinkelser. 

 

Velforeningen understreker at de generelt er positive til ny E16. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Viksenga Velforening er uenig i vurderingene av områdene 29 og 30 (se utsnitt av verdikart nedenfor) 

innenfor temaet nærmiljø og friluftsliv.  
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Figur 17: Utsnitt av verdikartet for temaet nærmiljø/friluftsliv 

Område 29 Borgenmoen er gitt liten til middels verdi i konsekvensutredningen, og er beskrevet slik: 
 

Borgenmoen er noe brukt til friluftslivsformål og vurderes til å ha liten – middels verdi som 

friluftsområde. Strandsonen på vestsiden av Borgenmoen er ikke lett tilgjengelig for allmennheten pga. 

bebyggelse. Området har størst betydning som nærturområde for hus- og hytteeiere i området. 

(Temarapporten for nærmiljø/friluftsliv s. 25.) 

 

Område 30 Løken er gitt middels verdi i konsekvensutredningen, og er beskrevet slik: 
 

Løken er gitt middels verdi fordi området er vurdert til å være et vanlig godt boligområde. Området har 

nærhet til servicefunksjoner på Vik og har nærturområder. (Temarapporten for nærmiljø/friluftsliv s. 

25.) 

 

Viksenga Velforening peker på to forhold som de mener tilsier at områdene burde få høyere 

verdivurdering. Det første forholdet er at områdene ikke bare er nærfriluftsområder, men at de også 

benyttes av tilreisende. Det andre forholdet er at områdene benyttes av barnehagen på Løken.  
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Vurderingen av områdenes verdi er gjort på bakgrunn av kriteriene i Statens vegvesens Håndbok 140 

Konsekvensanalyser
6
 . I henhold til håndboka skal for eksempel et vanlig godt boligområde gis 

middels verdi. For at et boligområde skal få stor verdi, må det ha tett konsentrasjon av boliger. Når det 

gjelder friluftsområder, skal områder som brukes av mange og som er særlig godt egnet til friluftsliv 

gis middels verdi.  

 

Borgenmoen er trukket litt ned fra middels verdi til liten til middels verdi fordi strandsonen ikke er lett 

tilgjengelig, mens Løken er vurdert som et vanlig godt boligområde og gitt middels verdi. Vegvesenet 

ser at indre deler området Borgenmoen kunne vært gitt middels verdi som følge av bruken som 

friluftsområde, men vurderer at verdisettingen av områdene generelt er riktig ut fra kriteriene. En 

eventuell endring i verdisetting i dette området ville ikke ha gitt utslag i anbefaling av korridor. 

 

Viksenga Velforening vil helst ha tunnel under Kroksund, og minimum tunnel fra Fekjæråsen til 

Bymoen dersom grønn eller blå korridor blir valgt. De mener at en økning i investeringskostnadene på 

800 millioner for tunnel Fekjæråsen – Bymoen ikke er noe problem, og at brukerne av vegen må tåle å 

betale ekstra bompenger for at man skal unngå naturødeleggelser. 

 

Vegvesenet har varslet innsigelse mot undersjøiske tunneler under Kroksund. Innsigelsen er både 

begrunnet i kostnader og i trafikksikkerhet. Vegvesenet ville hatt innsigelse mot undersjøisk tunnel 

uavhengig av kostnadene. For nærmere redegjørelse for de sikkerhetsmessige problemene ved en 

undersjøisk tunnel viser vi til kapittel 5. Risikovurderinger i konsekvensutredningen, særlig sidene 5-2 

og 5-3.  

 

Vegvesenet har også varslet innsigelse mot lange tunneler på land, blant annet lang tunnel Fekjæråsen 

– Bymoen. Denne innsigelsen er begrunnet med kostnader, både byggekostnader og drifts- og 

vedlikeholdskostnader. Byggekostnadene er beregnet å bli ca. 800 millioner kr høyere med lang tunnel 

(alternativ A12a og A12b sammenlignet med henholdsvis alternativ A1a og A1b). Byggekostnaden er 

en engangsutgift. En konsekvens ved en høyere byggekostnad er at brukerne av vegen må betale mer i 

bompenger. Høye bomtakster fører til «lekkasje» til gamlevegen, det vil si at bilister velger å kjøre 

gamlevegen i stedet for den nye vegen for å slippe å betale bompenger. Det gir to ulemper. For det 

første blir ikke avlastningen av gamlevegen så god som den kunne ha blitt, for det andre minker 

bompengeinntektene. Botemidlet mot dette er å kreve inn bompenger også på gamlevegen. Foreløpige 

finansieringsberegninger (presentert i konsekvensutredningens kapittel 3.16 Finansiering) tilsier at 

dersom man velger en løsning med lang tunnel, vil det bli behov for innkreving av bompenger også på 

gamlevegen. Beregningene tyder også på at man med løsningene med kort tunnel, i alle fall med 

alternativ A1a i grønn korridor, kan klare å få inn nok inntekter uten bom på gamlevegen. Det 

understrekes imidlertid at finansieringsberegningene som er gjort i denne fasen har stor usikkerhet 

fordi flere av forutsetningene for beregningene ikke er endelig fastlagt. 

 

I tillegg til økte byggekostnader medfører også tunnel betydelig høyere drifts- og 

vedlikeholdskostnader enn veg i dagen. Dette skyldes flere forhold. Blant annet gir tunneler betydelige 

strømutgifter til lys og vifter med mer, de har mye teknisk utstyr som må driftes og vedlikeholdes, og 

de må vaskes regelmessig. Erfaringer tilsier også at etter en del års drift må tunneler rehabiliteres. 

Dette er kostbart og kan føre til stengte tunneler (jf. Nestunnelen). Jo lengre tunnelene er, jo mer 

avansert teknisk utstyr har de, og jo dyrere er de å drifte og vedlikeholde. Drifts- og 

vedlikeholdskostnadene er, i motsetning til byggekostnadene, ikke en engangskostnad. De er tvungne 

kostnader som vil løpe i hele tunnelens levetid. Drifts- og vedlikeholdsbudsjettene er begrensede, noe 

man må anta at de også vil være i fremtiden. For dårlig drift og vedlikehold av tunneler kan redusere 

sikkerheten i tunnelene. Derfor må drift og vedlikehold av tunneler prioriteres høyt. Da blir det mindre 

penger igjen til drift og vedlikehold av andre vegstrekninger. Vegnettet i Norge har generelt stort 

                                                      
6
 Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser er tilgjengelig på internett: 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker. Verdikriteriene for temaet nærmiljø og friluftsliv står på 

side 175 i håndboka. 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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vedlikeholdsetterslep. Vegvesenet er derfor betenkte med hensyn til å bygge drifts- og 

vedlikeholdskrevende tunneler. 

 

Avveiningen mellom kostnader på den ene siden og miljøkonsekvenser på den andre er meget 

vanskelig. Vi viser i den anledning til kapitlet «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-

prissatte konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten.  

 

Viksenga Velforening godtar ikke at vegen, dersom den likevel skulle komme i dagen, blir flyttet mot 

nord slik andre har ytre ønske om. Velforeningen mener at forurensnings- og støyforholdene i deres 

boligområde da vil bli så dårlige at det kan bli nødvendig å ekspropriere boligene. I merknad C22 fra 

Ringerike o-lag, merknad D23 fra Svein Solheim og Sverre Moen med flere og i merknad D34 fra 

grunneiere i Bymoen, Sørum og Mosmoen er det foreslått å justere traseen i grønn korridor mot øst. 

Alle disse merknadene dreier seg om justeringer nord for Kjelleberget. Merknad D23 og D34 legger til 

grunn at vegen går i tunnel til Bymoen (alternativ A12a), det vil si at den går i tunnel forbi Viksenga. 

Merknad C22 kommenterer ikke løsning sør for Kjelleberget. 

 

Velforeningen mener Vegvesenets argumentasjon om at bussene vil komme raskere fram på 

gamlevegen fordi den nye vegen avlaster den gamle, er urimelig, da det slik de ser det ikke er 

forsinkelser på vegen verken morgen eller ettermiddag, unntatt fredag ettermiddag. Vegvesenet er enig 

med Viksenga Velforening i at det i normalsituasjonen ikke er store fremkommelighetsproblemer 

langs dagens E16. Trafikkberegningene tilsier imidlertid at trafikkmengden vil øke. Dermed vil også 

kø oppstå oftere på E16. Når Vegvesenet har vurdert at fremkommeligheten for busser som kjører på 

gamlevegen vil bli litt bedre når ny veg avlaster den gamle, er det tatt med i betraktingen at 

trafikkmengden vil øke i årene fremover. 

 

Viksenga Velforening krever at det bygges nye effektive pendlerparkeringer langs den nye vegen, 

uansett hvor vegen legges. I arbeidet med temaet kollektivtrafikk i konsekvensutredningen hadde 

Vegvesenet samarbeid med Buskerud fylkeskommune, Buskerud kollektivtrafikk AS (Brakar) og 

Nettbuss. Hensikten med samarbeidet var blant annet å få kunnskap om hvordan det er sannsynlig at 

busselskapene vil bruke det nye vegnettet. Vegvesenet fikk klare signaler om at det er viktig at 

bussene betjener områder der det bor mange mennesker. Grønn korridor ble vurdert å ligge for langt 

fra store befolkningskonsentrasjoner til at den i særlig rad blir brukt av bussene. Det ble vurdert som 

lite aktuelt å etablere pendlerparkering og bussholdeplasser i tilknytning til krysset på Bymoen. 

Grunnen til dette er at disse fasilitetene vil ligge så langt fra større boområder at de nødvendiggjør 

bruk av bil til pendlerparkeringen. Har man først satt seg i bilen, er det relativt stor sjanse for at man 

velger å kjøre bil til jobb. Det ble derfor vurdert å være en bedre løsning at bussen benytter 

gamlevegen som går nærmere områder der det bor mange mennesker. Vi viser til kapittel 9.3 

Kollektivtransport i konsekvensutredningen for mer om temaet. Vegvesenet er generelt positive til å 

legge til rette for at nye veger kommer bussen til gode, men for at bussreisende skal få glede av de nye 

vegene, er man avhengig av at busselskapene finner det interessant å benytte løsningene som er bygd. 

 

 

C4 Hole SV 

 18.02.2013 

 

Hole SV peker på hva de mener bør være viktige mål for samferdselspolitikken: 

- Transportveksten må ivaretas ved overgang til kollektivtransport 

- Helhetlig samferdselsplanlegging 

- Trafikksikkerhet 

- Minimalisere tap av matjord 

- Ivareta nasjonale/internasjonale verneinteresser 

- Minimalisere negative konsekvenser for nærmiljø, landskap og friluftsliv 
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Partiet mener det er uakseptabelt med vegutbygging som fremmer overgang fra busstransport til 

bilbruk slik de anbefalte alternativene i blå og grønn korridor gjør, og savner en konsekvensvurdering 

av økt biltrafikk inn mot Oslo. Hole SV beklager at det ikke legges fram en helhetlig plan og 

vurdering av bygging av både Ringeriksbanen og E16. 

 

Hole SV mener at det ut fra trafikksikkerhetshensyn er viktig å utbedre delstrekningen Rørvik – Stein 

raskt og at rosa korridor bør legges til grunn for videre utbygging. Rosa korridor vil etter partiets syn 

beslaglegge mindre dyrka mark enn alternativene i grønn og blå korridor. Begge korridorer vil dele og 

forringe viktige friluftsområder ved Svensrudmoen vesentlig. Grønn korridor vurderes som 

uakseptabel ut fra konflikt med verneinteresser. Partiet ønsker primært tunnelløsning for Kroksund og 

ber om at dette utredes videre. 

 

Generelt mener Hole SV at «ikke-prissatte konsekvenser» er for lite vektlagt i den samlede 

vurderingen og undrer seg over at Statens vegvesen er så kategorisk avvisende til alternativer som 

ivaretar viktige samfunnshensyn som klima, miljø og jordvern bedre enn de alternativ Vegvesenet 

ønsker. 

 

Hvis det likevel blir vedtak om å bygge ny E16 i grønn eller blå korridor, mener Hole SV at 

jordvernhensyn må føre til at vegen legges i tunnel til Bymoen. Partiet etterlyser også en nærmere 

vurdering av viltinteressene og hva grønn og blå korridor vil innebære for elgtrekk. 

 

Uavhengig av traséløsninger er Hole SV opptatt av at det i den videre detaljplanleggingen blir lagt 

vekt på hensyn til eksisterende bebyggelse, nærmiljø og ferdselsmuligheter for gående og syklende, 

samt skiløypenettet i Hole. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
 

Hole SVs synspunkter når det gjelder mål for utbyggingen av E16 sammenfaller til en viss grad med 

Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken (se tekstboks nedenfor). Disse har også vært 

styrende for Statens vegvesens planlegging av prosjektet. Dette gjelder særlig målsetningene om 

trafikksikkerhet, helhetlig samferdselsplanlegging, begrensning av klimautslipp og reduksjon av 

miljøskadelige virkninger av transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Etter at konsekvensutredningen vle utarbeidet, har det kommet en ny melding om nasjonal 

transportplan, Meld. St. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023. De samme målsetningene finnes igjen i 

denne meldingen (s. 71), men det tredje kulepunktet har fått et tillegg om helse, og er formulert slik: 

 Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å 

oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet. 

 

For planleggingen av E16 Skaret – Hønefoss har Statens vegvesen lagt følgende mål til grunn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statens vegvesen erkjenner at det har vært store utfordringer knyttet til å finne løsninger som oppfyller 

alle målsetninger, noe som har vist seg å ikke være mulig. Ingen av alternativene oppnår målsetningen 

om å gjøre busstransport mer attraktivt på strekningen, jf. kapittel 9.6 Drøfting av måloppnåelse i 

konsekvensutredningen. Anbefalt (A1a) og akseptert (A1b) alternativ er heller ikke vurdert å oppnå 

målet om å holde miljøulempene langs ny veg på et akseptabelt nivå. Som det fremgår av 

konsekvensutredningen, er anbefalingen et resultat av at mange hensyn er veid opp mot hverandre, jf. 

kapittel 11 Anbefaling i konsekvensutredningen. 

 

Prosjektet har ikke hatt noen målsetning om at transportveksten skal ivaretas ved overgang til 

kollektivtransport. Dette er lite realistisk i et prosjekt som innebærer firefelts motorveg gjennom 

relativt spredt bebygde områder. Det er imidlertid lagt vekt på finne løsninger for de ulike 

alternativene som vil gjøre bruk av kollektive transportmidler attraktivt. Dette omfatter planlegging av 

effektive stoppesteder for buss med gode parkeringsmuligheter for brukerne. Et bedre og mer 

trafikksikkert vegsystem vil også komme kollektivtransporten til gode. 

 

Når det gjelder å minimalisere tap av matjord og ivareta nasjonale/internasjonale verneinteresser, er 

dette hensyn som i E16-prosjektet må veies mot hverandre. De alternativene som innebærer lite 

arealbeslag vil gi de største konsekvensene for naturmiljø/verneinteresser og motsatt. Det er derfor en 

vurdering og avveiing av ulike hensyn, både kostnads- og miljømessige, som ligger til grunn for 

Statens vegvesens anbefaling. 

 

I konsekvensutredningen er ny veg vurdert å forskyve konkurranseforholdet mellom buss og bil i 

bilens favør i alle korridorer unntatt gul korridor. Denne favoriseringen av bilen foran bussen er 

imidlertid mindre i rosa korridor enn i grønn, blå og rød korridor. I rosa korridor er ny veg vurdert å gi 

litt forbedring i forholdene for bussen, som kommer litt lettere frem når vegen har fire felt. 

Forbedringene er imidlertid vurdert å være større for privatbilene. I og med at bussene bruker en andel 

av reisetiden sin på holdeplassene, vil bilene få en prosentvis større reduksjon i reisetiden enn bussene 

som følge av en ny veg der man kan kjøre fortere. Derfor vil også rosa korridor favorisere bilene, men 

ikke så mye som grønn, blå og rød korridor.  

 

Det er ikke sett på hvordan ny E16 Skaret – Hønefoss vil påvirke trafikkmengden på E18 Sandvika – 

Oslo i konsekvensutredningen. Transportmodellen som er benyttet dekker imidlertid også dette 

området. Ser vi på E18 ved Sandvika uten og med ny E16 Skaret – Hønefoss, finner vi at utbyggingen 

av denne strekningen på E16 er tilnærmet uten virkning for trafikkmengden på E18. Trafikkøkningen 

vi ser på E16 Skaret – Hønefoss synes dermed først og fremst å være lokal. Det rimer bra med 

kunnskap vi har om at de fleste reiser som foretas er relativt korte (se for eksempel 

 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 
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https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2011/1130-2011/1130-2011-

el.pdf, side 18 og 19).  

 

Transportmodellen beregner forventet endring i trafikkmengden som følge av vegtiltaket. Det synes 

ikke sannsynlig at antallet pendlerreiser og fritidsreiser mellom Oslo og Ringeriksområdet vil øke 

vesentlig som direkte følge av ny E16 Skaret – Hønefoss, men de som allerede reiser strekningen vil 

komme litt raskere frem. På lengre sikt kan man tenke seg at bedre vegforbindelse gjør at flere 

aksepterer lengre pendleavstand og velger å bosette seg lengre fra arbeidsstedet, for eksempel at flere 

velger å bosette seg på Ringerike og pendle til Oslo. En slik langsiktig virkning fanges ikke opp av 

transportmodellen. I dette tilfellet er det imidlertid slik at en vesentlig del av forsinkelsen ved 

pendlerreiser er knyttet til E18. Selv om ny E16 Skaret – Hønefoss gir en del tidsbesparelse (se 

kapittel 4.8 Reisetid i konsekvensutredningen), er det ikke sikkert pendlerne vil oppleve at dette 

monner nok i forhold til den betydelige forsinkelsen de må påregne på E18 Sandvika – Oslo. Det kan 

derfor tenkes at tiltak for å bedre fremkommeligheten på E18 Sandvika – Oslo vil ha større betydning 

for hvor mange som velger å bosette seg på Ringerike og pendle til Oslo og hvilket reisemiddel de 

bruker, enn E16 Skaret – Hønefoss vil ha. 

 

Hole SV vektlegger nødvendigheten av å framskynde en utbedring av strekningen Rørvik – Stein av 

hensyn til trafikksikkerheten, og ønsker at utbyggingen gjøres med utgangspunkt i rosa korridor. 

Statens vegvesen deler partiets bekymring for trafikksikkerheten på denne strekningen, men påpeker at 

en utbygging av rosa korridor vil ha store negative konsekvenser for miljø og naturressurser. Det er 

ikke riktig at rosa korridor vil beslaglegge mindre arealer med dyrket mark enn grønn korridor. Alle 

alternativer i grønn korridor vil gi mindre arealbeslag enn alternativene i rosa korridor. I tillegg vil 

rosa korridor berøre flere gårdstun på strekningen Steinssletta – Norderhov. Rosa korridor er også 

vurdert som vesentlig mindre trafikksikker enn anbefalte alternativer i grønn og blå korridor. Dette 

gjelder spesielt alternativene som innebærer tunnel under Kroksund, som er Hole SVs primære ønske. 

 

En utbygging i grønn eller blå korridor vil berøre viktige friluftsområder på Svendsrudmoen. 

Skogområdet har også en viktig funksjon som klimabelte og er et viktig viltområde. For begge 

korridorer er det i forslaget til kommunedelplan satt av en relativt bred korridor som gir muligheter for 

å velge en løsning som best mulig ivaretar hensyn til friluftsinteressene og klimabeltet. Eksisterende 

løyper og stier vil bli forsøkt ivaretatt, eventuelt erstattet med nye, gjennom den videre planleggingen.  

 

Hole SV etterlyser også en nærmere vurdering av konsekvensene av grønn og blå korridor for vilt. 

Statens vegvesen er kjent med viltinteressene som er knyttet til skogområdene mellom Bymoen og 

Helgelandsmoen. Det forutsettes at strekningen blir utstyrt med viltgjerder for å unngå påkjørsler og at 

kryssing kan foregå under brua som planlegges over restene av meandersvingen i Lamyra (grønn 

korridor). For blå korridor vil kryssing kunne foregå over tunnelen under Bergeråsen. For begge 

alternativer vil undergangen for Jørgen Moes veg på Svendsrudmoen kunne utvides til viltkryssing. 

Dette vil bli avklart i samråd med lokale viltmyndigheter i senere planfaser. Forutsatt at nødvendige 

tiltak gjennomføres, vurderes konsekvensene av tiltaket å være små for viltet. 

 

For merknadene om at det er lagt for liten vekt på «ikke-prissatte konsekvenser» og ønsket om lang 

tunnel til Bymoen henvises det til kapitlet «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte 

konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten. 

 

 

  

https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2011/1130-2011/1130-2011-el.pdf
https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2011/1130-2011/1130-2011-el.pdf
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C5 Helgelandsmoen Næringspark AS 

 11.03.2013 

 

Helgelandsmoen Næringspark AS mener at grønn korridor vil være den beste løsningen for dem. 

Korridoren gir et kryss på E16 ved Helgelandsmoen. Det gir bedre tilgjengelighet for virksomheten 

som i dag er i næringsparken og legger til rette for videre utvikling. Ringeriksbadet/treningssenteret 

har gitt økt trafikk til og fra området. Med kryss på en ny E16 vil lokalvegene i området bli avlastet. 

 

Næringsparken oppfatter konekvensutredningen dithen at det kun er grønn korridor som er knyttet 

direkte til vegsystemet mot Hallingdal og Valdres. De er overrasket over at blå korridor stopper på 

Hvervenmoen og ikke er kostnadsberegnet til Styggedalen. De mener kryss på Hvervenmoen vil gi 

store inngrep og føre til begrensninger i næringsutviklingen i området. Næringsparken lurer på om det 

er mulig å legge grønn korridor litt sør for Hvervenmoen med avkjøring til Hvervenmoen før vegen 

fortsetter til Styggedalen. Næringsparken peker på at det er viktig for Ringerike som region at det blir 

gode av- og påkjøringsmuligheter til de områdene der det drives betydelig næringsvirksomhet. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
I konsekvensutredningens kapittel 10 Mulige forbedringer av vegløsningene er det omtalt en mulig 

forbedring av blå korridor, der denne i stedet for å legges gjennom Hvervenmoen og avsluttes der, 

legges sør for Hvervenmoen, får en tilknytning til Hvervenmoen, og fortsetter til Styggedalen. Kartet 

nedenfor viser løsningen. Se nærmere omtale i konsekvensutredningen. Det er denne løsningen 

Vegvesenet foreslår dersom blå korridor velges, og det er den som er lagt til grunn i 

kommunedelplanforslagene i blå korridor. 

 

Løsningen er kostnadsberegnet (se konsekvensutredningens kapittel 10.3.3). Kostnadsoverslaget tyder 

på at det blir ca. 100 mill. kr billigere å bygge denne alternative løsningen sør for Hvervenmoen og 

videre til Styggedalen enn det blir å bygge den opprinnelige løsningen som går gjennom Hvervenmoen 

og stopper der. Det må også legges til at dersom man i første omgang avslutter den nye vegen på 

Hvervenmoen, må man senere bygge strekningen Hvervenmoen – Styggedalen, som er anslått å koste 

rundt 350 mill. kr. Denne senere utgiften sparer man hvis man bygger veg til Styggedalen med en 

gang. Totalt vil det derfor være 400 – 500 mill. kr billigere å bygge løsningen sør for Hvervenmoen til 

Styggedalen enn det vil være å først bygge veg gjennom Hvervenmoen og senere bygge veg 

Hvervenmoen – Styggedalen. 

 



67 
E16 Skaret – Hønefoss 

Sammendrag av innkomne merknader til forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning 

med kommentarer fra Statens vegvesen 

 

 
Figur 18: Alternativ løsning der ny E16 legges sør for næringsområdet på Hvervenmoen og videre til Styggedalen. 

Løsningen kan inngå i alle alternativ i blå korridor og alle c-alternativ i rød korridor 

Helgelandsmoen Næringspark AS stiller spørsmål om det er mulig å legge grønn korridor litt sør for 

Hvervenmoen med avkjøring der før vegen fortsetter til Styggedalen. Det lar seg ikke gjøre innenfor 

geometrikravene for en veg som ny E16. Kartet nedenfor viser veglinjene i forslagene til 

kommunedelplan for grønn og blå korridor i det aktuelle området. 
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Figur 19: Veglinjene i forslagene til kommunedelplan for grønn og blå korridor i området Helgelandsmoen - Hvervenmoen - 

Styggedalen 

C6 Stamvegutvalget 

 14.03.2013 

 

Stamvegutvalgets arbeidsutvalg syns det er svært positivt at det foreligger forslag til kommunedelplan 

og konsekvensutredning for E16 Skaret – Hønefoss. Stamvegutvalget er opptatt av god 

fremkommelighet, og ser at alternativ A1a er 1,5 km kortere enn alternativ A1b. Stamvegutvalget går 

derfor inn for alternativ A1a i grønn korridor. Stamvegutvalget håper behandlingen av 

kommunedelplanen og den videre planprosessen går greit, slik at byggingen av vegen kan starte 

snarest mulig. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Tas til orientering. 

  

Styggedalen 

Hvervenmoen 

Helgelandsmoen 
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C7 SAU Svensrud Naturbarnehage 

 11.03.2013 

 

SAU ved Svensrud barnehage representerer ca. 200 foreldre fordelt på 118 barnehageplasser 

(gjeldende fra august 2013).  

 

Barnehagen legger vekt på at barna skal være ute i naturen så mye som mulig, og benytter 

friluftsområdene og Svensrud sportskompleks mye. Barnehagens bygninger er ikke egnet for at barna 

skal være inne store deler av dagen. 

 

Kartet nedenfor viser plasseringen av naturbarnehagen (NBHG), uteområdet Solplassen og 

skogsområder (1-4). 

 

 
Figur 20: Illustrasjon som viser plasseringen av naturbarnehagen (NBHG), uteområdet Solplassen og skogsområder 1-4 

(Illustrasjon: SAU Svensrud naturbarnehage) 

SAU peker på at det er begrenset med skogsarealer på Røyse. Områdene merket 3 og 4 på 

illustrasjonen over er relativ små og mindre tilgjengelige, mens det er områdene 1 og 2 som benyttes 

mest både av barnehagen og som tur- og skiløypeområder for innbyggerne på 

Røyse/Sandbyfeltet/Helgelandsmoen. Område 1 og 2 vil bli sterkt berørt av ny veg i grønn eller blå 

korridor. I tillegg til arealbeslag vil vegen medføre støy og forurensning. Dersom det også skal gå en 

jernbane i området, regner FAU med at både sportskomplekset og naturbarnehagen på Svensrud må 

fjernes. 
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SAU Svensrud naturbarnehage mener det er store kontraster mellom Hole kommunes hovedmål og de 

fremlagte traséforslagene for ny E16. Fra kommunens hovedmål trekker SAU frem: 

 Bærekraftig utvikling skal være premiss for utviklingen i Hole der det legges vekt på en 

balanse mellom vekst og vern, slik at ikke natur- og kulturverdiene forringes for fremtidige 

generasjoner. 

 Kommunen skal stille krav til estetikk, tomtestørrelse og miljø i forbindelse med utbygging 

[…]. 

 Natur og kulturverdiene i Hole skal være et viktig element for trivsel, trygghet, helse og 

livskvalitet. 

 Det skal være et bevisst engasjement rettet mot barn og unge og deres oppvekstvilkår […]. 

 

SAU mener at Hole kommunes hovedmål og hensynet til barn og oppvekstvilkår må tillegges stor 

vekt, og at det som i konsekvensutredningen omtales som ikke-prissatte konsekvenser bør vektlegges 

sterkest ved valg av trasé. SAU peker på at de fire alternativene som det var forslag til 

kommunedelplan på høring/offentlig ettersyn for, rangeres lavt med hensyn til ikke-prissatte 

konsekvenser. SAU stiller seg undrende til at disse alternativene anses som de eneste aktuelle når de er 

så lavt rangert med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser. 

 

SAU peker på at løsningene i grønn og blå korridor vil favorisere bil fremfor buss. De mener også at 

alternativene det har vært forslag til kommunedelplan på høring for gir de dyreste 

bompengeløsningene, og at dette vil føre til at mye av trafikken vil benytte de gamle vegene. SAU 

mener dette er ytterligere argumenter for å vurdere andre alternativ. 

 

SAU Svensrud naturbarnehage går imot de fremlagte alternativene i grønn og blå korridor, og 

begrunner det slik: 

 Forslagene er i strid med kommunens tidligere uttalte mål 

 Skogs- og friluftsområdene som forsvinner ved en utbygging vil være uerstattelige, og 

fraværet av områdene vil senke livskvaliteten til barn og voksne betraktelig 

 Velges grønn eller blå korridor, tas det ikke hensyn til ikke-prissatte konsekvenser, som SAU 

mener er de viktigste konsekvensene 

SAU har fokus på barnas fremtid på Røyse/Hole. De håper beslutningstakerne ivaretar nåværende og 

kommende generasjoners interesser, slik at Røyse/Hole bevares som et sted der naturen står i fokus, og 

ikke kun blir en effektiv etappe på E16. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Når det gjelder forholdet mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, viser Vegvesenet til 

drøftingen i kapitlet «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, 

regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten. Der pekes det blant annet på at en annen 

vektlegging i forholdet mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vil gi en annen samlet 

vurdering enn den som fremkommer i konsekvensutredningen.  

Vegvesenet oppfatter i hovedsak merknaden som en oppfordring til beslutningstakerne om å legge stor 

vekt på ikke-prissatte verdier, særlig hensynene til barn og unge, nærmiljø, friluftsliv og natur, når 

beslutninger skal tas i prosjektet. Vegvesenet tar dette til orientering. 
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C8 Hole Skogeierlag 

 12.03.2013 

 

Skogeierlaget ser det som viktigst å unngå at den nye vegen blir lagt over dyrket mark og at bolighus 

må rives. For best mulig å oppnå dette må etter deres oppfatning så mye som mulig av vegen legges i 

tunnel. På denne bakgrunn mener Skogeierlaget at traséforslaget som går over 

Fekjær/Rytterager/Løken-området i dagen (A1a/A1b) og forslag over Steinssletta krever altfor mye 

dyrket mark. 

 

Skogeierlaget er innforstått med at vegen blir lagt gjennom skog hvis det er nødvendig for å spare 

dyrket mark, og mener at alternativ A12a, med lang tunnel fra Kroksund til Bymoen, bør legges 

til grunn for den videre planleggingen. Skogeierlaget kan imidlertid ikke se at det er 

nødvendig med et fullt kryss ved Bymoen. 
 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Statens vegvesen har i sin planlegging lagt vekt på å unngå tap av jordbruksjord, men har samtidig 

måtte avveie dette hensynet opp mot andre viktig hensyn. Dette inkluderer blant annet hensyn til 

trafikksikkerhet, økonomi og miljøinteresser. Det anbefalte alternativet (A1a) er blant de alternativene 

som vil gi minst tap av jordbruksjord. Alternativ A12a vil gi betydelig økte bygge- og driftskostnader. 

Vegvesenet har derfor innsigelse mot dette alternativet. 

Skogeierlaget mener at man ikke trenger krysset på Bymoen i alternativ 12. Vegvesenet ser at krysset 

kan føre til økt belastning på fv. 158 Røyseveien mellom Bymoen og Vik. Konsekvensutredningen 

vurderer ikke denne problemstillingen nærmere, og det er derfor noe man bør se mer på i 

reguleringsplanfasen dersom alternativ A12a eller A12b blir valgt. Vegvesenet ser også at selve 

krysset vil medføre inngrep i klimasonen og at krysset kan medføre utbyggingspress (omtalt i 

konsekvensutredningen, se side 9-6). Krysset på Bymoen har ikke noen betydning for E16 som 

hovedvegrute. Krysset er tatt med i planforslaget for at man lokalt skal få muligheter til å benytte den 

nye vegen. I tillegg har krysset en funksjon ved stenging av tunnelen. Omkjøringsruta vil da være at 

man benytter dagens E16 fra Styggedalen til Rørvik, men det er tenkt at kjøretøy som befinner seg 

mellom Styggedalen og Bymoen når tunnelen stenges, kjører av i krysset på Bymoen. Dette må det 

finnes en annen løsning for dersom krysset på Bymoen ikke skal inngå i prosjektet. Tar man krysset på 

Bymoen ut av prosjektet, vil det gi litt mindre nytte fordi de som ville ha benyttet krysset ikke får 

nytten krysset ville gitt. Samtidig vil utelatelse av krysset bety noe reduksjon i kostnadene. Vegvesenet 

er villig til å vurdere å ta krysset ut av planen dersom Hole kommune ønsker det. 

 

C9 Hole Fremskrittsparti 

 Udatert, mottatt 13.03.2013 

 

Hole Fremskrittsparti går inn for grønn korridor. De vil ha senketunnel under Kroksund for å ta vare 

på sundet. 

 

Hole Fremskrittsparti vil også ha lang tunnel til Bymoen med avkjøring til Vik, blant annet for å legge 

forholdene til rette for boligbygging i Hole.  

 

Hole Fremskrittsparti vil i tillegg ha tunnel videre mot Helgelandsmoen for å spare matjord, legge til 

rette for at dyr kan passere vegen og unngå å berøre lokale veger. De peker på at det gir store 

muligheter for boligutbygging og næringsutvikling på Helgelandsmoen at grønn korridor gir god 

atkomst til området. 

 

Hole Fremskrittsparti mener at finansiering uten bompenger er godt mulig. 
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Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Senketunnel er en svært kostbar løsning. Det vil også være krevende å bygge senketunnel under 

Kroksund i praksis. En senketunnel består av elementer som støpes i dokk, slepes dit tunnelen skal 

være, og senkes. Elementene kan være relativt store. I Bjørvika-prosjektet er for eksempel elementene 

112 m lange og mellom 30 og 40 meter brede. Hvert element veier 30 000 tonn. Elementene ble støpt 

på Hanøytangen utenfor Bergen og slept til Bjørvika. (Se 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Bjorvika/Senketunnelen og 

http://www.heidelbergcement.com/no/no/betongsor/about_us/referanser/senketunnel.htm.) Skulle man 

gjort noe tilsvarende i Kroksund, måtte det ha blitt etablert en dokk for støping av betongelementer 

ved Tyrifjorden. En annen utfordring er at behovet for å mudre i fjordbunnen ville blitt stort. I 

Bjørvika mudret man en 110 meter bred trasé. I forbindelse med slik mudring måtte en ha forventet 

forringelse av vannkvaliteten og forstyrrelse av dyre- og plantelivet i området. Statens vegvesen 

betrakter senketunnel under Kroksund som en lite realistisk løsning. Senketunnel er ikke vurdert 

nærmere i konsekvensutredningen. 

Fjelltunnel under Kroksund er vurdert i konsekvensutredningen. Som det fremgår av utredningen, 

varsler Statens vegvesen innsigelse mot fjelltunnel fordi trafikksikkerheten vurderes å ikke bli god nok 

og fordi løsningen er svært kostbar. 

Hole Fremskrittsparti ønsker lang tunnel til Bymoen med avkjøring til Vik. Vi tolker dette slik at Hole 

FrP ønsker kryss i tunnelen. Statens vegvesens Håndbok 021 Vegtunneler sier følgende om kryss i 

tunnel (s. 47): «Kryss i tunnel skal unngås.» (Håndboka er tilgjengelig på 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker.) Det kan tenkes situasjoner der det gis fravik 

fra dette kravet, men der annen løsning er mulig, legger Vegvesenet til grunn at kryssene ikke skal 

legges i tunnel. I løsningene med lang tunnel er det derfor ikke kryss ved Vik, men på Bymoen. 

Tunnel mellom Bymoen og Helgelandsmoen vil øke prosjektets kostnader ytterligere. En slik tunnel 

inngår ikke i noen av alternativene som har vært utredet. Det er derfor ikke gjort vurderinger av 

trafikksikkerhet eller kostnader for løsningen. 

Endringene Hole FrP foreslår av vegløsningene er så omfattende at de vil kreve ny 

konsekvensutredning/tillegg til eksisterende konsekvensutredning, nytt forslag til kommunedelplan og 

ny høring/offentlig ettersyn. 

Når det gjelder finansieringen av E16 Skaret – Hønefoss, viser vi til kapittel 3.16 Finansiering i 

konsekvensutredningen. Vegvesenet forholder seg til de vedtak som er fattet i kommuner og 

fylkeskommuner om finansiering. Hole kommunestyre fattet i sitt møte 06.02.2006 vedtak i 

forbindelse med mulighetsstudie for delvis bompengefinansiering av E16 Sandvika – Hønefoss, der 

blant annet følgende punkt inngår: 

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”.  

Punktet ble vedtatt mot 3 stemmer fra FrP.  

 

  

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Bjorvika/Senketunnelen
http://www.heidelbergcement.com/no/no/betongsor/about_us/referanser/senketunnel.htm
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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C10 Hole Landbrukslag 

 04.03.2013 

 

Landbrukslaget har medlemmer som blir berørt uansett korridor, og har vanskelig for å gå inn for noen 

av alternativene. De påpeker at de berørte landbruksarealene er noe av Norges mest produktive 

matjord og at jordvern er et klart nasjonalt mål og ansvar. Landbrukslaget kan akseptere alternativ 

A12a men de mener at krysset på Bymoen tas ut av planen. Dette for å redusere utbyggingspresset i 

kryssområdet. 

 

Videre mener landbrukslaget at traseen bør justeres østover, slik at tunnelen under Smiujordet kommer 

ut mellom Kjellerbergsenteret og jordene langs Selteveien, og følger delet mellom skog og dyrket 

mark videre for å opprettholde en bredest mulig klimavernsone og unngå deling av teiger.  

 

Hole Landbrukslag er klar over utfordringene knyttet il Lamyra og kryssing av Storelva, og har 

samtidig klare motforestillinger mot alternativene i blå korridor dersom grønn korridor ikke kan 

velges. De ber politikerne verdsette de ikke-prissatte konsekvensene høyere enn Statens vegvesen har 

gjort. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Statens vegvesen er klar over den høye verdien til de berørte jordbruksarealene, og at mange 

grunneiere vil bli berørt uansett valg av alternativ. Alternativ A1a er et av alternativene som vil gi 

minst beslag av jordbruksjord. Alternativ A12a vil gi minst beslag av jordbruksjord, men Statens 

vegvesen har varslet innsigelse mot den lange tunnelen i dette alternativet fordi den er så dyr å bygge, 

drifte og vedlikeholde. I kapitlet «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte 

konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten finner man en redegjøring 

for metodene som er brukt og hvordan Vegvesenet har tenkt i vurderingene og konklusjonene.  

Landbrukslaget mener at man ikke trenger krysset på Bymoen i alternativ 12. Vegvesenet ser at 

krysset kan føre til økt belastning på fv. 158 Røyseveien mellom Bymoen og Vik. 

Konsekvensutredningen vurderer ikke denne problemstillingen nærmere, og det er derfor noe man bør 

se mer på i reguleringsplanfasen dersom alternativ A12a eller A12b blir valgt. Vegvesenet ser også at 

selve krysset vil medføre inngrep i klimasonen og at krysset kan medføre utbyggingspress (omtalt i 

konsekvensutredningen, se side 9-6). Krysset på Bymoen har ikke noen betydning for E16 som 

hovedvegrute. Krysset er tatt med i planforslaget for at man lokalt skal få muligheter til å benytte den 

nye vegen. I tillegg har krysset en funksjon ved stenging av tunnelen. Omkjøringsruta vil da være at 

man benytter dagens E16 fra Styggedalen til Rørvik, men det er tenkt at kjøretøy som befinner seg 

mellom Styggedalen og Bymoen når tunnelen stenges, kjører av i krysset på Bymoen. Dette må det 

finnes en annen løsning for dersom krysset på Bymoen ikke skal inngå i prosjektet. Tar man krysset på 

Bymoen ut av prosjektet, vil det gi litt mindre nytte fordi de som ville ha benyttet krysset ikke får 

nytten krysset ville gitt. Samtidig vil utelatelse av krysset bety noe reduksjon i kostnadene. Vegvesenet 

er villig til å vurdere å ta krysset ut av planen dersom Hole kommune ønsker det. 

Når det gjelder justering av linja fra Bymoen til Helgelandsmoen, viser vi til at det i forslaget til 

kommunedelplan for alternativ A1a satt av en bred korridor for å kunne jobbe videre med justering og 

optimalisering av vegløsningen i senere planlegging. Hensynet til jordbruksjord, klimavernsone og 

andre miljøhensyn vil være elementer i et slikt arbeid.  

Statens vegvesen mener at kommunedelplanen med tilhørende konsekvensutredning gjør tilstrekkelig 

rede for konsekvenser av de ulike alternativene og begrunnelse for anbefaling av løsning. Vegvesenet 

viser også til at vi har hatt tett kontakt med de berørte kommunene i planleggingen. 
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C11 Grendelaget Fekjær, Gjesvold, Løken og Rytterager 

 12.03.2013 

 

Grendelaget Fekjær, Gjesvold, Løken og Rytterager består av fastboende, hytteeiere, gårdbrukere og 

friluftsfolk som alle har tilknytning til området rundt det som i konsekvensutredningen betegnes 

Smiujordet. 

 

Flere medlemmer i grendelaget stiller spørsmål ved om det er behov for firefeltsveg med fartsgrense 

100 km/t. Grendelaget peker på at en slik veg vil medføre store negative konsekvenser i deres område, 

noe som også fremgår av konsekvensutredningen. 

 

Når utfordringen er å peke på den traseen i konsekvensutredningen som har færrest negative 

konsekvenser, er det enighet i grendelaget om at alternativ A12a er en akseptabel løsning. I 

vurderingen sin har grendelaget lagt stor vekt på at dette alternativet beslaglegger lite dyrka jord og 

berører få innbyggere direkte. De har også lagt vekt på at alternativet sikrer Steinssletta mot betydelig 

utvidelse av eksisterende veg. 

 

Som vedlegg til merknaden ligger det en underskriftsliste fra grendelagets møte 07.02.2013 der 46 

personer har skrevet under på at de støtter alternativ A12a med lang tunnel. I sin begrunnelse for 

alternativ A12a har grendelaget i prioritert rekkefølge lagt vekt på følgende: 

1. Jordvern: Alternativ A12a beslaglegger ikke dyrket mark i grendelagets område. Grendelaget 

vil imidlertid ikke bare bevare egne jorder, de er opptatt av at alternativet også sparer dyrket 

mark og kulturlandskapet på Steinssletta, og i området Bymoen – Helgelandsmoen stort sett 

ligger i randsonen mellom skog og dyrket mark. Alternativet er derfor totalt sett blant de som 

beslaglegger minst dyrket mark. Grendelaget fraråder på det sterkeste alternativ A12b i blå 

korridor fordi det vil gi arealbeslag og ulemper for Sørum-gårdene, Mo gård og 3-5 gårder på 

Norderhov. 

2. Kulturlandskap og viltbiotoper: Grendelagsområdet består av et unikt og helt intakt 

kulturlandskap. Videre er det trekk- og oppholdsområde for flere arter vilt i området, blant 

annet et elgtrekk. Grendelaget peker samtidig på at kulturlandskapet på Steinssletta bør 

beskyttes mot inngrep. 

3. Bomiljø: Veg i dagen over Smiujordet vil gi betydelige negative konsekvenser for bomiljøet. 

Grendelaget peker på at det vil bli utfordrende å støyskjerme fordi flere av boligområdene vil 

ligge høyere enn vegen. De mener forholdene vil ligge bedre til rette for å støyskjerme 

bebyggelsen ved Helgelandsmoen, mens de er bekymret for støysituasjonen i 

Kroksundområdet. 

4. Friluft/rekreasjon: Veg i dagen over Smiujordet vil ødelegge stille områder som brukes 

svært mye både sommer og vinter, eksempelvis til turorientering, skigåing og sykling. 

5. Kost/nytte: Grendelaget peker på at grønn korridor gir kortest reiseavstand og god nytte for 

prissatte konsekvenser. Samtidig gjør lang tunnel i alternativ A12a at man ødelegger minst 

mulig dyrket mark. Grendelaget mener at det meste av trafikken på E16 er 

gjennomgangstrafikk som ikke stopper for å fylle bensin eller handle i Vik. Derfor mener 

grendelaget at det ikke er behov for et eget kryss på Smiujordet med tilkobling til Vik. De 

syns både Holes befolkning og reisende på E16 vil få et godt nok tilbud med kryss ved Rørvik 

og på Bymoen. Grendelaget tror at de som i dag stopper for å handle eller fylle bensin i Vik 

vil benytte gamle E16 og gjøre de samme innkjøpene i en fremtidig situasjon med ny veg. 

 

Grendelaget mener at kommunen ved å vedta alternativ A12a ivaretar hensynene som er drøftet 

ovenfor på en god og balansert måte.  

 

Avslutningsvis siterer grendelaget et innlegg fra Aftenposten som peker på at dyrket mark er en svært 

viktig ressurs som bare utgjør 3 % av Norges areal og derfor må tas vare på. 
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Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Vegvesenet oppfatter at det er godt samsvar mellom hvordan konsekvensene av ny veg fremstilles av 

Grendelaget Fekjær, Gjesvold, Løken og Rytterager og Vegvesenets konsekvensutredning. Som 

grendelaget viser til, fremgår det av konsekvensutredningen at krysset på Smiujordet medfører 

betydelige negative konsekvenser både for dyrket mark (naturressurser), landskapsbilde, naturmiljø, 

kulturmiljø og nærmiljø/friluftsliv.  

På tross av dette har Vegvesenet varslet innsigelse mot den lange tunnelen. Grunnen til dette er at 

tunnelen er dyrere å bygge, drifte og vedlikeholde. I kapitlet «Sammenstilling av prissatte 

konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i denne 

rapporten finner man en redegjøring for metodene som er brukt og hvordan Vegvesenet har tenkt i 

vurderingene og konklusjonene. 

Flere av grendelagets medlemmer stiller spørsmål ved om det er behov for firefeltsveg med fartsgrense 

100 km/t. For en nærmere drøfting av denne problemstillingen viser vi til kapitlet «Utbedring av 

eksisterende E16» foran i denne rapporten. 

 

C12 Norsk Jernbaneklubb 

 11.03.2013 

 

Norsk Jernbaneklubb peker på at det vil være gunstig å bygge ut veg og bane samtidig på strekningen 

Skaret – Hønefoss. De mener en fremtidig bane gjennom området ikke bør gå om Åsa, men heller 

følge traseen til alternativ A1a. I denne sammenheng mener Norsk Jernbaneklubb at det bør bygges 

felles bru for veg og jernbane over Kroksund for å redusere inngrepene. Norsk Jernbaneklubb mener 

det er viktig å ta med hensynet til jernbane for å unngå at ny E16 vil være til hinder for utbygging av 

Ringeriksbanen. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Når det gjelder forholdet mellom veg og jernbane viser vi til vårt svar på Jernbaneverkets merknad 

(A2). 

 

C13 Ringerike Senterparti 

 03.03.2013 

 

Ringerike Senterparti er opptatt av å få en rask utbygging av E16. Derfor mener de kostnadene for 

vegen er viktige. Samtidig ønsker de at jordvern ivaretas. 

 

Ringerike Senterparti er foreløpig enige i Vegvesenets anbefaling. De mener også grønn korridor er 

den som i størst grad ivaretar et fremtidsperspektiv, med eventuell mulighet for å legge 

Ringeriksbanen i samme korridor. Grønn korridor beslaglegger også minst dyrket mark, er billigst å 

bygge, medfører minst brukerbetaling og sikrer kortest reisetid. Ringerike Senterparti imøteser den 

videre prosessen for å se om andre alternativ kan ivareta disse interessene like bra eller bedre. 

 

Ringerike Senterparti mener det er viktig at den videre prosessen belyser følgende: 

1) Senterpartiet kan ikke se at totalt antall dekar dyrket mark i den justerte blå korridoren sør for 

Hvervenmoen er beregnet. 

2) Senterpartiet spør om Vegvesenet har gjort beregninger av om grønn korridor til Styggedalen 

vil ha positive virkninger for trafikken i Hønefoss sentrum ved at man får flere innfartsårer å 

velge mellom avhengig av hvor man skal i sentrum. 
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3) Senterpartiet spør også om man har kartlagt muligheten for erstatningsjord for grunneiere som 

får beslaglagt dyrket mark, slik at det ikke blir noe netto tap av dyrket mark. 

 

 

Statens vegvesen Region sør 

sine kommentarer: 
I konsekvensutredningen 

(kapittel 10.3.7) står det bare 

noen kvalitative betraktninger 

rundt hvordan arealbeslaget vil 

bli med alternativ løsning sør for 

Hvervenmoen og videre til 

Styggedalen i blå korridor. I 

etterkant av at 

konsekvensutredningen ble 

ferdigstilt, er det gjort mer 

beregninger av arealbeslaget. 

Frem til og med tunnelen som 

kommer ut nord for Frok er det 

ingen endringer i forhold til 

opprinnelig løsning. Vi ser 

derfor på arealbeslaget nord for 

denne tunnelen.  

 

Kartet viser tre arealer. Det røde 

arealet er det som inngår i 

beregningene av arealbeslag for 

opprinnelig alternativ A1b på 

denne strekningen i 

konsekvensutredningen.  

 

Det blå arealet viser beslaget 

knyttet til den alternative 

løsningen sør for Hvervenmoen 

og videre til Styggedalen. Merk 

at man sparer noe arealbeslag 

ved Gusgården fordi løsningen ikke har kryss med fv. 158 Gomnesveien. 

 

De to vegløsningene har imidlertid ulikt endepunkt (Hvervenmoen og Styggedalen), slik at de ikke er 

umiddelbart sammenlignbare. Dersom man i første omgang avslutter vegen på Hvervenmoen, må man 

på et senere tidspunkt bygge videre til Styggedalen. Dette vil også medføre et arealbeslag, vist med 

gult på kartet. 

 

Når man sammenligner arealbeslaget ved de to løsningene, må man altså sammenligne summen av 

beslaget av rødt og gult areal med beslaget av blått areal. 

  

Hvervenmoen 

Styggedalen 

Figur 21: Rødt, gult og blått areal som er omtalt i teksten 

 

Frok 

Gusgården 

Styggedalen 

Hvervenmoen 
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Tabellen nedenfor viser hvilke arealkategorier som beslaglegges innenfor rødt, gult og blått areal. 

 
Tabell 3: Arealbeslag fordelt på arealkategorier 

Arealkategori 
Arealbeslag i dekar (1000m

2
) 

Rødt areal Gult areal Blått areal 

Fulldyrket mark 198,22 54,90 240,79 

Overflatedyrket 0 0 0 

Innmarksbeite 2,97 0 0,96 

Sum dyrket mark 201,19 54,90 241,75 

Skog, høg bonitet 103,81 166,74 256,60 

Skog, middels bonitet 0 0 0 

Skog, lav bonitet 0 0 0 

Sum skog 103,81 166,74 256,60 

Skog, impediment 5,08 0 1,61 

Åpen fastmark 39,48 27,34 35,46 

Myr 0 0 0 

Totalt arealbeslag 349,55 248,97 535,43 

 

Ser vi på fulldyrket mark, får vi følgende oversikt (tall avrundet til hele antall dekar): 

 
Tabell 4: Beslag av fulldyrket mark på strekningen Frok – Styggedalen 

Vegløsning Beslag av fulldyrket mark 

Frok - Styggedalen 

Opprinnelig løsning til Hvervenmoen (rødt areal) 198 dekar 

Opprinnelig løsning til Hvervenmoen pluss nødvendig fremtidig 

forlengelse til Styggedalen (rødt areal pluss gult areal) 
253 dekar 

Alternativ løsning sør for Hvervenmoen til Styggedalen (blått areal) 241 dekar 

 

Hvis vi tar med beslaget av fulldyrket mark også sør for Frok, det vil si samlet arealbeslag for disse 

løsningene, får vi følgende oversikt: 

 
Tabell 5: Totalt beslag av fulldyrket mark i alternativ A1b ved ulike løsninger ved Hvervenmoen 

Vegløsning Beslag av fulldyrket mark 

totalt for alt. A1b 

Opprinnelig løsning til Hvervenmoen (rødt areal) 460 dekar 

Opprinnelig løsning til Hvervenmoen pluss nødvendig fremtidig 

forlengelse til Styggedalen (rødt areal pluss gult areal) 
515 dekar 

Alternativ løsning sør for Hvervenmoen til Styggedalen (blått areal) 503 dekar 

 

Vi ser at dersom man velger alternativ løsning sør for Hvervenmoen til Styggedalen (blått areal), vil 

den i første omgang beslaglegge mer areal enn opprinnelig løsning som stopper på Hvervenmoen (rødt 

areal).  

 

På sikt må man imidlertid videreføre løsningen som stopper på Hvervenmoen til Styggedalen. Tar man 

hensyn til denne nødvendige fremtidige forlengelsen (rødt pluss gult areal), vil løsningen sør for 

Hvervenmoen (blått areal) gi minst arealbeslag. 
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Det understrekes at arealberegningene er gjort med utgangspunkt i eksemplene på veglinjer som er 

tegnet i kommunedelplan-fasen. I tillegg til selve vegbreddene, er det lagt til grunn en buffersone på 

20 meter på hver side av vegen. Areal som går med til kryss er inkludert i beregningene. 

 

Dersom alternativ A1b blir valgt gjennom vedtak av kommunedelplan, vil løsningen bli optimalisert i 

arbeidet med en fremtidig reguleringsplan. Da kan arealbeslaget bli annerledes enn ved løsningene 

som er tegnet nå. (Et mål ved optimaliseringen vil være å beslaglegge minst mulig dyrket mark.) 

 

Når det gjelder virkningen av grønn korridor for innfartstrafikken til Hønefoss, har ikke Vegvesenet 

gjort utredninger utover det som er vist i konsekvensutredningen. Tabellen nedenfor viser disse 

beregningene, samt resultater fra en telling i mars 2012, for de to innfartsvegene Osloveien (innfart til 

Hønefoss fra Hvervenmoen) og Askveien (innfart til Hønefoss fra Styggedalen).  

 
Tabell 6: Tellinger og beregninger av trafikkmengde på innfartsvegene Osloveien og Askveien til Hønefoss 

Sted 

Telling i 

mars 2012 

omregnet 

til ÅDT 

Beregninger 

Uten ny veg 

i 2010 

Uten ny veg 

i 2043 

Ny veg 

alternativ 

A1a i 2043 

Ny veg 

alternativ 

A1b i 2043 

Osloveien  

(fra Hvervenmoen) 
13 100 

kjt/døgn 
11 700 

kjt/døgn 
16 900 

kjt/døgn 
14 800 

kjt/døgn 
17 800 

kjt/døgn 

Askveien 

(fra Styggedalen) 
3 050 

kjt/døgn 
2 400 

kjt/døgn 
3 200 

kjt/døgn 
5 600 

kjt/døgn 
3 400 

kjt/døgn 

 

Tellingen i mars 2012 ble gjort over ei uke (8. – 15. mars 2012), men tallene er omregnet til ÅDT, 

årsdøgntrafikk, det vil si gjennomsnittlig antall kjøretøyer per døgn. Fordi tellingen kun ble gjort over 

ei uke, innebærer den en viss usikkerhet. Den vurderes likevel å gi en god indikasjon på 

trafikkmengden.  

 

Øvrige tall er beregninger gjort med den regionale transportmodellen som er benyttet i forbindelse 

med konsekvensutredningen. Alle beregningene gjelder ÅDT. Sammenligner vi beregnet trafikk uten 

ny veg i 2010 med tellingen fra mars 2012, kan det se ut til at transportmodellen gir litt lave 

beregningsverdier.  

 

Frem til 2043 er det beregnet en generell trafikkvekst uavhengig av om det bygges ny E16 Skaret – 

Hønefoss. Vi ser at det er beregnet at trafikkmengden på Osloveien er nesten 17 000 kjt/døgn og 

trafikkmengden på Askveien er i overkant av 3 000 kjt/døgn uten ny veg i 2043.  

 

Dersom man bygger ny veg i grønn korridor, er det beregnet at i størrelsesorden 2 000 kjt/døgn flyttes 

fra Osloveien til Askveien, slik at trafikkmengden i Osloveien vil være i størrelsesorden 15 000 

kjt/døgn, mens det vil gå rundt 5 600 kjt/døgn på Askveien. 

 

Beregningene for blått alternativ A1b gjelder for den opprinnelige løsningen som hadde endepunkt i 

krysset på Hvervenmoen. Vi ser at denne løsningen er beregnet å gi en trafikkfordeling som er svært 

lik situasjonen uten ny veg, men at den totale trafikkmengden er noe større. Dette skyldes at den totale 

trafikkmengden øker noe med ny E16. Den alternative løsningen i blå korridor gir omtrent samme 

tilgjengelighet til Hvervenmoen som opprinnelig løsning. Det er ikke gjort egne trafikkberegninger for 

denne løsningen, men det er grunn til å tro at trafikkbildet vil ligge nær det som er beregnet for det 

opprinnelige alternativ A1b. 

 

Utover dette har ikke Vegvesenet gjort analyser av hvordan E16 påvirker trafikk og utvikling av 

Hønefoss. Rambøll har utarbeidet en rapport for Ringerike kommune som behandler temaet. Denne 

rapporten er tilgjengelig på Ringerike kommunes internettsider: 

http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/Ny-E16---Konsekvenser-for-Honefoss---Revidert-rapport-

fra-Ramboll/.  

http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/Ny-E16---Konsekvenser-for-Honefoss---Revidert-rapport-fra-Ramboll/
http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/Ny-E16---Konsekvenser-for-Honefoss---Revidert-rapport-fra-Ramboll/
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Dersom man skal gjøre en nærmere analyse av hvordan E16 påvirker innfartstrafikken til Hønefoss, 

bør dette ses i sammenheng med forslaget om å forlenge ny E16 til Ve-krysset.  Man kan da tenke seg 

at trafikkutveksling mellom E16 og Hønefoss sentrum kan fordele seg på tre forbindelser: Osloveien 

og krysset på Hvervenmoen, Askveien og krysset i Styggedalen, samt Soknedalsveien og Veien-

krysset. For å styre trafikkfordelingen mellom disse innfartsvegene kan man både tenke seg tiltak som 

gjør en veg mer attraktiv hvis man ønsker at trafikken skal gå der (for eksempel bedre vegstandard), 

og tiltak som gjør en veg mindre attraktiv hvis man ønsker begrenset trafikk der (for eksempel nedsatt 

fartsgrense, fartsdumper). Dette er problemstillinger det kan være aktuelt å se nærmere på i pågående 

KVU for transportsystemet i Hønefoss-området.  

 

I kommunedelplanfasen er det ikke gjort kartlegginger av hvilke muligheter som finnes for å dyrke 

opp nye områder som erstatning for dyrket mark som går tapt. Dette må det ses nærmere på i 

reguleringsplanfasen for det alternativet som blir valgt. Fordi nydyrket mark normalt har lavere 

produktivitet enn mark som har vært dyrket i lang tid, må antall dekar erstatningsareal være større enn 

antall dekar dyrket mark som går tapt dersom matproduksjonen skal opprettholdes. I rapporten «Fysisk 

kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging», avgitt til 

Samferdselsdepartementet 03.07.2013 (tilgjengelig på internett: 

http://www.regjeringen.no/pages/38418217/endeligrapportfraarbgr.pdf ), side 30, anslås det at når man 

dyrker opp ny jord for å erstatte fulldyrket mark som går tapt, må erstatningsarealet være i 

størrelsesorden dobbelt så stort som arealet som går tapt. Noe nydyrking vil sannsynligvis være mulig 

for å kompensere for areal som går tapt som følge av ny E16 Skaret - Hønefoss, men det finnes trolig 

ikke tilstrekkelige arealer for nydyrking i det aktuelle området til at matproduksjonen kan 

opprettholdes. Dette gjelder særlig de alternativene som tar mest dyrket mark. I tillegg til nydyrking av 

erstatningsarealer kan man tenke seg at jordbruksjord flyttes fra arealer som beslaglegges av vegen til 

nye arealer. Nevnte rapport anslår at ved flytting av jord kan et erstatningsareal som er like stort som 

arealet som går tapt opprettholde produksjonspotensialet. Rapporten peker på at «Undersøkelser viser 

at det er mulig å gjennomføre slik etablering av ny dyrka jord ved flytting av jord. Metoden er lite 

utprøvd og dokumentert i Norge, og potensialet for denne metoden er derfor usikkert» (s. 33 i nevnte 

rapport). 

 

C14 Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) 

 14.03.2013 

 
SABIMA påpeker at de berørte områdene i Ringerike og Hole kommuner har noe av landets rikeste 

biologiske mangfold, og fremhever spesielt et stort mangfold innen artsgrupper som karplanter, moser, 

insekter og sopp. Organisasjonen finner det svært provoserende at Statens vegvesen fremmer 

alternativ A1a som er oppført som det aller mest negative alternativet (stor–svært stor negativ 

konsekvens) for naturmiljø av 29 alternativer, og at A12a som det nest mest negative alternativet for 

naturmiljø fremmes av kommunene. Alternativene A1b er rangert som det fjerde mest negative (stor 

negativ konsekvens), mens alternativ A12b er litt bedre på ellevte plass med middels til stor negativ 

konsekvens.  

 

SABIMA finner det også meget tilslørende og villedende for offentligheten at man velger betegnelsen 

«grønn korridor» på de tre alternativene som har sterkest negative innvirkninger på naturmiljøet. 

Organisasjonen mener at ingen av de foreslåtte alternativene kan godtas på grunn av de store negative 

konsekvensene på naturmiljø og biologisk mangfold. Dette vil være i strid med overordnede nasjonale 

målsettinger for biologisk mangfold. Hvis det skal bygges ny veg her, er det viktig å velge alternativer 

som ikke er i stor konflikt med naturmiljø og biomangfold. Alternativene i rosa korridor, særlig B14d, 

har vesentlig lavere konfliktnivå, og bør velges. 

 

http://www.regjeringen.no/pages/38418217/endeligrapportfraarbgr.pdf
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Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Som det fremgår av SABIMAs merknader, er det gjort grundig rede for konsekvensene av alle 29 

alternativer i konsekvensutredningen med underliggende dokumenter, og det fremgår også at anbefalte 

alternativ er i strid med nasjonale målsetninger. Statens vegvesen erkjenner at anbefalte alternativ vil 

kunne få store konsekvenser for naturmiljøet, men viser samtidig til de store samfunnsmessige 

interessene som er knyttet til ny E16 på strekningen. Det vises også til de store konsekvensene for 

øvrige fagtema som er knyttet til de andre utredete alternativene, samt til kostnader til bygging, drift 

og vedlikehold, og til trafikksikkerhet. Statens vegvesen mener at det anbefalte alternativet er det som 

best svarer på alle disse utfordringene. 

Når det gjelder fargebruken på de ulike korridorene, ble den innført før konsekvensene var vurdert. 

Fargebruken er derfor tilfeldig og har ingen sammenheng med hvilken av korridorene som har mest 

eller minst negativ innvirkning på naturmiljøet. Alternativ B14d i rosa korridor er vurdert som mindre 

konfliktfylt for naturmiljø, men vil samtidig ha relativt store konsekvenser for andre tema, blant annet 

nærmiljøet langs eksisterende E16. Det vil også være betydelig mindre trafikksikkert. 

 

C15 Norsk Ornitologisk forening 

 14.03.2013 

 

Norsk ornitologisk Forening (NOF) går i mot samtlige utredete korridorer for 4-felts motorveg (E16) 

mellom Rørvik og Hønefoss av hensyn til det eksisterende natur- og kulturlandskapet i området. De 

fleste av de foreslåtte korridorene inkluderer én eller flere brukryssinger i Nordre Tyrifjorden 

våtmarkssystem, som ble innlemmet i Ramsarkonvensjonen i 1996. Motorvegløsninger med 

brukryssinger gjennom og nærføringer til våtmarkslokaliteter vil etter NOFs syn ha særdeles negativ 

innvirkning på den økologiske karakteren i dette systemet og således være et klart brudd på 

Ramsarkonvensjonen som Norge har ratifisert. NOF er også meget betenkt med hensyn til en utvidelse 

til 4-felts motorveg på strekningen Skaret–Rørvik grunnet naturverdier i dette skogområdet.  

 

NOF trekker spesielt frem betydningen av å ta vare på helheten i våtmarksystemene og det lange 

arbeidet med vernet av disse frem til i dag. Organisasjonen påpeker også at Ramsarkonvensjonens 

sekretariat i Sveits tidligere har frarådet en bruløsning for Ringeriksbanen over Kroksund. NOF har i 

brev til Samferdselsdepartementet av 01.02.2013 gitt beskjed om at organisasjonen vil innrapportere et 

eventuelt vedtak om utbygging i tråd med foreslåtte planer til Ramsarsekretariatet. Det påpekes også at 

Direktoratet for naturforvaltning i brev datert 04.03.2013 har orientert Ramsarsekretariatet om at det 

foreligger planer om motorveg gjennom Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Dette varselet er i tråd 

med konvensjonens bestemmelser og forpliktelser. 

 

Norsk Ornitologisk Forening er også opptatt for konsekvensene av tiltaket for skogområdene mellom 

Skaret og Rørvik samt kulturlandskapet i Hole. Organisasjonen påpeker at også disse områdene 

inneholder store biologiske verdier. Det samme gjelder verneskogen (klimavernsone) ved Bymoen og 

Mosmoen. Enhver 4-felts motorveg gjennom dagens verneskog vil ødelegge helheten og en rekke 

kvaliteter i dette området, inkludert tradisjonelle vandringsleder for vilt.  

 

Flaskehalser på eksisterende E16 mellom Rørvik og Hønefoss kan i følge NOF utbedres, og følgelig 

vil man oppnå bedre trafikksikkerhet og jevn flyt i trafikken. Dermed vil man ivareta det enestående 

og kjente natur- og kulturlandskapet i denne delen av Hole og Ringerike. I tillegg til de internasjonalt 

viktige naturfaglige kvaliteter finner vi her et av landets mest betydningsfulle områder når det gjelder 

kulturhistoriske verdier. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Statens vegvesen er godt kjent med de aller fleste forholdene Norsk Ornitologisk Forening omtaler i 

sin høringsuttalelse, og har i stor grad gjort rede for disse i konsekvensutredningen for tiltaket. Dette 

gjelder også forholdet til Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem og Ramsarkonvensjonen.  
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Konsekvensutredningen viser at anbefalt løsning vil kunne få store konsekvenser for naturmangfoldet i 

dette våtmarkssystemet, og i berørte områder for øvrig. Samtidig viser Statens vegvesen til de store 

samfunnsmessige interessene som er knyttet til ny E16 på strekningen. Det vises også til de store 

konsekvensene for øvrige fagtema som er knyttet til de andre utredete alternativene, samt til 

trafikksikkerhet og kostnader til bygging, drift og vedlikehold. Statens vegvesen mener at det 

anbefalte alternativet er det som best svarer på alle disse utfordringene. Vi viser til kapitlene «Vernede 

naturområder og Ramsar-konvensjonen» og «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-

prissatte konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten for en nærmere 

redegjørelse.  

Statens vegvesen tar til orientering at NOF vil informere Ramsarsekretariatet om utbyggingsplanene 

og at Direktoratet for naturforvaltning allerede har informert sekretariatet om dette. 

Når det gjelder konsekvensene for naturmangfoldet i skogområdene og kulturlandskapet, viser Statens 

vegvesen til at også disse fremgår av konsekvensutredningen. Når det gjelder verneskogen i området 

Bymoen – Mosmoen, er det i forslagene til kommunedelplan for de aktuelle alternativene lagt inn en 

såpass bred korridor at hensynet til verneskogen kan innarbeides i senere planfaser. Det samme gjelder 

tiltak for å ivareta viltets trekkruter. 

 

C16 Aka AS 

 14.03.2013 

 

AKA AS har merknader til delstrekning a og b (strekningen Bymoen – Hvervenmoen/Styggedalen i 

grønn og blå korridor), de øvrige delstrekningene har de ingen kommentarer til. AKA arbeider med en 

områdeplan for Hvervenmoen vekstområde, og fremhever at valg av korridor vil påvirke utformingen 

av planen og arbeidets fremdrift. 

 

AKA mener at konsekvensene for utviklingen av Hønefoss by, inkludert atkomsten til byen, er 

mangelfullt utredet i konsekvensutredningen. De påpeker viktigheten av en god atkomst til Hønefoss 

fra sør, og deres vurdering er at det blant alternativene på høring kun er blå korridor som vil sikre en 

slik atkomst. AKA mener at grønn korridor vil ha en negativ påvirkning på utviklingen av Hønefoss 

by, og være til hinder for ønsket og planlagt vekst, fordi korridoren etter deres oppfatning vil flytte 

hovedatkomsten til Hønefoss fra Hvervenmoen til Styggedalen. AKA mener at valg av grønn korridor 

vil føre til utbyggingspress og arealspredning mellom Hønefoss sentrum og Styggedalen, og at dette 

ha en negativ påvirkning på Hønefoss sine muligheter til fortetting. De mener blå korridor er den 

beste, og at valg av blå korridor er en forutsetning for å kunne realisere Ringerike kommunes 

vekststrategi.  

 

AKA mener at det raskt må beregnes kostnader og konsekvenser av den mulige endringen i blå og rød 

korridor der E16 legges sør for Hvervenmoen næringspark, og at det må gjøres ytterligere vurderinger 

av konsekvenser for næringsutvikling og befolkningsutvikling knyttet til atkomst til Hønefoss. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Konsekvensene av ny E16 for næringslivet i Hønefoss og på Hvervenmoen er beskrevet i 

konsekvensutredningens kapittel 9.2.6 «Vegens påvirkning på lokalt næringsliv».  Det er ikke lagt opp 

til ytterligere utredninger av konsekvenser for Hønefoss i forbindelse med denne kommunedelplanen. 

For mer om dette viser vi til vårt svar på merknad C13 fra Ringerike Senterparti. 

 

Kostnader og konsekvenser for endring av trasé ved Hvervenmoen er beskrevet i 

konsekvensutredningens kapittel 10 «Mulige forbedringer av vegløsningene». Statens vegvesen 

vurderer at dette er tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i kommunedelplanfasen, og det vil ikke bli 

gjort ytterligere utredning av dette nå.  



82  
E16 Skaret - Hønefoss 

Sammendrag av innkomne merknader til forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning 

med kommentarer fra Statens vegvesen 

 

Vi minner om at dagens E16 vil bli liggende også dersom grønn korridor skulle bli valgt for ny veg, 

selv om vegen ikke lenger vil ha betegnelsen E16. Tilgjengeligheten til Hvervenmoen vil bli som i 

dag. Trafikkberegningene viser også at det vil være betydelig resttrafikk på «gamlevegen». 

 

C17 Hole Senterparti 

 Udatert, mottatt 14.03.2013 

 

Hole Senterparti går inn for alternativ A12a i grønn korridor med lang tunnel fra Kroksund til Bymoen 

(Kjellerberget) og deretter veg i skogbeltet til Helgelandsmoen og Styggedalen. Hole Senterparti 

begrunner dette slik: 

 Alternativet vil gi mindre barriere gjennom Holes historiske landskap/nasjonalt kulturlandskap 

enn andre alternativ 

 Beslaglegger langt mindre dyrket mark i Hole og Ringerike enn andre alternativ 

 Kutter ikke så mye av eksisterende lokalt vegnett 

 Statistisk er det færre ulykker i tunnel 

 Løsningen vil gi mindre støy enn andre alternativ 

 Ingen problemer med grunnerverv 

 Mindre brøyting og strøing 

 Gi fyllmasse til andre deler av vegen 

 

Der vegen går i åpent landskap tar Hole SP det som en selvfølge at det blir bygget kulverter eller 

lignende slik at dyr, mennesker og landbruksredskap kan krysse vegen. De mener også at vegen må 

legges så langt vest at den ikke blir til sjenanse for institusjonene ved Kroksund. 

 

Hole SP anser andre løsninger enn grønt alternativ med lang tunnel (A12a) som helt uaktuelle. Blå 

korridor tar mye dyrket mark og deler jordbruksarealer slik at driftsforholdene blir vanskeligere. Den 

har også en ekstra tunnel og berører naturreservat. Rød korridor tar mye dyrket mark, går gjennom et 

nasjonalt utvalgt kulturlandskapsområde, vil medføre at dagens veg ikke kan fungere som lokalveg når 

ny veg er på plass, og har varslede innsigelser. 

 

Hole Senterparti mener at det ikke har noen hensikt å bygge ny E16 Rørvik – Hønefoss (Styggedalen) 

så lenge det ikke skjer noe mellom Sandvika og Oslo hvor det største problemet ligger. 

 

Partiet mener også at E16 Bjørum – Skaret må ferdigstilles helt til Rørvik i ett prosjekt og være ferdig 

før bygging av E16 fortsetter videre mot Styggedalen. 

 

Slik Hole SP ser det, ville tunnel under fjorden fra Rørvik til Kjellerberget (Bymoen) (alternativ A6a) 

vært den beste løsningen for natur, landbruk og kultur, men om dette er uaktuelt, vil Hole SP ha ny 

E16 i grønn korridor med bru og lang tunnel (alternativ A12a). Dagens E16 beholdes som «den grønne 

omvei» for lokalbefolkningen og turister som ønsker å se det unike kulturlandskapet og norske bygder. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Hole Senterparti har en rekke argumenter for grønn korridor og lang tunnel. Vegvesenet ønsker å 

kommentere noen av disse: 

 «Statistisk er det færre ulykker i tunnel.» Det er riktig at ulykkesrisikoen i tunneler er lavere 

enn ulykkesrisikoen på mange veger i dagen. Dette gjelder imidlertid i byer og tettsteder. I 

spredtbygde strøk og på motorveger er det ingen forskjell i ulykkesrisikoen mellom tunneler 

og veg i dagen, jf. Trafikksikkerhetshåndboken fra Transportøkonomisk institutt (se 

http://tsh.toi.no/index.html?21882#2188210). Når en ulykke eller brann skjer i en tunnel, kan 

fluktveger bli blokkert og redningsarbeidet være vanskeligere enn på veger i dagen. 

http://tsh.toi.no/index.html?21882#2188210
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Trafikksikkerheten er vurdert som en del av konsekvensutredningen, og alternativ A12a fikk i 

denne vurderingen karakteristikken «Anbefalt», som innebærer at den ble vurdert å skille seg 

positivt ut i forhold til øvrige veglinjer. (Alternativ A1a, A12a og A12b fikk denne 

karakteristikken, jf. side 5-10 og 5-11 i konsekvensutredningen.) 

 «Mindre brøyting og strøing.» Inne i tunneler er det ikke brøyteproblemer eller tradisjonelt 

vinterføre. Dette er en fordel for trafikksikkerheten. På tross av at man ikke trenger å brøyte 

eller strø i tunneler, er drift og vedlikehold av tunneler mye dyrere enn drift og vedlikehold av 

veg i dagen. Dette skyldes blant annet strømutgifter til lys, vifter og annet teknisk utstyr (alle 

dager hele året), utgifter til vask av tunnelen, samt vedlikehold og fornying av de tekniske 

installasjonene i tunnelen. 

 «Gi fyllmasse til andre deler av vegen.» Som det fremgår av konsekvensutredningen (kapittel 

3.14 Masseoverskudd), er det en stor utfordring å finne anvendelse/deponi til meget store 

masseoverskudd i prosjektet E16 Skaret – Hønefoss. Alternativ A12a er beregnet å gi et 

overskudd på minimum 1 284 000 m
3
 masse. Det tilsvarer ca. 128 400 vanlige lastebillass. 

Alternativ A1a er til sammenligning beregnet å medføre et masseoverskudd på minimum 

875 000 m
3
. I denne planfasen er det kun identifisert ett mulig stort massedeponi, kalkbruddet 

i Åsa. Her kan det være plass til anslagsvis 700 000 m
3
 masse. 

Plasseringen av kryssingsmuligheter for vilt, turgåere og landbruksmaskiner må vurderes nærmere i 

reguleringsplanarbeidet for det alternativet som blir valgt gjennom vedtak av kommunedelplanen. 

Hole SP er opptatt av at vegen ikke skal være til sjenanse for institusjonene ved Kroksund. I 

reguleringsplanfasen er det mulig å justere traseen innenfor båndleggingssonen i kommunedelplanen. 

Det må ses nærmere på hvordan konsekvensene for institusjonene ved Kroksund, spesielt Hole bo- og 

rehabiliteringssenter, kan gjøres så små som mulig. Det har også kommet innspill om å flytte brua over 

Kroksund lenger mot vest. For nærmere omtale av dette viser vi til kapitlet «Alternative bruløsninger 

over Kroksund» foran i denne rapporten. 

Etter at Hole Senterparti skrev sin merknad, la regjeringen 12. april 2013 frem Meld. St. 26 (2012 – 

2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023
7
. Av denne fremgår blant annet følgende: 

 Utbyggingen av E18 Vestkorridoren startes ved at prosjektet Lysaker – Ramstadsletta 

påbegynnes i transportplanens første periode (2014 – 2017) (side 269). Utbyggingen fullføres i 

transportplanens siste periode (2018 – 2023) (s. 275). 

 Utbygging av E16 Sandvika – Wøyen starter i 2014 (s. 294).  

 Utbygging av E16 Bjørum – Skaret starter i planens siste periode (2018 – 2023) (s. 296). 

 E16 Skaret – Hønefoss er ikke omtalt. Det vil si at prosjektet ikke er prioritert i perioden 2014 

– 2023. 

11. juni 2013 la transport- og kommunikasjonskomiteen frem sin innstilling til Stortinget om Nasjonal 

transportplan 2014 – 2023 (Innst. 450 S – 2012-2013
8
). I innstillingen (s. 173) står følgende om E16 

Sandvika - Hønefoss: 

 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og 

Kristelig Folkeparti […] viser til behovet for å planlegge og bygge ut vegstrekninger i en helhet. 

Flertallet viser også til at strekningen Bjørum – Skaret er planlagt med byggestart i siste periode [2018-

2023]. Flertallet viser til at det med finansieringen som ligger i planen er mulig å starte prosjektet i 

første fireårsperiode [2014-2017]. Dette forutsetter at man starter byggingen med 

bompengefinansiering. 

 

                                                      
7
 Meldingen er tilgjengelig på internett: http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2012-

2013/meld-st-26-20122013.html?id=722102.  
8
 Innstillingen er tilgjengelig på internett: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-2013/inns-201213-450/. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-26-20122013.html?id=722102
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-26-20122013.html?id=722102
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-2013/inns-201213-450/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-2013/inns-201213-450/


84  
E16 Skaret - Hønefoss 

Sammendrag av innkomne merknader til forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning 

med kommentarer fra Statens vegvesen 

Disse medlemmer mener derfor at planleggingen av strekningen Skaret – Hønefoss må gjennomføres 

slik at sammenhengende utbygging av denne hovedferdselsåren sikres. 

 

17. juni 2013 fattet fylkestinget i Akershus følgende vedtak
9
: 

 
Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til forslag til Handlingsprogram for Oslopakke 3 for 

perioden 2014-2017. 

 

Dette er lagt til grunn: 

[…] 

 Et behov for innsparing i forhold til Hp [handlingsprogram] 2013-16 som følge av reduserte 

bompengeinntekter. Dette løses ved å redusere bompengebidraget til lokale veitiltak i Oslo og 

Akershus 2014 og 2015, og programområde for riksveier i 2014 og 2015, samt ett års utsatt 

oppstart av anleggsarbeidene på E16 Sandvika – Wøyen. [Vår understreking.] 

[…] 

 

Vedtaket innebærer at planlagt byggestart for E16 Sandvika – Wøyen utsettes fra 2014 til 2015. 

 

C18 Hole jaktforening 

 14.03.2013 

 

Hole jaktforening påpeker at det er et elgtrekk som krysser eksisterende E16 ved Elgstangen, og at 

dagens viltgjerde ikke dekker dette trekket. Foreningen ber om at det blir satt opp viltgjerde på denne 

strekningen og at det blir bygget viltpassasje som ivaretar vilttrekket. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Statens vegvesen er klar over elgtrekket ved Elgstangen, og har i sine planer lagt inn viltgjerde på hele 

strekningen fra Skaret til Røvik og en viltpassasje mellom dagens rasteplasser og Rørvik. Eksakt 

plassering av denne passasjen vil bli klarlagt i samråd med lokale viltmyndigheter i senere planfase. 

 

C19 Norges Miljøvernforbund 

 13.03.2013 

 

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at man avslår å bygge E16 Skaret – Hønefoss. De mener at 

våtmarksområdene, skogsområdet og jordbrukslandet i Nordre Tyrifjorden er av så stor verdi at 

forslaget til vegtrasé er uakseptabelt. 

 

NMF mener at bruløsninger over lokaliteter i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem (Steinsfjorden, 

Storelva) representerer alvorlige trusler mot naturkvalitetene som Norge har forpliktet seg til å ta vare 

på og forvalte gjennom Ramsarkonvensjonen. 

 

Norges Miljøvernforbund mener at vi har et felles ansvar for å ivareta matjord av sikkerhetshensyn for 

kommende generasjoner. Dette er spesielt viktig fordi befolkningen øker både nasjonalt og 

internasjonalt. NMF mener at en lang tunnel som sparer arealinngrep i området 

Fekjær/Gjesvold/Løken/Rytterager (alternativ A12a) heller ikke er noen god løsning fordi alternativet 

medfører for mye beslag av matjord lengre nord i Hole og i Ringerike. 

 

                                                      
9
 Møteprotokollen er tilgjengelig på internett: http://www.akershus.no/politikk/politiske-saker-og-

moter/sakskart-og-protokoller/. 

http://www.akershus.no/politikk/politiske-saker-og-moter/sakskart-og-protokoller/
http://www.akershus.no/politikk/politiske-saker-og-moter/sakskart-og-protokoller/


85 
E16 Skaret – Hønefoss 

Sammendrag av innkomne merknader til forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning 

med kommentarer fra Statens vegvesen 

 

Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem ble innlemmet i Ramsarkonvensjonen i 1996. NMF peker på at 

dette gir Norge klare forpliktelser. Da Ramsarkonvensjonens representant besøkte området i 1997, 

frarådet han bru over Kroksund for Ringeriksbanen. Da Stortinget vedtok trasé for Ringeriksbanen om 

Åsa, tok de hensyn til dette. NMF mener denne avgjørelsen må være førende. 

 

Områder som er vernet ved kongelig resolusjon og inngår i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem har 

Ramsar-status. NMF peker på at områdene som inngår i verneplantilrådningen fra Fylkesmannen i 

Buskerud og Direktoratet for naturforvaltning også vil få Ramsar-status hvis de vernes gjennom 

kongelig resolusjon, noe som trolig vil skje om kort tid. Dette gjelder blant annet for Storelva og 

Busundevja i området der grønn korridor krysser. NMF mener grønn korridor vil ødelegge for disse to 

lokalitetene. Blå korridor vil gi nærføring til Juveren og Lamyra naturreservater (som begge har 

Ramsar-status). 

 

NMF påpeker at det er en helhet i et våtmarkssystem. Inngrep i én lokalitet kan få alvorlige følger 

andre steder i systemet. Derfor har også lokaliteter uten vern etter kongelig resolusjon en beskyttelse 

gjennom Ramsarkonvensjonen som en del av det helhetlige systemet. 

 

Norges Miljøvernforbund mener at en skånsom utvidelse eller forbedring av eksisterende veg mellom 

Rørvik og Hvervenmoen (over Steinssletta) er et godt alternativ til en ny E16. De peker på at Hønen-

krysset er en flaskehals som bør utbedres. NMF mener at en tofeltsveg med fartsgrense 70 eller 80 

km/t mellom Rørvik og Hvervenmoen vil være langt mindre ødeleggende for naturen og billigere å 

bygge enn en overdimensjonert firefeltsveg.  

 

Over Steinssletta foreslår NMF at vegen utvides til tre felt, der det midterste feltet brukes av 

nordgående trafikk når det er mest trafikk i den retningen, for eksempel på fredager, og av sørgående 

trafikk når det ar mest trafikk i den retningen, for eksempel på søndager. Bruken av feltet kan 

reguleres med trafikklys. NMF mener også at høyere bomavgift på strekningen mellom Rørvik/Vik og 

Hønefoss i tidsperioder med mye trafikk kan tenkes som et effektivt tiltak. Da mener de mange som 

skal til hytter i Hallingdal og Valdres vil velge å kjøre på andre tidspunkt slik at trafikkbelastningen 

fordeles bedre. 

 

NMF mener at en firefelts motorveg, spesielt på strekningen Rørvik – Styggedalen, vil ødelegge 

helheten i landskapet. De mener at de foreslåtte vegtraseene er uforenlige med ansvaret for å bidra til å 

bevare matjord og forsyningssikkerhet for fremtiden. Vegen vil dessuten medføre store utslipp av 

klimagasser som følge av høy hastighet og økt trafikkmengde. 

 

Norges Miljøvernforbund mener at firefelts motorveg gjennom et av Norges mest kjente natur- og 

kulturlandskap ikke kan tillates. De mener at en utbedring av dagens veg mellom Rørvik og Hønefoss 

er et bedre alternativ både miljømessig, trafikkmessig og kostnadsmessig. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Vegvesenet er kjent med de betydelige miljøulempene ny E16 Skaret – Hønefoss vil medføre, og dette 

fremgår også av konsekvensutredningen. Vegvesenet har likevel valgt å anbefale at det bygges ny veg. 

Vi viser til kapitlet «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, 

regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten, der det er redegjort nærmere for hvordan 

Vegvesenet har kommet frem til anbefalingen. Vi viser også til kapitlet «Vernede naturområder og 

Ramsar-konvensjonen» foran i rapporten og våre kommentarer til merknad C15 fra Norsk 

Ornitologisk forening. 

Når det gjelder utbedring av dagens veg, viser vi til kapitlet «Utbedring av eksisterende E16» foran i 

denne rapporten.  
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Norges Miljøvernforbund foreslår at man kan utvide dagens E16 over Steinssletta til en trefeltsveg der 

det midtre feltet skifter retning etter hvilken retning det er mest trafikk. NMF foreslår at dette reguleres 

med lys. Vegvesenet er svært skeptiske til om trafikksikkerheten ved en slik løsning blir god nok. 

NMF foreslår høyere bomtakst i perioder med mye trafikk for å fordele trafikken bedre. I 

bompengeberegningene som er gjort i forbindelse med konsekvensutredningen er det kun 

inntektsmulighetene knyttet til bompenger som er vurdert. Bompenger brukt for å regulere 

trafikkmengden er ikke analysert. Vi vet derfor ikke hvilke følger en slik ordning vil kunne få for 

trafikkmengden på E16 og trafikklekkasje til lokalvegnettet. Det vil kreve en egen utredning. Slik 

Vegvesenet forstår de politiske signalene, både fra Stortinget og lokalt, er det ikke noe ønske om å 

gjennomføre en slik utredning. 

 

C20 Naturvernforbundet og Natur og Ungdom 

 14.03.2013 

 

Hovedbudskapet til Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er: 

 Naturvernforbundet og Natur og Ungdom uttrykker stor bekymring for konsekvensene for klima, 

naturmiljø og matjord ved et eventuelt stort vegprosjekt gjennom det verdifulle landskapet i Hole 

og Ringerike. 

 De to organisasjonene registrerer at Statens vegvesen og kommunene anbefaler å gå videre med de 

løsningene for E16 Skaret – Hønefoss som gir størst vekst i klimagassutslipp og størst negative 

konsekvenser for naturmiljøet. Alle alternativ vil også beslaglegge matjord, og Vegvesenets 

anbefalte alternativ vil kreve vesentlig mer enn tunnelvariantene. 

 Naturvernforbundet og Natur og Ungdom kan ikke akseptere forutsetningene om trafikkvekst, dels 

fordi E16 fører inn i Oslo-regionen, som omfattes av Stortingets vedtatte mål om at 

personbiltrafikken ikke skal vokse. Organisasjonene kan heller ikke se at det er gjennomført 

utredninger i tråd med vegnormalens firetrinnsmetodikk. 

 De to organisasjonene ber om at E16 på hele strekningen Skaret – Hønefoss rustes opp til en to- 

og trefeltsveg med midtrekkverk og fartsgrense 70-80 km/t. 

 

Firetrinnsmetodikken er beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 017 Veg- og gateutforming (s. 17), og 

er en fremgangsmåte for å unngå dyre investeringer dersom utfordringene i trafikksystemet kan løses 

med mindre kostbare tiltak.  Trinnene i analysemetodikken er: 

1. Tiltak som påvirker transportbehovet og valg av transportmiddel 

2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende vegnett og kjøretøyer 

3. Mindre ombygginger 

4. Nyinvesteringer og store ombygginger. 

 

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom kan ikke se at konsekvensutredningen presenterer 

alternativer på trinn 1, 2 og 3, og mener derfor utredningene ikke er et tilstrekkelig 

beslutningsgrunnlag. 

 

Stortinget vedtok i juni 2012 et mål om at «veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange». I tillegg har Nasjonal transportplan mål om at 

klimagassutslippene skal være redusert med 2,5 – 4,0 mill. tonn årlig i 2020. 

 

E16 Skaret – Hønefoss er en del av E16 mellom Oslo-regionen og Ringerike. Ny veg på strekningen 

vil påvirke trafikken i Oslo-regionen, som omfattes av Stortingets mål om at personbilbruken ikke skal 

vokse. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at dette må gi klare føringer for utviklingen av 

E16, og at det kreves restriktive grep, ikke planer som bidrar til å øke trafikken. I tillegg peker de på at 

NTP-målet om utslippsreduksjoner i transportsektoren må være styrende for hvilke løsninger som 

velges for E16 Skaret – Hønefoss.  
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De to organisasjonene viser til at det står i konsekvensutredningen at E16 vil medføre økt biltrafikk og 

bidra til å forskyve konkurranseforholdet buss/bil i bilens favør. Ny veg vil også føre til økte utslipp av 

klimagasser og nitrogenoksider. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom påpeker at 

transportmodellen ikke fanger opp konsekvenser av mulige endringer av arealbruken som oppstår på 

sikt som en følge av den nye vegen. De mener derfor det er sannsynlig at de trafikale virkningene av 

ny veg med redusert reisetid er betydelig undervurdert, noe de mener burde vært påpekt i kapittel 9.1 i 

konsekvensutredningen. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom viser til undersøkelser fra 

Storbritannia og Nederland som viser at langtidseffektene av redusert kjøretid er mye større enn 

korttidseffektene, og peker på at arealbruksendringer antakelig har mye å si for dette. 

 

I forbindelse med revisjonen av Vegvesenets Håndbok 017 Veg- og gateutforming ble det i 2005 laget 

en konsekvensanalyse, der 15 000 kjt./døgn oppgis som en grense for når det blir kapasitetsproblemer 

på en tofeltsveg. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener dette må tas i betraktning når det 

skal velges en løsning for E16 som ivaretar klima- og naturhensyn. 

 

De to organisasjonene kan ikke se at gjennomsnittshastighet på 70 km/t ved rasteplassen mellom 

Skaret og Hønefoss er spesielt lavt når det dreier seg om noen timer fredag ettermiddag/kveld. 

 

Organisasjonene finner det underlig at Statens vegvesen fraråder rosa korridor blant annet på grunn av 

rundkjøringene, når Trafikksikkerhetsboka peker på at rundkjøringer er den krysstypen som har lavest 

ulykkesrisiko og skadekostnad. 

 

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom viser til en SINTEF-rapport om ulykkeskostnader ved ulike 

vegbredder. Rapporten viser at med en trafikkmengde på 10 000 kjt./døgn gir en trefeltsveg med 

midtrekkverk og fartsgrense 80 km/t lavere ulykkeskostnader enn en firefeltsveg med midtrekkverk og 

fartsgrense 100 km/t. Begge disse vegtypene gir betydelig lavere ulykkeskostnader enn en tofeltsveg 

uten midtrekkverk. 

 

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom minner om Norges forpliktelser i henhold til Ramsar-

konvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold. Nordre Tyrifjorden våtmarksområde fikk 

Ramsar-status i 1996. Vegløsningene Vegvesenet anbefaler er i konsekvensutredning vurdert å 

medføre store til svært store negative konsekvenser for naturmiljø. Verneprosess pågår for flere 

områder i Nordre Tyrifjorden, blant annet Storelva ved Busund, der grønn korridor vil krysse på bru. 

Blir disse områdene vernet, vil de sannsynligvis også få Ramsar-status. 

 

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom påpeker at også lokaliteter i våtmarkssystemet som ikke har 

vernestatus har beskyttelse gjennom Ramsar-konvensjonen fordi de inngår i det helhetlige 

våtmarkssystemet. Dette ble tydeliggjort i forbindelse med planen om å legge Ringeriksbanen på bru 

over Kroksund på 1990-tallet. 

 

Direktoratet for naturforvaltning varslet 4. mars 2013 Ramsar-sekretariatet om at det pågår 

planlegging av E16 Skaret – Hønefoss som kan bety inngrep i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. 

 

Regjeringen har mål om å halvere nedbyggingen av dyrkbar jord i forhold til 2004-nivået. Alle 

alternativ for ny E16 Skaret – Hønefoss vil beslaglegge matjord. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Firetrinnsmetodikken er ikke benyttet i dette prosjektet. I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal 

transportplan 2010 – 2019 står det (s. 236): «Trafikkbelastningen tilsier at E16 bør bygges ut til 

firefelts veg på hele strekningen Oslo – Hønefoss.» Vegvesenet har tatt utgangspunkt i dette. Gjennom 

fastsettelsen av planprogrammet i 2011 sluttet også kommunene Hole og Ringerike seg til at det var 

firefeltsløsninger som skulle utredes. 
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Vegvesenet ser at det er sprik mellom målsetningene om at personbilbruken ikke skal øke, at det skal 

satses på kollektive transportmidler og at utslippene fra biltrafikken ikke skal øke på den ene siden og 

utbygging av firefeltsveger på den andre siden. Som påpekt over, har vi planlagt firefeltsveg i tråd med 

føringene i Nasjonal transportplan. Vi mener at konsekvensutredningen tydeliggjør både fordeler og 

ulemper ved en slik vegløsning, og mener derfor utredningen gir et godt grunnlag for en politisk 

prioritering. 

 

Det er riktig som Naturvernforbundet og Natur og Ungdom påpeker, at transportmodellen ikke fanger 

opp konsekvenser av mulige endringer i arealbruken som følger av tiltaket. Konsekvenser for lokal 

arealbruk er omtalt i konsekvensutredningens kapittel 9.1 Endret arealbruk som følge av tiltaket. I 

samme kapittel er forholdet til målene i de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og 

transportplanlegging drøftet. På lengre sikt kan man for eksempel tenke seg at en ny god veg fører til 

at flere velger å bosette seg lengre fra arbeidsstedet sitt enn de ville gjort med en dårligere 

vegforbindelse. Slike virkninger er ikke fanget opp i konsekvensutredningen. 

 

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har rett i at det i arbeidet med gjeldende utgave av Håndbok 

017 Veg- og gateutforming ble pekt på 15 000 kjt./døgn som en grense for når en tofeltsveg får 

kapasitetsproblemer. Det var imidlertid 12 000 kjt./døgn som ble valgt som grense for når det skal 

være fire kjørefelt, og dette må Vegvesenet forholde seg til. For øvrig fremgår det av 

konsekvensutredningen at trafikkmengden på den nye vegen i dimensjoneringsåret 2043 også vil 

overskride 15 000 kjt./døgn. 

 

Det er riktig at rundkjøringer generelt er en sikker krysstype. Hovedgrunnen til dette er at hastigheten 

normalt er lav i rundkjøringer, slik at alvorlige ulykker er sjeldne. I risikovurderingen av 

trafikksikkerhet for E16 Skaret – Hønefoss er det imidlertid pekt på en del risikofaktorer som gjelder 

for rundkjøringer i rosa korridor (se konsekvensutredningen side 5-9): 

1) Rundkjøringene kommer uventet for de kjørende, særlig den første rundkjøringen de møter. 

Trafikantene vil oppleve at de kjører på en firefeltsveg som innbyr til høy fart, og vil ikke 

forvente at de brått kommer til en rundkjøring på en slik veg. Man har blant annet dårlig 

erfaring med dette fra E16 på Vøyenenga. 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) I rosa korridor er det lagt opp til at landbruksmaskiner skal kunne krysse E16 i rundkjøringene 

på Steinssletta (for å spare omgivelsene for inngrep og for å spare kostnader knyttet til å bygge 

underganger for landbruksmaskiner). Landbruksmaskinene kan dra med seg søle og gjørme 

som gjør kjørebanen i rundkjøringen glatt, noe som særlig utgjør en fare for motorsyklister. 

 

Det er disse vurderingene som ligger bak at rundkjøringer anses å utgjøre en sikkerhetsrisiko i rosa 

korridor selv om det generelt er en sikker krysstype. 

 

Når det gjelder SINTEF-rapporten «Ulykkeskostnader ved ulike vegbredder med forskjellig 

dimensjonerende trafikk»  fra 2004 (tilgjengelig på internett: 

http://www.sintef.no/upload/A04326_Ulykkeskostnader%20_vegbredder.pdf), er det verdt å merke 

seg at det i oppsummeringen (side 31) blant annet står: 

 
Resultatene baserer seg på de svenske erfaringene med midtrekkverk så langt. Derfor må ikke 

størrelsene som er presentert i rapporten betraktes som absolutte. Resultatene har vist at beregningene er 

meget sensitive/avhengige av fartsnivået for en strekning. Det er relativt små forskjeller i 

ulykkeskostnader mellom de ulike alternative vegutformingene med midtrekkverk. Det vi kan si med 

størst sikkerhet er at en veg med midtrekkverk har betydelig høyere sikkerhetsstandard enn en veg uten 

http://www.sintef.no/upload/A04326_Ulykkeskostnader%20_vegbredder.pdf
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midtrekkverk. Hvilket tverrprofil (1+2 felt, 1+1 felt eller 2+2 felt) som velges synes å ha vesentlig 

mindre betydning for trafikksikkerheten. 

 

Man bør således være varsom med å konkludere med at «en firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t 

faktisk gir nesten 60 prosent flere drepte og hardt skadde enn en trefeltsveg med midtrekkverk og 

fartsgrense 80 km/t», slik Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gjør i sin merknad. En mer robust 

konklusjon er at både trefeltsveg og firefeltsveg med midtdeler gir vesentlig bedre trafikksikkerhet enn 

en veg uten midtdeler. 

 

Både beregnet trafikkmengde i dimensjoneringsåret (2043) og føringen i Nasjonal transportplan 2010 

– 2019 som er referert ovenfor tilsier firefeltsveg. Det er derfor løsningene som er utredet har fire 

kjørefelt.  

 

Vi viser også til kapitlet «Utbedring av eksisterende E16» foran i rapporten for mer om det temaet. 

 

Når det gjelder vernede naturområder og Ramsar-konvensjonen, viser vi til kapitlet «Vernede 

naturområder og Ramsar-konvensjonen» foran i rapporten. 

 

For mer informasjon om arealbeslag viser vil til kapitlet «Arealbeslag» foran i rapporten. 

 

Videre viser vi til kapitlet «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, 

regionale virkninger og anbefaling» foran i rapporten for en redegjørelse for hvordan Vegvesenet har 

kommet frem til sin anbefaling. 

 

C21 Steinsfjorden fiskeforening 

 14.03.2013 

 

Steinsfjorden fiskeforening mener at ei bru over Kroksund ved Rørvik vil ha store og ødeleggende 

konsekvenser for kulturlandskapet og naturopplevelsen av området. Den vil danne en barriere og 

dominere landskapsbildet både på nært hold og på lang avstand. Bildet av Hole fra Kongens utsikt vil 

bli vesentlig forringet. Ei bru vil også være negativ for dyrelivet, fisket og biologisk mangfold i 

området. Direktoratet for naturforvaltning
10

 har varslet sekretariatet for Ramsarkonvensjonen om 

planene. Ved brubygging vil utfyllinger og graving for pilarer føre til spredning av slam fra 

forurensede bunnsedimenter. 

 

Det er stor trafikk av fritidsbåter om sommeren. Brukerne av disse vil få forringet sin naturopplevelse 

og det vil oppstå kollisjonsfare med pilarene til brua. Fiskeforeningen peker på at Vegvesenet foreslo 

løsning med tunnel under fjorden den gang det var planlagt 2- feltsveg, nettopp av hensyn til natur og 

miljø, og mener at dette hensynet ikke skal ha mindre verdi med en 4- feltsveg. 

 

Steinsfjorden fiskeforening tviler på Vegvesenets beregninger av framtidig trafikk for de gule 

alternativene, og mener at påstanden om at 90 % av bilistene vil kjøre den gamle vegen må være feil. 

På ettermiddagen og i helgene er det ofte saktegående kø på den gamle vegen. Fiskeforeningen mener 

at det ikke kan være noe tid å spare på å kjøre den gamle vegen som har fartsgrenser på 60 og 70 km/t 

sammenlignet med den nye som er 5 km lengre, men vil ha fartsgrense 90 km/t. Hvis dette hadde vært 

riktig, mener fiskeforeningen det ikke ville vært behov for ny veg. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Statens vegvesen erkjenner at ei bru over Kroksund vil medføre negative konsekvenser for 

opplevelsen av natur- og kulturlandskapet. Utformingen av brua blir ikke bestemt i 

kommunedelplanfasen, men Vegvesenet har i konsekvensutredningen tatt utgangspunkt i at det bygges 

                                                      
10

 Fra 1. juli 2013 er Direktoratet for naturforvaltning slått sammen med Klima- og forurensningsdirektoratet til 

Miljødirektoratet. Miljødirektoratet er underlagt Miljøverndepartementet.  
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en slank og enkel brukonstruksjon, tilpasset landskapet rundt Kroksund. Brua er tenkt bygget uten tårn 

og andre elementer over bruplata for å redusere faren for at fugler flyr på brua. Internasjonale 

undersøkelser har konkludert med at slike konstruksjoner utgjør en relativt liten fare for fugl. I forhold 

til dyreliv for øvrig vil trolig brua utgjøre et lite problem da det ikke er registrert viltforekomster som 

vil bli vesentlig berørt av tiltaket på noen av sidene av brua. Heller ikke i forhold til fisk eller fiske vil 

brua medføre vesentlige konsekvenser, da det vil bli lagt vekt på byggeteknikker som vil redusere 

faren for utslipp av forurenset slam, samt at det store vannvolumet vil gjøre at eventuelt forurenset 

slam vil bli raskt tynnet ut.  

Brua vil ikke være noen barriere for båttrafikken i Tyrifjorden, men vil kunne representere en viss fare 

for påkjørsler. Denne faren vil kunne reduseres med god merking med skilt og lys. 

Det er beregninger gjort med transportmodellen som tilsier at dersom man bygger ny veg i gul 

korridor, vil ca. 90 % av trafikantene velge den gamle vegen. Årsaken til dette er at en ny veg i gul 

korridor vil bli 5 km lengre enn dagens veg, slik at den nye vegen kommer dårlig ut med hensyn til 

reiselengde og reisetid. 

Man skal imidlertid være klar over at transportmodellen gjør beregninger for en 

gjennomsnittssituasjon. Det vil i praksis finnes situasjoner som avviker fra gjennomsnittssituasjonen 

og da fordelingen mellom ny og gammel veg kan bli annerledes. Det kan for eksempel skje ved stor 

helgeutfart som medfører saktegående kø på gamlevegen. Da kan det bli tidsmessig gunstig å kjøre ny 

veg i gul korridor selv om den er lengre. I en slik situasjon vil flere velge den nye vegen.  

Vegvesenet er enige med Steinsfjorden fiskeforening i at dersom det er slik at 90 % av trafikantene vil 

foretrekke den gamle vegen foran den nye, er det ikke behov for den nye vegen. Trafikkberegningene 

tilsier at dette vil være tilfellet hvis man bygger ny veg i gul korridor. Vegvesenet har derfor innsigelse 

mot ny veg i gul korridor.  

 

C22 Ringerike o-lag 

 14.03.2013 

 

Ringerike o-lag peker på at blå og grønn korridor går gjennom et område ved Svendsrudmoen som 

brukes mye til orientering, løpetrening og turgåing. De fremhever at Svendsrudmoen har stor 

betydning for idrett og friluftsliv i Hole kommune, også på grunn av nærheten til idrettsanlegget til 

Holeværingen. Dersom ny E16 skal gå i en av disse traseene, viser Ringerike o-lag til at skadene for 

idretts- og friluftsinteressene vil reduseres hvis vegen legges nærmere jordbruksarealet mot øst. 

 

Videre vises det til at grønn korridor vil gå gjennom det samme friluftsområdet ved Helgelandsmoen, 

et område som i følge o-laget blir stadig viktigere på grunn av nærheten til Ringeriksbadet. Det trekkes 

også frem at blå korridor vil redusere friluftsområdet ved Hvervenkastet betydelig, dette er også et 

område som brukes til orientering.  

 

Ringerike o-lag forutsetter at Hole kommune er kjent med hvilke konsekvenser traseene vil medføre 

for skiløyper. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Konsekvenser for friluftsliv er omtalt i konsekvensutredningens kapittel 7.3 Nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvensvurderingen omfatter også konsekvenser for skiløyper. Området Bymoen/Svendsrudmoen 

oppgis å ha middels til stor verdi, blant annet på grunn av idrettsanlegget. Det samme gjelder 

friluftsområdet ved Hvervenkastet. Friluftsområdet ved Helgelandsmoen/Prestemoen vurderes å ha 

middels verdi for nærmiljø og friluftsliv. I beskrivelsen av konsekvensene oppgis det at alternativene i 

blå og grønn korridor vil forringe friluftslivsområdene mellom Fekjæråsen og Bymoen. Videre vises 
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det til at også friluftsområdet Prestmoen ved Helgelandsmoen vil bli fragmentert. I 

reguleringsplanfasen må man nærmere vurdere behovet for og plassering av kryssingsmuligheter for å 

redusere barrierevirkningen av den nye vegen.  

Tilsvarende justering av traseen i grønn korridor mellom Bymoen/Kjelleberget og Helgelandsmoen 

som Ringerike o-lag foreslår for å få vegen lengre unna Svensrudmoen er også foreslått av andre (se 

merknad D23 fra Svein Solheim og Sverre Moen med flere og  merknad D34 fra grunneiere i Bymoen, 

Sørum og Mosmoen).  En slik justering kan være mulig innenfor båndleggingssonen i forslagene til 

kommunedelplan i grønn korridor. Det betyr at justeringen kan gjøres i reguleringsplanen uten at det 

er behov for å endre kommunedelplanen. I forbindelse med reguleringsplanen skal det arbeides med å 

optimalisere veglinja innenfor båndleggingssonen. I dette arbeidet vil det være naturlig å vurdere 

justeringsforslaget fra Ringerike o-lag.  

Også i blå korridor er det muligheter for justering innenfor kommunedelplanens båndleggingssone i 

reguleringsplanfasen. 

 

C23 Venneforeningen Ringerikes Museum, Hole historielag og Ringerike historielag 

 14.03.2013 

 

Venneforeningen Ringerikes Museum, Hole historielag og Ringerike historielag ønsker på generelt 

grunnlag å flagge en «Vær varsom-plakat» i forbindelse med den politiske behandlingen av trasé for 

ny E16. De peker på at man i regionen har et ansvar for å forvalte landskapsbildet, kulturlandskapet og 

kulturminnene for kommende generasjoner, og oppfordrer derfor politikerne til å tenke langsiktig og ta 

den tiden som trengs for å få en god prosess som man i fremtiden kan se tilbake på med tilfredshet og 

få anerkjennelse for. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Tas til orientering. 

 

C24 For Jernbane 

 14.03.2013 

 
For Jernbane mener en god løsning for E16 Skaret – Hønefoss må baseres på helhetstenkning og 

langsiktighet. De støtter avgjørelsen om å frikoble jernbane og veg, og mener dette vil gjøre det mulig 

å finne den løsningen for E16 som er mest skånsom for miljøet. De fremhever det som viktig å se 

dimensjoneringen av vegen i sammenheng med at Bergensbanen skal kortes inn mellom Oslo og 

Hønefoss. For Jernbane påpeker at det er kommunene som er planmyndighet, og som vedtar trasé for 

E16, ikke Statens vegvesen. De minner om at hensynet til kultur, miljø og landbruk gjorde at Hole og 

Ringerike ikke vedtok Ringeriksbanen over Kroksund i 2001.  

 

Videre viser For Jernbane til at firefeltsveger er svært arealkrevende og medfører store inngrep. De 

viser til nasjonale målsettinger om å begrense omdisponering av matjord til andre formål, og at ny E16 

i Hole og Ringerike vil kunne føre til økt utbyggingspress på arealene langs vegen. 

 

For Jernbane trekker frem at vegtrafikk er en av de store kildene til klimagassutslipp, og at Buskerud 

fylkeskommune i samarbeid med Akershus og Oslo har utarbeidet en klimahandlingsplan for 

Osloregionen med mål om å redusere klimautslippene i Buskerud med 50 prosent innen 2030.  De 

viser også til kommunedelplan for klima og energi 2010-2020 i Hole kommune som påpeker at 80 
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prosent av utslippene i kommunen skyldes transport. Videre påpeker For Jernbane at utbygging av 

E16 til firefeltsveg vil føre til økt biltrafikk. 

 

For Jernbane mener at samferdselsressursene bør brukes på jernbane, bybaner, sykkelveger og 

busstiltak, samt vedlikehold og enkle oppgraderinger av dagens vegnett, ikke på nye firefeltsveger. 

 

Anbefalingen fra For Jernbane er å oppgradere E16 i dagens trasé til en sikker tofeltsveg. Dette vil i 

følge dem kunne frigi midler til å korte inn Bergensbanen mellom Hønefoss og Oslo, og på denne 

måten være et kollektivvennlig alternativ. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Når det gjelder utbedring av eksisterende veg, viser vil til kapitlet «Utbedring av eksisterende E16» 

foran i denne rapporten.  

For mer om forholdet mellom E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen, viser vi til merknad A2 fra 

Jernbaneverket og våre kommentarer til denne. 

Konsekvensutredningen viser, som For Jernbane påpeker, at ny E16 Skaret – Hønefoss vil føre til økt 

biltrafikk, økte utslipp av klimagasser og beslag av dyrket mark. For mer om hvorfor Vegvesenet 

likevel har anbefalt at det bygges ny E16 Skaret – Hønefoss, viser vi til kapitlet «Sammenstilling av 

prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i 

denne rapporten. 

 

C25 Miljøet i Bygda Vår 

 14.03.2013 

 

Hovedbudskapet til Miljøet i Bygda Vår (MiBV) er at det ikke er behov for firefeltsveg for å avvikle 

trafikken på strekningen Skaret – Hønefoss. Miljøgruppen mener at en ny veg vil ødelegge natur- og 

kulturlandskapene i Hole. De peker også på at prosjektet er i strid med Regjeringens mål om at 

«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.» Gruppen peker videre på at ny firefeltsveg vil føre til at flere velger bil i stedet for 

buss. 

 

Miljøet i Bygda Vår viser til at utbygging av ny firefeltsveg vil gi forskjellige konsekvenser i Hole og 

Ringerike, og mener skadene vil bli enorme i Hole. 

 

Miljøet i Bygda Vår mener at prosjektene Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss burde ha vært 

sett i sammenheng, i et samlet transportsystem. Miljøgruppen mener at det har blitt mye rot med de to 

prosjektene.  

 

I 2002 vedtok Stortinget at Ringeriksbanen skulle gå om Åsa. MiBV mener at lokalpolitikerne i 

Bærum, Hole og Ringerike da så at Ringeriksbanen ikke kom til å bli bygget på mange år. Ordførerne 

i de tre kommunene tok initiativ til en mulighetsstudie for delvis bompengefinansiering for å forsere 

utbyggingen av E16. MiBV antar at ordførerne ønsket motorveg fremfor Ringeriksbanen. 

Miljøgruppen ser at i 2013 krever ordførerne i Hole og Ringerike i tillegg til veg også at 

Ringeriksbanen kommer med i NTP 2014-2023 med byggestart i 2018. 

 

Miljøet i Bygda Vår peker på at Ringeriksbanen var pålagt konseptvalgutredning (KVU), mens E16 

ikke var det. Samferdselsdepartementet la inn føringer for vegen knyttet til KVU for Ringeriksbanen, 

men disse føringene ble etter hvert opphevet, slik at de to prosjektene ikke er sett i sammenheng. 

MiBV peker på at motorvegprosjektet nå kanskje må settes på vent for at Ringeriksbaneprosjektet skal 
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komme på banen. Miljøgruppen viser til at mange ulike løsninger for Ringeriksbanen/Bergensbanens 

forkortelse har vært diskutert i årenes løp, og at fremtiden vil vise hvilken løsning det ender opp med. 

 

Miljøet i Bygda Vår viser til planprosessen for prosjektet E16 Rørvik – Vik. I konsekvensutredningen 

for dette prosjektet fra 1998 gikk Vegvesenet inn for å krysse Kroksund i undersjøisk tunnel. 

Vegvesenet pekte den gang blant annet på at bru ville være uheldig for landskapsbildet. Da Hole 

kommunestyre i januar 2001 behandlet Ringeriksbanen, mente de at jernbane i bru over Kroksund var 

uakseptabelt på grunn av miljøkonsekvensene. 

 

Med bakgrunn i denne forhistorien mener MiBV det er uforståelig at Hole kommunestyre
11

 gjennom 

sin førstegangsbehandling av E16 Skaret – Hønefoss uttrykker ønske om at firefelts motorveg i bru 

over Kroksund er akseptabelt. Gruppen kjenner ikke igjen argumentene fra den gang kommunestyret 

behandlet Ringeriksbanen. 

 

Miljøet i Bygda Vår peker også på at politikere og byråkrater fra Hole kommune deltok på 

Vegvesenets idéseminar i 2007 der en ny vegløsning, det som i dag kalles grønn korridor, ble lansert.
12

 

 

Miljøgruppen fremhever at dersom det blir aktuelt å bygge både jernbane og veg, og disse to skal ligge 

i nærheten av hverandre, vil det medføre store inngrep, særlig i Hole. En jernbanetrasé for kjørefart 

250 km/t vil også få meget stiv kurvatur. 

 

Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem fikk i 1996 internasjonal status gjennom innlemmelse i 

Ramsarkonvensjonen, en internasjonal avtale for vern av våtmarker. Miljøet i Bygda Vår peker på at 

både Kroksund og deler av Storelva er en del av dette våtmarkssystemet, og mener at hvis motorvegen 

planlegges gjennom Ramsar-området, bryter Norge en internasjonal konvensjon.  

 

1. februar 2013 sendte Norsk Ornitologisk Forening (NOF) brev til Samferdselsdepartementet med 

kopi til blant annet Miljøverndepartementet der de blant annet peker på at Nordre Tyrifjorden 

våtmarkssystem ble innlemmet i Ramsarkonvensjonen i 1996, og at Norge har forpliktet seg til å sikre 

viktige våtmarksområder for ettertiden.  

 

5. februar 2013 sendte Direktoratet for Naturforvaltning varsel til Ramsar-sekretariatet i Sveits om at 

det pågår vegplanlegging som kan medføre forandring i den økologiske karakteren i Nordre 

Tyrifjorden våtmarkssystem. For flere år siden ble det i forbindelse med planleggingen av 

Ringeriksbanen sendt et tilsvarende varslingsbrev til Ramsar-sekretariatet. MiBV minner om at den 

prosessen endte med vedtak i Stortinget om at Ringeriksbanen ikke skulle planlegges over Kroksund 

og Storelva, men over Åsa, slik det i dag ligger inne i begge kommuners kommuneplaner. 

 

Miljøet i Bygda Vår mener at svært få i Hole ønsker vegutbygging, og eventuelt jernbanebygging 

dersom Stortingets vedtak fra 2002 omgjøres, fordi disse utbyggingene vil få svært store negative 

konsekvenser for Hole. Gruppen frykter at Hole kommune kan bli en grusom samferdselsåre og et 

enormt trafikknutepunkt. MiBV mener at lokalpolitikerne må vite at en firefeltsveg på bru over 

Kroksund og gjennom Hole er i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging, der det står: «Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av 

jordbruks- og naturområder.» MiBV mener at det på kommunalt nivå kun er kommunen som kan 

synliggjøre at det ikke finnes vilje til å få motorvegtiltaket gjennomført. 

 

                                                      
11

 Vegvesenets merknad: Det var Plan- og miljøstyret i Hole kommune som førstegangsbehandlet E16 Skaret – 

Hønefoss 22. januar 2013. De vedtok da at forslag til kommunedelplan for fire av de totalt 29 alternativene 

Vegvesenet har utredet, skulle på høring/offentlig ettersyn. Disse fire er alternativ A1a og A12a i grønn korridor 

og alternativ A1b og A12b i blå korridor. Alle fire alternativ innebærer bru over Kroksund. 
12

 Vegvesenets merknad: Miljøet i Bygda Vår skriver at også blå korridor ble lansert på idéseminaret. Denne 

korridoren ble ikke direkte lansert på seminaret, men var en løsning Vegvesenet kom frem til som følge av 

seminaret. Tanken bak blå korridor var å kombinere egenskaper fra rød og grønn korridor for både å unngå veg 

over Steinssletta (som i rød korridor) og unngå å krysse Storelva ved Busund (som i grønn korridor). 
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Miljøet i Bygda Vår mener at i holebygda med sitt særpregede landskap og historie, bør 

verneinteressene vektlegges kraftigere enn bruksinteressene. 

 

Miljøgruppen mener at de store negative konsekvensene ved en ny veg gir grunnlag for en annen 

løsning, forbedring av eksisterende E16 for å bedre trafikksikkerheten. 

 

Miljøet i Bygda Vår viser til at det allerede er midtdeler eller profilert midtoppmerking på deler av 

strekningen, og at det foregår planlegging av midtdeler på strekningen Vik – Botilrud. Dersom man 

gjennomfører dette midtdeler-tiltaket og i tillegg gjør utbedringer i Rørvik- området og i området 

Botilrud – Hønenkrysset (krysset med fv. 241 Hadelandsveien), mener miljøgruppen mye er gjort for å 

oppnå en god og trafikksikker veg. 

 

MiBV viser til Nasjonal transportplan 2010 – 2019, der strekningen fra Rørvik til forbi Hvervenmoen 

er vist som en «veg der det er registrert behov for midtrekkverk».  

 

Miljøgruppen mener at det er to flaskehalser på E16 mellom Sandvika og Hønefoss. Den ene er på 

strekningen Sandvika – Wøyen, og den andre er over Sollihøgda. I tillegg er det kø i Hønefoss i 

rushtiden. MiBV ser på ny E16 Skaret – Hønefoss som et luksusprosjekt man ikke bør prioritere når 

det finnes mange mer fornuftige samferdselsprosjekter andre steder i landet. Slik de ser det, er det ikke 

godt nok argument for vegen at man kommer noen minutter raskere hjem eller på hytta i helgen. 

 

Miljøet i Bygda Vår mener det ikke er riktig når man klager over at Stortinget ikke prioriterer 

etterlengtede vegprosjekter i Ringeriksområdet, og viser til gjennomførte trafikksikkerhetstiltak 

(midtdelere) på  E16 mellom Skaret og Rørvik, ny E16 Wøyen – Bjørum, kommende ny E16 over 

Sollihøgda (Bjørum – Skaret), samt prosjekter på rv. 7. 

 

Miljøgruppen mener at ingen av løsningene som er utredet skiller seg ut som særlig bedre enn andre, 

men peker på at grønn og blå korridor er de mest miljøfiendtlige og går over et av de få områdene i 

Hole-bygda som ikke er utbygd. Miljøet i Bygda Vår har merket seg at enkelte politikere i Hole ønsker 

å fjerne barrieren E16 utgjør i Viksbukta. Motstanden mot denne vegen da den ble bygget på 1990-

tallet var årsaken til at Miljøet i Bygda Vår ble stiftet. 

 

Hole har hatt ordfører fra Høyre siden midt på 1990-tallet, og Høyre har i dag 52% oppslutning i 

kommunen. Miljøet i Bygda Vår er skeptiske til at ingen kommunestyrerepresentanter fra Høyre har 

landbruksjord. Miljøgruppen mener at partiet er et motorvegparti og at de med sitt flertall i 

kommunestyret tar avgjørelser på tvers av holeværingenes meninger om matjord, gårdsbruk og 

helheten i kulturlandskapet. 

 

Miljøet i Bygda Vår støtter Grendelaget Fekjær, Gjesvold, Løken og Rytterager i kravet om at dersom 

det blir veg i grønn eller blå korridor, må den gå i tunnel mellom Kroksund og Bymoen (alternativ 12). 

MiBV syns det er synd at konsekvensutredningen ikke opplyser hvor dypt det er til fjell i området, da 

dette vil være avgjørende for om tunnelene lar seg bygge til en akseptabel pris. 

 

MiBV stiller spørsmål ved om krysset på Bymoen i alternativ 12 er nødvendig. De peker på at krysset 

kan gi utbyggingspress i området ved grustaket, og at Hole kommunestyre har vedtatt at skogen i 

området skal være en klimasone som ikke kan dyrkes eller bebygges. Miljøgruppen stiller også 

spørsmål ved om Røyseveien mellom krysset på Bymoen og Vik er egnet for økt trafikk. Gruppen 

mener at trafikken til Vik kan ta av fra E16 ved Rørvik og benytte eksisterende E16 derfra til Vik. 

 

Miljøet i Bygda Vår har gjort seg noen tanker om hvordan eksisterende veg kan utbedres: 

 Fartsgrense 70 km/t på hele strekningen Rørvik – Hvervenmoen 

 Rørvik – Sundvollen: Rundkjøring ved Rørvik, utretting og utvidelse av vegen, samle 

avkjørsler 

 Fyllinger/bru over Kroksund: vegen utvides på fyllingene, ny stålbru ved siden av nåværende 

bru 
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 Steinssletta: Utvide vegskuldrene. Fjerne utkjøring fra enten Selteveien eller Jørgen Moes vei. 

Fegata kan opparbeides for å forbinde de to. Forlenge vegen bak Sonerud til Øderå. 

 Gihle-toppen: E16 legges i skjæring, bru over skjæringen for lokaltrafikken. 

 

MiBV peker på at ny firefeltsveg kan ligge mange år frem i tid, og at selv om det bygges ny veg, vil 

det være mange kjøretøy igjen på eksisterende E16. 

 

Miljøet i Bygda Vår mener at Vegvesenet bør vurdere en bruløsning over Kroksund som går lengre sør 

enn løsningene som er med i konsekvensutredningen. Gruppen peker på at Jernbaneverkets 

høyhastighetsutredning viser bruløsninger som går i området ved Elstangen. Ei bru lenger sør vil etter 

MiBVs oppfatning både være bedre for nærmiljøet langs Kroksund og gi mindre negative virkninger 

for landskapsbildet og utsikten fra Krokkleiva-området.  

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Miljøet i Bygda Vår mener at man heller bør utbedre eksisterende E16 enn å bygge ny firefeltsveg. For 

Vegvesenets kommentarer til dette viser vi til kapitlet «Utbedring av eksisterende E16» foran i denne 

rapporten. 

Når det gjelder vektlegging av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser 

(miljøkonsekvenser), samt Vegvesenets anbefaling, viser vi til kapitlet «Sammenstilling av prissatte 

konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i rapporten. 

Når det gjelder forholdet mellom E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen, viser vi til våre 

kommentarer til merknad A2 fra Jernbaneverket. 

Miljøet i Bygda Vår peker på at Vegvesenet i konsekvensutredningen for E16 Rørvik – Vik fra 1998 

kom til en annen konklusjon enn Vegvesenet gjorde i konsekvensutredningen for E16 Skaret – 

Hønefoss i 2012 med hensyn til kryssing av Kroksund. I 1998 ble undersjøisk tunnel anbefalt, i 2012 

ble bru anbefalt og det ble varslet innsigelse mot undersjøisk tunnel. Miljøkonsekvensene ved 

brukryssing har ikke blitt mindre med årene. Siden det nå er snakk om bru med fire kjørefelt, mens det 

i 1998 var snakk om to kjørefelt, er konsekvensene av bruløsningen som foreslås nå heller litt større. 

Vegvesenet mener at konsekvensutredningen ikke legger skjul på dette. Når vi likevel har konkludert 

med å anbefale bru og varsle innsigelse mot undersjøisk tunnel, henger det sammen med at en del 

forhold har forandret seg og at vi har fått ny kunnskap: 

 Kostnadene ved å bygge tunnel har økt vesentlig. Det skyldes blant annet at kravene til 

hvordan en tunnel skal bygges og hvilke tekniske installasjoner den skal inneholde har blitt 

betydelig skjerpet.  

 I 1998 planla man en tofeltsveg med tre felt i tunnelen. Tunnelen var planlagt met ett 

tunnelløp. Nå planlegges en firefeltsveg med to tunnelløp. Dette øker byggekostnadene 

ytterligere. 

 Erfaringer har ført til økt bevissthet knyttet til kostnader til drift og vedlikehold av tunneler. På 

grunn av økte krav til teknisk utstyr i tunnelene, har drifts- og vedlikeholdskostnadene økt. 

Det er mye dyrere å drifte og vedlikeholde tunneler enn veg i dagen.  

 Det er gjennomført en risikovurdering av trafikksikkerhet som konkluderer med at undersjøisk 

tunnel under Kroksund gir uakseptabel risiko (se sidene 5-2 og 5-3 i konsekvensutredningen 

for nærmere begrunnelse). Det kan være en diskusjon hva som er akseptabel og uakseptabel 

risiko. Her er risikoen ved den undersjøiske tunnelen vurdert å være uakseptabel fordi det 

finnes andre løsninger (bruløsninger) som er vurdert å medføre lavere risiko. Denne 

problemstillingen er nærmere drøftet i kommentarene til merknad D41 fra Ingeborg Bech. 

Vegvesenet er kjent med at man i planprosessen for Ringeriksbanen på 1990-tallet vurderte flere 

løsninger som hadde likhet med løsninger som nå er vurdert for ny E16, blant annet en løsning som 

lignet grønn korridor. Vi er kjent med at disse løsningene vakte stor motstand både lokalt og utenfor 
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lokalmiljøet, og at prosessen endte med at Stortinget i 2002 vedtok at videre planlegging av 

Ringeriksbanen skulle baseres på en trasé om Åsa.  

12. april 2013 la regjeringen frem Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023. I 

denne står det om Ringeriksbanen (s. 297): «Traséføringen må derfor vurderes på nytt. 

Samferdselsdepartementet vil sette i gang en ny KVU [konseptvalgutredning] som skal ligge til grunn 

for videre planlegging av prosjektet.» I transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling til 

Stortinget om Nasjonal transportplan 2014 – 2023 (Innst. S – 2012-2013) står det (s. 175):  
 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og 

Kristelig Folkeparti, er kjent med at det tidligere er gjennomført konseptvalgutredning for 

Ringeriksbanen, men at det ikke er gått videre med kvalitetssikring av denne. Det er derfor ikke 

nødvendig med en ny konseptvalgutredning, men Jernbaneverket får nå et utredningsoppdrag der det 

vurderes utbyggingsalternativer med dobbeltspor og høyere hastighetsstandard enn det som lå til grunn 

for konseptvalgutredningen. For å sikre høy fremdrift i planlegging og utbygging av Ringeriksbanen må 

det også vurderes om det er nødvendig med statlig reguleringsplan. 

 

Vegvesenet avventer en avklaring knyttet til om utredningene Jernbaneverket nå skal gjøre for 

Ringeriksbanen også vil ta for seg forholdet mellom Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss.  

 

Vegvesenet er også kjent med problemstillingene knyttet til inngrep i Nordre Tyrifjorden 

våtmarkssystem, som har Ramsar-status. Vi viser i den anledning til våre kommentarer til merknad 

C15 fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF), samt kapitlet «Vernede naturområder og Ramsar-

konvensjonen» foran i rapporten. 

Miljøet i Bygda Vår peker på at konsekvensutredningen ikke angir dybde til fjell for tunnelen i 

alternativ A12a og A12b, og at dette vil være avgjørende for om tiltaket lar seg bygge til en akseptabel 

pris. Det ble ikke foretatt egne grunnboringer som en del av konsekvensutredningen, vurderingene der 

er basert på tidligere utførte grunnundersøkelser, kvartærgeologiske kart, berggrunnskart og 

kvikkleireregistreringer registrert i Skrednett. Som det står i konsekvensutredningen (s. 3-82), er 

vurderingene derfor på et overordnet nivå og innebærer usikkerhet. I høringen/det offentlige ettersynet 

har det blitt klart at mange ønsker alternativ 12. Vegvesenet satte derfor våren 2013 i gang 

grunnboringer i de to områdene der usikkerheten knyttet til fjelloverdekning over tunnelen i alternativ 

12 ble vurdert som størst. De to områdene er ved Vik (Vik Søndre/Sørenga) og ved 

Viksenga/Kjelleberget. Boringene ble ikke ferdige våren 2013. For å unngå ferdsel med borerigg på 

dyrket mark i vekstsesongen, ble resterende boringer utsatt til september 2013. Foreløpige resultater 

fra boringene tilsier at det er løsmasser noen steder der det var antatt å være fjell. Det betyr at 

tunnelløsningene i alternativ 12 vil bli dyrere enn antatt. Hvor mye dyrere er ikke klart. 

Miljøgruppen stiller spørsmål ved om man trenger krysset på Bymoen i alternativ 12. Vegvesenet ser 

at krysset kan føre til økt belastning på fv. 158 Røyseveien mellom Bymoen og Vik. 

Konsekvensutredningen vurderer ikke denne problemstillingen nærmere, og det er derfor noe man bør 

se mer på i reguleringsplanfasen dersom alternativ A12a eller A12b blir valgt. Vegvesenet ser også at 

selve krysset vil medføre inngrep i klimasonen og at krysset kan medføre utbyggingspress (omtalt i 

konsekvensutredningen, se side 9-6). Krysset på Bymoen har ikke noen betydning for E16 som 

hovedvegrute. Krysset er tatt med i planforslaget for at man lokalt skal få muligheter til å benytte den 

nye vegen. I tillegg har krysset en funksjon ved stenging av tunnelen. Omkjøringsruta vil da være at 

man benytter dagens E16 fra Styggedalen til Rørvik, men det er tenkt at kjøretøy som befinner seg 

mellom Styggedalen og Bymoen når tunnelen stenges, kjører av i krysset på Bymoen. Dette må det 

finnes en annen løsning for dersom krysset på Bymoen ikke skal inngå i prosjektet. Tar man krysset på 

Bymoen ut av prosjektet, vil det gi litt mindre nytte fordi de som ville ha benyttet krysset ikke får 

nytten krysset ville gitt. Samtidig vil utelatelse av krysset bety noe reduksjon i kostnadene. Vegvesenet 

er villig til å vurdere å ta krysset ut av planen dersom Hole kommune ønsker det. 

Når det gjelder alternativ plassering av brua over Kroksund (lenger sør), viser vi til kapitlet 

«Alternative bruløsninger over Kroksund» foran i denne rapporten. 
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C26 Steinssletta Kulturlandskap 

 01.03.2013 

 

Steinssletta Kulturlandskap (SK) er tilfreds med at Vegvesenet har anbefalt grønn korridor.  

 

SK peker på flere problematiske forhold knyttet til rød korridor: 

 Mye større beslag av dyrket mark enn grønn korridor. 

 Innebærer ny E16 i et nasjonalt utvalgt kulturlandskap.  

 Tar bort en fremtidig bygdeveg ved at ny E16 delvis bruker dagens E16-trasé. Steinssletta er i dag 

et yndet område for syklende, skiløpere og gående. 

 Vanskelig å få til fartsgrense 100 km/t i løsninger i rød korridor som går gjennom Vik. 

 Rød korridor er dyrere enn grønn korridor og gir dårligere samfunnsnytte. 

 Når ny E16 kommer, vil Steinssletta Kulturlandskap få en flott mulighet til å vise seg frem slik 

intensjonen var da landskapet ble utvalgt i 2009. 

 Vegvesenet har innsigelse mot rød korridor, ikke mot grønn. 

 

SK bemerker også at den blå korridoren vil berøre det nasjonalt utvalgte kulturlandskapet ved Mo 

Gård. Mo Gård har så stor betydning for Steinssletta kulturlandskap at dette inngrepet også vil forringe 

helheten i kulturlandskapet. 

 

Styret i Steinssletta kulturlandskap fraråder på det sterkeste rød og blå korridor. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Tas til orientering. 

 

C27 Norderhov Sogneselskap 

 14.03.2013 

 

Norderhov Sogneselskap er et bondelag for Norderhov, Haug, Sognedalen og Tyristrand med 330 

medlemmer. 

 

Når det gjelder forbruket av dyrket og dyrkbar mark peker Norderhov Sogneselskap på at alternativ 

A12a i grønn korridor skiller seg ut som den gunstigste løsningen. Sogneselskapet viser til at kryss på 

Smiujordet gir store negative konsekvenser, og anbefaler derfor lang tunnel. I den senere 

detaljplanleggingen av vegen mener sogneselskapet man må se på mindre justeringer av traseen for å 

redusere beslaget av dyrket mark. 

 

Sogneselskapet anser blå korridor som svært skadelig for gårdene ved Norderhov kirke. Veg i denne 

korridoren vil dele Gusgården, Prestegården og Hverven i to og gi store driftsmessige ulemper i tillegg 

til tapet av dyrket mark. 

 

Rosa og rød korridor over Steinssletta anser sogneselskapet som uakseptable på grunn av forbruket av 

dyrket mark.  

 

Gul korridor anser de som uaktuell fordi den ikke vil løse trafikkproblemene på strekningen. Samtidig 

vil den være ødeleggende for landbruk og landskap. 
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Alternativ A12a vil være gunstigst for kulturlandskapet fordi alternativet gir minst terrenginngrep og 

for en stor del går i skogsområder. Inngrep i kulturlandskapet på Smiujordet vil bli svært synlige og er 

etter sogneselskapets oppfatning vanskelig å akseptere. 

 

Blå korridor vil gi store inngrep i området Juveren – Norderhov kirke – Hverven. Sogneselskapet 

peker på at kulturlandskapet i dette området har stor verdi, med flere gårder med historisk betydning 

for hele Ringerike. 

 

Rød og rosa korridor vil gripe svært negativt inn i det nasjonalt utvalgte kulturlandskapet på 

Steinssletta. 

 

Gul korridor går delvis på tvers av landskapsformene og vil etter sogneselskapets mening være 

ødeleggende for landskapet langs Steinsfjorden og i området mellom Åsa og Hvervenmoen. 

 

Norderhov Sogneselskap mener at konsekvensene for kulturlandskapet og kulturminnene ved 

Norderhov har kommet for lite frem i konsekvensutredningen. 

 

Sogneselskapet peker på at alle alternativ vil medføre konsekvenser for driften av jordbruksarealene: 

 Oppdeling av arealer, mindre effektiv drift på små arealer enn på store. 

 Oppdeling gir mer kantarealer med lavere avling. 

 Store kryssings- og driftsproblemer. Arealene i området drives intensivt med mye stort 

spesialutstyr. Utviklingen går mot bredere, tyngre og høyere utstyr. Det er nødvendig med et 

omfattende system av kryssingsmuligheter. Transport på firefeltsveg er uakseptabelt. 

 

Alternativ A12a i grønn korridor gir minst konsekvenser for drift av gårdene fordi det ikke deler 

gårdene ved Norderhov. De andre korridorene er etter Norderhov Sogneselskaps oppfatning ikke 

akseptable. 

 

Landbruket er en stor forbruker av transporttjenester, og store mengder produkter fraktes til og fra 

Ringerike. Norderhov Sogneselskap er derfor positive til at vegsystemene blir så effektive som mulig. 

De er opptatt av at kryss må utformes med tanke på tungtransport og at tilførselsvegen må tåle stor 

aksellast, samt at landbrukets behov for transport samordnes med andre innbyggeres behov for sikker 

transport. Sogneselskapet forutsetter gode og effektive tilførselsveger til og fra Hønefoss. Gul korridor 

anser de som uaktuell fordi den vil føre til at det meste av trafikken går på gammelt vegsystem. 

 

Norderhov Sogneselskap mener det er svært viktig at ny E16 gir vesentlig bedre trafikksikkerhet enn 

dagens veg. De mener at tilførselsvegene og lokalvegnettet også må bygges ut med tanke på god 

trafikksikkerhet.  

 

Jord- og skogbruk gir mye transport med tunge lastebiler, landbruksredskap og -maskiner. Økende 

bruksstørrelse og færre brukere fører til lengre transport av saktegående utstyr, noe som kan medføre 

trafikkproblemer og ulykker. Sogneselskapet er opptatt av at alle veger, avkjøringer, underganger og 

overganger dimensjoneres i nært samarbeid med landbruket slik at de tar vare på trafikksikkerheten 

både for de som kjører landbruksmaskiner og lokaltrafikken. Sogneselskapet peker på at utstrakt bruk 

av midtdelere er en stor utfordring for landbruket ved kryssing og ved flytting av store høstemaskiner. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Norderhov Sogneselskap foreslår mindre justeringer av alternativ A12a i detaljplanleggingen for å 

redusere forbruket av dyrket mark. For det alternativet som blir valgt gjennom vedtaket av 

kommunedelplanen, vil det bli arbeidet med å optimalisere traseen i det videre planarbeidet. 

Sogneselskapet mener at konsekvensene for kulturlandskapet og kulturminnene ved Norderhov i blå 

korridor har kommet for lite frem i konsekvensutredningen. I Vegvesenets utredning er det vurdert at 

ny veg i blå korridor stort sett ikke endrer kulturmiljøet ved Norderhov. Riksantikvaren har en annen 

vurdering. Vi viser til merknad A3 fra Riksantikvaren for mer om dette. 
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Vegvesenet er kjent med at ny veg vil medføre atkomst- og kryssingsproblemer knyttet til 

jordbruksarealer, og har i planleggingen lagt til grunn at planskilte driftskryssinger skal avbøte dette. I 

den videre planleggingen må det arbeides med plassering og utforming av kryssingene for å komme 

frem til akseptable løsninger. Dette må gjøres i dialog med landbruket. Vegvesenet er enig med 

sogneselskapet i at kjøring med landbruksmaskiner langs ny firefeltsveg er uakseptabelt. 

Alle kryss på ny E16 vil bli utformet ut fra gjeldende krav, det vil si at de vil være egnet for 

tungtransport slik Norderhov Sogneselskap ønsker.  

E16-prosjektet inkluderer ikke tiltak på tilførselsvegene til E16, bortsett fra det som er nødvendig for å 

tilpasse eksisterende veger til ny E16. 

 

C28 Flertallspartiene i Ringerike (Ap, H, V og KrF) 

 Udatert, mottatt 14.03.2013 

 

Flertallspartienes vurdering er basert på Vegvesenets konsekvensutredning og Rambølls rapport om 

konsekvenser for Hønefoss by ved ulike alternativ for E16. Partiene ønsker betydelig vekst i 

befolkningsmengde, næringsliv og arbeidsplasser i Ringerike, særlig i Hønefoss. Rambølls rapport 

konkluderer med at blå korridor vil være det beste valget ut fra disse vekstambisjonene. 

 

Flertallspartiene mener at det er behov for grundig vurdering av andre hensyn knyttet til E16. De vil 

derfor komme tilbake til konkrete standpunkt og valg av korridor i forbindelse med den politiske 

behandlingen av planen i Ringerike kommune. Partiene signaliserer imidlertid at tilrettelegging for 

vekst og utvikling vil veie tungt i deres valg av alternativ. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Tas til orientering.  
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Privatpersoner 

 

D1 Rolf Christian Johansen 

 30.01.2013 

 

Johansen eier Salmakerplassen og Hagen, og hans innspill dreier seg om traseen for alternativ A1a på 

strekningen fra ny E16 krysser fv. 162 Busundveien og opp på platået Prestmoen.  

 

Johansen viser til en befaring i 2012 (arrangert av Norderhov Sogneselskap) der han oppfattet at det 

ble sagt at ny E16 vil passere over E16 på toppen av Mobakken.  

 

Johansen ønsker at den nye vegen trekkes så langt vest som mulig i dette området for å spare dyrket 

mark, og i tillegg gi mindre konsekvenser for bebyggelse i området. 

 

Den kommunale vannledningen i området kommer fra Mælingen og ligger sør for fv. 162 

Busundveien, før den krysser Busundveien vest for nr. 210. 

 

Deler av dreneringen på Johansens eiendom kommer ned og krysser under fylkesvegen i bunnen av 

Mobakken. I tillegg går åpne grøfter samme veien. Drenering krysser også øst for Busundveien 210. 

 

Johansen er positiv til at det kommer ny veg, han mener regionen trenger det. Dersom alternativ A1a 

blir valgt, håper Johansen innspillene hans vil bli tatt hensyn til, og at det vil bli en åpen og grei dialog 

i det videre arbeidet. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Flere av forholdene Johansen peker på, er såpass detaljerte at de ikke vil bli tema før i senere planfaser 

(reguleringsplan og byggeplan). Se kapitlet «Forskjellen mellom kommunedelplan og 

reguleringsplan» foran i denne rapporten for en forklaring på hvilken detaljering man har på de ulike 

plannivåene. Det blir naturligvis bare relevant å gå nærmere inn i disse temaene for områdene ved 

Salmakerplassen og Hagen dersom et alternativ i grønn korridor blir valgt gjennom 

kommunedelplanprosessen. 

 

Kartet nedenfor viser hvordan den nye vegen i dette området er tegnet nå. Det er viktig å være klar 

over at dette kun er et eksempel, og at løsningen vil bli videre bearbeidet og optimalisert i 

reguleringsplanfasen dersom et alternativ i grønn korridor blir valgt gjennom vedtak av 

kommunedelplanen. Vi ser at vegen slik den er lagt nå krysser fv. 162 Busundveien i bunnen av 

Mobakken (ikke i toppen).  
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Figur 22: Eksempel på mulig vegløsning i området Salmakerplassen – Hagen 

Johansen ønsker at vegen forskyves lengst mulig vestover. Muligheten for dette kan man se nærmere 

på i reguleringsfasen dersom grønn korridor blir valgt. Det er imidlertid viktig å være klar over at det 

er begrensninger for hvor store justeringer som er mulige.  Se karet nedenfor. Vegens plassering ved 

Lahaugen er i stor grad bundet. Her er vegen lagt mellom Lamyra naturreservat på østsiden og 

bebyggelse på vestsiden. Fra Lahaugen til Busundveien går ny E16 på bru. Brua er tegnet med en slak 

kurve. Kurven kan gjøres noe krappere, men det er begrenset hvor mye. Plasseringen av brua må også 

ses i forhold til hvor det er hensiktsmessig å krysse Busundveien, som er tenkt lagt under ny E16.  
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Figur 23: Vegens plassering ved Lahaugen er i stor grad bundet. Dette gir bindinger for hvor mye justering som er mulig 

videre nordover 

Johansen håper på en god og åpen dialog videre. Det er Vegvesenet også innstilt på. 

 

Vi viser også til merknad D22 fra Ole Rishovd, som uttrykker ønsker vi oppfatter at er 

sammenfallende med Johansens. 

 

  

Lahaugen 

Salmakerplassen 

Hagen 
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D2 Per-Erik Berge 

 03.02.2013 

 

Berge viser til at han i utlandet har sett at man deler flerfeltsveger slik at ikke alle feltene følger 

samme trasé. 

 

Berge foreslår at ny E16 deles på denne måten. Han foreslår at vegen legges i tunnel gjennom 

Steinsåsen.  Deretter legges to felt langs dagens veg over Steinssletta og videre mot Hønefoss. De to 

andre feltene, de vestlige feltene, foreslår han at legges lengre vest. Berge foreslår at de to traseene 

føres sammen i Styggedalen. 

 

Slik Berge ser det, vil denne løsningen gi vesentlig mindre inngrep i de vestlige områdene, og 

nåværende tilknytning til Hønefoss vil kunne beholdes for to av feltene uten at det skapes ny trengsel. 

Han mener videre at det finnes flere tverrgående vegforbindelser som trolig vil kunne tilpasses 

nødvendige på- og avkjøringsmuligheter. 

 

Berge spør om utbygging på denne måten vil spare jordbruksland, om inngrepene i omstridte områder 

vil bli mindre, og om Hønefoss bys behov for å ta vare på innfarten fra sør vil bli bedre ivaretatt enn 

om man fører E16 til Styggedalen. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Vi forstår Berge slik at han tar utgangspunkt i at ny E16 føres fram som firefeltsveg til Stein i tunnel 

gjennom Steinsåsen, det vil si slik alle alternativ i rød korridor gjør. 

 

Vi forstår videre innspillet slik at når vegen nord for Stein deles i to tofeltsveger med hver sin trasé, er 

det snakk om to enveiskjørte veger, det vil si at for eksempel to felt i retning nordover følger 

eksisterende E16-trasé, mens to felt i retning sørover legges i en ny trasé lengre vest, enten i retning 

grønn eller blå korridor. 

 

Kravene til veggeometri legger betydelige begrensninger på hvor «smidig» en veg med fartsgrense 

100 km/t kan tilpasses omgivelsene. De to nye vestre feltene i Berges løsning vil derfor medføre 

betydelige inngrep, blant annet på jordene på Steinssletta. Det er ikke tegnet noen slik løsning. Vi vet 

derfor ikke hva som vil være mulig å få til, og det er heller ikke beregnet arealinngrep og vurdert 

konsekvenser. 

 

Ved at man gjør eksisterende E16 om til en enveiskjørt veg med to felt (for eksempel to nordgående 

felt), skapes en rekke problemstillinger med hensyn til alle vegene som i dag er knyttet til vegen. Et 

eksempel er fv. 241 Hadelandsveien. I dag kan man kjøre E16 fra Hvervenmoen til Ringvoll og svinge 

inn på fv. 241 der. Slik vi forstår Berges løsning, vil man i den måtte kjøre via Styggedalen, på ny E16 

sørover derfra og for eksempel til Stein, der man vil måtte snu og kjøre nordover på den andre delen 

av E16 til Ringvoll. Det ville bli en rekke slike problemstillinger. Generelt kan en si at løsningen vil gi 

et dårligere tilbud til de som kjører lokalt enn i dag, mens gjennomgangstrafikken vil få et tilbud 

tilsvarende det den får i de andre løsningene med ny veg. Lokalvegene i området vil få økt belastning 

fordi de vil fungere som forbindelseslinjer mellom de to delene av E16. 

 

Eksisterende E16-trasé har ikke kurvatur til å kjøre 100 km/t. Skal man ha denne hastigheten for den 

halvdelen av E16 som skal benytte eksisterende trasé, vil det bli nødvendig med justeringer og 

omlegginger av vegen. I tillegg ville naturligvis alle kryss måtte gjøres om som følge av at vegen blir 

enveiskjørt. 

 

De nevnte forholdene gjør at Vegvesenet ikke anbefaler å gå videre med Berges løsningsforslag. 

 



104  
E16 Skaret - Hønefoss 

Sammendrag av innkomne merknader til forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning 

med kommentarer fra Statens vegvesen 

D3 Knut Langslet 

 05.02.2013 

 

Langslet er spesielt opptatt av konsekvensene for Hole bo- og rehabiliteringssenter, Rudsøgardsveien 

22, dersom ny E16 legges på bru over Kroksund slik det er foreslått. Han peker på at en slik 

vegløsning vil komme nær bo- og rehabiliteringssenteret og gi plager i form av støy og støv, samt 

medføre at trivselen for de eldre blir dårligere. Videre peker Langslet på at det vil bli vanskelig å 

utvide bo- og rehabiliteringssenteret, noe han mener det vil bli behov for hvis befolkningsveksten i 

Hole fortsetter. 

 

Med bakgrunn i dette foreslår Langslet en alternativ bruløsning lengre vest, der brua starter på 

Elstangen og kommer i land på Tistangen (Rudstangen), se skisse nedenfor. Langslet peker på at en 

slik bruløsning ikke vil gi noen problemer knyttet til bo- og rehabiliteringssenteret. I tillegg peker han 

på at vegen blir kortere, og at det er en omvei å legge vegen om Rørvik camping, samt at det 

sannsynligvis også vil bli kortere tunnel gjennom Fekjæråsen. 

 

  
Figur 24: Langslets skisse av alternativ bruløsning 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Vi viser til kapitlet «Alternative bruløsninger over Kroksund» foran i denne rapporten. Der er det blant 

annet vist en mulig bruløsning som ligger nær den Langslet foreslår. 

 

 

D4 Nils Andreas Moen 

 11.02.2013 

 

Moen stiller spørsmål ved om Hønefoss skal være endestoppet for en firefeltsveg, og peker på at E16 

er en gjennomfartsveg for trafikk som skal videre på riksveg 7 til Hallingdal og Vestlandet og på E16 i 

retning Bergen. Han peker på at en firefeltsveg vil beslaglegge mye areal, blant annet dyrket mark. 

 

Moen mener at firefeltsvegen fra Skaret bør avsluttes ved rasteplassen (før man begynner 

nedoverbakkene mot Elstangen/Rørvik). Fra rasteplassen mener Moen at E16 bør legges i gul korridor 
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som tofeltsveg pluss «krabbefelt» via Åsa til Eggemoen/Nymoen. Han peker på at dette vil gi kortere 

veg til Jevnaker, Hadeland og Bergen, og at det er mye industri på Hensmoen og Eggemoen. 

 

Moen mener at riksveg 7 bør starte ved rasteplassen og gå i eksisterende E16-trasé til Rørvik, deretter 

fortsette i rød korridor med bru eller tunnel til Vik, og derfra følge eksisterende veg gjennom Hole til 

Hvervenmoen. Vegen rustes opp til tofeltsveg med «krabbefelt». 

 

En slik løsning gir etter Moens syn en ringveg rundt Hønefoss, slik at man får redusert noe av 

trafikken gjennom byen. 

 

Moen mener videre at i stedet for firefeltsveg, kan Bergensbanens forkortelse bruke en av de røde 

korridorene gjennom Hole. Dette mener han vil spare mye nedbygging av matjord. 

 

Dersom det blir firefeltsveg i grønn korridor (alternativ A1a), mener Moen at vegen bør bygges 

parallelt med jernbanen helt til E16 og rv. 7 møtes (Ve-krysset). 

 

Avslutningsvis skriver Moen at det snakkes mye om Ringeriksbanen og firefeltsveg til 

Ringerike/Hønefoss, men at det vel er Bergensbanens forkortelse og gjennomfartsveg til 

Bergen/Vestlandet det dreier seg om. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Moen stiller spørsmål ved om firefeltsvegen skal ende på Hønefoss. Vegvesenet ser at det kan være 

gode argumenter for å forlenge firefeltsvegen til Ve-krysset, der E16 og rv. 7 møtes. Denne 

problemstillingen er nærmere omtalt i kapitlet «Forlenge prosjektet til Ve-krysset» foran i denne 

rapporten. 

 

Det foreligger ingen planer om firefeltsutbygging av verken rv. 7 eller E16 nord og vest for Ve-

krysset. Det er heller ingen signaler om dette i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014 

– 2023. 

 

Trafikkmengden på rv. 7 er vesentlig mindre enn på E16. En telling på rv. 7 ved Ramsrud i 2009 viste 

en årsdøgntrafikk på 4300 kjt./døgn. Som kjent åpnet ny rv. 7 på strekningen Ramsrud – 

Kjeldsbergsvingene i november 2011, og ny rv. 7 på strekningen Sokna – Ørgenvika er under bygging 

med planlagt åpning i 2014. 

 

E16 har større trafikkmengde, men denne synker jo lengre nord for Hønefoss man kommer. Mellom 

Ve-krysset og Veien-krysset går det ca. 10 000 kjt./døgn på E16. Nord for Veien synker dette til ca. 

9000 kjt./døgn. Ved Nymoen (rasteplassen) er trafikkmengden ca. 8500 kjt./døgn, og ved Hensmoen 

(nord for krysset til næringsområdet) ca. 5200 kjt./døgn. (Alle tellinger fra 2010.) 

 

De trafikale konsekvensene av Moens delte løsning der rv. 7 starter ved rasteplassen mellom Skaret og 

Rørvik og følger dagens E16-trasé mens ny E16 legges i gul korridor øst for Steinsfjorden med 

forlengelse til Eggemoen/Nymoen er ikke analysert i transportmodellen. I forbindelse med 

høring/offentlig ettersyn av forslaget til planprogram i 2010 kom det imidlertid innspill om en 

lignende løsning. Dette er omtalt i dokumentet «E16 Skaret – Hønefoss. Sammendrag av innkomne 

merknader til forslag til planprogram med kommentarer fra Statens vegvesen». Dokumentet finnes på 

prosjektets internettside http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Planprogram. I denne 

rapporten er det et eget kapittel om gul korridor på sidene 16-23. De grove trafikkberegningene som 

ble gjort den gang tyder på at dersom man bygger en veg i gul korridor med forlengelse til E16 ved 

Nymoen, samt vegforbindelse til Jevnaker, vil vegløsningen kunne få betydelig trafikk. Imidlertid 

pekte vi på at mandatet til vårt prosjekt, slik det var angitt i Nasjonal transportplan 2010 – 2019 

(St.meld. nr. 16 (2008-2009), s. 235) var å planlegge E16 mellom Skaret og Hønefoss. Vegvesenet 

fant derfor ikke grunnlag for å utrede veglenker fra Åsa til Jevnaker og fra Åsa til Nymoen i prosjektet 

E16 Skaret – Hønefoss.  

 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Planprogram
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Moen skriver om «tofelts veg med krabbefelt» både i gul korridor og ved oppgradering av 

eksisterende veg gjennom Hole til Hvervenmoen. Med krabbefelt menes vanligvis et ekstra kjørefelt 

for tunge kjøretøyer i stigninger der tungtrafikken må ned i hastighet.  Det vil si at man på enkelte 

strekninger vil få en trefeltsveg (ett felt nedover, to felt oppover). Det fremgår ikke av Moens merknad 

hvor omfattende han mener behovet for krabbefelt er. Vegvesenet ser uansett at løsningen Moen 

foreslår vil bety betydelige kostnader, både til ny veg i gul korridor og oppgradering av eksisterende 

veg. Løsningen kan derfor bli krevende å finansiere. Videre vil løsningen medføre inngrep og negative 

konsekvenser både langs ny veg og langs eksisterende veg.  

 

Moen foreslår at Bergensbanens forkortelse (Ringeriksbanen) kan gå i en av de røde korridorene 

gjennom Hole. Det er ikke mulig på grunn av geometri-kravene som gjelder for jernbanen. Vi viser i 

den anledning til kapittel 9.5.2 i konsekvensutredningen. 

 

 

D5 Sindre Nørgaard 

 14.02.2013 

 

Nørgaard mener at det ikke står noe i kortversjonen av konsekvensutredningen om fordelen ved en 

tunnelløsning fra Smiujordet til Bymoen med hensyn til støy. Han mener at dette viktige punktet er 

utelatt, og peker på den høye støyen i Viksområdet i dag som eksempel på at støy er viktig. 

 

Nørgaard anbefaler at vegen legges i tunnel fra Kroksund til Bymoen. Han mener det er tre gevinster 

ved dette. For det første unngår man støy, for det andre bevarer man et sjeldent kulturlandskap, og for 

det tredje unngår man unødvendig ødeleggelse av dyrket mark. 

 

Nørgaard mener at bruløsningen som er vist nå kommer i land for nær Hole bo- og 

rehabiliteringssenter, noe som vil gi støy og redusere beboernes mulighet for utendørs rekreasjon. 

Videre mener han at tunnelinnslaget ved Kroksund ligger for høyt og dominerende i kulturlandskapet. 

Nørgaard mener vegen bør flyttes noen hundre meter sørover og at tunnelen bør gå inn lavere i 

terrenget. Dersom vegen går inn i vika sør for Gomnæs (Rudsøgarden/Røssigarden), vil både bo- og 

rehabiliteringssenteret og andre beboere i området bli betydelig skånet.  

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Det er riktig som Nørgaard påpeker at det ikke står noe i kortversjonen av konsekvensutredningen om 

forskjellen mellom veg i dagen og veg i tunnel når det gjelder støy. Legger man vegen i tunnel, vil 

støyen forsvinne. I hovedrapporten for konsekvensutredningen er det vist støysonekart både for 

alternativ A1a med veg i dagen over Smiujordet og for alternativ A12a med veg i tunnel mellom 

Kroksund og Bymoen (figur 6-12 og figur 6-14). Detaljerte støysonekart er tilgjengelige på prosjektets 

internettside http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Kommunedelplan. Tegning X003 viser 

støysonene i alternativ A1a og tegning X005 viser støysonene i alternativ A12a i grønn korridor. 

Tilsvarende forskjeller er det mellom alternativ A1b og A12b i blå korridor (tegning X006 og X008). 

 

Når det gjelder mulig alternativ plassering av brua over Kroksund, viser vi til kapitlet «Alternative 

bruløsninger over Kroksund» foran i denne rapporten. 

 

  

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Kommunedelplan
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D6 Lise Sværi  

 Udatert, mottatt 19 og 20.02.2013 

 

Sværi har levert to merknader, som begge er vedlagt bak i denne rapporten. De to merknadene 

behandles her sammen. 

 

Sværi er for et forbedret transporttilbud på strekningen Skaret – Hønefoss. Med bakgrunn i 

kortversjonen av konsekvensutredningen mener hun å ha funnet tre avgjørende forhold som taler mot 

alternativene Vegvesenet anbefaler og aksepterer. Sværi håper kommunen vil vektlegge disse 

forholdene i sin vurdering. 

 

Det første forholdet Sværi påpeker er at bruene over Kroksund i både anbefalt alternativ A1a og 

aksepterte alternativ A1b går i kurve. Hun siterer fra kortversjonen av konsekvensutredningen, side 14, 

der det står «En slik løsning vil ikke kunne brukes av jernbanen […]» . Sværi mener dette betyr at man 

vil få to bruer som ligger ved siden av hverandre når det eventuelt bygges en jernbane, noe hun syns er 

en uforståelig kortsiktig løsning. 

 

Det andre forholdet Sværi påpeker, er at den nye vegen er vurdert å føre til at konkurranseforholdet 

mellom buss og bil forskyves i bilens favør. Hun mener det er et stort problem, og at det er utelatt i 

oppsummeringen i kortversjonen.  

 

Det tredje forholdet Sværi påpeker, er at Vegvesenet anbefaler alternativ A1a på tross av at det står 

klart i rapporten at alternativet medfører betydelige negative miljøkonsekvenser. 

 

Sværi mener at kortversjonen av konsekvensutredningen beskriver de fysiske miljøomkostningene, 

men ikke gjør noen vurderinger av de visuelle konsekvensene for miljøet.  

 

Sværi avslutter med at selv om Statens vegvesen etter hennes syn ser ut til å være ubekymret for 

naturen i Hole, håper hun at kommunestyret er av en annen oppfatning. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Sværis sitat fra kortversjonen av konsekvensutredningen, side 14, er hentet fra omtalen av «Mulige 

endringer av vegløsningene», og er begrunnelsen for at Vegvesenet har sett på en alternativ bruløsning 

over Kroksund, se figur. Den opprinnelige bruløsningen innebærer ei bru med slak kurve. En slik 

løsning kan ikke brukes av jernbanen. Derfor er det tegnet en annen løsning der E16 går inn i en tunnel 

på en drøy kilometer sør for Rørvik og tar kurven i tunnelen. Dette gjør det mulig med ei rett bru over 

Kroksund. Ei slik bru vil ha mulighet til å kunne kombineres med jernbanebru dersom det blir aktuelt 

å legge Ringeriksbanen over Kroksund. Det kan enten skje ved at det bygges to bruer parallelt eller 

ved at veg og jernbane går på en felles brukonstruksjon. Vi viser for øvrig til kapitlet «Alternative 

bruløsninger over Kroksund» foran i denne rapporten. 

 

Det riktig som Sværi påpeker at den nye vegen er vurdert å medføre at konkurranseforholdet mellom 

buss og bil forskyves i bilens favør (unntatt i gul korridor). Det er noe uklart hva Sværi mener med at 

dette er utelatt i oppsummeringen av kortversjonen. Kortversjonen er en oppsummering av 

konsekvensutredningens hovedrapport (som er på ca. 500 sider), og konkurranseforholdet mellom 

buss og bil er omtalt for alle korridorene (kortversjonen side 5, 7, 10, 11 og 13). Det er ikke skrevet 

noen oppsummering av kortversjonen. Det kan være at Sværi sikter til at forholdet buss/bil ikke er 

omtalt på nytt i kortversjonens avsnitt om Vegvesenets anbefaling, og det er riktig.  

 

Det er riktig at Vegvesenet anbefaler alternativ A1a på tross av at dette har betydelige negative 

miljøkonsekvenser. For nærmere informasjon om hvordan prissatte konsekvenser (beregnet nytte i 

kroner) er vurdert opp mot ikke-prissatte konsekvenser (miljøkonsekvenser), viser vi til kapittel 8 i 

hovedrapporten for konsekvensutredningen. Der står det blant annet:  
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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 (Konsekvensutredningens hovedrapport, side 8-

12). 

 

Vi viser også til kapitlet «Sammenstilling av prissatte 

konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, regionale 

virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten, der det 

blant annet gis en redegjørelse for hvordan Vegvesenet har 

kommet frem til sin anbefaling. 

 

Sværi mener at kortversjonen ikke gjør noen vurderinger av 

de visuelle konsekvensene for miljøet. I 

konsekvensutredningen er de visuelle kvalitetene vurdert 

under temaet landskapsbilde. For en fyldig omtale av dette 

temaet vises det til konsekvensutredningens hovedrapport, 

kapittel 7.2 Landskapsbilde (30 sider) og til egen 

temarapport om landskapsbilde (185 sider). Begge rapporter 

er tilgjengelige på prosjektets internettside 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Kommune

delplan. Vegvesenet mener at konsekvensene for 

landskapsbilde er grundig utredet. I kortversjonen var det 

ikke plass til noen fyldig omtale av temaet, men det er gitt en 

kort omtale under overskriften «Ikke-prissatte konsekvenser 

(miljøkonsekvenser)» for hver av de fem korridorene. 

 

D7 Bjørn Geirr Harsson 

 21.02.2013 

 

Harsson har tidligere vært mostander av E16 gjennom Hole, 

men har skiftet mening. Han mener at det er behov for en 

firefeltsveg ut av Oslo i retning vestover, og at det er naturlig 

at en slik veg går gjennom Hole. Harsson mener derfor det 

beste man kan gjøre i Hole er å jobbe for en trasé som tjener 

kommunen best mulig og som skåner Holes enestående 

kulturlandskap. 

 

Harsson mener at en justert veglinje i grønn korridor vil være 

det beste for Hole. Han ønsker å skyve vegen over 

Smiujordet nordover (nordøstover) i forhold til hvordan den 

ligger i alternativ A1a og legge vegen i tunnel gjennom åsen 

til Bymoen.  

 

I området ved Storelva mener Harsson det bør være mulig å legge vegen så høyt over terrenget at 

fuglereservatet (våtmarksområdene) som er vernet av Ramsar-avtalen kan sies å være beskyttet. 

 

Figur 25: Utdrag fra kortversjonen av 

konsekvensutredningen, side 14 

 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Kommunedelplan
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Kommunedelplan


109 
E16 Skaret – Hønefoss 

Sammendrag av innkomne merknader til forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning 

med kommentarer fra Statens vegvesen 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Slik Vegvesenet oppfatter Harssons alternative løsning, vil den være en kombinasjon av 2-løsningene i 

rød korridor og 12-løsningene i grønn/blå korridor. Vegvesenet vurderer at en slik løsning trolig vil 

være mulig å bygge. Illustrasjonen nedenfor viser en mulig løsning. Det er tegnet en annen krysstype 

enn i opprinnelig alternativ 2 for å redusere arealbeslaget på Smiujordet.  Vegvesenet er usikre på 

grunnforholdene der vegen skal inn i tunnel under Røyseveien øst for Løken. I dette området kan det 

bli behov for å rive hus for å bygge betongtunnel som man etterpå fyller masser oppå. Det er en 

kostbar måte å bygge på. Vegvesenet har ikke beregnet kostnadene ved denne alternative løsningen 

over Smiujordet. 

 

 
Figur 26: Mulig løsning med veg over Smiujordet som går inn i tunnel til Bymoen ved Løken 

 

Den viste løsningen vil gå utenfor båndleggingssonen til alternativene i grønn og blå korridor, slik at 

det vil være nødvendig å utarbeide et nytt forslag til kommunedelplan som må på høring og offentlig 

Gjesval 

Smiujordet 

Sørenga 

Løken 
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ettersyn. Det vil også være nødvendig med et tillegg til konsekvensutredningen som behandler denne 

løsningen. Konsekvensene på Smiujordet vil være omtrent de samme som i rødt alternativ 2 (noe 

mindre arealbeslag), og dermed relativt like konsekvensene i alternativ 1 i grønn og blå korridor. Det 

kan være verdt å merke seg at både Fylkesmannen i Buskerud og Riksantikvaren i sine 

høringsuttalelser har innsigelse til vegløsninger i dagen over Smiujordet. Vegvesenet er derfor usikre 

på om det er hensiktsmessig å utrede en løsning til med veg i dagen i dette området.  

 

Vegvesenet ønsker å presisere at grønn korridor ikke direkte berører arealer som per i dag er vernet og 

har Ramsar-status, men den går nær verneområdet Lamyra. Videre krysser korridoren områder som er 

foreslått vernet på to steder ved Busund. Dersom disse områdene blir vernet, får de sannsynligvis også 

Ramsar-status.  

 

Eksemplet på veg som er tegnet i denne planfasen innebærer ei ca. 700 m lang bru fra Lahaug over 

Storelva og Sandtangen til Busundveien (se kartet under). I eksemplet som er tegnet nå ligger brua ca. 

10 meter over Storelva. Bygging av ei høyere bru vil ikke endre konsekvensene for områdene under 

brua. 

 

 

 
Figur 27: Bru over Storelva og Sandtangen. Brua er ca. 700 m lang og ligger ca. 10 m over Storelva 
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D8 Håkon Lindstad 

 21.02.2013 

 

Lindstad er opptatt av tapet av jordbruksmark og barrierevirkningen som blå korridor innebærer, og 

støtter Statens vegvesens anbefaling av grønn korridor. Han er også opptatt av vanningsanlegg og 

annen landbrukstilknyttet infrastruktur som blir berørt hvis blå korridor velges.  

 

Lindstad peker videre på potensialet skogsområdet sør for Hvervenmoen har for utbygging, til 

utvidelse av næringsområdet, eventuelt til skole og boligbygging. Området kan også være aktuelt for 

nydyrking for å styrke gårdens ressursgrunnlag. Ny E16 i blå korridor vil være til hinder for en slik 

utvikling. 

 

Veg i blå korridor vil beslaglegge mange dekar dyrket mark. Lindstad peker på at bare ca. 3 % av 

Norges areal er dyrket. Han mener at vern av dyrket mark må prioriteres foran våtmarksområder.  

 

Lindstad foreslår at planleggingen av blå korridor skrinlegges og at videre planlegging gjøres i grønn 

korridor. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Ved valg av blå korridor vil tiltaket medføre arealbeslag og oppdeling av den aktuelle eiendommen. 

Statens vegvesen anbefaler i blå korridor den alternative løsningen med veg sør for Hvervenmoen, og 

forutsetter at en egen landbrukskryssing med tilstrekkelige dimensjoner etableres i forbindelse med 

nytt sørvendt kryss ved Hverven gård.  Dette vil gi en tilfredsstillende forbindelse mellom 

gårdsbebyggelsen og arealene på vestsiden av den nye vegen. 

 

Vanningsanlegg og annen eksisterende landbrukstilknyttet infrastruktur som blir berørt av tiltaket vil 

bli kartlagt i forbindelse med senere planprosesser, og nødvendige tiltak for å ivareta disse gjennom-

ført i forbindelse med byggeprosjektet. Nødvendige bygninger for gårdsdriften som blir berørt vil bli 

gjenoppbygget eller på annen måte erstattet. 

 

Vegvesenet ser at skogsområdet sør for Hvervenmoen kan ha potensial for flere typer utbygging. Det 

er imidlertid ikke vedtatt noen plan for området, og så langt vi kjenner til heller ikke igangsatt 

planarbeid. Vegvesenets vurderinger er derfor basert på områdets planstatus i dag, som er at det er et 

LNF-område (landbruks-, natur og friluftsområde) i kommuneplanens arealdel.  

 

Gjennomføring av tiltaket vil, uansett trasévalg, medføre stort beslag av dyrket mark. I tråd med 

nasjonale målsetninger ønsker Statens vegvesen å redusere tapet av dyrket mark i tilknytning til sine 

aktiviteter mest mulig. Hensynet til dyrket mark må imidlertid veies opp mot andre viktige 

samfunnshensyn. Vegvesenet har anbefalt en av traseene som vil gi minst tap av jordbruksmark 

(alternativ A1a i grønn korridor). 

 

D9 Erik Moe Haugen 

 Udatert, mottatt 25.02.2013 

 

Moe Haugen ønsker grønn korridor, og mener at blå korridor ikke vil gi flere som kjører innom 

Hønefoss enn grønn korridor. Han peker på at hensynet til utviklingen på Hvervenmoen har vært et 

argument for blå korridor. Moe Haugen mener imidlertid at det er viktigere å gi gode betingelser for 

Helgelandsmoen, der det er store utviklingsmuligheter som begrenses av vegkapasiteten. Grønn 

korridor vil gi god vegforbindelse til Helgelandsmoen. 

 

Blå korridor vil medføre større beslag av landbruksjord enn grønn korridor og være negativ for flere 

gårdsbruk. Den er også svært negativ for kulturlandskapet.  
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Moe Haugen mener at kostnadsforskjellen mellom grønn og blå korridor trolig er større enn det som 

fremgår av utredningen, da det trolig må bygges flere driftskryssinger dimensjonert for dagens 

landbruksmaskiner i blå korridor enn det som fremgår av utredningen.  

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Behovet for driftskryssinger må vurderes nærmere i den videre planleggingen av alternativet som blir 

valgt gjennom vedtak av kommunedelplanen. 

 

D10 Stein Bøhmer 

 25.02.2013 

 

Bøhmer peker på at E16 først og fremst er en hovedveg mellom Øst- og Vestlandet, men at det er 

viktig å forsøke å ta vare på verdiene i Hole gjennom å unngå nærføring til tettsteder og i størst mulig 

grad ta vare på naturen og landbruksjorda. Bøhmer mener at grønn og blå korridor da er de eneste 

brukbare. 

 

Bøhmer peker på at bruer ofte er vakre og at utsynet fra bruene gir god reklame for bygda. Tunneler 

mener han er dyre og unødvendige, og de gir ingen reklame for bygda. I stedet for å bruke penger på 

tunnel, mener Bøhmer man bør bruke penger på flere bruer, over våtmarker, over stier og 

skogsbilveger, og for å gi dyr kryssingsmuligheter. 

 

I Hole bør det etter Bøhmers oppfatning maksimalt være to kryss på E16. Det ene mener han bør ligge 

ved Rørvik. Han mener det ikke må bygges kryss på Smiujordet, både fordi det tar for mye 

jordbruksareal og fordi det er korte avstander til alternativene. Et kryss kan eventuelt legges på 

Bymoen, Helgelandsmoen eller Norderhov. 

 

Bøhmer mener at tunnelene man må ha, må være toløpstunneler, og at det må legges opp til at 

trafikken alltid vil kunne gå som toveistrafikk i det ene løpet når det andre løpet er stengt. 

Omkjøringsveger vil Bøhmer ikke ha. Da vil han heller ha tre tunnelløp der bruken av det midterste 

styres av behovet. 

 

Lokalbefolkningens gevinst vil slik Bøhmer ser det være at nåværende veger alltid vil være 

tilgjengelige og ha lite trafikk. Han håper at det ikke er kommunene som skal overta driften av 

nåværende riks- og fylkesveger. Bøhmer peker på at det uavhengig av E16 er behov for forbedring av 

flere lokale kommunale veger. 

 

Bøhmer foretrekker grønt alternativ A1a, men syns også blått alternativ A1b virker brukbart. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Bøhmers overordnete tanker om at E16 er en hovedveg mellom Øst- og Vestlandet stemmer godt med 

Nasjonal transportplan, der E16 inngår i en korridor (transportplanens korridor 5) med et nettverk av 

forbindelser over fjellet mellom Østlandet og Vestlandet. 

 

Utsynet fra veg, bruer og tunneler er vurdert under temaet reiseopplevelse, som inngår i kapitlet om 

landskapsbilde i konsekvensutredningen. Når det gjelder brua over Kroksund, er det i forslaget til 

bestemmelser i kommunedelplanen lagt inn følgende bestemmelse: «Ved senere detaljutforming av 

brua over Kroksund skal det tas hensyn til fuglelivet i området. Brua må ikke føre til at 

vanngjennomstrømmingen i sundet blir dårligere». 
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Bøhmer ønsker at det skal brukes flere penger på bruer istedenfor lange tunneler. Bruene skal gå over 

våtmarker, over stier og skogsbilveger, samt gi dyr kryssingsmuligheter. Behovet for kryssinger av ny 

E16, og dermed antall bruer/underganger, vil bli vurdert nærmere i videre planlegging. Statens 

vegvesen vil også peke på at byggekostnadene for bru er høyere enn for tunnel, og at økte brulengder 

vil øke kostnadene for prosjektet betydelig. Både bru og tunnel er mye dyrere enn veg i dagen. 

 

Når det gjelder kryss i Hole, er det lagt opp til tre kryss i grønn korridor: Rørvik, Smiujordet eller 

Bymoen og Helgelandsmoen. I blå korridor er det to kryss, Rørvik og Smiujordet eller Bymoen. 

Krysset på Rørvik er i begge tilfeller et halvt kryss som betjener trafikk i retning mot Skaret. I tillegg 

til å ha en funksjon ved normal trafikk vil også kryssene ha en funksjon når tunneler må stenges, se 

også avsnittet under. Statens vegvesen mener man vil få velfungerende løsninger med det antallet 

kryss som ligger inne i planene nå. Dersom Hole kommune ønsker det, kan krysset på Bymoen 

vurderes tatt ut av alternativ A1a i grønn korridor og alternativ A1b i blå korridor, forutsatt at man 

finner en tilfredsstillende løsning for omkjøring ved stengt tunnel. 

 

Det er riktig som Bøhmer påpeker at det vil være behov for å stenge tunneler, både på grunn av 

uforutsette hendelser og planlagt vedlikehold. I planen er alle tunnelene planlagt med fire kjørefelt 

fordelt på to løp. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om det ved tunnelstengninger skal kjøres 

tovegstrafikk i løpet som ikke stenges eller om trafikken skal dirigeres inn på en omkjøringsveg. Dette 

vil avklares i videre planlegging. Statens vegvesen tror ikke en løsning med tre tunnelløp for å unngå 

bruk av omkjøringsvegene er noen god løsning. Hovedgrunnene til dette er: 

 Å bygge et eget løp av beredskapsårsaker vil være svært kostbart. 

 Ved brann i tunnelen vil man sannsynligvis stenge alle tunnelløp selv om det er tre, da blir det 

uansett behov for omkjøringsveg. 

 Tre tunnelløp vil gjøre at arealbeslaget i portalområdet blir mye større. Med krav til 

vegbredder og fjellstabbe mellom tunnelløpene vil en slik løsning bli over 50 m bred. Denne 

økte bredden vil strekke seg i lang avstand fra tunnelportalene 

 

Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvem som skal eie dagens E16 når den nye E16 står ferdig. Det er 

etter det vi kjenner til ingen planer om å overføre ansvar for drift og vedlikehold av riks- og 

fylkesveger til kommunene.  

 

 

D11 Stein Sværi, Karstein Ljåstad, Frank Bratlie, Tor Bråthen med flere 

 01.03.2013 

 

De fire innsenderne er initiativtakere til en merknad som totalt har fått 88 underskrifter. 

Underskriftslistene er vedlagt sammen med merknaden i sin helhet bak i denne rapporten. 

 

Initiativtakerne til merknaden er beboere i Kroksund- og Rørvik- området som får store ulemper 

dersom planlagt brukryssing blir valgt. 

 

Initiativtakerne mener at innholdet i konsekvensutredningen ble kjent nærmest som en «bombe» for 

mange i forbindelse med den politiske førstegangsbehandlingen 22. januar 2013. Det påpekes at 

høringsperioden er svært kort. Initiativtakerne hevder at berørte i andre områder har hatt tidligere 

innsikt og muligheter for å komme med innspill underveis i prosessen. 

 

Gruppen støtter alle merknader som innebærer krav om undersjøisk kryssing av 

Tyrifjorden/Steinsfjorden (Kroksund).  

 

Dersom det ikke er til å unngå at fjorden må krysses med bru, kan gruppen verken forstå eller 

akseptere at det må skje med det de karakteriserer som «en sterkt buet bru langt inne i Kroksundet.» 

Gruppen fremmer derfor krav om en tilleggsutredning for å endre traseene for alternativ A1 og A12. 
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Gruppen presenterer tre skisser av løsninger de mener må vurderes. 

 

Den første skissen viser gruppens forslag til justering av alternativ A12. Her foreslås ei bru som starter 

ved Elstangen og går i rettere linje mot Fekjæråsen, deretter rett inn i tunnel ved landingspunktet, og 

så videreføring på samme måte som for alternativ 12 i konsekvensutredningen. 

 
Figur 28: Forslag til justering av alternativ A12 (rett strek illustrerer brua gruppen foreslår) 

Den andre skissen viser gruppens forslag til justering av alternativ A1. Her forslås ei bru som starter 

ved Elstangen og går i rettere linje mot Smiujordet så langt vest som mulig, og deretter tilpasses grønn 

eller blå korridor som i konsekvensutredningen. 

 

 
Figur 29: Forslag til justering av alternativ A1 (rett strek illustrerer brua gruppen foreslår) 

Den tredje skissen viser en mer omfattende endring av grønn eller blå korridor. Her foreslås ei bru som 

starter ved Elstangen, går nær nordspissen av Storøya og videre mot Bjørketangen, deretter tilpasning 

til grønn eller blå korridor. 
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Figur 30: Forslag til mer omfattende justering av blå eller grønn korridor (rett strek illustrerer ny bru/veg slik gruppen 

foreslår) 

 

 

Gruppen lister opp en rekke argumenter for de tre bruløsningene: 

 Bevare det vakre og unike Kroksundet 

 Unngå at bebyggelse må rives og bomiljøer ødelegges, dempe de negative 

miljøkonsekvensene for store deler av kommunens boligområder. Begge sider av sundet fra 

Elstangen til Sundvollen er bebodd, og Hole kommune har de senere årene satset stort på 

etablering av boligområde i området Klokkerlia/Elstangen. 

 Muliggjøre fortsatt virksomhet og turisme på Rørvik Camping 

 Sikre fortsatt gode rammebetingelser for bevaring og videreutvikling av Hole bo- og 

rehabiliteringssenter 

 

Gruppen peker på at forslagene deres i ulik grad vil sammenfalle med kravet om å unngå nedbygging 

av jordbruksarealer som har kommet fra mange andre. Forslaget om å justere alternativ A12 støtter 

kravet om å unngå nedbygging av jordbruksarealer, i særdeleshet Smiujordet. Forslaget til justert bru 

som i alternativ A1 kan ikke kombineres med alternativ A12, men også denne løsningen vil gi redusert 

nedbygging av jordbruksarealer, særlig vil Smiujordet bli spart. Dersom alternativ A12 med lang 

tunnel ikke blir akseptert, mener gruppen deres justerte utgave av A1 er en bedre løsning enn 

opprinnelig A1. Løsningen krever lengre bru, men annullerer behovet for tunnel gjennom Gjesval-

/Fekjæråsen. 

 

Gruppen peker på at deres forslag til en mer omfattende justering av blå eller grønn korridor gir 

mulighet for at vegen i større grad kan legges utenom dyrkede arealer. Også dette forslaget vil 

annullere behovet for tunnel, men vil innebære lengre bru. Samtidig vil det forkorte kjøredistansen.  

 

Gruppen mener at de to første justeringene de har foreslått ikke berører områder som er vernet, mens 

den siste løsningen delvis ligger utenfor områder som er vernet. 

 

Videre peker gruppen på at løsningene de har foreslått ligger nær løsninger Jernbaneverket har skissert 

i sin høyhatighetsutredning, og at løsningene gir mulighet for senere samordning med jernbanen. 

 

Så langt gruppen kan se, blir ingen boliger berørt i noen av gruppens forslag. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Sværi, Ljåstad, Bratlie og Bråthen mener at innholdet i konsekvensutredningen ble kjent nærmest som 

en «bombe» i forbindelse med den politiske førstegangsbehandlingen 22. januar 2013. I den anledning 

ønsker Vegvesenet å peke på en del punkter i planprosessen som har vært gjennomført i forkant av 

denne behandlingen: 
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 Planoppstart ble annonsert i Ringerikes Blad 15.02.2010. Det ble da gitt mulighet til å komme 

med merknader til planoppstarten innen 26.03.2010. Det kom seks merknader som ble besvart. 

 Vegvesenet sendte forslag til planprogram til kommunene Hole og Ringerike i mai 2010. 

Formålet med planprogrammet var å fastslå hvilke vegløsninger og hvilke konsekvenser som 

skulle utredes. Forslaget til planprogram ble behandlet politisk i Hole og Ringerike i mai og 

juni 2010. 

 Forslaget til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i månedsskiftet 

juni/juli 2010. Fristen for å komme med merknader ble satt til 1. oktober 2010. I 

høringsperioden ble det avholdt to åpne møter, et i Hole kommune 07.09.2010 og et i 

Ringerike 08.09.2010. Det kom inn 55 merknader i høringen/det offentlige ettersynet. 

 Kommunestyret i Ringerike fastsatte planprogrammet 31.03.2011 og kommunestyret i Hole 

gjorde det samme 11.04.2011. Med dette ble det bestemt hvilke vegløsninger som skulle 

utredes. 

 

Informasjon om prosjektet har vært tilgjengelig på internett og prosjektet har vært omtalt i Ringerikes 

Blad ved en rekke anledninger. Med bakgrunn i dette stiller Vegvesenet seg undrende til at beboerne 

langs Kroksund frem til 22. januar 2013 har vært ukjent med at det har foregått planlegging av ny E16. 

 

Initiativtakerne hevder at berørte i andre områder har hatt tidligere innsikt i planprosessen og 

muligheter til å komme med innspill underveis i prosessen. Som det fremgår av oversikten over, har 

alle som har ønsket det, hatt mulighet til å komme med innspill underveis, både i forbindelse med 

planoppstart og i forbindelse med høring/offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Mange benyttet 

seg av denne muligheten. 

 

Gruppen mener at høringsperioden er svært kort. Plan- og bygningslovens krav er minimum seks 

ukers høringsperiode. Dette kravet er oppfylt. Det er kommunene som er planmyndighet og har 

bestemt høringsperiodens lengde. Vegvesenet rådet i forkant av høringen kommunene til å forlenge 

høringsperioden utover lovens minstekrav fordi planmaterialet var svært omfattende. 

 

Løsninger med undersjøisk tunnel under Kroksund har vært vurdert i konsekvensutredningen. 

Vegvesenet har varslet innsigelse mot slike løsninger. Innsigelsene er begrunnet både med 

trafikksikkerhet (se bl.a. side 5-2 og 5-3 i konsekvensutredningens hovedrapport) og kostnader. 

 

Alternative bruløsninger over Kroksund er foreslått av flere. Dette temaet er derfor behandlet i et eget 

kapittel, «Alternative bruløsninger over Kroksund», foran i denne rapporten. 

 

D12 Rolf Hatlinghus 

 06.03.2013 

 

Hatlinghus engasjerer seg fordi han mener valg av grønn eller blå korridor vil føre til meningsløs 

ødeleggelse av friluftsområder, miljøverdier og kulturlandskap i Holebygda. Han peker på at i tillegg 

til arealet som går med til selve vegen, tilsier erfaring at vegen vil medføre utbyggingspress på 

arealene langs vegen, slik at et betydelig større areal vil bli beslaglagt på sikt. Hatlinghus mener vegen 

bør gå over Steinssletta, slik den har gjort i lang tid. 

 

På strekningen Rørvik – Stein ønsker Hatlinghus at ny veg bygges etter alternativ A2 i rød korridor. 

Han mener det er viktig at vegen skal brukes, og at den derfor må ha kryss på Smiujordet med 

tilknytning til Vik. Hatlinghus mener at det kan være mulighet for å spare viktige arealer ved å legge 

vegen nærmere Vik, få til en god kryssutforming og støyskjerming mot de nærmeste boligene.  

 

Slik Hatlinghus ser det, kan Vik sentrum tilknyttes ny E16 ved at trafikk fra sør kjører av enten på 

Rørvik eller på Smiujordet, og at man kjører på igjen nordover ved Stein, og motsatt for trafikk 
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nordfra. Han mener at vegserviceanleggene på Vik da fortsatt kan betjene den nye vegen, samtidig 

som Vik blir støyfri. 

 

Etter at vegen har kommet ut av tunnelen ved Stein foreslår Hatlinghus en kryssløsning han mener er 

enklere enn Vegvesenets løsning.  

 

Over Steinssletta mener Hatlinghus man i hovedsak bør beholde den rette vegen, men at noen slake 

kurver kan være aktuelle for å følge dagens veg og spare mest mulig jordbruksareal. I krysset med 

Selteveien ønsker Hatlinghus at det etableres en stor haug der E16 går gjennom og Selteveien føres 

oppå og forbindes med Kalkverksvegen (Vollgata) for å opprettholde denne tverrforbindelsen i bygda. 

Stein gård tilknyttes det samme lokalvegnettet. Ønsker man en bedre forbindelse mellom 

Gihleåsen/Sørum og Selte, mener Hatlinghus at Fegata kan rustes opp. I nord mener han gamlevegen 

kan benyttes som atkomstveg til boliger og til gang- og sykkelveg. 

 

 
Figur 31: Hatlinghus' skisse av løsningen han foreslår over Steinssletta 
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Langs E16 over Steinssletta ønsker Hatlinghus at det etableres ca. 2,5 m høye jordvoller som tilplantes 

eller gror til med vegetasjon. Mot vegbanen vil Hatlinghus ha viltgjerde. Han mener en slik 

vegetasjonssone vil gjøre at vegen «forsvinner» og at det kan utvikles et lokalt viltmiljø for småvilt og 

fugler i vegetasjonssonen. Haugen ved Seltevegen der E16 går i kulvert under må etter Hatlinghus’ 

mening være stor nok til at den også kan fungere som viltkryssing. I områder der vegen går nær 

bebyggelsen må annen type støyskjerming tilpasset omgivelsene benyttes. 

 

Nord på Steinssletta ønsker Hatlinghus at vegen legges i tunnel under Gihleåsen og kobles til blå 

korridor ved Gusgården. Hatlinghus ønsker et halvt sørvendt kryss nord på Steinssletta (se kart), men 

mener at krysset ved Gusgården kan sløyfes.  

 

 
Figur 32: Hatlinghus' skisse av løsningen han foreslår fra nord på Steinssletta til Gusgården 

Hatlinghus mener at hans løsning vil ivareta et godt kollektivtilbud på en mye bedre måte enn grønn 

og blå korridor fordi løsningen hans gir fleksibilitet for bussene. De kan kjøre på den nye vegen på 

Hvervenmoen og bruke den sørover, de kan kjøre gamlevegen til nord på Steinssletta og på den nye 

vegen der, og de kan velge å kjøre om Vik ved å ta av fra E16 ved Stein og kjøre på E16 igjen ved 

Rørvik. 

 

Hatlinghus mener at den nye vegen bør føres frem til Ve-krysset, der E16 og rv. 7 skiller lag. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Hatlinghus’ forslag har mange fellestrekk med alternativ A2c i rød korridor. Alternativ A2c er rangert 

som et av de dårligste alternativene med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser (nr. 28 av 30). 

Alternativet har fått karakteristikkene «Verst» og «Negativt, strider mot nasjonale mål». Dette er de 

samme karakteristikkene som er gitt alternativ A1a i grønn korridor og alternativ A1b i blå korridor 

(rangert som nr. 27 og 29 mht. ikke-prissatte konsekvenser). Vegvesenet kan derfor ikke se at 

Hatlinghus’ løsning er noe bedre miljømessig enn alternativ A1a og A1b. Forskjellen ligger heller i 

hvilke områder de miljømessige konsekvensene oppstår. 
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Både Fylkesmannen i Buskerud og Riksantikvaren har innsigelse til alternativ i grønn og blå korridor 

som innebærer veg i dagen over Smiujordet. Det er derfor grunn til å tro at de også vil ha innsigelse 

mot alternativ 2 i rød korridor, og dermed også Hatlinghus’ løsning. 

 

Alle løsninger i rød korridor, også Hatlinghus’ løsning, vil beslaglegge betydelige arealer dyrket mark 

på Steinssletta, både til ny E16 og til lokale veger som må legges om. Det er derfor grunn til å tro at 

Fylkesmannen i Buskerud vil ha innsigelse til Hatlinghus’ løsning grunnet beslag av dyrket mark på 

samme måte som de har til alle løsninger det har vært laget forslag til kommunedelplan for. 

 

Riksantikvaren har innsigelse til blå korridor fordi de mener den har for store negative konsekvenser 

for kulturmiljøet på Norderhov. Hatlinghus’ løsning går i samme trasé som blå korridor forbi 

Norderhov, og Riksantikvaren vil derfor sannsynligvis ha innsigelse også mot Hatlinghus’ løsning. 

 

Hatlinghus foreslår at det fylles opp til en haug ved krysset mellom E16 og Selteveien, der E16 legges 

i kulvert under haugen og Selteveien legges over. Haugen skal også fungere som viltkryssing. Denne 

haugen vil bli meget stor. Selve kulverten vil få en høyde på rundt 7 meter (inkludert selve 

kulvertkonstruksjonen), i tillegg må det fylles minst en meter masse oppå kulverten hvis det skal være 

mulig å få vegetasjon der. Total høyde blir da minimum 8 meter. Kulvertens bredde blir rundt 30 

meter. Vegen ned på begge sider av kulverttaket kan maksimalt ha 8 % stigning/fall. Det vil si at det 

teoretisk trengs en strekning på minimum 100 meter på hver side av kulverten for å komme ned på 

terrengnivå. I praksis trengs det mer enn 100 meter for å få en vegkurvatur uten «knekker». Totalt vil 

det altså være snakk om en lengde på rundt 250 meter fra man begynner å kjøre opp på haugen til man 

er nede på den andre siden (i overkant av 100 m på hver side pluss kulvertens bredde på rundt 30 m). 

Hatlinghus ønsker at haugen i tillegg skal fungere som viltkryssing. Hvis dette skal fungere, må 

kulverten ha en lengde på 50-70 meter. Vegvesenet stiller imidlertid spørsmål ved hvor stort behovet 

for viltkryssing er i dette området. 

 

Haugen ved Seltevegen vil som man forstår måtte bli svært stor. Den vil bli ruvende i det flate 

landskapet på Steinssletta. Haugen vil også bli liggende nær kulturmiljøet på Stein gård. I tillegg vil 

den beslaglegge dyrket mark. Disse forholdene vil medføre negative konsekvenser for landskapsbilde, 

kulturmiljø og naturressurser (landbruk). 

 

Ut fra Hatlinghus’ skisse kan det se ut som om atkomsten til Stein gård ikke har fått noen 

tilfredsstillende løsning. Hvordan skal man for eksempel kjøre hvis man skal fra Stein gård til Vik? 

 

Over Steinssletta ønsker Hatlinghus at det bygges voller med høyde ca. 2,5 meter som beplantes eller 

får gro til. Vegvesenet er enig i at disse vollene vil være gunstige med hensyn til støy fra E16. Vi vil 

imidlertid peke på at vollene vil bli svært synlige i det åpne, flate landskapet på Steinssletta. Det vil 

være negativt for landskapsbildet i området. I den forbindelse nevnes at Steinssletta er et av 22 

utvalgte kulturlandskap i jordbruket på landsbasis. Vollene vil også medføre beslag av dyrket mark. 

 

Nord på Steinssletta har Hatlinghus tegnet et kryss med eksisterende E16 før den nye vegen går inn i 

tunnel under Gihleåsen. Krysset er tegnet på frihånd og forholder seg ikke til nødvendige 

kurvaturkrav. Legger man disse kravene til grunn, er det ikke fysisk mulig å plassere rundkjøringen 

der Hatlinghus plasserer den og samtidig få plass til alle ønskede tilknytninger. Dersom man skal få 

plass til en rundkjøring med de ønskede tilknytningene i området, synes det nødvendig enten å rive 

bygninger eller å forlenge tunnelen med en løsmassekulvert.  

 

Når det gjelder videreføring av prosjektet til Ve-krysset, viser vi til kapitlet «Forlenge vegen til Ve-

krysset» foran i denne rapporten. 
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D13 Susan Rødsjø 

 08.03.2013 

 

Familien til Rødsjø kjøpte hus i Gamleveien Boligsameie i 2007, og fikk den gang informasjon fra 

Hole kommune om at det ikke forelå planer for endring av området. Familien flyttet fra Oslo til Hole 

blant annet for å unngå store veger og trafikkstøy i nærmiljøet, og for å kunne leve i et område med 

stillhet og frisk luft. 

 

Rødsjø er bekymret for at tilknytningsvegen mellom et eventuelt kryss på Smiujordet og Vik vil 

medføre inngrep og trafikkstøy som ødelegger nærmiljøet. Hun oppfordrer til at det ikke bygges kryss 

på Smiujordet. 

 

Rødsjø mener at noe kanskje må gjøres med E16, men oppfordrer til at det satses mye mer på 

kollektivtrafikken i bygda. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
De fire kartutsnittene nedenfor viser beregnet støy i området ved Gamleveien Boligsameie i fire 

situasjoner: dagens situasjon, uten ny veg i 2043, med ny veg i alternativ A1a (kryss på Smiujordet) i 

2043 og med ny veg i alternativ A1b (kryss på Smiujordet) i 2043. 

 

   
 

 

   
 

 

 

Figur 34: Beregnet støysituasjon i 2043 uten ny E16 

 

Figur 36: Beregnet støysituasjon i 2043 med ny E16 i 

alternativ A1b med kryss på Smiujordet 

 

Figur 35: Beregnet støysituasjon i 2043 med ny E16 i 

alternativ A1a med kryss på Smiujordet 

 

Figur 33: Beregnet støysituasjon i dag (2012) 
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Den røde fargen på figurene viser støynivå på 65-70 dB Lden, mørk gul viser støynivå 60-65 dB Lden, 

lys gul støynivå 55-60 dB Lden og grønn støynivå under 50 dB Lden. I konsekvensutredningens 

hovedrapport, kapittel 6.6.1 Støy er det redegjort nærmere for måleenheten for støy og for gjeldende 

regelverk. Her skal bare nevnes at Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2012) operer med to soner. Rød sone angir områder som ikke er egnet for 

støyfølsom bruk. Gul sone angir områder der man kan oppføre støyfølsom bebyggelse dersom 

avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Boliger er et eksempel på støyfølsom bebyggelse. 

Fargebruken på kartene over er slik at det røde tilsvarer rød sone i Miljøverndepartementets veileder 

og de to gulfargene til sammen tilsvarer gul sone i veilederen. 

 

Vi ser at støynivået er beregnet å øke noe fra 2012 til 2043 selv om det ikke bygges ny veg. Grunnen 

til dette er at trafikkmengden forventes å øke. Dersom man bygger ny veg med kryss på Smiujordet, 

kommer det en ny støykilde av betydning for Gamleveien Boligsameie. Vi ser at med ny veg i 

alternativ A1a er det beregnet en del støy som følge av trafikken til og fra krysset på Smiujordet. I 

alternativ A1b er det beregnet mindre støy fordi det er beregnet mindre utveksling av trafikk mellom 

E16 og Vik. Hovedårsaken til dette er at med alternativ A1b (blå korridor) er den nye vegen tilknyttet 

Hvervenmoen. I grønn korridor (alternativ A1a) går den nye vegen til Styggedalen. Dermed vil en del 

trafikk til Hønefoss velge å kjøre ny E16 til Smiujordet, ta av der, kjøre gjennom Vik og benytte 

eksisterende E16 videre til Hønefoss (tilsvarende for trafikk fra Hønefoss i retning sørover). 

 

Det er viktig å være klar over at utredningene som er gjort nå er på et overordnet nivå. Når man 

zoomer inn på enkeltområder på støykartene slik som det er gjort her, er usikkerheten i beregningene 

stor. Et annet viktig forhold er at beregningene er utført uten støyskjermer. Beregningene viser således 

ikke hvor mye støy man blir utsatt for, men hvor det er behov for støyskjerming. Støyskjermingen må 

vurderes nærmere i reguleringsplanfasen for det alternativet som blir valgt gjennom vedtak av 

kommunedelplanen. Vegvesenet regnet med at det vil være mulig å støyskjerme slik at boligene i 

Gamleveien Boligsameie ikke får støy over retningslinjene i Miljøverndepartementets veileder. 

Støyskjermene kan imidlertid i seg selv være en ulempe, blant annet fordi de kan redusere utsikten. 

 

D14 Arild Løken 

 08.03.2013 

 

Løken ser frem til at ny E16, firefelts motorveg til Oslo, skal bli en realitet. Han mener at man må 

være villig til å ofre arealene som går med til vegen, at det nå er gjort nok utredninger og at vegen må 

bygges så fort som mulig. Løken støtter alternativ A1a i grønn korridor. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Tas til orientering. 
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D15 Marius Dahl Bratlie 

 Udatert, mottatt 13.03.2013 

 

Bratlie ønsker at brua over Kroksund i alternativ A1a og A1b legges lengre sør enn eksemplet som er 

tegnet i forslaget til kommunedelplan. Bratlies forslag til ny brutrasé fremgår av kartet nedenfor. 

 
Figur 37: Marius Dahl Bratlies forslag til alternativ brutrasé 

Bratlies forslag til trasé ligger innenfor båndleggingssonen, men er trukket så langs vest i denne sonen 

som mulig. 

 

Bratlie mener at hensynet til brukerne av Kroksund må veie tungt, og at det er viktig med ei bru som 

har høy estetisk kvalitet. Vegvesenets forslag til bru mener han ligger for langt inne i Kroksund og for 

tett på eksisterende bru.  

 

Bratlie legger også vekt på at Vegvesenets bruforslag vil komme i land nær Hole bo- og 

rehabiliteringssenter og vil forringe utsikten for beboerne der, samt medføre støy og støv. Han mener 

også at traseen vil være til hinder for videre utbygging av bo- og rehabiliteringssenteret sørover. 

 

Beboerne på begge sider av Kroksund, fra Elstangen til Sundvollen, vil også være tjent med at brua 

legges lengre sør. Hole kommune har de senere årene blant annet satset på et stort boligområde i 

Klokkerlia/Elstangen. For beboerne i nedre Kroksund betegner Bratlie Vegvesenets foreslåtte 

bruløsning som katastrofal. 

 

Bratlie oppfordrer til at Hole kommune og andre myndigheter søker å beskytte boligområder så langt 

det er mulig. Han mener det er politikernes oppgave å tenke på mer enn bare økonomi. 

 

Bratlie siterer fra kortversjonen av konsekvensutredningen, der det påpekes at det i senere planlegging 

vil bli arbeidet videre med veglinja og at den kan bli flyttet innenfor båndleggingssonen. 
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Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Bratlies forslag til alternativ bruløsning over Kroksund ligger innenfor båndleggingssonen. Det vil 

derfor være mulig å regulere denne linja dersom et av forslagene til kommunedelplan som har vært på 

høring/offentlig ettersyn blir vedtatt.  

 

Fordi løsningen ligger innenfor båndleggingssonen og kan vurderes innenfor kommunedelplanens 

rammer i reguleringsplanfasen, har ikke Vegvesenet arbeidet videre med denne løsningen nå.  

 

For mer om alternative bruløsninger over Kroksund, viser vi til kapitlet «Alternative bruløsninger over 

Kroksund» foran i denne rapporten. 

 

D16 Arne Ramsland 

 10.03.2013 

 

Ramsland mener det må være en selvfølge at man bygger en ny veg for videre utvikling av samfunnet 

og at vegen må tåle trafikken de neste 50 – 100 år. Han mener det kun er veg i grønn korridor som vil 

dekke formålet. Ramsland mener at alternativ A12a er det beste, men ønsker justeringer for å forbedre 

traseen. 

 

På Strekningen Rørvik – Bymoen går Ramsland inn for alternativ 12 med bru og lang tunnel. 

Ramsland ønsker å flytte krysset ved Rørvik litt mot vest (sørvest), slik at man får ei rett bru som 

kommer i land på nordsiden ca. 250 m vest (sørvest) for Vegvesenets forslag. Dette for å skåne Hole 

bo- og omsorgssenter, samt for å gjøre det mulig å bygge jernbanebru parallelt med vegbrua. 

Ramsland mener at man må bygge lang tunnel for å skjerme Viksområdet for støy og støv. 

 

På strekningen Bymoen – Styggedalen mener Ramsland at krysset ved Helgelandsmoen kan utgå når 

man har fullt kryss på Bymoen fordi kjøreavstanden mellom de to kryssene er svært kort. Ved å fjerne 

krysset på Helgelandsmoen sparer man areal og man kan støyskjerme vegen bedre. Mellom Bymoen 

og Helgelandsmoen mener Ramsland at det bør anlegges flere kulverter slik at man kan bruke 

løypenettet i området. 

 

I tillegg til ny veg i grønn korridor mener Ramsland det må gjøres tiltak på eksisterende veger ved at 

strekningen fra Styggedalen til Eggemoen utbedres for å få bukt med det Ramsland mener er en håpløs 

trafikksituasjon i Hønefoss. Han mener at dersom denne strekningen utbedres, vil trafikksituasjonen i 

Hønefoss løse seg fordi omkjøringsvegen vil bli brukt og trafikken vil fordele seg på seks alternative 

veger til og fra Hønefoss sentrum. 

 

Ramsland oppfordrer på det sterkeste Holes politikere til å vise politisk handlekraft og til å arbeide 

aktivt for å påvirke Ringerike kommune til å velge samme korridor. Hvis kommunene ikke blir enige, 

mener Ramsland det nok en gang viser at dagens demokratiske prinsipper er ubrukelige når det gjelder 

vegbygging. 

  

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Det har kommet en rekke forslag om å flytte brua over Kroksund sørover. Problemstillingen er omtalt 

i kapitlet «Alternative bruløsninger over Kroksund» foran i denne rapporten. Der er det også vist en 

alternativ bruløsning der brua er flyttet mot sør og vest. På nordsiden av sundet er denne alternative 

brua flyttet i størrelsesorden 400 m sør/vest for Vegvesenets opprinnelige løsning, mens Ramsland 

foreslår ca. 250 m. Vi har flyttet brua lengre for å treffe fjell, slik at vegen kan gå inn i tunnel. På 

Rørvik-siden av sundet er vårt eksempel på alternativ løsning flyttet helt sør til Elstangen, dvs. lengre 

sør enn Ramsland foreslår. Ramsland beskriver ikke nøyaktig hvor han tenker seg brua plassert sør for 

Rørvik. Vår vurdering tilsier at det vil være enklere å få plassert brua, og at konsekvensene vil være 

mindre, om brua går ut fra Elstangen enn om den går ut fra et punkt noe sør for Rørvik. Slik vi 
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oppfatter det, vil intensjonen i Ramslands forslag være ivaretatt i Vegvesenets eksempel på alternativ 

bruløsning. 

 

Ramsland foreslår å ta krysset på Helgelandsmoen ut av planen når man har fullt kryss på Bymoen. 

Avstanden mellom de to kryssene er ca. 3 km langs ny E16. Langs eksisterende lokalveger vil 

avstanden mellom de to kryssene bli rundt 6 km. På Helgelandsmoen utvikles næringsparken, noe som 

vil bidra til økt trafikkmengde. Lokalvegene i området er relativt smale og dårlig egnet til større 

trafikkmengder. Dersom et av de to kryssene på Helgelandsmoen eller Bymoen skal tas ut av planen, 

vurderer Vegvesenet det som mer hensiktsmessig å ta ut krysset på Bymoen. Behovet for kryss bør 

vurderes nærmere i den videre planleggingen. Vegvesenet ser imidlertid at krysset kan føre til økt 

belastning på fv. 158 Røyseveien mellom Bymoen og Vik. Konsekvensutredningen vurderer ikke 

denne problemstillingen nærmere, og det er derfor noe man bør se mer på i reguleringsplanfasen 

dersom alternativ A12a eller A12b blir valgt. Vegvesenet ser også at selve krysset vil medføre inngrep 

i klimasonen og at krysset kan medføre utbyggingspress (omtalt i konsekvensutredningen, se side 9-6). 

Krysset på Bymoen har ikke noen betydning for E16 som hovedvegrute. Krysset er tatt med i 

planforslaget for at man lokalt skal få muligheter til å benytte den nye vegen. I tillegg har krysset en 

funksjon ved stenging av tunnelen. Omkjøringsruta vil da være at man benytter dagens E16 fra 

Styggedalen til Rørvik, men det er tenkt at kjøretøy som befinner seg mellom Styggedalen og Bymoen 

når tunnelen stenges, kjører av i krysset på Bymoen. Dette må det finnes en annen løsning for dersom 

krysset på Bymoen ikke skal inngå i prosjektet. Tar man krysset på Bymoen ut av prosjektet, vil det gi 

litt mindre nytte fordi de som ville ha benyttet krysset ikke får nytten krysset ville gitt. Samtidig vil 

utelatelse av krysset bety noe reduksjon i kostnadene. Vegvesenet er villig til å vurdere å ta krysset ut 

av planen dersom Hole kommune ønsker det. 

 

Behovet for kryssingsmuligheter, både for vilt og turløyper, på strekningen Bymoen – 

Helgelandsmoen må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen. Både antall kryssingsmuligheter, type 

og plassering må vurderes. 

 

Ramsland ønsker utbedring av strekningen Styggedalen – Eggemoen. Vegvesenet ser at det kan være 

gode argumenter for at prosjektet E16 Skaret – Hønefoss bør forlenges til Ve-krysset. En slik mulig 

forlengelse er omtalt i kapitlet «Forlenge prosjektet til Ve-krysset» foran i denne rapporten. 

Vegvesenet ser det ikke som aktuelt å innlemme den videre strekningen Ve – Eggemoen i prosjektet 

E16 Skaret – Hønefoss. Det pågår for tiden en egen konseptvalgutredning for transportsystemet i 

Hønefoss-området der man ser på hvordan trafikksituasjonen i Hønefoss kan bedres.  

 

 

D17 Lars Thoresen 

 Udatert, mottatt 13.03.2013 

 

Thoresen påpeker at Hole kommune vil bli sterkt berørt av ny E16. Han setter spørsmålstegn ved om 

en ny firefeltsveg er nødvendig for utviklingen i distriktet. Han spør også om det er den utviklingen 

Hole ønsker som oppnås med ny E16. 

 

Thoresen mener at å bygge ny E16 i blå eller grønn korridor, som Statens vegvesen ønsker, vil gi alt 

for store konsekvenser for Holebygda. Han viser til at våtmarksområder, kulturlandskap, 

rekreasjonsområder med joggestier, skiløyper og badeplasser vil forsvinne for alltid, og at vegen er et 

irreversibelt tiltak.  

 

Til slutt oppfordrer Thoresen Hole kommune og Vegvesenet til å velge bort grønn og blå korridor og i 

stedet tenke fremtidsrettet og legge mer vekt på hensynet til miljø og menneske, inkludert gode 

kollektive løsninger. 
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Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Thoresen har rett i at ny E16 vil medføre betydelige negative konsekvenser for Hole, noe som også 

fremgår av konsekvensutredningen. I kapitlet «Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten er det redegjort for hvorfor 

Vegvesenet likevel har kommer frem til at vi anbefaler alternativ A1a i grønn korridor og aksepterer 

alternativ A1b i blå korridor. 

 

 

D18 Gunilla og Geir Hansen 

 11.03.2013 

 

Gunilla og Geir Hansen stiller spørsmål ved om det er behov for firefeltsveg gjennom Holebygda. De 

peker på at ny veg i grønn eller blå korridor vil medføre store miljøkonsekvenser i Hole. I stedet 

ønsker de at man ser nærmere på muligheten for utbedring av eksisterende veg. 

 

Hansens ønsker ny veg i rød eller rosa korridor. De mener at man da sikrer at Vik fortsatt vil kunne 

utvikles som sentrum i Hole. Hansens foreslår at man for å øke kapasiteten på vegen kan bygge 

trefeltsveg der to av tre felt brukes i en retning ved helgestart, mens to av tre felt brukes i motsatt 

retning ved helgeslutt, regulert med lys. 

 

Hansens peker på at konsekvensutredningen viser at busstransporten taper i forhold til bilen ved ny 

firefelts E16. De mener at vegen fortsatt må gå om Vik og at man må satse på å legge til rette for 

busstransport, blant annet for pendlerne, dersom Hole og Ringerike skal bli attraktive for nye 

innbyggere. 

 

Områdene rundt Viksenga, Borgeng og Rytteraker er mye brukt som friluftsområde i det daglige fordi 

det er nærfriluftsområde for mange. Hansens peker på at dette er en kvalitet som gjør området 

attraktivt for mange, men som kan bli svært forringet av en ny veg. 

 

På åpen kontordag fikk Hansens informasjon om at noen ønsker å legge vegen nærmere boligfeltet på 

Viksenga enn i Vegvesenets forslag. Dette mener de er en trussel mot boområdet, og at støy og andre 

plager fra vegen vil gjøre at de ikke lenger kan fortsette å bo på Viksenga. 

 

Dersom rød eller rosa korridor ikke blir valgt, ber Gunilla og Geir Hansen om at vegen legges i tunnel 

fra og med Gjesvalåsen til Bymoen slik at man unngår å ødelegge miljøet i denne delen av bygda. De 

mener det vil være et enormt tap for bygda om vegen legges i dagen på denne strekningen. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Det kan synes som om Gunilla og Geir Hansen oppfatter rød og rosa korridor som det samme, eller 

tilnærmet det samme, som utbedring av eksisterende E16. Vegvesenet ønsker derfor å presisere at 

både rød og rosa korridor innebærer firefeltsveg.  

 

Rød korridor innebærer firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. Den nye vegen ligger i og nær dagens 

E16 på strekningen Skaret – Rørvik og over Steinssletta. I tillegg går noen av løsningene i rød korridor 

forbi Vik. Ellers går alternativene i rød korridor i ny trasé. Noen av løsningene i rød korridor har veg i 

dagen og kryss på Smiujordet. Ny veg i rød korridor medfører betydelige negative miljøkonsekvenser. 

Hvor store konsekvensene er, avhenger av hvilket alternativ i rød korridor det er snakk om. (I alt er det 

15 alternativ i rød korridor.) Tabell 8-4 i konsekvensutredningen viser hvordan de ulike alternativene 

er rangert med hensyn til konsekvenser for ikke-prissatte konsekvenser (miljøkonsekvenser). Alle 

alternativ i rød korridor gir negative konsekvenser, men alternativene som i stor grad har tunnel gir 

færre negative konsekvenser enn alternativ med mer veg i dagen. Vegvesenet har varslet innsigelse 

mot alle alternativ i rød korridor. Innsigelsene er begrunnet med trafikksikkerhet og/eller kostnader. 

(Se kapittel 11 Anbefaling i konsekvensutredningen for nærmere redegjørelse.) 
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Rosa korridor innebærer firefeltsveg med fartsgrense 80 km/t. Alternativene i denne korridoren ligger i 

og nær dagens E16, unntatt på strekningen Rørvik – Vik, der også rosa korridor innebærer veg i ny 

trasé. Rosa korridor innebærer også negative miljøkonsekvenser, men flere av løsningene i rosa 

korridor er blant de som gir minst negative konsekvenser (jf. tabell 8-4 i konsekvensutredningen). 

Vegvesenet har varslet innsigelse mot alle alternativ i rosa korridor. Innsigelsene er begrunnet i 

trafikksikkerhet og kostnader. (Se kapittel 11 Anbefaling i konsekvensutredningen for nærmere 

redegjørelse.) 

 

Utbedring av eksisterende E16 er ikke omtalt i konsekvensutredningen. For nærmere redegjørelse 

viser vi til kapitlet «Utbedring av eksisterende E16» foran i denne rapporten. 

 

Når det gjelder Hansens forslag om å bygge trefeltsveg der retningen på det midtre feltet snus etter 

kapasitetsbehov gjennom lysregulering, er Vegvesenet skeptiske til om trafikksikkerheten blir god 

nok. Etter vår vurdering vil ikke lysregulering gi tilstrekkelig trafikksikkerhet. Risikoen for kjøring 

mot kjøreretningen og frontkollisjon er for stor.  Med den trafikkmengden som er på E16 Skaret – 

Hønefoss mener Vegvesenet at dersom det skal bygges ny veg, må den ha fysisk midtdeler mellom 

kjøreretningene. 

 

Det er riktig som Hansens påpeker, at konsekvensutredningen viser at ny firefelts E16 vil føre til at 

konkurranseforholdet mellom buss og bil forskyves i bilens favør. 

 

Hansens mener at forslag om å legge vegen nærmere Viksenga er en trussel for boligene i området. 

Slike forslag har imidlertid ikke kommet i høringen/det offentlige ettersynet. I merknad C22 fra 

Ringerike o-lag, merknad D23 fra Svein Solheim og Sverre Moen med flere og i merknad D34 fra 

grunneiere i Bymoen, Sørum og Mosmoen er det foreslått å justere traseen i grønn korridor mot øst. 

Alle disse merknadene dreier seg om justeringer nord for Kjelleberget. Merknad D23 og D34 legger til 

grunn at vegen går i tunnel til Bymoen/Kjelleberget (alternativ A12a), det vil si at den går i tunnel 

forbi Viksenga. Merknad C22 kommenterer ikke løsning sør for Kjelleberget. 

 

D19 Marte Rognlien og Nils Kristian Ødegaard 

 Udatert, mottatt 13.03.2013 

 

Rognlien og Ødegaard anbefaler grønn korridor med undersjøisk tunnel under Kroksund (alternativ 

A6a). Selv om alternativet er det dyreste i grønn korridor, mener de det er verdt prisen fordi det sparer 

Holebygda for støy, gir minst arealbeslag av dyrket mark og skog, samt at vanngjennomstrømmingen i 

Kroksund ikke påvirkes.  

 

Mellom Bymoen og Styggedalen mener Rognlien og Ødegaard det er en forutsetning at det blir satt 

opp viltgjerder og bygget flere kulverter slik at folk, dyr og landbruksmaskiner kan krysse vegen trygt. 

 

Rognlien og Ødegaard mener at alle andre alternativ vil medføre mye større sår i bygda gjennom 

konsekvenser for kulturlandskapet, fjorden og naturreservater. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Behovet for viltgjerder og kryssingsmuligheter for vilt, mennesker og landbruksmaskiner må jobbes 

videre med i reguleringsplanfasen for det alternativet som blir valgt gjennom vedtak av 

kommunedelplanen. 

 

Statens vegvesen har varslet innsigelse mot alternativ A6a og andre alternativ med undersjøisk tunnel 

under Kroksund. Innsigelsen er begrunnet med trafikksikkerhet og kostnader. Risikovurderingen av 

trafikksikkerhet som ble gjort i forbindelse med konsekvensutredningen konkluderte med at en 

undersjøisk tunnel med de stigningsforholdene det må bli ved kryssing av Kroksund, har uakseptabel 
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risiko når det finnes bruløsninger med langt lavere risiko for trafikantene. En undersjøisk tunnel er 

også svært kostbar. Tabellen under viser kostnadene for de tre alternativene i grønn korridor. 

 
Tabell 7: Kostnader og differanser i grønn korridor 

 Alternativ 
Beskrivelse strekningen 

Rørvik - Bymoen 
Kostnad Differanse 

 

A1a Bru, kort tunnel 4,63 milliarder kr - 

A6a Lang undersjøisk tunnel  6,72 milliarder kr 
2,09 milliarder kr dyrere enn A1a,  

1,26 milliarder kr dyrere enn A12a 

A12a Bru, lang tunnel 5,46 milliarder kr 0,83 milliarder kr dyrere enn A1a 

 

Når det gjelder avveiningen mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser og hvorfor Vegvesenet 

har anbefalt alternativ A1a på tross av at det medfører betydelige miljøulemper, viser vi til kapitlet 

«Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» 

foran i denne rapporten. 

 

D20 Hans Jørgen og Marthe Ingeborg Bihli 

 Udatert, mottatt 13.03.2013 

 

Hans Jørgen og Marthe Ingeborg Bihli støtter Vegvesenet i å ikke prioritere rød og rosa korridor, som 

de mener ville gitt for store inngrep i det utvalgte kulturlandskapet Steinssletta, samt beslaglagt store 

arealer dyrket mark. 

 

Bihli og Bihli peker på at en ny firefelts motorveg gjennom Hole vil medføre store inngrep ved å 

berøre kulturlandskap, beslaglegge dyrket mark og gi en fysisk og visuell barriere, uansett hvilken 

korridor som velges. Grønn korridor er planlagt i nærheten av flere verneområder, men berører ikke 

disse direkte. Ved kryssing av Storelva berøres et foreslått verneområde. Bihli og Bihli mener at 

Vegvesenet har lagt for stor vekt på kryssingen av det foreslåtte verneområdet. De mener statusen på 

vernearbeidet er uklart fordi området ikke fremgår i Direktoratet for naturforvaltnings egen database 

(Naturbase). Bihli og Bihli mener at de påståtte negative virkningene på naturmangfoldet i stor grad 

vil kunne reduseres gjennom avbøtende tiltak og god detaljplanlegging. De mener at mulig påvirkning 

på det mulig foreslåtte verneområdet ikke må tillegges avgjørende vekt ved valg av trasé for et 

vegprosjekt som har positive nyttevirkninger for Ringeriksregionen på sikt, samt for alle som ferdes 

mellom Oslo og Bergen. 

 

Bihli og Bihli mener at alternativ A12a i grønn korridor, med bru over Kroksund og lang tunnel til 

Bymoen, er den beste løsningen. De mener at de negative ikke-prissatte konsekvensene man sparer 

ved å velge denne løsningen fremfor Vegvesenets anbefalte alternativ A1a, er verd kostnadsforskjellen 

på rundt 800 millioner kr. En lang tunnel mellom Kroksund og Bymoen vil etter Bihli og Bihlis 

oppfatning være et viktig og nødvendig avbøtende tiltak til Hole kommune, som må avgi store areal til 

en ny firefeltsveg og får mange ulemper knyttet til vegen. Vegens nytteverdi er slik Bihli og Bihli ser 

det relativt liten for Hole, samtidig som kommunen får mange ulemper. Bihli og Bihli mener det da 

må være riktig at kommunen får en lang tunnel som avbøtende tiltak. De peker også på at selv om 

alternativ A12a gir lavere netto nytte for prissatte konsekvenser enn alternativ A1a, gir også A12a 

positiv netto nytte. 

 

Bihli og Bihli ber Hole kommune bruke sin rolle som planmyndighet og sørge for at alternativ A12a 

blir valgt. De mener alternativet vil være rasjonelt med hensyn til samfunnsnytte (beregnet nettonytte 

på pluss 860 mill. kr i konsekvensutredningen), og samtidig det miljømessig klart beste alternativet for 

Hole kommune.  
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Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Vegvesenet har ikke noen forklaring på hvorfor de foreslåtte verneområdene i Storelva ved Busund 

ikke er lagt inn i Naturbase. Det hersker imidlertid ingen tvil om at områdene er foreslått vernet. Vi 

viser i den anledning til Direktoratet for naturforvaltning (fra 01.07.2013 Miljødirektoratet) sin 

tilrådning til verneplan for Tyrifjorden, datert 18.10.2012, samt til merknaden fra Fylkesmannen i 

Buskerud, omtalt som merknad A1 i denne rapporten og vedlagt i sin helhet bak i rapporten. Vi 

oppfatter at det er godt samsvar mellom de faglige vurderingene i Vegvesenets konsekvensutredning 

og fylkesmannens vurdering. Fylkesmannen fremmer innsigelse til alternativene i grønn korridor fordi 

de bryter viktige sammenhenger i eksisterende og foreslåtte verneområder, berører truede naturtyper 

og leveområder for arter som er sterkt truet på strekningen Bymoen – Styggedalen. Vi tar 

fylkesmannens innsigelse som en indikasjon på at konsekvensene for det foreslåtte verneområdet i 

Storelva og andre verdier i området ikke er tillagt for stor vekt i Vegvesenets utredning.  

 

Avveiningen mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, eller mellom prissatt netto nytte og 

miljøulemper, er vanskelig. Vi viser til kapitlet «Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten for en redegjørelse for 

hvorfor Vegvesenet har anbefalt alternativ A1a og varslet innsigelse mot alternativ A12a. 

 

D21 Gry Hammer og Vegard Tunes 

 Udatert, mottatt 13.03.2013 

 

Hammer og Tunes protesterer mot alternativ A1a og A1b fordi alternativene vil gi store inngrep i 

nærmiljøet deres i form av arealbeslag, økt trafikk, forurensning og støy. I tillegg vil de samme 

alternativene medføre at verdifull dyrket mark og utmark går tapt, at landskapet forringes og at det blir 

inngrep i fredede våtmarksområder.  

 

Hammer og Tunes føler seg lurt av Hole kommune fordi de, da de kjøpte hus for fire år siden, ble 

forsikret om at det ikke forelå planer som kunne ødelegge eller endre noe i nærområdet der de kjøpte 

hus. Dersom Hole kommune går inn for løsningene som foreslås av Vegvesenet, mener Hammer og 

Tunes at kommunen ikke evner å tenke langsiktig nok. De mener at Hole kommune må se 

nytteverdien av å bevare det som gjør kommunen så verdifull og gå inn for løsninger som er 

skånsomme for Hole. 

 

Hammer og Tunes minner om at fylkesmannen har innsigelse til de fire alternativene det er utarbeidet 

forslag til kommunedelplan for (A1a, A12a, A1b og A12b).  

 

Hammer og Tunes ønsker alternativ A12a. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Når det gjelder avveiningen mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samt Vegvesenets 

anbefaling, viser vi til kapitlet «Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, regionale 

virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten. 

 

Fylkesmannens merknad er nærmere omtalt som merknad A1 i denne rapporten. 
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D22 Ole Rishovd 

 14.03.2013 

 

Rishovd eier Busund gård (gnr. 42, bnr. 11 og 18), som blir sterkt berørt av veg i grønn korridor 

mellom Storelva og fv. 162. Rishovd er likevel mest opptatt av at man velger den beste vegløsningen, 

det vil si den som er den beste for fremtiden.   

 

Rishovd ønsker at man forsøker å legge vegen/brua noe lenger mot sørvest. Han ønsker å få brua 

lengst mulig fra gårdstunet og samtidig få mest mulig uberørt areal på den siden av brua. Han antar at 

dette også vil være positivt for naboene langs Busundveien og på Salmakerplassen. 

 

Rishovd er bekymret for støyen fra veg og bru i området. Han lurer derfor på om det er planer for 

ekstra støyskjerming på denne strekningen. Støyskjerming vil være positivt både for mennesker og for 

dyre- og fuglelivet i det foreslåtte verneområdet som vegen går gjennom. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Vi viser til merknad D1 fra Rolf Christian Johansen, som uttrykker ønsker vi oppfatter er 

sammenfallende med Rishovds, og våre kommentarer til denne.  

 

De vegløsningene som er tegnet i denne fasen, er eksempler på hvordan vegen kan bli. I neste 

planfase, reguleringsplan, må det arbeides videre med å optimalisere plasseringen av vegen innenfor 

båndleggingssonen for det alternativet som blir valgt gjennom vedtak av kommunedelplanen. Dette 

gjelder også brua ved Busund dersom grønn korridor blir valgt. Likevel er det viktig å være klar over 

at det er begrensninger for hvor store justeringer som er mulige.  

 

Vegens plassering ved Lahaugen/Fredenshavn er i stor grad bundet. Her er vegen lagt mellom Lamyra 

naturreservat på østsiden og bebyggelse på vestsiden. Fra Lahaugen til Busundveien går ny E16 i bru. 

Brua er tegnet med en slak kurve. Kurven kan gjøres noe krappere, men det er begrenset hvor mye. 

Plasseringen av brua må også ses i forhold til hvor det er hensiktsmessig å krysse Busundveien, som er 

tenkt lagt under ny E16. Se kart under merknad D1. 

 

Støyskjerming av ny E16 skal også vurderes nærmere i reguleringsplanfasen. I kommunedelplanfasen 

er det gjort beregninger av støynivået 4 m over bakken for en situasjon uten støyskjermer på ny E16. 

Kartet nedenfor viser et utsnitt av støykartet for alternativ A1a i området ved Busund. For en nærmere 

forklaring av skalaen for støyberegningene, viser vi til kapittel 6.6.1 Støy i konsekvensutredningen. Vi 

ser at spredningen av støy ut fra vegen er mindre der vegen går i bru over terrenget ved Busund enn 

der vegen ligger på terreng lengre sør og nord. Dette skyldes at støyen i all hovedsak sprer seg 

oppover og til siden for vegen, i liten grad nedover. En veg som ligger høyere enn omgivelsene er 

derfor en fordel støymessig. Vi ser likevel at vegen forårsaker støy i området. Behovet for 

støyskjerming må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen. 

 

Vi vet ikke når reguleringsplanfasen for E16 Skaret – Hønefoss skal starte. 
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Figur 38: Utdrag av støysonekartet for alternativ A1a, området ved Busund 

 

D23 Svein Solheim og Sverre Moe  med flere 

 12.03.2013 

 

Solheim og Moe har levert merknad på vegne av 11 grunneiere og beboere i Svingerud, samt leder i 

Svensrud Naturbarnehage. SAU ved Svensrud Naturbarnehage har levert egen merknad, se merknad 

C7. 

 

Solheim og Moe m.fl. har valgt å fokusere på traseen for grønn korridor på strekningen 

Bymoen/Kjellerberget – Helgelandsmoen, men har også noen merknader knyttet til andre deler av 

prosjektet. 

 

Et sammenhengende skogsområde strekker seg fra Norderhov over Helgelandsmoen til Sælabonn, 

videre gjennom Borgenmoen og ut Rytteraker og Storøysundet. Området brukes til rekreasjon for 

lokalbefolkningen, og ungdom bruker skogsområdet rundt sentralidrettsanlegget til trening. 

Reguleringsplanen for Svensrudmoen idrettsanlegg ble vedtatt i desember 2012, og Hole kommune 

har startet arbeidet med utvidelse av anlegget. Svensrud Naturbarnehage bruker skogsområdet, som er 
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en viktig forutsetning for det pedagogiske lek- og læringsmiljøet. Store deler av området er regulert til 

klimavernsone. Området har også dyreliv, blant annet elg, rådyr, rev og hare. 

 

Solheim og Moe m. fl. peker på at den foreslåtte vegløsningen i grønn korridor vil dele skogsområdet 

og vanskeliggjøre utnyttelsen av området til skogsdrift, friluftsområde og klimasone. De mener også at 

den korte avstanden mellom vegen og boligbebyggelse i Svensrud og Svingerud, naturbarnehagen og 

idrettsanlegget, vil føre til at det blir betydelig støyplage. I tillegg vil vegtraseen medføre 

konsekvenser for HRAs gjenvinningsstasjon i Svingerud.  

 

Solheim og Moe m. fl. foreslår å legge vegen i grønn korridor så langt øst i båndleggingssonen som 

mulig, se skissen nedenfor. Dette mener de vil bevare sammenhengen i skogsområdet bedre og gi en 

bedre kurvatur på vegen. Slik de ser det, vil den justerte traseen danne et klart skille mellom dyrket 

mark og friluftsområde, og det sammenhengende skogsområdet vil gi støyskjerming for boliger, 

idrettsanlegget og barnehagen. De ønsker også at vegen legges dypt i terrenget og får voller på begge 

sider for å dempe støyen. 

 

Den justerte vegtraseen vil berøre noen av de vestligste områdene med dyrket mark. Solheim og Moe 

m. fl. foreslår at dette kompenseres ved at man dyrker opp noen av skogsområdene som havner på 

østsiden av vegen. Videre forutsetter de at eiendomsforholdene kan løses ved grensejusteringer og 

makeskifte mellom de berørte jordbrukseiendommene. De syns også det er rimelig at berørte 

skogeiendommer kan makeskiftes mot Hole prestegårds jord. 

 

Vegvesenet foreslår at Jørgen Moes vei skal krysse over E16. Solheim og Moe m. fl. ber om at det 

vurderes om denne vegen kan stenges ved Sørum/Fegata, og på den andre siden ved 

gjenvinningsstasjonen. Dette vil bety mindre inngrep i området og spare dyrket mark. Solheim og Moe 

m. fl. tror ikke det er noe problem for de som benytter vegen å reise om Helgelandsmoen eller 

Selteveien.  

 

Solheim og Moe m. fl. understreker at kryssingsmuligheter for skiløyper, turstier og eventuelt vilttrekk 

over/under E16 må innarbeides i planen. 
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Figur 39: Skisse som viser alternativ trasé foreslått av Svein Solheim og Sverre Moe med flere 

Solheim og Moe m. fl. har også noen synspunkter på øvrige deler av korridorene. De mener at det er 

storsamfunnets behov for rask transport som er hovedbegrunnelsen for E16, og at kryss er 

arealkrevende, støyskapende og kostbare. Etter deres syn vil Hole være godt betjent med to kryss, et 
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ved Rørvik og et på Grogsmoen/Helgelandsmoen. Det vil spare kulturlandskapet rundt Smiujordet, og 

man unngår en dyp, barriereskapende skjæring gjennom Borgenmoen. Vik blir et lokalsentrum med 

begrenset gjennomgangstrafikk. Solheim og Moe m. fl. mener dette næringsmessig vil gå utover 

bensinstasjoner og serveringssteder, men sannsynligvis ha begrenset betydning for annen forretnings- 

og servicevirksomhet. 

 

Solheim og Moe m. fl. mener at det planlagte krysset ved Helgelandsmoen bør trekkes sørover slik at 

tilknytningen til Helgelandsmoen legges sør for nåværende bebyggelse. 

 

Solheim og Moe m. fl. mener at konsekvensutredningen er utarbeidet uten samarbeid med 

Jernbaneverket om en eventuell Ringeriksbane, noe de finner lite betryggende. Lokalt uttrykker mange 

ønske om både ny E16 og Ringeriksbanen, og Solheim og Moe m. fl. vurderer det som lite sannsynlig 

at vedtaket om at Ringeriksbanen skal gå om Åsa blir stående. Skrekkvisjonen deres er derfor at det 

kommer en E16 i dagen nå, og at man om noen år får en jernbane i tillegg der store arealer mellom de 

to traseene blir ubrukelige. 

 

Solheim og Moe m. fl. mener at Hole kommune som planmyndighet for kommunedelplanen må kreve 

at staten samordner samferdselsplanleggingen før traseen for ny E16 fastlegges, selv om dette vil 

medføre en utsettelse av E16. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Den justerte traseen som Solheim og Moe m.fl. foreslår på strekningen Bymoen – Helgelandsmoen 

ligger innenfor båndleggingssonen i forslagene til kommunedelplan. I forbindelse med 

reguleringsplanen skal det arbeides med å optimalisere veglinja innenfor båndleggingssonen. I dette 

arbeidet vil det være naturlig å vurdere justeringsforslaget fra Solheim og Moe m. fl. Muligheten for å 

dyrke opp skogsarealer som havner på «jordbrukssiden» av vegen, samt grensejusteringer og 

makeskifte for å få hensiktsmessige eiendoms- og driftsforhold vil være en del av disse vurderingene. 

Muligheten for å stenge Jørgen Moes vei kan også vurderes i forbindelse med reguleringsplanen. 

 

Når det gjelder forslaget om å legge vegen dypt i terrenget og bygge opp voller på siden av vegen, 

viser vi til våre kommentarer til merknad D43 fra Bjørn Andvig for en nærmere omtale. 

 

Reguleringsplanen må også avklare behovet for kryssingsmuligheter for skiløyper, turstier og vilt, 

samt plasseringen av disse. 

 

Solheim og Moe m. fl. mener at Hole vil være tilstrekkelig betjent med kryss ved Rørvik og ved 

Helgelandsmoen, det vil si at krysset på Bymoen ( i alternativ A12a eller A12b), eller eventuelt krysset 

på Smiujordet (i alternativ A1a og A1b), kan tas ut av planen.  

 

For E16 som hovedvegrute har ikke krysset på Bymoen noen betydning. Krysset er tatt med i 

planforslagene (alternativ A12a og A12b) for at man lokalt skal få muligheter til å benytte den nye 

vegen. I tillegg har krysset en funksjon ved stenging av tunnelen. Omkjøringsruta vil da være at man 

benytter dagens E16 fra Styggedalen til Rørvik, men det er tenkt at kjøretøy som befinner seg mellom 

Styggedalen og Bymoen når tunnelen stenges kjører av i krysset på Bymoen. Dette må det finnes en 

annen løsning for dersom krysset på Bymoen ikke skal inngå i prosjektet. Tar man krysset på Bymoen 

ut av prosjektet, vil det gi litt mindre nytte fordi de som ville ha benyttet krysset ikke får nytten krysset 

ville gitt. Samtidig vil utelatelse av krysset bety noe reduksjon i kostnadene. Vegvesenet er villig til å 

vurdere å ta krysset ut av planen dersom Hole kommune ønsker det. 

 

Krysset på Smiujordet (i alternativ A1a og A1b) har heller ikke betydning for E16 som hovedvegrute. 

Krysset er med i planforslagene for å gi god tilgjengelighet mellom ny E16 og Vik, og dermed gi 

lokalbefolkning og næringsliv et bedre transporttilbud. I tillegg har krysset en funksjon ved stenging 

av vegen, særlig tunnelen gjennom Gjesval-/Fekjæråsen og brua over Kroksund. Vegvesenet mener at 

før dette krysset eventuelt tas ut av planene, må konsekvensene for lokaltrafikk, næringsliv og 
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omkjøringsruter vurderes nærmere opp mot de miljømessige ulempene knyttet til krysset (arealbeslag, 

støy m.m.). En slik vurdering kan gjøres i reguleringsplanfasen. 

 

Krysset ved Helgelandsmoen kan trekkes sørover slik Solheim og Moe m. fl. foreslår. Dette bør også 

vurderes nærmere i reguleringsplanfasen. Skissen nedenfor viser en mulig løsning.  

 

 
Figur 40: Skisse som viser mulig alternativ plassering av krysset på Helgelandsmoen 

 

Solheim og Moe m. fl. hevder at konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss er utarbeidet uten 

samarbeid med Jernbaneverket. Det er ikke riktig. Statens vegvesen har hatt kontakt med 

Jernbaneverket i planleggingen, og hadde dialog med Jernbaneverket i arbeidet med kapittel 9.5 

Vegkorridorenes egnethet for jernbaneutbygging i konsekvensutredningen. Det er imidlertid en 

utfordring at traseen for Ringeriksbanen er uavklart, slik at det ikke er mulig å gi en så detaljert 

vurdering av forholdet mellom de to prosjektene som man kunne ønske seg. Det er riktig som Solheim 

og Moe m. fl. påpeker, at vegen kan tilpasses jernbanens strengere kurvaturkrav, mens jernbanen ikke 

kan tilpasses vegens kurvatur.  

 

Forholdet mellom de to prosjektene har vært vurdert av Samferdselsdepartementet flere ganger. Vi 

viser til våre kommentarer til merknad A2 fra Jernbaneverket for en nærmere redegjørelse. I brev av 

24.09.2012 frikoblet Samferdselsdepartementet planleggingen av E16 fra Ringeriksbanen. 
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D24 Kirsti og Kåre Bech 

 13.03.2013 

 

Kirsti og Kåre Bech mener at ny E16 først og fremst bygges for gjennomgangstrafikken, og at det er 

staten som vil ha ny veg, ikke Hole kommune. De mener derfor at Hole kommune som vertskap for 

vegen kan stille strenge krav til korridorvalg og utførelse for vegen uten å ta hensyn til kostnadene. 

 

Bechs mener ei bru over Kroksund vil være ødeleggende for landskapsbildet. Slik de ser det, finnes 

det flere tunneler i Norge med større tekniske utfordringer enn en tunnel under Kroksund, og de mener 

det er økonomien som har vært styrende for Vegvesenets anbefaling av løsning. Bechs mener ei bru 

lengre sør vil bøte noe på ulempene. 

 

Bechs kan ikke se at det er gjort undersøkelser om bruas innvirkning på strømforholdene i fjorden. De 

viser i den anledning til problemene med forurensning i Steinsfjorden og peker på at vannsystemet i 

området er sårbart. Derfor oppfordrer de kommunen til å følge med. 

 

Bechs peker på at det eldste tegnet på liv i Hole, fossilet av en 420 millioner år gammel sjøskorpion, 

ble funnet i området der brua er planlagt å komme i land på vestsiden av Kroksund. Området rundt 

funnstedet er lite undersøkt, og man må regne med at det vil bli ødelagt ved anleggsaktivitet. 

 

Bechs mener det har liten hensikt å bygge en firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t for å spare noen 

minutter reisetid på E16 for trafikk som skal videre på E18 mot Oslo, der det er lange køer. De peker 

også på at en mer attraktiv E16 kan føre til at det blir enda flere biler på E18. 

 

De mener at en tofeltsveg med brede kjørefelt, midtdeler og fartsgrense 80 km/t vil kunne betjene 

trafikken gjennom Hole i de aller fleste tilfeller. De peker på at ved å senke hastigheten gjennom det 

sentrale Hole, en strekning på ca. 7 km, fra 100 til 80 km/t, øker reisetiden bare med ca. ett minutt. 

 

Bechs mener at en sparer så mye areal ved å bygge en tofeltsveg at en firefeltsveg vanskelig kan 

forsvares. De mener at med tofeltsveg kan man bygge (betong-)tunnel der vegen er planlagt med høye 

skjæringer. Tunnelene kan også fungere som kryssingsmuligheter for både mennesker og dyr. 

 

Bechs mener Hole kommune bør vise vilje til å verne, at man bør forsøke å få et unntak fra kravene til 

europavegstandard og gå inn for en tofeltsveg med fartsgrense 80 km/t. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Når det gjelder vurderinger knyttet til undersjøisk tunnel, viser vi til våre kommentarer til merknaden 

fra Ingeborg Bech, merknad D41. Når det gjelder muligheten for å flytte brua over Kroksund lengre 

sør, viser vi til kapitlet «Alternative bruløsninger over Kroksund» foran i denne rapporten. 

 

Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende virkningene ei bru over Kroksund får for strømforholdene i 

fjorden. Brua i alternativene med fartsgrense 100 km/t er ca. 700 meter lang. Det er ikke bestemt hvor 

lange spenn det skal være mellom søylene på brua eller hvordan søylene skal se ut. Dette vil det bli 

arbeidet videre med i en reguleringsplan for løsningen som velges gjennom vedtaket av 

kommunedelplan. I den anledning må det også ses nærmere på strømforholdene. På illustrasjonene av 

brua som er laget i denne fasen har vi valgt å vise en vanlig løsning som innebærer søyler plassert i par 

med 60 meters avstand. Dagens vegfyllinger og bru over Kroksund gir mye større begrensninger på 

vanngjennomstrømningen enn den nye E16-brua vil gi.  

 

Arbeidet med kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss ble satt i gang med bakgrunn i St.meld nr. 

16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010 – 2019. I denne stortingsmeldingen står det (s. 235): 

«Den gjenværende strekningen mellom Skaret og Hønefoss har svært variabel standard. Det foreligger 
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ingen konkrete planer for utbygging av denne strekningen. Regjeringen legger derfor opp til at det i 

løpet av perioden 2010-2013 blir utarbeidet planer for strekningen […].» Videre står det (s. 236): 

«Trafikkbelastningen tilsier at E16 bør bygges ut til firefelts veg på hele strekningen Oslo – 

Hønefoss.» Regjeringens bestilling var dermed planlegging av en firefeltsveg. At det skal planlegges 

firefeltsveg samstemmer for øvrig godt med kravene i Statens vegvesens Håndbok 017 veg- og 

gateutforming. Det er trafikkmengden 20 år etter antatt åpningsår som skal legges til grunn ved 

dimensjonering av nye veger. I vårt tilfelle ble 2023 benyttet som antatt åpningsår, dermed er det 

beregnet trafikkmengde i 2043 som har vært styrende for valget av vegstandard. Kravet i Håndbok 017 

er at det skal være firefeltsveg dersom trafikkmengden er over 12 000 kjt./døgn i dimensjoneringsåret. 

Alle alternativ for ny E16 (unntatt gul korridor) er beregnet å få trafikkmengder godt over grensen på 

12 000 kjt./døgn i 2043. 

 

Siden grensen for firefeltsveg går ved 12 000 kjt./døgn, angir ikke Håndbok 017 noen 

dimensjoneringsklasse som passer for løsningen Bechs foreslår. Det nærmeste man kommer i 

håndboka, er dimensjoneringsklasse S5, som er en tofeltsveg med midtdeler for trafikkmengde mellom 

8000 og 12 000 kjt./døgn. Fartsgrensen på denne typen veg er i utgangspunktet 90 km/t. Denne typen 

veg må ha forbikjøringsstrekninger. Håndboka anbefales at det bør anlegges minst tre 

forbikjøringsstrekninger i hver retning per 10 km veg, og at forbikjøringsstrekningene bør være minst 

1 km lange. Dersom man skal oppfylle dette, vil en ganske stor andel av vegen i praksis bli trefeltsveg 

(forbikjøringsstrekning i en retning) eller firefeltsveg (forbikjøringsfelt i begge retninger). Figurene 

nedenfor viser vegbredder for denne dimensjoneringsklassen i disse tre tilfellene. 

 

 
Figur 41: Bredde på veg i dimensjoneringsklasse S5 på en strekning uten forbikjøringsfelt. Mål i meter 

 
Figur 42: Bredde på veg i dimensjoneringsklasse S5 på en strekning med forbikjøringsfelt i én retning (trefeltsveg). Mål i 

meter 

 
Figur 43: bredde på veg i dimensjoneringsklasse S5 på en strekning med forbikjøringsfelt i begge retninger (firefeltsveg). 

Mål i meter 
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De to aktuelle dimensjoneringsklassene for ny firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t er S8 og S9. S8 

gjelder for trafikkmengde mellom 12 000 og 20 000 kjt./døgn, mens S9 gjelder for trafikkmengde over 

20 000 kjt./døgn. Figurene nedenfor viser breddene for disse dimensjoneringsklassene. 

 

 
Figur 44: Bredde på veg i dimensjoneringsklasse S8. Mål i meter 

 
Figur 45: bredde på veg i dimensjoneringsklasse S9. Mål i meter 

Som vi ser av figurene, vil potensialet for å spare areal henge sammen med forbikjøringsmulighetene 

som gis på tofeltsvegen, samt hvilken dimensjoneringsklasse som velges for firefeltsvegen.  

 

I beregningene av arealbeslag i konsekvensutredningen er det lagt til grunn en 22 m bred veg, samt 

buffersoner på 20 m på hver side av vegen. Arealbeslag i kryssområder, inkludert buffersone på 20 m, 

er beregnet i tillegg. 

 

I tillegg til vegbredden vil lavere fartsgrense ha betydning for andre geometriske krav til vegen. For 

eksempel er minste tillatte horisontale radius i en kurve 450 m for dimensjoneringsklasse S5, mens 

tilsvarende radius i dimensjoneringsklasse S8 og S9 er 700 m. Lavere fartsgrense gir dermed større 

mulighet til å tilpasse seg omgivelsene. 

 

Det understrekes at redegjørelsen over er basert på versjonen av Håndbok 017 som gjelder når dette 

skrives (utgaven fra mai 2008). Det pågår arbeid med revisjon av håndboka. I en ny utgave kan både 

vegbredder, andre geometriske krav og betegnelsen på dimensjoneringsklassene bli endret. Det vil 

være den nyeste utgaven av håndboka som gjelder når det skal utarbeides reguleringsplan for vegen. 

 

Det understrekes også at dersom man skal bygge en vegløsning som ikke tilfredsstiller kravene i 

Håndbok 017, krever dette en godkjenning av Vegdirektoratet. 

 

Vi viser også til kapitlet «Utbedring av eksisterende E16» foran i denne rapporten. 
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D25 Kari H. Nordberg med flere 

 12.03.2013 

 

Kari H. Norberg har levert merknad for ti personer som alle er boligeiere i Gamleveien.  

 

Beboerne protesterer mot Vegvesenets anbefalte alternativ A1a i grønn korridor og alternativ A1b i blå 

korridor som Vegvesenet aksepterer fordi beboerne mener løsningene medfører store negative 

konsekvenser for deres bomiljø. Forbindelsesvegen mellom krysset på Smiujordet og Vik vil gå nær 

boligfeltet og gi økt biltrafikk, forurensning og støy. I tillegg vil motorvegen over Smiujordet gi 

negative konsekvenser for det i dag rolige bomiljøet. 

 

Flere av beboerne i Gamleveien er innflyttere som valgte å bosette seg i Hole blant annet på grunn av 

naturmiljøet. I forbindelse med kjøp av bolig i Gamleveien, kontaktet flere av beboerne for få år siden 

kommunen for å høre om det forelå planer for jordet bak boligområdet, men fikk da til svar at det ikke 

var noen planer. Beboerne mener at en ny E16 med kryss på Smiujordet og tilknytningsveg til Vik vil 

føre til at bomiljøet deres ikke lenger vil bli attraktivt, verken for barn eller voksne. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Når det gjelder de støymessige konsekvensene for området ved Gamleveien Boligsameie, viser vi til 

våre kommentarer til merknad D13 fra Susan Rødsjø foran i denne rapporten. 

 

For en nærmere redegjørelse for hvordan Vegvesenet har kommet til sin anbefaling, viser vi til kapitlet 

«Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, regionale virkninger og 

anbefaling» foran i denne rapporten. 

 

D26 Oddgeir Havn 

 12.03.2013 

 

Havn mener at alternativ A12a vil være en kompromissløsning mellom det han oppfatter er 

Vegvesenets ønske og det han oppfatter er befolkningens ønske. Etter hans mening er fordelen ved 

dette alternativet at den muliggjør felles trasé med Ringeriksbanen. Havn har utarbeidet skisser for 

hvordan jernbanen kan følge ny E16 gjennom Hole og hvordan en stasjon i Vik kan løses (se skisser 

under). Han mener at dersom jernbanen bygges slik han foreslår, vil konsekvensene bli de samme som 

de ville blitt hvis man bare bygget veg, og at man derfor ved å omtale en slik løsning i 

kommunedelplanens bestemmelser vil kunne åpne for utbygging av jernbane basert på 

konsekvensutredningen og kommunedelplanen for E16.  
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Figur 46: Oddgeir Havns skisse av trasé for høyhastighetsbane i Hole kommune 

 
Figur 47: Havns skisse av mulig plassering av Vik jernbanestasjon 
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Figur 48: Havns skisse av tverrsnitt for Vik jernbanestasjon 

 
Figur 49: Havns skisse av tverrsnitt for høyhastighetsbane på viadukt over motorveg 
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Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Havns hovedidé er å bruke alternativ A12a i grønn korridor som felles trasé for veg og jernbane. Det 

er imidlertid slik at kravene til geometrisk utforming av veg og jernbane er svært forskjellige. Dette 

skyldes blant annet at mens vegens geometri er basert på en kjørehastighet på 100 km/t, skal jernbanen 

i utgangspunktet planlegges for en kjørehastighet på minimum 250 km/t. Vi viser til kapittel 9.5.2 

Geometriske krav for veg og jernbane i konsekvensutredningen for mer om dette. Fordi jernbanen har 

langt strengere geometrikrav enn vegen, er det jernbanens kurvatur som må ligge til grunn for en 

eventuell felles trasé for både veg og bane. 

 

Vi viser til merknad A2 fra Jernbaneverket og våre kommentarer til denne for mer om forholdet 

mellom E16 og Ringeriksbanen. 

 

Forslagene til kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss er resultatet av at det har vært gjennomført 

en formell planprosess etter Plan- og bygningsloven. Tidlig i denne prosessen ble det utarbeidet et 

planprogram over hva som skulle utredes. Dette var på høring, og ble fastsatt politisk. 

Planprogrammet slår fast at dette kommunedelplanprosjektet er et vegprosjekt, og det er 

konsekvensene av vegprosjektet som er utredet. Dersom kommunedelplanen skulle vært både for veg 

og jernbane, måtte dette vært avklart før planprogrammet ble fastsatt. Utbygging av jernbane vil kreve 

en tilsvarende planprosess etter Plan- og bygningsloven.  

 

 

D27 Else og Leif Bjarne Iversen 

 13.03.2013 

 

Else og Leif Bjarne Iversen sier bastant nei til motorveg. Familien har hatt bo- og feriested ved 

Høgkastet i Hole siden ca. 1850. De har dårlige erfaringer fra da E16 Skaret – Rørvik ble bygget på 

slutten av 1980-tallet. De opplevde da å få støyproblemer, nesten ødelagt vannforsyning og betydelig 

dårligere tilgjengelighet til Krokskogen.  

 

Med bakgrunn i dette er Iversens bekymret for en ny firefeltsveg gjennom Hole. De mener vegen vil 

ødelegge noe av landets fineste matjord og et unikt kulturlandskap og naturmiljø, samt at bygda vil bli 

delt i to. Iversens mener at konsekvensene, slik de fremgår av Vegvesenets konsekvensutredning, er 

uakseptable. 

 

Iversens peker på at regjeringen har startet arbeidet med en norsk handlingsplan for mangfoldet i 

naturen. Med denne planen mener Iversens at Norge forplikter seg til å bevare mangfoldet i naturen, 

slik at man ikke kan forbruke store naturområder slik en ny motorveg til Hønefoss vil gjøre. Dersom 

Ringeriksbanen kommer i tillegg til E16, vil forbruket av natur bli stort. 

 

Iversens mener at man i stedet for å bygge ny firefeltsveg bør satse på å gjøre eksisterende E16 mer 

trafikksikker. Dette mener de kan gjøres raskere og billigere enn å bygge ny veg. 

 

Slik Iversens ser det, er det største trafikale problemet i området rushtrafikken til og fra Hønefoss. De 

mener at dette er et problem Ringerike kommune må rydde opp i. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Ny E16 Skaret – Hønefoss vil medføre betydelige negative miljøkonsekvenser, slik det fremgår av 

konsekvensutredningen. Samtidig vil vegen gi betydelig nytte, blant annet i form av bedre 

trafikksikkerhet, spart reisetid og sparte reisekostnader. Avveiningen mellom disse ulike 

konsekvensene er vanskelig. I kapitlet «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte 

konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten er det redegjort for hvordan 

Vegvesenet har kommet frem til sin anbefaling. 
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Når det gjelder muligheten for utbedring av eksisterende veg, viser vil til kapitlet «Utbedring av 

eksisterende E16» foran i denne rapporten. 

 

Det arbeides med en egen konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefoss-området. 

 

D28 Gunvor Bollingmo 

 Udatert 

 

Bollingmo peker på at Vegvesenets anbefalte og aksepterte alternativ (A1a og A1b), som begge har 

kryss på Smiujordet, er blant de dårligste med hensyn til dyrket mark, kulturlandskap, biologisk 

mangfold, kulturminner og friluftsliv, men billigst å bygge. Hun peker på at det er Stortinget og 

regjeringen som bestemmer hvor mye penger som skal brukes for å skjerme matjord og biologisk 

mangfold slik dette er nedfelt i lover og nasjonale målsettinger. 

 

Statens vegvesens kartlegginger av naturmiljø er basert på registreringer i Naturbase/Artdatabanken og 

feltundersøkelser. Mange av registreringene ble gjort i 2007 og 2008. I 2008 var det få registreringer i 

områdene Østenga – Borgen og Borgemoen fra Borgeng til Borgenvika. Etter 2008 er det gjort mange 

registreringer av sopp og ganske mange av karplanter. For moser er det få registreringer i området. 

 

Bollingmo mener at Statens vegvesens kunnskapsgrunnlag er mangelfullt fordi analysen av naturmiljø 

ikke har med de nyeste registreringene som nå finnes i Naturbase og Artdatabanken. Bollingmo gir 

derfor informasjon om noen av de nye registreringene: 

 Sopp: Registreringer er først gjort de senere årene. Det er funnet 18 rødlistearter og 6 sjeldne 

sopper som ennå ikke har fått norske navn og ikke er vurdert for rødlista. Bollingmo trekker frem 

fem arter som er mest truet. I tillegg er tretten arter nær truet. Området anses å ha potensial for 

flere rødlistearter. På Prestmoen fant man i 2009 den sjeldne soppen Svartgubbe som man trodde 

var utdødd. På Prestmoen finnes også bittergrønn. Ingen av disse artene ligger i den planlagte 

vegtraseen for grønn korridor, men man må ta hensyn til lokalitetene i byggeperioden. 

 Karplanter: Det er funnet en rekke karplanter som er på rødlista. En art som er funnet er 

Dragehode, som i 2011 ble en prioritert art med egen forskrift. I konsekvensutredningen har 

Vegvesenet foreslått å gjerde inne et område med dragehode på Fekjær. Bollingmo stiller spørsmål 

ved om dette er tilstrekkelig for å sikre bestanden i alternativ A1a og A1b. 

 Moser: Det er ikke gjennomført kartlegging av moser i det aktuelle området, men var planlagt en 

kartlegging bl.a. i Ole Rytteragers vei våren 2013
13

. I 2011 ble det gjort en rekke interessante 

mosefunn andre steder i Hole. Biologer vurderer at området langs Ole Rytteragers vei har stort 

potensial for funn av sjeldne moser fordi betingelsene der ligner de andre områdene der det er 

gjort funn. 

 

Bollingmo peker også på at det på Borgenmoen er en hulvei og flere gravrøyser som Vegvesenet 

vurderer som middels verdifulle. De som bor i området vurderer verdien som høyere. I skogen der 

kulturminnene ligger er det funnet sjeldne sopper. 

 

Borgenmoen er etter Bollingmos syn et langt viktigere friluftsområde for Holes innbyggere enn 

Vegvesenets konsekvensutredning tilsier. Hole har stor befolkningsvekst og behovet for 

friluftsområder øker. Borgenmoen har gode friluftsmuligheter både sommer og vinter. 

Bollingmo peker på at Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde er populære 

turområder, men de begynner å bli slitt og det er behov for flere områder med merkede stier. Bymoen 

er et slikt område, og Bollingmo mener E16 bør legges så langt øst som mulig slik at en beholder et 

helhetlig og sammenhengende friluftsområde mellom Bymoen og Helgelandsmoen. 

 

                                                      
13

 Så langt Vegvesenet kjenner til, ble ikke denne registreringen gjennomført våren 2013. 
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Bollingmo er opptatt av at kulturlandskapet og jordbruksområdet Gjesvold – Fekjær – Løken – Borgen 

– Rytterager får bestå og ikke splittes opp av en veg. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Statens vegvesen erkjenner at det anbefalte alternativ A1a vil ha svært store konsekvenser for 

naturmiljø og kulturlandskap, men samtidig er det et av alternativene som vil gi minst beslag av dyrket 

mark. For en nærmere redegjørelse for hvorfor Vegvesenet har anbefalt dette alternativet til tross for 

de store negative miljøkonsekvensene det medfører, viser vi til kapitlet «Sammenstilling av prissatte 

konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i denne 

rapporten. 

 

Statens vegvesen understreker at det ble gjort feltundersøkelser i de aktuelle områdene i forbindelse 

med verdi- og sårbarhetsanalysen i 2008, og at de nasjonale kart og databasene Artsobservasjoner.no 

og Artskart er benyttet aktivt i arbeidet med konsekvensutredningen. Som det fremgår både av 

konsekvensutredningen og mange merknader til denne, er de aktuelle områdene i Hole og Ringerike 

uvanlig rike i forhold til artsmangfold og naturtyper, og det er ikke praktisk mulig å fange opp alt dette 

i en slik utredning. Nye artsregistreringer tilkommer stadig databasene, og Statens vegvesen har så 

langt mulig omtalt disse i sin utredning.  Vi er kjent med mange av artsforekomstene som det refereres 

til i merknaden, blant annet svartgubbe og bittergrønn på Prestmoen og dragehode ved Fekjær. Ingen 

av disse blir direkte berørt av alternativ A1a slik det er foreslått i kommunedelplanen, og Statens 

vegvesen vil iverksette tiltak for beskytte disse forekomstene hvis dette alternativet blir valgt. Når det 

gjelder registreringene av andre sopparter på Borgenmoen er disse er disse såpass nye at de ikke er 

omtalt i konsekvensanalysen. Disse opplysningene vil blir bli brukt i det videre planarbeidet hvis 

alternativ A1a blir valgt. Området er også befart sammen med innsenderen av merknaden. Statens 

vegvesen imøteser kommende registreringer av moser med stor interesse. 

 

I merknaden henvises det til Naturmangfoldlovens (NML) §§ 8 og 9. Statens vegvesen henviser til 

redegjørelsen for hvordan de miljørettslige prinsippene i NML er fulgt opp i konsekvensutredningens 

kapittel 7.4.8. Det påpekes at fylkesmannens miljøvernavdeling ikke hadde merknader til denne 

redegjørelsen.  

 

Statens vegvesen er godt kjent med verdiene knyttet til kulturminner, kulturlandskap og friluftsliv i 

området ved Fekjær – Borgenmoen – Rytteraker, og har omtalt disse i konsekvensutredningen. I 

utredningen fremgår det at alternativ A1a vil ha til dels stor negativ konsekvens for disse fagtemaene. 

 

D29 Monica Gulbrandsen 

 13.03.2013 

 

Gulbrandsen ønsker at det i kommunedelplanens bestemmelser for områder som båndlegges tas med 

at båndleggingen ikke hindrer videre utbygging på Elstangen med mindre det bores etter 

energibrønner. Hun mener at dersom tunnelen kommer i dette området, vil den ha god 

fjelloverdekning, og at en slik presisering derfor bør kunne være med i bestemmelsene for å unngå 

usikkerhet. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
E16 Skaret – Hønefoss er i kommunedelplanfase, som er en overordnet planfase. Som det fremgår av 

denne rapporten, har det kommet innsigelser til alle planforslagene, samt en rekke andre innspill om 

justering av vegløsningene. Usikkerheten er derfor stor med hensyn til hvilken løsning som blir valgt. 

 

Løsningene som er tegnet i kommunedelplanfasen må betraktes som eksempler på mulige veglinjer. Et 

slikt eksempel innebærer en tunnel under Elstangen boligområde. Vi vet ikke om denne blir valgt. 

Dersom den blir valgt, er det ikke sikkert at tunnelen vil bli liggende der den nå er tegnet. Det kan bli 
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justeringer av tunneltraseen. Endelig plassering av veglinjen vil først bli klar i en fremtidig 

reguleringsplan for vegen. Vi vet ikke når arbeidet med reguleringsplan skal starte. 

 

Selv dersom den løsningen som er tegnet nå skulle bli valgt, er det vanskelig å fastslå hvilke 

konsekvenser det vil få for Elstangen boligområde. Slik eksemplet er tegnet, varierer avstanden fra 

tunneltaket til terrengoverflaten mellom ca. 20 og ca. 40 meter. Vi har ikke oversikt over hvor mye av 

dette som er løsmasser og hvor mye som er fjell. Vi har heller ikke detaljert kunnskap om 

fjellkvaliteten. Dette gjør det vanskelig å si noe om konsekvenser for boligområdet.  

 

Vegvesenet har forståelse for ønsket om å unngå usikkerhet knyttet til Elstangen boligområde. Vi 

vurderer imidlertid at usikkerheten knyttet til vegtrasé, overdekning og fjellkvalitet er så stor at det 

ikke er tilstrekkelig grunnlag for å ta med en planbestemmelse av den typen Gulbrandsen ønsker. 

 

Med bakgrunn i den store usikkerheten som foreligger med hensyn til ny kommunedelplan for E16 

med tilhørende båndleggingssone, er Statens vegvesens vurdering at inntil ny kommunedelplan for 

E16 er vedtatt, må man forholde seg til eksisterende planer og eksisterende veger.  

 

Ved salg av eiendommer og behandling av byggesaker oppfordrer Vegvesenet på det sterkeste om at 

kjøper/utbygger informeres om planarbeidet som pågår i området og de usikkerheter dette medfører. 

 

Når det gjelder kryssing av Kroksund, viser vi også til kapitlet «Alternative bruløsninger over 

Kroksund» foran i denne rapporten.  

 

D30 Ellen B. og Espen Sjåstad 

 13.03.2013 

 

I utgangspunktet ønsker Ellen og Espen Sjåstad ikke ny firefeltsveg, men de forstår at vegen vil 

komme for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten. 

 

Sjåstads ønsker at ny E16 følger eksisterende E16, men går i lang tunnel forbi Vik for å skåne 

tettstedet, slik som i alternativ A3f
14

. De mener at bruk av eksisterende E16-trasé gir færrest negative 

konsekvenser. 

 

Sjåstads er overrasket over at kommunepolitikerne valgte å snevre inn til fire alternativ i grønn og blå 

korridor som skulle på høring/offentlig ettersyn, men av disse fire foretrekker Sjåstads alternativ A12a 

i grønn korridor. 

 

Sjåstads mener at Vegvesenet har lagt for mye vekt på de prissatte konsekvensene og for lite vekt på 

de ikke-prissatte konsekvensene som grunnlag for anbefalingen. Spesielt trekker de frem de negative 

konsekvensene på Smiujordet i anbefalt og akseptert alternativ (A1a og A1b). 

 

Alternativ A12a i grønn korridor vil beslaglegge mindre dyrket mark enn både A1a i grønn korridor og 

A1b og A12b i blå korridor. Sjåstads viser til både Jordloven, brev fra Miljøverndepartementet og 

Landbruks- og matdepartementet, Nasjonal transportplan og uttalelser fra samferdselsministeren som 

dokumentasjon på at jordvern er høyt prioritert.  

 

Alternativ A1a og A1b er de som gir størst negative konsekvenser for temaet kulturmiljø. Området 

Fekjær/Gjesval blir betydelig berørt. I den nasjonale registreringen av kulturlandskap i 1997 ble dette 

området vurdert å være et nasjonalt viktig kulturlandskap. 

                                                      
14

 Sjåstads skriver alternativ A3f, som blant annet innebærer ny veg nord for Steinssletta, samtidig som de 

skriver at E16 bør følge eksisterende veg. Vegvesenet tolker dette slik at Sjåstads ønsker at ny E16 bruker 

dagens E16-tasé i så stor grad som mulig, unntatt på strekningen Rørvik – Stein, der de ønsker alternativ 3, som 

innebærer lang tunnel fra og med Gjesval-/Fekjæråsen til Stein. 
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Ny E16 med tilhørende tunnelportaler og kryss vil medføre store inngrep i det verdifulle 

kulturlandskapet på Smiujordet. I tillegg vil krysset føre til utbyggingspress på arealene nær krysset, 

slik at det totale inngrepet kan bli enda større. Disse inngrepene unngås hvis man velger alternativ 

A12a.  

 

Sjåstads mener at bru over Kroksund vil rasere det åpne fjordlandskapet. 

 

På Gjesvalåsen er det flere verdifulle plantearter. Videre er det en del vilt i området Rytteraker – 

Kroksund. Ny veg med kryss på Smiujordet vil gi store negative konsekvenser for disse verdiene. 

Grønn korridor vil i tillegg gå gjennom verdifulle våtmarksområder ved Helgelandsmoen (Storelva), 

samt gi nærføring til eksisterende verneområder (Ramsar-status). Bru over Kroksund vil berøre fugle- 

og dyrelivet der. 

 

Veg i dagen over Smiujordet vil medføre støyplager for boområdene i nærheten. Vegen vil også 

medføre forurensning. Bru over Kroksund vil medføre støy og luftforurensning der. Sjåstads mener 

det er viktig å støyskjerme boområder og at ilandføringen av brua gjøres så skånsomt som mulig på 

begge sider av sundet. 

 

Blå og grønn korridor fører til at konkurranseforholdet mellom buss og bil forskyves i bilens favør. 

Sjåstads påpeker at traseene derfor ikke bidrar til å nå de nasjonale målene om reduserte utslipp. 

 

Gjesvalåsen og Smiujordet benyttes som rekreasjonsområder både av de som bor i området og av 

andre, både privatpersoner, skoleklasser og barnehager. Området vil bli sterkt forringet med ny veg og 

kryss på Smiujordet. Veg i grønn eller blå korridor vil også gi store inngrep i friluftsområdet Bymoen 

– Helgelandsmoen, der det er mange turløyper. 

 

Sjåstads mener at ny E16 først og fremst bygges for trafikk som skal gjennom Hole, og at det er 

viktigere å skjerme Vik-området enn å gi optimal tilgjengelighet dit. De mener derfor at det er 

tilstrekkelig med kryss ved Rørvik og på Bymoen. Grønn korridor gir den korteste vegen for 

gjennomgangstrafikken, og alternativ A12a beslaglegger minst dyrket mark i grønn korridor. 

 

Sjåstads frykter at det om få år kommer jernbane langs samme trasé som ny veg i grønn eller blå 

korridor, inkludert jernbanebru over Kroksund. De mener det samlede inngrepet vil rasere holebygda 

fullstendig.  

 

Dersom politikerne ønsker å dele holebygda med en firefeltsveg, må de etter Sjåstads’ mening velge 

det av de fire alternativene som har vært på høring som skåner Hole mest, alternativ A12a med lang 

tunnel til Bymoen. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Ny E16 Skaret – Hønefoss vil gå gjennom et område med store verdier for flere fagtema. Som det 

fremgår av konsekvensutredningen, og som Sjåstads gjengir, vil ny veg medføre mange og til dels 

store negative konsekvenser for ikke-prissatte tema (miljøkonsekvenser). På den andre siden vil vegen 

gi betydelige positive konsekvenser knyttet til bedre trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og 

sparte reisekostnader (tid og penger). I kapitlet «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-

prissatte konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten redegjøres det for 

hvordan Vegvesenet har kommet frem til sin anbefaling, samt noen usikkerheter i vurderingene. 

 

Når det gjelder antall kryss og muligheten for å ta kryss på Smiujordet eller Bymoen ut av planen, 

viser vi til våre kommentarer til merknad D23 fra Svein Solheim og Sverre Moen m.fl. 
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D31 Anna Eckhoff med flere 

 Udatert 

 

Anna Echhoff har levert merknad på vegne av seks personer bosatt i området Røyseveien/Løkenenga. 

 

Eckhoff m.fl. protesterer mot alternativ A1a og A1b fordi de mener disse alternativene vil få store 

negative konsekvenser for bomiljø og nærmiljø gjennom økt trafikk, forurensning og støy. De syns 

også det er trist at verdifull dyrket mark og utmark, landskapet og våtmarksområder vil bli ødelagt av 

den nye vegen. 

 

Beboerne mener at de for fire år siden fikk forsikringer fra Hole kommune om at det ikke forelå planer 

som kunne ødelegge eller endre noe i området der de bor. Hadde de visst om E16-planene, hadde de 

ikke bygget hus i Løkenenga. 

 

Eckhoff m. fl. mener at Hole kommune burde tenke langsiktig og ta vare på de verdiene som gjør Hole 

attraktiv, det eventyrlige, jordrike, vakre og fredelige. De håper derfor kommunen går inn for en 

vegløsning som er mest mulig skånsom for Hole. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Konsekvensutredningen viser, som Anna Eckhoff m. fl. påpeker, at alternativ A1a og A1b medfører 

betydelige negative konsekvenser for flere ikke-prissatte tema (miljøtema). I kapitlet «Sammenstilling 

av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i 

denne rapporten redegjøres det for hvorfor Statens vegvesen likevel anbefaler alternativ A1a og 

aksepterer alternativ A1b. 

 

D32 Truls Kristensen 

 12.03.2013 

 

Kristensen er kritisk til alle alternativer i konsekvensutredningen på grunn av de negative 

konsekvensene for Hole kommune og foreslåtte verneområder i Storelva. Han påpeker at 

sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser viser at det kun er ett alternativ som er 

bedre enn referansesituasjonen uten ny veg, og at dette alternativet gir store negative konsekvenser for 

de ikke-prissatte temaene. Kristensen mener dette viser at det beste vil være å ikke bygge ny E16. 

Videre fremhever han at Hole kommune ikke er egnet for utbygging av europaveger eller jernbane, og 

at en ny motorveg vil dele kommunen og begrense utviklingsmulighetene. 

 

Kristensen viser til at Hole og Ringerike har et unikt kulturlandskap, og mener samtlige alternativer vil 

forringe dette. Han mener at arealbeslagene strider mot Rikspolitiske retningslinjer og 

Naturmangfoldloven. Videre skriver Kristensen at Steinsfjorden og deler av Tyrifjorden har for høye 

nivåer av næringsstoffer. Han er kritisk til ei ny bru over Kroksund, som han mener vil medføre 

frigjøring av ytterligere næringsstoffer. Han mener fyllinger og landkar i fjorden må utelukkes, med 

hensyn til vannutskiftingen i Steinsfjorden. Kristensen trekker også frem at bruer kan ha negativ 

konsekvens for dorgefiske, at ei bru vil redusere områdets rekreasjonsverdi og til slutt at brupilarer kan 

medføre risiko for påkjørsel i mørket.  

 

Vegers levetid er et annet tema Kristensen tar opp. Han viser til at E16 ble bygget i ny trasé fra Vik til 

Høyenhall i 1992, og at denne traseen kun vil få tretti års levetid hvis ny E16 blir bygget i en annen 

trasé slik Vegvesenet foreslår. Han er kritisk til at det skal gjøres nye store inngrep i natur og 

kulturmiljø etter bare tretti år. Samtidig påpeker han at det bør ligge til grunn en ombygging av og 

opprydding i vegsystemet gjennom Vik i alternativene for ny veg som ikke går gjennom Vik. 
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Videre tar Kristensen opp konsekvensene for næringslivet. Han fremmer at det hovedsakelig er 

næringslivet i Ringerike som vil få fordeler av ny E16, og at kun grønn korridor vil gi positive 

konsekvenser for Helgelandsmoen i Hole. Han peker på at gårdsbruk som går tapt vil medføre tap av 

arbeidsplasser. 

 

Kristensen mener det vil være en uakseptabel byrde for innbyggerne i Hole dersom det blir bomsnitt 

på lokalvegnettet. Han mener også at konsekvensene knyttet til kollektivtransport vil bli mer alvorlige 

enn det som fremgår av konsekvensutredningen. Kristensen er selv pendler mellom Sundvollen og 

Vøyenenga. Han viser til at flere ordinære bussruter er gjort om til ekspressavganger som kjøres på 

E16, og at dette har medført et redusert busstilbud for blant annet Utstranda og Bjørum-Vøyenenga. 

Han frykter at ny E16 Skaret – Hønefoss vil gi et tilsvarende redusert tilbud for Sundvollen, Vik og 

Steinsåsen. Dette vil i følge Kristensen kunne medføre økt behov for pendlerparkering, og han frykter 

slike parkeringer vil bli bygd på dyrket mark. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
De store utfordringene knyttet til blant annet naturmiljø, landskap, landbruk og kulturmiljø ved å føre 

en veg gjennom Hole er kjent for Vegvesenet og omtalt i konsekvensutredningen. Det er riktig som 

Kristensen påpeker, at det bare er ett alternativ (alternativ A1a) som kommer bedre ut enn 

referansesituasjonen uten ny veg i sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og at 

dette alternativet er blant løsningene som har størst negative ikke-prissatte konsekvenser. I kapitlet 

«Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, regionale virkninger og 

anbefaling» foran i denne rapporten er det redegjort for sammenstillingen av konsekvenser og hvordan 

Vegvesenet har kommet frem til sin anbefaling. Det er også drøftet en del usikkerheter knyttet til 

vurderingene.  

 

Vi viser også til kapitlet «Utbedring av eksisterende E16» foran i denne rapporten, der utbedring av 

dagens veg er nærmere omtalt. 

 

Hvordan ei eventuell bru over Kroksund skal utformes blir ikke bestemt i kommunedelplanfasen. 

Illustrasjonene som er vist må ses på som eksempler på hvordan brua kan bli. I den fremtidige 

reguleringsplanleggingen må det arbeides videre med bruløsningen. Hensynet til 

vanngjennomstrømming, dyreliv, rekreasjon, fiske og sikkerhet må inngå i disse vurderingene. 

 

Statens vegvesens Håndbok 017 Veg- og gateutforming gir føringer for hvilken trafikkmengde som 

skal legges til grunn for dimensjonering av nye veger (s. 19): «Trafikkmengden i prognoseåret legges 

til grunn for dimensjonering av nye veger. For veger settes prognoseåret normalt til 20 år etter 

forventet åpningsår.» I konsekvensutredningen er 2023 brukt som antatt åpningsår, og trafikkmengden 

i 2043 er derfor lagt til grunn for dimensjonering av ny E16 Skaret - Hønefoss. En firefeltsveg vil for 

øvrig ha kapasitet til å avvikle betydelig større trafikkmengder enn det som er beregnet på E16 Skaret 

– Hønefoss i 2043. Kristensen mener at trasévalget må «må være bra nok i et perspektiv på noen 

hundre år». Ideelt sett kunne man ønske seg at det var mulig å planlegge med så lang tidshorisont. 

Imidlertid er det slik at usikkerheten øker jo lenger frem i tid man ser. Dermed blir det svært 

vanskelig, tilnærmet umulig, å planlegge veger med en så lang tidshorisont som noen hundre år. 

 

Det er ikke gitt at kollektivtilbudet blir dårligere som følge av ny veg. Forutsatt at bussene i hovedsak 

fortsatt vil bruke eksisterende veg, vil fremkommeligheten bli litt bedre fordi den nye vegen avlaster 

eksisterende veg. Det konsekvensutredningen imidlertid peker på, er at ny veg vil bety store 

forbedringer for de som kjører bil, og dermed forskyves konkurranseforholdet mellom buss og bil i 

bilens favør.  

 

Kristensen viser til eksempler på at det lokale busstilbudet blir dårligere som følge av vegutbygging 

fordi bussen kjøres på den nye vegen, noe som gir færre lokale stopp. Som det står i 

konsekvensutredningen (side 9-31), tilpasses busstilbudet i et område 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 
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den nye vegen åpnes enn i dag. I konsekvensutredningen er det tatt utgangspunkt i dagens busstilbud 

fordi det er dette vi har kunnskap om. Vi kan imidlertid ikke utelukke at effektene Kristensen 

beskriver, der eksisterende veg i mindre grad brukes av bussene og det lokale tilbudet blir dårligere, 

inntreffer. Da vil konsekvensene for noen kollektivbrukere bli mer negative enn vi har forutsatt. Slike 

tilpasninger kommer normalt etter en helhetlig vurdering fra kollektivselskapene, og det vil være 

naturlig å anta at endringen også vil føre til at noen, for eksempel de som pendler lengre avstander, får 

et bedre kollektivtilbud ved en slik ruteomlegging. 

 

Dagens E16, inkludert strekningen Vik – Høyenhall (Steinsåsen) vil bli omkjøringsrute når ny E16 

(bru, tunnel eller veg i dagen) må stenges. Omkjøringsruta må ha akseptabel kapasitet til å avvikle 

trafikken på E16 ved stenging. I tillegg vil «gamlevegen» fortsatt være viktig som en lokal/regional 

veg. Med bakgrunn i dette har ikke Vegvesenet foreslått nedbygging av dagens E16. 

 

Bomtakstene styres av flere faktorer, slik det er redegjort for i konsekvensutredningens kapittel 3.16 

Finansiering. To av de viktigste forutsetningene er hva den nye vegen koster og hvor stor andel staten 

bidrar med. Som det fremgår av konsekvensutredningen, tilsier beregningene som er gjort nå at de 

dyrere løsningene for ny veg gjør det nødvendig med et innkrevingspunkt også på «gamlevegen» for å 

dempe trafikklekkasjen fra den nye vegen. 
 

 

D33 Beate Moe Haugen Brørby og Trond Brørby 

 13.03.2013 

 

Beate Moe Haugen Brørby og Trond Brørby eier Mo Gård. Eiendommen deres deles i to av både 

grønn og blå korridor. De har tidligere kommet med merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av 

forslaget til planprogram for E16 Skaret – Hønefoss. (Se merknad D9 i dokumentet «E16 Skaret –

Hønefoss. Sammendrag av innkomne merknader til forslag til planprogram med kommentarer fra 

Statens vegvesen», blant annet tilgjengelig på prosjektets internettside: 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Planprogram.)  

 

Blå korridor vil beslaglegge et areal på ca. 60 dekar av eiendommen til Mo Gård. Området har stor 

kulturhistorisk verdi (knyttet til Asbjørnsen og Moe). Brørbys trekker frem en rekke negative 

konsekvenser knyttet til blå korridor: deling av eiendom, beslag av dyrket mark, støy, 

luftforurensning, beitearealer, ride- og kjøreveger for hest, Pilegrimsleden, turisme, 

turgåere/rekreasjon, natursti, kulturlandskap, skiløyper, kryssingsmuligheter – tilgang til eiendommen 

på begge sider for alle brukere, vilt, nasjonalt utvalgt kulturlandskap, beslaglagt areal går gjennom 

Lamyra naturreservat. Brørby mener at konsekvensene knyttet til alle disse punktene er svært negative 

og belastende. De ser ingen fremtid i drift av gården dersom blå korridor blir valgt. 

 

Grønn korridor beslaglegger et areal på ca. 85 dekar av eiendommen. Brørbys har merket seg at noen 

argumenterer for grønn korridor med at der «går det bare med skog». På 1980-tallet ble Mo Gård 

nektet å dyrke opp mer av skogen av hensyn til klimavernsonen skogen utgjør. Skogen har høy bonitet 

og er godt drevet gjennom lang tid, og Brørbys mener den lett kan gjøres om til dyrket mark. 

 

I 2008 kjøpte Brørbys gnr./bnr. 180/4. Prisen var høy, men ble godkjent med begrunnelse i at området 

skulle utvikles til boliger. Innspill til arealplan ble sendt Hole kommune høsten 2012. Etter flere 

purringer svarte kommunen i desember 2012 at de ikke ønsker å videreutvikle 

Moesmoen/Helgelandsmoen nå. Brørbys syns dette er beklagelig og merkelig når kommunen er villig 

til å beslaglegge store arealer til veg. 

 

Området på eiendommen der det er tatt opp myr skal brukes til eng og beiteareal for storfe. Dette er 

bestemt av grunneier i samarbeid med Hole kommune. 

 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Planprogram
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Brørbys er meget kritiske til grønn korridor på grunn av konsekvenser knyttet til støy, 

luftforurensning, vegens høyde siden det er 3-5 meter til grunnvann, ride- og kjøreveier for hest, 

Pilegrimsleden, turgåere/rekreasjon, skiløyper, kryssingsmuligheter – tilgang til eiendommen på begge 

sider for alle brukere, vilt, skogsdrift.  

 

Eierne av Mo Gård har vanskelig for å forstå at politikerne i Hole kommune kan gå god for firefelts 

motorveg i grønn korridor når de for få år siden vedtok at Ringeriksbanen ikke kunne gå i det samme 

området. 

 

Brørbys oppfordrer på det sterkeste politikerne i Hole til å ta rød korridor med i det videre arbeidet. 

Rød korridor beslaglegger store arealer dyrket mark, men Brørbys mener at det uansett vil bli tatt store 

arealer i forbindelse med midtdelerprosjektet Vik – Botilrud. De mener at man må avvente hva som er 

behovet når vegen er bestemt til Rørvik. De mener at behovet da kan være annerledes med bakgrunn i 

nye veger fra Hadelandskanten m.m. Brørbys syns at man skal avvente videre utredninger om firefelts 

motorveg gjennom Hole i grønn og blå korridor siden hele E16 Sandvika – Hønefoss ikke er vedtatt 

ennå. 

 

Brørbys peker på at E16 Vøien – Bjørum er bygd som firefeltsveg med fartsgrense 70 km/t, E16 

Bjørum – Skaret ikke er ferdig prosjektert, E16 Skaret – Rørvik ikke er ferdig prosjektert, E16 

Styggedalen – Ve ikke er påtenkt og rv. 7 Ramsrudhellinga (Ramsrud – Kjeldsbergsvingene) er bygd 

som tofeltsveg. Med bakgrunn i dette spør Brørbys hvorfor Hole kommune skal ha en firefelts 

motorveg bygd for 100 km/t gjennom sitt flotte landskap med alle negative konsekvenser dette gir, når 

det samme ikke er påkrevd for eksempel for Vøien – Bjørum. 

 

Merknaden fra Brørbys inneholder flere vedlegg som dokumentasjon. Disse vedleggene er vedlagt bak 

i denne rapporten sammen merknaden i sin helhet. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Brørbys peker på en rekke temaer som påvirkes negativt ved ny veg i grønn og blå korridor. 

Vegvesenet vurderer at det er god sammenheng mellom konsekvensene Brørbys påpeker og 

konsekvensene som er omtalt i konsekvensutredningen. Vi ønsker imidlertid å presisere at blå korridor 

ikke går gjennom Lamyra naturreservat, slik Brørbys skriver. 

 

Brørbys påpeker at midtdeler-/midtfelt-prosjektet på strekningen Vik – Botilrud vil beslaglegge areal. 

De mener dette må trekkes fra beregnet arealbeslag i rød korridor. I beregningene i 

konsekvensutredningen har vi forsøkt å ta hensyn til midtdeler-/midtfeltprosjektet. Det er gjort ved at 

det i arealberegningene er lagt til en sone på 3 meter på vestsiden av eksisterende veg (se kapittel 7.6.2 

i konsekvensutredningen). I arealberegningene i rød korridor er denne sonen betraktet som allerede 

beslaglagt areal. Generelt må det påpekes at arealberegningene innebærer usikkerhet fordi de er gjort i 

en tidlig planfase der mange detaljer ikke er bestemt. 

 

Ekteparet Brørby mener man må avvente videre planlegging av E16 gjennom Hole til vegen er 

bestemt til Rørvik, og at veg-behovet da kan være helt annerledes. Vegvesenet ser ikke at andre 

vegprosjekter vil endre behovet for ny E16 Skaret – Hønefoss vesentlig. 

 

Brørbys gir en oversikt over nærliggende vegprosjekter. Vegvesenet ønsker å oppdatere denne: 

 Firefeltsvegen Wøyen – Bjørum, åpnet i 2009, har fartsgrense 80 km/t (ikke 70 km/t) 

 Reguleringsplaner for E16 Bjørum – Skaret er vedtatt i 2013 

 Forslag til kommunedelplan foreligger for E16 Skaret – Hønefoss 

 Det foreligger ingen planer for E16 Styggedalen – Ve, se kapitlet «Forlenge prosjektet til Ve-

krysset» foran i denne rapporten for mer om dette 

 Rv. 7 Ramsrud – Kjeldsbersvingene er bygd som tofeltsveg 
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Vegstandarden som er benyttet i planleggingen er nærmere omtalt i konsekvensutredningens kapittel 

3.12 Vegstandard. Med unntak av rosa korridor, som har redusert standard og fartsgrense 80 km/t, er 

alle nye firefeltsveger planlagt for fartsgrense 100 km/t. Det er Statens vegvesens Håndbok 017 Veg- 

og gateutforming som gir føringer for valg av vegstandard. Gjeldende utgave av denne håndboka er fra 

2008. Da E16 Wøyen – Bjørum ble planlagt, gjaldt en eldre håndbok.  

 

 

D34 Grunneiere i Bymoen, Sørum og Mosmoen 

 10.03.2013 

 

Ti grunneiere i området fra Kjelleberget til Mosmoen har skrevet under på merknaden. Flere av dem 

blir berørt ved ny veg i grønn, blå og rød korridor. 

 

Grunneierne peker innledningsvis på at både grønn og blå korridor vil dele bygda i to og bli en 

barriere midt i landbruksområder, boligområder, rekreasjonsområder og kulturlandskap. 

 

Grunneierne ber om at alternativ A1a i grønn korridor forkastes fordi alternativet etter deres mening 

medfører uakseptable inngrep i dyrket mark i området Fekjær/Løken/Rytterager. 

 

Alternativ A12a i grønn korridor mener grunneierne kan være akseptabelt under visse forutsetninger. 

De ønsker ikke kryss på Bymoen fordi det ødelegger driften av grustaket, har usentral beliggenhet og 

medfører utbyggingspress. I stedet ønsker grunneierne av- og påkjøring til Vik inne i den lange 

tunnelen. Videre ønsker grunneierne at utløpet på tunnelen legges så langt nord mot jordene ved 

Selteveien som mulig, og at vegen videre går i skillet mellom dyrket mark og skog. Hensikten med 

dette er å unngå deling av teiger og eiendommer, samt å ta vare på skogen som utgjør en 

klimavernsone. Grunneierne mener at krysset på Helgelandsmoen er viktig fordi det der er en 

næringspark med stort utviklingspotensial for det lokale næringslivet. Grunneiernes skisse av 

løsningen de foreslår er vist nedenfor. 
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Figur 50: Mulig justering av alternativ A12a i grønn korridor foreslått av grunneiere i Bymoen, Sørum og Mosmoen 

Alle alternativ i blå korridor er uakseptable for grunneierne. På strekningen Bymoen – Hvervenmoen 

vil alternativet beslaglegge svært produktiv dyrket mark og gi inngrep i et nasjonalt utvalgt 

kulturlandskap. 

 

Rød korridor er beregnet å gi store arealbeslag. Grunneierne peker imidlertid på at beslaget knyttet til 

midtdelerprosjektet mellom Vik og Botilrud vil komme uansett, og at i rød korridor må dette beslaget 

trekkes fra beregnet beslag. Da mener de tallene blir lavere. Grunneierne mener at rød korridor 

fremdeles er aktuell. Slik de ser det, vil inngrepet bli mindre dramatisk i denne korridoren fordi dagens 

veg allerede ligger på Steinssletta. 

 

Grunneierne innser at samfunnet har behov for oppgradering av E16, men syns det er vanskelig å ofre 

bygda og nærmiljøet for å få dette til. Som bønder er de mest opptatt av jordvern. Fordi beslaget av 

dyrket mark er minst i alternativ A12a, ser de dette som en akseptabel løsning med justeringene som er 

beskrevet. 
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Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Grunneierne ber om at krysset på Bymoen tas ut av alternativ A12a. Vegvesenet ser at krysset vil 

medføre arealbeslag, og som påpekt i konsekvensutredningen (side 9-6), kan krysset gi 

utbyggingspress i områder der kommuneplanen ikke legger opp til utvikling. Krysset kan også føre til 

økt belastning på fv. 158 mellom Bymoen og Vik. Krysset på Bymoen har ikke noen betydning for 

E16 som hovedvegrute. Krysset er tatt med i planforslaget for at man lokalt skal få muligheter til å 

benytte den nye vegen. I tillegg har krysset en funksjon ved stenging av tunnelen. Omkjøringsruta vil 

da være at man benytter dagens E16 fra Styggedalen til Rørvik, men det er tenkt at kjøretøy som 

befinner seg mellom Styggedalen og Bymoen når tunnelen stenges kjører av i krysset på Bymoen. 

Dette må det finnes en annen løsning for dersom krysset på Bymoen ikke skal inngå i prosjektet. Tar 

man krysset på Bymoen ut av prosjektet, vil det gi litt mindre nytte fordi de som ville ha benyttet 

krysset ikke får nytten krysset ville gitt. Samtidig vil utelatelse av krysset bety noe reduksjon i 

kostnadene. Vegvesenet er villig til å vurdere å ta krysset ut av planen dersom Hole kommune ønsker 

det. 

 

Grunneierne ønsker kryss inne i den lange tunnelen. I Statens vegvesens Håndbok 021 Vegtunneler 

står følgende om kryss i tunnel (s. 47): «Kryss i tunnel skal unngås. Unntak behandles som fravik i en 

tidlig planfase.» Det kan være aktuelt å søke Vegdirektoratet om fravik fra regelen i tilfeller der det 

ikke er mulig eller svært vanskelig å få til en annen løsning. Det er ikke tilfellet i dette prosjektet. 

Vegvesenet mener derfor det ikke er aktuelt med kryss i tunnelen. Dersom krysset på Bymoen tas ut 

av alternativ A12a, vil altså tilkoblingspunktene til E16 for innbyggerne i Hole være Skaret, Rørvik 

(halvt sørvendt kryss), Helgelandsmoen og Styggedalen (i Ringerike kommune). 

 

Justeringen av traseen for alternativ A12a som grunneierne foreslår ligger innenfor båndleggingssonen 

i kommunedelplanen. Det betyr at dersom kommunedelplan for alternativ A12a blir vedtatt, kan en 

slik justering av traseen vurderes nærmere i reguleringsplanen innenfor grensene av 

kommunedelplanen. Vegvesenet ser at det kan være fordeler med den foreslåtte traseen ved at vegen 

blir liggende mer i utkanten av skogsområdet og dermed ikke vil gi så stor barrierevirkning som om 

den ligger inne i skogsområdet. Samtidig blir ikke konsekvensene for dyrket mark vesentlig verre, selv 

om det blir litt mer inngrep ved Hvitmyr. Vegvesenet tar derfor med seg dette innspillet for nærmere 

vurdering i reguleringsplanfasen dersom alternativ A12a blir valgt. 

 

Grunneierne påpeker at midtdeler-/midtfelt-prosjektet på strekningen Vik – Botilrud vil beslaglegge 

areal. De mener dette må trekkes fra beregnet arealbeslag i rød korridor. I beregningene i 

konsekvensutredningen har vi forsøkt å ta hensyn til midtdeler-/midtfeltprosjektet. Det er gjort ved at 

det i arealberegningene er lagt til en sone på 3 meter på vestsiden av eksisterende veg (se kapittel 7.6.2 

i konsekvensutredningen). I arealberegningene i rød korridor er denne sonen betraktet som allerede 

beslaglagt areal. Generelt må det påpekes at arealberegningene innebærer usikkerhet fordi de er gjort i 

en tidlig planfase der mange detaljer ikke er bestemt. 

 

Vi viser til kapitlet «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, 

regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten for en redegjørelse for hvordan 

Vegvesenet har sammenstilt konsekvenser og kommet frem til sin anbefaling. 
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D35 Thor Ebbesen 

 Udatert 

 

Ebbesen viser til at byggingen av den såkalte panoramaveien (dagens E16 Skaret – Rørvik) fikk store 

konsekvenser for hans del i form av store støyproblemer, delvis ødelagt vannforsyning og dårlig 

tilgjengelighet til området opp mot Krokskogen. Han er spesielt bekymret for tilgjengelighet.  

 

Ebbesen er redd for at bygging av den påtenkte E16 vil ødelegge kulturlandskapet og noe av landets 

fineste matjord. Han viser til at løsningene anbefalt av Statens vegvesen har betydelige negative 

konsekvenser for både natur- og kulturmiljø i Hole og Ringerike kommuner. Han viser også til 

handlingsplan for mangfoldet i naturen, og peker på at planen forplikter Norge til å bevare naturens 

mangfold og ikke ødelegge store naturområder. 

 

Istedenfor den planlagte utbyggingen ønsker Ebbesen at det satses på trafikksikring av eksisterende 

E16. Han mener at dette kan gjennomføres raskt og langt billigere enn å bygge ny firefeltsveg. 

 

Til slutt påpeker Ebbesen at rushtrafikken viser at inn-/utkjøringen til/fra Hønefoss er den største 

trafikale bøygen. Han mener at Hønefoss-trafikken er et lokalt ansvar for Ringerike kommune, og ber 

Ringerike rydde opp i egen kommune. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Statens vegvesen tar til orientering de konsekvensene Ebbestad mener utbygging av eksisterende E16 

fikk for hans slektsted, og viser til avbøtende tiltak som er beskrevet i konsekvensutredningen som 

skal redusere skadevirkningene av tiltaket i forhold til omkringliggende områder. Støytiltak vil bli 

gjennomført i henhold til statlige retningslinjer for støy (T-1442/2012), og det bli gjennomført 

kartlegging og overvåking og eventuelt av berørte drikkevannskilder. Det vil også bli lagt vekt på å 

opprettholde og eventuelt forbedre ferdselsårene opp mot Krokskogen. 

 

Statens vegvesen erkjenner også at de to anbefalte/aksepterte løsningene vil ha store negative 

konsekvenser for natur- og kulturmiljø, og også beslaglegge store arealer med jordbruksjord. Samtidig 

vil vi påpeke at de fleste andre alternativene også vil ha store konsekvenser for miljø og landbruk. 

Dette gjelder særlig med hensyn til beslag av jordbruksjord. Anbefalt alternativ er, tross alt, en av 

løsningene som vil gi minst beslag av jordbruksjord. Statens vegvesen viser her til overordnete 

politiske målsetninger om å redusere tap av jordbruksjord til utbyggingsformål, senest i Meld. St. 26 

(2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023. Dette sammen med hensynet til trafikksikkerhet og 

kostnader knyttet til bygging, drift og vedlikehold av vegen, har vært utslagsgivende for Vegvesenets 

anbefaling av løsning. Vi viser til kapitlet «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte 

konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten for en nærmere 

redegjørelse. 

 

Når det gjelder merknaden om utbedring av eksisterende E16, viser vi til kapitlet «Utbedring av 

eksisterende E16» foran i rapporten.  
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D36 Øystein Oldberg 

 14.03.2013 

 

Oldberg er berørt grunneier, og er positiv til ny E16. Han ønsker seg alternativ A12a fordi dette 

alternativet medfører det minste arealbeslaget, og fordi det er det mest skånsomme alternativet for 

bomiljøet og friluftslivet mellom Fekjær og Bymoen. Oldberg mener ny E16 bør bygges frem til Ve-

krysset i Ringerike kommune. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Vi viser til kapitlet «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, 

regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten for en redegjørelse for hvordan 

vegvesenet har kommet frem til sin anbefaling, som blant annet innebærer at alternativ A1a anbefales, 

mens vi varsler innsigelse mot alternativ A12a. 

 

Når det gjelder forlengelse av vegen til ve-krysset, viser vi til kapitlet «Forlenge prosjektet til Ve-

krysset» foran i rapporten. 

 

 

D37 Viggo Ree 

 14.03.2013 

 

Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem fikk Ramsar-status i 1996. Tim Jones fra Ramsar-sekretariatet 

besøkte Nordre Tyrifjorden i 1997 da det var planer om jernbanebru over Kroksund. Kroksund har 

ikke vernestatus, men er en viktig del av Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Jones frarådet 

jernbanebru over Kroksund, og anbefalte at Norge for å etterleve sine forpliktelser knyttet til Ramsar-

konvensjonen burde velge jernbane- og/eller vegtraseer som har minst mulig direkte eller indirekte 

virkninger på økologien i våtmarkssystemet.  

 

Denne anbefalingen var viktig for det senere valget av løsning for jernbanen. Hole kommune baserte 

seg på denne rapporten da de i 2001 kjempet mot jernbane gjennom våtmarkene og kulturlandskapet i 

området. I 2002 støttet Stortinget argumentasjonen da de vedtok at dersom det skulle bygges en 

jernbane mellom Oslo og Hønefoss, skulle den ligge øst for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem (om 

Åsa). Med bakgrunn i dette mener Ree det er synd at Vegvesenet velger bruløsninger både over 

Kroksund og gjennom andre viktige lokaliteter i Ramsar-området. Ree mener dette vil medføre 

negativ påvirkning på økologien i våtmarkssystemet og være et klart brudd med Ramsarkonvensjonen. 

 

Direktoratet for naturforvaltning har sendt brev til Ramsar-sekretariatet for å informere om vegplanene 

gjennom deler av våtmarkssystemet i Tyrifjorden. 

 

Ree mener at flaskehalser på E16 mellom Rørvik og Hønefoss kan utbedres slik at man får bedre 

trafikksikkerhet og fremkommelighet. En slik løsning vil sikre at man tar vare på det unike natur- og 

kulturlandskapet i denne delen av Hole og Ringerike. I tillegg til naturverdiene har området noen av de 

viktigste kulturelle og historiske verdiene i Norge. 

 

Rees merknad er skrevet på engelsk fordi den også er sendt Ramsar-sekretariatet. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Merknaden omtaler i all hovedsak forhold som også er omtalt i merknad C15 fra Norsk Ornitologisk 

Forening, og det vises til Statens vegvesens merknader til denne. 
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D38 Claus Perit 

 15.03.2013 

 

Perit er motstander av ny firefeltsveg. Han mener vegen vil ødelegge mange områder i Hole og at 

innbyggerne i Hole vil ha liten nytte av vegen. Perit mener også at det i liten grad finnes 

næringsvirksomhet i Hole som har behov for vegen og at det er Ringerike kommune som får nytten av 

vegen. Perit tror likevel ny veg vil komme. 

 

Perit skjønner ikke hvorfor den nye vegen trenger å være en firefeltsveg. Han mener man i stedet 

burde bygge en trefeltsveg der det varierer hvilken kjøreretning som har to felt. Denne vegen mener 

han eksempelvis kan ligge i dagens E16-trasé. 

 

Perit mener politikerne i Hole må kjenne sin besøkelsestid og kreve alt som er mulig for å utnytte 

situasjonen: 

 Lokale bedrifter bør involveres for å få bygget en veg som blir en bygningsmessig attraksjon 

 Politikerne må forlange at berørte naturområder på strekningen restaureres, slik at man fortsatt 

har turområder på Røyse 

 Politikerne må forlange at Statens vegvesen som erstatning for inngrepene ved ny E16 ruster 

opp lokalvegnettet på Røyse. Blant annet ønsker Perit gang- og sykkelveger på hele Røyse 

 

Perit håper Røyse også i fremtiden vil være en perle for naturopplevelser. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Når det gjelder mulighetene for trefeltsveg og utbedring av eksisterende E16, viser vi til våre 

kommentarer til merknad D24 fra Kirsti og Kåre Bech, samt til kapitlet «Utbedring av eksisterende 

E16» foran i denne rapporten. 

 

Vegvesenet ønsker at vegen skal få god estetisk utforming og at vegens omgivelser i så stor grad som 

mulig skal istandsettes etter anleggsperioden. Vi ønsker også at turløyper skal kunne opprettholdes 

eller bli erstattet av nye løypetraseer. 

 

Lokale veger som må legges om som følge av ny E16 inngår i prosjektet. Vegvesenet er skeptiske til å 

legge inn utbedring av lokalveger som ikke berøres av ny E16 inn i prosjektet. Dette ville økt 

kostnadene og gjort det enda mer krevende å finansiere prosjektet. Vi minner i den anledning om at 

prosjektet skal delvis bompengefinansieres (fordelingen mellom bompenger og statlige midler er ikke 

bestemt).   

 

 

D39 Liv Emma Thorsen og Erling Schøller 

 12.03.2013 

 

Thorsen og Schøller mener at Vegvesenets konsekvensutredning er et faglig velfundert og seriøst 

stykke arbeid, men mener likevel en del forhold ved denne typen utredninger fortjener et kritisk blikk. 

Slik de ser det, får konsekvensutredningen et skinn av vitenskapelighet og autoritativ nøytralitet som 

den strengt tatt ikke kan bære. Thorsen og Schøller mener dette blant annet gjør at det nesten er 

utenkelig at det kommer opp alternativer til de fire løsningene som har vært på høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Thorsen og Schøller mener at verdivalgene som tas i utredningen tones ned og at det vises til 

vegnormalen som absolutt grense for hvilke løsninger som kan tenkes. I utredningen pekes det på at 

rosa korridor, som ikke tilfredsstiller vegnormalens krav, krever godkjenning i Vegdirektoratet for å 

kunne bygges. Thorsen og Schøller mener imidlertid at Vegvesenet ved å fremme innsigelse til rosa 

korridor legger føringer for Vegdirektoratets vurdering. 
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Thorsen og Schøller viser til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023, der E16 

Skaret – Rørvik omtales som aktuell å bygge i perioden 2018-2023 dersom investeringsrammen økes 

med 45 %, mens E16 Rørvik – Hønefoss ikke er omtalt. Thorsen og Schøller mener transportetatenes 

forslag gjør det lite sannsynlig at det er aktuelt å bygge E16 Skaret – Hønefoss, og i særdeleshet 

strekningen Rørvik – Hønefoss, før 2023.
 15

 De mener derfor det er grunn til å stille spørsmål ved om 

Vegvesenets midler kunne vært brukt bedre til utredning av mer aktuelle prosjekter eller til 

vedlikehold av veger, som det er stort behov for. 

 

Thorsen og Schøller mener det er opplagt at Vegvesenet, som vegbygger, vil anbefale at det bygges ny 

veg. De mener videre at Vegvesenets begrunnelse er økonomisk, og at det siste punktet i Vegvesenets 

begrunnelse, «Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, forutsatt at et alternativ med positiv 

samfunnsøkonomisk nytte velges», er en selvinnlysende og dermed meningsløs formulering. 

 

Usikkerheten i kostnadsberegningene på dette plannivået er anslått å være 25 %. Thorsen og Schøller 

mener kostnadene burde vært angitt med intervaller mellom minimum og maksimum, slik at mulig 

overlapping mellom kostnadsintervallene for ulike alternativ hadde kommet frem. 

 

Trafikkberegningene er også beheftet med usikkerhet. Thorsen og Schøller peker på at dersom 

utviklingen blir annerledes enn prognosene forutsetter, vil også veksten bli annerledes. Videre peker 

de på at den langsiktige virkningen Ringeriksbanen kan ha på biltrafikken er vanskelig å forutse. 

Thorsen og Schøller peker på at en fremtidig usikkerhet knyttet til differensiert vegprising, dvs. at 

trafikantene må betale etter hvor de kjører, når de kjører og kanskje ut fra hvor de bor, ikke er med i 

vurderingene. Videre mener Thorsen og Schøller det er vanskelig å se at transportmodellen tar høyde 

for økende oppstuing av biler på innfartsvegene til Oslo. De mener at noen titusener flere bilpendlere 

fra Ringeriksregionen vil bidra til å gi Oslo hjertestans. 

 

Thorsen og Schøller peker på at transportmodellen neppe tar hensyn til tiltak som ferjefri E39 på 

Vestlandet, kombinert med politiske tiltak som lavere bompengeutgifter til lastebiler, slik at lastebiler 

som har start- og målpunkt på Vestlandet ikke kjører omvei om Østlandet. De kan heller ikke se at 

modellen fanger opp at en ny veg i urbane strøk vil føre til at trafikkmengden, og dermed 

forurensningen, øker inntil det er oppnådd omtrent tilsvarende forsinkelse (kø) som før vegen ble 

bygget, bare med mer trafikk. 

 

Thorsen og Schøller savner bruk av ulike scenarier for å vise andre mulige samfunnsutviklinger enn 

utviklingen som følger av Statistisk sentralbyrås prognoser. De viser likevel til at mulig virkning av 

endringer i noen av forutsetningene er kort omtalt på side 4-4 i konsekvensutredningen, og at 

Samferdselsdepartementet gjennom sitt brev av 24.09.2012 opphevet bindingene mellom 

Ringeriksbanen og E16. Thorsen og Schøller peker likevel på at dersom politiske prioriteringer gir 

Ringeriksbanen slik fremdrift at det igjen er behov for å se E16 og Ringeriksbanen i sammenheng, vil 

mye av arbeidet som er lagt ned i utredningen av vegen være bortkastet. De forstår imidlertid at det 

omfattende materialet har gjort det nødvendig for Vegvesenet å operere med de modellene som er 

brukt. 

 

Konsekvensutredningen er gjort i tråd med Vegvesenets Håndbok 140 Konsekvensanalyser. Thorsen 

og Schøller mener at denne håndboka underslår at prissatte og ikke-prissatte konsekvenser er størrelser 

som ikke kan sammenlignes. De reagerer også på at håndboka lar begge typer inngå i en 

samfunnsøkonomisk vurdering, noe de mener signaliserer at økonomi er kjernen i vurderingen. Videre 

                                                      
15

 Etter at Thorsen og Schøller hadde skrevet sin merknad, la regjeringen 12.04.2013 frem Meld . St. 26 (2012-

2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023. I denne meldingen er verken E16 Skaret – Rørvik eller E16 Rørvik – 

Hønefoss omtalt. 11. juni 2013 la transport- og kommunikasjonskomiteen frem sin innstilling (Innst. 450 S – 

2012-2013) til Stortinget om Nasjonal transportplan 2014 – 2023. I denne innstillingen signaliseres ønske om 

raskere utbygging av E16 Bjørum – Skaret og Skaret – Hønefoss enn det det legges opp til i meldingen av 

12.04.2013. Se kapitlet «Planprosess» foran i denne rapporten, der komitéflertallets merknad er sitert.  
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peker de på at uttrykket «vurdere» brukes svært ofte i konsekvensutredningen. Når det gjelder 

sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, mener Thorsen og Schøller at «synsing» er 

et riktigere begrep. 

 

I dette prosjektet er det slik at de alternativene som gir best prissatte resultater, er blant de dårligste 

med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser og får karakteristikkene «verst» og «strider mot nasjonale 

mål». Dette er blant annet tilfellet for alternativ A1a som Vegvesenet anbefaler. Thorsen og Schøller 

mener at det ligger i sakens natur at Vegvesenet måtte komme frem til minst ett alternativ med en 

samlet positiv vurdering, men peker på at Vegvesenet ikke strekker seg lengre enn til å karakterisere 

den samlede vurderingen som «usikker, tenderer mot positiv». 

 

Thorsen og Schøller peker på at ny E16 i tillegg til negative konsekvenser for landskapsbilde, 

nærmiljø/friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser også fører til at konkurranseforholdet 

mellom buss og bil forskyves i bilens favør, strider mot nasjonale mål om vern av dyrket mark og 

kulturlandskap og strider mot Norges internasjonale miljøvernforpliktelser (Ramsarkonvensjonen). I 

forbindelse med Ramsarkonvensjonen opplyser Thorsen og Schøller om at Direktoratet for 

naturforvaltning 04.03.2013 har varslet Ramsarkonvensjonens sekretariat i Sveits om 

vegplanleggingen som pågår. 

 

Transportøkonomisk institutt (TØI) utarbeidet i 2009 rapporten «Gir bedre veier mindre 

klimagassutslipp?». Hovedkonklusjonen på spørsmålet var nei. I rapporten pekes det på at 

hovedgrunnen til at utslippene øker ved bygging av nye veger er at forbedringer i vegnettet øker 

gjennomsnittshastigheten, ofte i hastighetsintervallet der utslippene øker mest (over 80 km/t). Videre 

øker utslippene ved nye veger fordi transportmengden øker og ved at trafikk flyttes fra gange, sykkel 

og buss til bil som følge av den nye vegen.  

 

Thorsen og Schøller mener det er umoralsk å heve fartsgrensen gjennom Hole over 70-80 km/t og 

dermed øke CO2-utslippet for at helgebilistene til Valdres og Beitostølen skal komme noen minutter 

raskere frem til hyttene sine. 

 

Slik Thorsen og Schøller ser det, er ikke-prissatt, eller ikke prissettbar, et annet ord for uvurderlig, 

umistelig. De mener at når noe er uvurderlig, kan det ikke vurderes, og må i alle fall ikke 

undervurderes.  

 

Thorsen og Schøller protesterer mot ny E16 fra Rørvik til Hønefoss i alle varianter som er foreslått. I 

stedet går de inn for å øke trafikksikkerheten, modernisere og ruste opp dagens veg. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Når det gjelder sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, Vegvesenets anbefaling og 

usikkerheter i vurderingene i konsekvensutredningen, viser vi til kapitlet «Sammenstilling av prissatte 

konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i denne 

rapporten. Når det gjelder utbedring av dagens veg, viser vi til kapitlet «Utbedring av eksisterende 

E16» foran i rapporten. 

 

Thorsen og Schøller mener at Vegvesenet er for bokstavtro i sin bruk av vegnormalene. Med 

vegnormalene menes i denne sammenheng først og fremst Statens vegvesens Håndbok 017 Veg- og 

gateutforming og Håndbok 021 Vegtunneler. Begge håndbøker er tilgjengelige på internett: 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker.  

 

Vegvesenet utarbeider håndbøker på to nivåer. Begge de nevnte håndbøkene er normaler, og er på nivå 

1, som omfatter forskrifter, normaler og retningslinjer godkjent av overordnet myndighet eller av 

Vegdirektoratet etter fullmakt. Håndbøker på nivå 2 er veiledninger og retningslinjer. Håndbok 140 

Konsekvensanalyser er et eksempel på en nivå 2-håndbok.  

 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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Vegnormalene har hjemmel i forskrift etter veglovens § 13 om anlegg av offentlig veg. Forskriften av 

29. mars 2007 er gjengitt på side 4 og 5 i Håndbok 017. Forskriften redegjør for målet med 

vegnormalene (forskriftens § 3, pkt. 2): «Målet med normalene er effektiv og trafikksikker transport 

av mennesker og gods, og best mulig tilpasning til bebyggelse, bomiljø, landskap, naturmangfold, 

kulturmiljø, vegetasjon og landbruksarealer.» Videre sier forskriften (§ 3, punkt 5): «Vegnormalene 

skal sikre en tilfredsstillende og enhetlig kvalitet på vegnettet ut fra samferdselspolitiske mål. 

Vegnormalene vil derfor måtte inneholde en del standardkrav. Vegnormalene skal likevel gi frihet til å 

velge løsning tilpasset forholdene på stedet.» 

 

Vi ser av sitatene fra forskriften at vegnormalene både skal sikre effektiv og trafikksikker transport, og 

samtidig best mulig tilpasning til omgivelsene. Vegnormalene skal også både sikre en tilfredsstillende 

enhetlig kvalitet på vegnettet, noe som nødvendiggjør en del standardkrav, og samtidig gi frihet til å 

velge lokalt tilpassede løsninger. Balansen mellom disse hensynene kan være vanskelig å finne. I 

prosjektet E16 Skaret – Hønefoss medfører ny veg store miljømessige ulemper, slik det fremgår av 

konsekvensutredningen. Samtidig peker St. Meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010 – 

2019 på at «Trafikkbelastningen tilsier at E16 bør bygges ut til firefelts veg på hele strekningen Oslo – 

Hønefoss» (s. 236). Lokalt har det også vært uttrykt sterke ønsker om en rask, effektiv og trafikksikker 

E16 som grunnlag for vekst og utvikling i Ringeriksregionen.  

 

Statens vegvesen Region sør har valgt å forholde seg lojalt til kravet i Håndbok 017 om at når beregnet 

trafikkmengde i dimensjoneringsåret, 20 år etter antatt åpningsår, er over 12 000 kjt./døgn, skal det 

planlegges firefeltsveg. Vi har imidlertid også utredet løsninger i rosa korridor som ikke tilfredsstiller 

kravene i vegnormalene. Thorsen og Schøller mener at når Statens vegvesen Region sør varsler 

innsigelse mot rosa korridor, legger det føringer for en eventuell behandling av fravik for veg i denne 

korridoren i Vegdirektoratet. I den forbindelse er det relevant å opplyse om at Vegdirektoratet i tillegg 

til å være godkjenningsmyndighet ved fravik fra vegnormalene, også har en rolle som rådgiver overfor 

Vegvesenets regioner. Da forslaget om å utrede en løsning med redusert standard kom opp, ba Region 

sør om et møte med Vegdirektoratet for å drøfte om en slik løsning som ikke tilfredsstilte 

vegnormalenes krav burde utredes, noe regionen ønsket. Regionen fikk da råd om at løsningen burde 

utredes. Motivet for dette var at både regionen og Vegdirektoratet syntes det ville være interessant å se 

hva man eventuelt kunne vinne i reduserte miljøulemper og reduserte kostnader ved å bygge en 

vegløsning med redusert standard. 

 

Da arbeidet med konsekvensutredningen nærmet seg slutten, ba Region sør om et nytt møte med 

Vegdirektoratet om løsningene med redusert standard. Utredningene hadde da vist at miljøulempene 

ved ny veg i rosa korridor også var store, samt at kostnadsbesparelsen ved å redusere standarden var 

relativt liten. I tillegg hadde en risikovurdering av trafikksikkerhet konkludert med at løsningene i rosa 

korridor enten var uakseptable (løsninger med undersjøisk tunnel) eller ble frarådet. Vegdirektoratet 

rådet i dette møtet Region sør til å varsle innsigelse mot alle løsninger i rosa korridor fordi 

trafikksikkerheten ikke ville bli god nok. Vegdirektoratet pekte i møtet på at en eventuell søknad om 

fravik fra vegnormalen i rosa korridor ikke ville bli behandlet formelt av Vegdirektoratet før den 

forelå. Direktoratet signaliserte likevel at det var lite sannsynlig at en slik søknad ville bli innvilget. 

Etter en intern vurdering i Region sør valgte regionen å varsle innsigelse mot rosa korridor. Dette var i 

tråd med Vegdirektoratets anbefaling.  

 

Thorsen og Schøller mener at punktet om samfunnsøkonomisk lønnsomhet burde stått først som 

begrunnelse for Vegvesenets anbefaling om å bygge ny E16 Skaret – Hønefoss (kapittel 11.1 i 

konsekvensutredningen). Grunnen til at dette punktet ble plassert sist i begrunnelsen, er at det ikke 

gjelder for alle løsningene for ny veg. I kapittel 11.1 drøftes det om tiltaket bør gjennomføres, det vil 

si om det bør bygges ny E16 Skaret – Hønefoss, mens drøfting av hvilket alternativ som bør velges 

først kommer i kapittel 11.2. I kapittel 11.1 tar Vegvesenet altså bare stilling til om det bør bygges ny 

veg, uavhengig av alternativ. Som kjent, er flere av alternativene som er utredet ikke 

samfunnsøkonomisk lønnsomme. Derfor er det siste punktet formulert «Prosjektet er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt, forutsatt at et alternativ med positiv samfunnsøkonomisk nytte 

velges».  
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Usikkerhet i kostnadene kan vises på flere måter. En måte er, som Thorsen og Schøller påpeker, å 

oppgi kostnadene som intervaller. Vi ser at det kunne hatt informasjonsverdi om figur 3-33 (egentlig 

tabell) i konsekvensutredningen hadde blitt supplert med en ekstra kolonne der kostnadsintervallet for 

hvert alternativ ble angitt.  

 

Thorsen og Schøller kritiserer at kostnadene er angitt med to desimalers nøyaktighet når usikkerheten 

er så stor som 25 %. Vi må minne om at kostnadstallene er i milliarder kroner, slik at to desimalers 

nøyaktighet vil si nøyaktighet angitt på nærmeste hele 10 millioner. Vi ser likevel at det kan diskuteres 

om tallene burde vært angitt med bare én desimal, dvs. som nærmeste hele 100 millioner. I tabellen 

nedenfor har vi gjort om figur 3-33 i konsekvensutredningen slik at tabellen viser kostnader i 

milliarder kroner med én desimal samt usikkerhetsintervall.  
 

Tabell 8: Sammenstilling av investeringskostnader for alle alternativ. Kostnader avrundet til nærmeste 100 millioner kr og 

kostnadsintervall +/- 25 % angitt 

Korridor Alternativ 
Kostnader  

(2012-kroner, usikkerhet 25%) 

Kostnadsintervall 

(+/- 25 %) 

Grønn 

A1a 4,6 milliarder kr 3,5 – 5,8 milliarder kr 
A6a 6,7 milliarder kr 5,0 – 8,4 milliarder kr 

A12a 5,5 milliarder kr 4,1 – 6,8 milliarder kr 

Blå 

A1b 4,8 milliarder kr 3,6 – 6,0 milliarder kr 
A6b 6,9 milliarder kr 5,2 – 8,6 milliarder kr 

A12b 5,6 milliarder kr 4,2 – 7,1 milliarder kr 

Rød 

A2c 5,7 milliarder kr 4,3 – 7,1 milliarder kr 
A2e 5,5 milliarder kr 4,1 – 6,9 milliarder kr 
A2f 6,0 milliarder kr 4,5 – 7,6 milliarder kr 
A3c 5,8 milliarder kr 4,3 – 7,2 milliarder kr 
A3e 5,6 milliarder kr 4,2 – 7,0 milliarder kr 
A3f 6,1 milliarder kr 4,6 – 7,7 milliarder kr 
A4c 5,6 milliarder kr 4,2 – 7,0 milliarder kr 
A4e 5,5 milliarder kr 4,1 – 6,9 milliarder kr 
A4f 6,0 milliarder kr 4,5 – 7,5 milliarder kr 
A5c 6,6 milliarder kr 4,9 – 8,2 milliarder kr 
A5e 6,4 milliarder kr 4,8 – 8,0 milliarder kr 
A5f 6,9 milliarder kr 5,2 – 8,7 milliarder kr 
A7c 6,9 milliarder kr 5,2 – 8,6 milliarder kr 
A7e 6,7 milliarder kr 5,0 – 8,4 milliarder kr 
A7f 7,2 milliarder kr 5,4 – 9,1 milliarder kr 

Gul 

A8 6,8 milliarder kr 5,1 – 8,5 milliarder kr 
A9 6,3 milliarder kr 4,7 – 7,8 milliarder kr 

A10 6,4 milliarder kr 4,8 – 8,0 milliarder kr 
A11 5,9 milliarder kr 4,5 – 7,4 milliarder kr 

Rosa 

B13d 4,3 milliarder kr 3,2 – 5,3 milliarder kr 
B14d 5,3 milliarder kr 4,0 – 6,6 milliarder kr 
C13d 4,3 milliarder kr 3,2 – 5,4 milliarder kr 
C14d 5,4 milliarder kr 4,0 – 6,7 milliarder kr 

 

Thorsen og Schøller peker på at man for å belyse ulike mulige utviklingsretninger kunne brukt 

scenarier. Vegvesenet er kjent med denne metodikken, og vi ser at den kunne vært brukt for å se 

nærmere på ulike mulige utviklingsretninger. Mulige variabler kunne for eksempel vært: 

 Befolkningsutvikling: 

o Sterk vekst (i tråd med ønskene i Ringeriksregionen) 
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o Statistisk sentralbyrås middelprognoser (som er benyttet i utredningen) 

o Lav vekst/stagnasjon (for eksempel som følge av dårligere økonomiske tider) 

 Ringeriksbanen: 

o Trafikksituasjonen uten Ringeriksbanen (benyttet i konsekvensutredningen) 

o Trafikksituasjonen med Ringeriksbanen 

 Differensiert vegprising (betaling etter hvor man kjører, når man kjører og evt. hvor man bor) 

o Uten differensiert vegprising (benyttet i konsekvensutredningen) 

o Med differensiert vegprising 

 

Andre variabler kan også tenkes. Variablene kan kombineres på ulike måter, slik at man kan få mange 

ulike scenarier.  

 

Den største utfordringen ved denne tilnærmingen er at det fort blir svært mange valgalternativ å 

forholde seg til. Vi har utredet 29 vegalternativ. Dersom vi for eksempel hadde ønsket å se på 

konsekvensene ved disse 29 løsningene i tre ulike scenarier (for eksempel tre ulike scenarier for 

befolkningsutvikling), ville det totalt blitt 87 utredningsresultater å forholde seg til. Dette ville bidratt 

til å belyse hvordan ulik befolkningsutvikling vil gi ulike resultater, men utfordringen er at 

informasjonsmengden blir så stor at den blir vanskelig å kommunisere og uoversiktlig for både 

høringsparter og beslutningstakere. I tillegg ville tids- og ressursbruken til utredningsarbeidet blitt 

større. På den annen side er det viktig å kommunisere at det er usikkerheter knyttet til forutsetningene 

for utredningene. Vi har valgt å omtale usikkerhetene, men kun gjøre beregninger og 

konsekvensvurderinger for ett utviklingsscenario. 

 

Thorsen og Schøller etterlyser analyse av hvordan ny veg mellom Skaret og Hønefoss vil bidra til å 

øke mengden kø på E18 inn mot Oslo. De skriver at «Noen titusener flere bilpendlere fra 

Ringeriksregionen vil yte sitt til å gi Oslo hjertestans.» I konsekvensutredningen er det beregnet 

forventet trafikk med og uten ny E16 på strekningen Skaret – Hønefoss. Ny firefeltsveg er beregnet å 

øke trafikkmengden. Hvis vi ser på trafikkmengden ved rasteplassen mellom Skaret og Sundvollen, 

finner vi at den største trafikkøkningen skapes hvis man bygger ny firefeltsveg i alternativ A4c, A4f, 

A5c eller A4f i rød korridor. Denne økningen er beregnet å bli på 3800 kjt./døgn i 2043. Av 

alternativene det er laget forslag til kommunedelplan for, er det alternativ A1b i blå korridor som er 

beregnet å gi den største trafikkøkningen, 3300 kjt./døgn i 2043. Det som er beregnet, er den direkte 

virkningen av ny veg. Ny veg kan føre til at flere velger bil fremfor buss, at man legger om kjøreruta 

for å bruke den nye vegen, at man velger reisemål man ikke ville valgt uten den nye vegen og at man 

foretar reiser man ikke ville tatt uten ny veg. I et lengre tidsperspektiv kan imidlertid en effekt melde 

seg i tillegg, nemlig at befolkningsmengden og aktiviteten i Ringeriksregionen øker mer enn den ville 

gjort uten ny veg fordi den nye vegen har gjort det mer attraktivt å bo og jobbe i regionen. Denne 

økningen vil komme i tillegg til økningen som er beregnet i konsekvensutredningen. At 

trafikkøkningen skal komme opp i den størrelsen Thorsen og Schøller antyder, «noen titusener», synes 

imidlertid ikke sannsynlig i overskuelig fremtid.  

 

Trafikkmodellen som er brukt, omfatter også Oslo. Modellen tilsier at ny E16 Skaret – Hønefoss 

medfører økt trafikkmengde på E16 inn mot Sandvika, men at trafikkmengden på E18 er tilnærmet 

uendret. En mulig forklaring på dette kan være at med en utbedret E16 mellom Sandvika og Hønefoss, 

vil noen trafikanter som i dag kjører E18 og E6 gjennom Oslo i stedet velge å kjøre rundt Oslo på E16 

(E16 til Hønefoss, deretter E16 (tidligere rv. 35) til rv. 4 eller evt. til E6). Dette ser ut til å kompensere 

for økt trafikk mellom Ringeriksregionen og Oslo. En eventuell fremtidig vekst i Ringeriksregionen 

med økt pendling med bil til Oslo vil ikke bli kompensert på samme måten.  

 

Ny ferjefri E39 på Vestlandet, eventuelt kombinert med spesielle bompengetakster for å oppmuntre 

tunge kjøretøyer til å benytte E39 fremfor å kjøre om Østlandet, er ikke med i trafikkberegningene. 

Endringene i totaltrafikken på E16 som følge av dette, vil sannsynligvis være beskjeden. 

 

Problemstillingen knyttet til at økt vegkapasitet fylles opp til en ny likevektsituasjon med kø igjen 

oppstår, er kjent for Vegvesenet. Denne mekanismen gjelder imidlertid der det er så stor etterspørsel 
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etter transport at det kan oppstå kapasitetsproblemer i vegnettet også etter at ny veg er bygget. Ny 

firefeltsveg på E16 Skaret – Hønefoss vil ha så stor kapasitet at det ikke vil bli kapasitetsproblemer i 

vegnettet i overskuelig fremtid.  

 

Thorsen og Schøller mener at fordi Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser bruker 

begrepet «samfunnsøkonomisk analyse» om både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, er det 

økonomi, i betydningen prissatte konsekvenser, som ligger i kjernen av vurderingen. Denne 

konklusjonen er ikke i tråd med intensjonene i håndboka, der det står (side 61): 

 
Den samfunnsøkonomiske analysen består av både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Velferden i 

samfunnet avhenger av bruk og forbruk av alle samfunnets ressurser. Tilgang til goder og fravær av 

byrder er viktig for innbyggernes velferd, uavhengig av om disse omsettes i markeder eller ikke. I 

praksis er de ikke-prissatte kvalitetene goder som gir nytte både for nålevende og framtidige 

generasjoner. Knapphet gir økende verdi på samme måte som i et marked. Teoretisk sett hører derfor 

kultur- og naturverdier til i den samfunnsøkonomiske analysen, selv om verdiene ikke er målt i kroner. 

 

Vi ser at begrepet «samfunnsøkonomi» både omfatter prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og at 

det ikke er håndbokas intensjon at den ene typen konsekvenser skal tillegges mer vekt enn den andre.  

 

Når det gjelder vurderingen som er gjort i konsekvensutredningen, viser vi som nevnt til omtale i 

kapitlet «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, regionale 

virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten. 

 

Vegvesenet er kjent med rapporten fra Transportøkonomisk institutt som konkluderer med at nye 

veger stort sett øker klimagassutslippene. Som det fremgår av konsekvensutredningens kapittel 6.6.3 

Global og regional luftforurensning, forventes økte utslipp av klimagasser som følge av ny E16 Skaret 

– Hønefoss. 

  

 

D40 Anders Bjerke 

 14.03.2013 

 

Anders Bjerke viser til at Statens vegvesen har anbefalt to løsninger som er blant de aller verste når det 

gjelder miljøkonsekvenser. Han krever at Hole kommune nå erkjenner at de og Statens vegvesen har 

forskjellige interesser. Han er også kritisk til at det nå kun er to alternativ som kan vurderes, og mener 

at Statens vegvesen har tatt fokuset bort fra alternativ som er langt bedre miljømessig. 

 

Bjerke krever at Hole kommune gjør seg opp sin egen mening om hvilken løsning som skal velges. 

Han viser til at dette er det mest alvorlige inngrepet som bygda står overfor noensinne. Han mener 

også at det må være den totale falitt for Holeværinger dersom de skulle bli stoppet av Fylkesmannen i 

sitt forsøk på å ødelegge egen bygd mer enn nødvendig. Han viser også til at avkastningen i Oljefondet 

er 1,2 mrd. kr hver dag og at avkastningen før lunsj på mandag, gitt 60 % bompenger, vil kunne gi en 

bedre trasé for Hole. 

 

Bjerke tar opp samfunnsnytten beregnet av Statens vegvesen og viser til at bare ett alternativ kom ut 

med positiv samfunnsmessig verdi når Statens vegvesen selv forsøker å sette pris på 

miljøødeleggelsene. Han viser til at Statens vegvesen ofte bygger løsninger som har negativ 

samfunnsmessig nytte andre steder og mener det betyr at Vegvesenet legger mer vekt på miljøsiden i 

de prosjektene. Han krever derfor at det legges til grunn en mer miljømessig løsning her. 

 

Bjerke visert til at tidsgevinsten på den nye vegen er beregnet til 6,7 minutter. Han mener disse 

minuttene har en høy pris, ikke bare for miljøet men for den enkelte pendler. Hvis det skal være 

lønnsomt å betale 100 kr for å spare 6,7 minutter kreves en timelønn på 895 kr etter skatt. 
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Til slutt henstiller Bjerke til Hole kommunes Arealavdeling og politikere som skal beslutte at de avstår 

fra å velge mellom de to traseene som er på valg. Han ber om at det tas en ny runde og at kommunen 

vurderer flere alternativ med mer fokus på miljøet i bygda. Han viser også til en uttalelse fra 

Statssekretær Lars Erik Bartnes som sier at «Det blir som Hole vil, men dere må bli enige dere 

imellom». 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Statens vegvesen tar Bjerkes motstand mot vegen og ønsket om at Hole kommune og Hole-samfunnet 

må gå i mot anbefalte alternativer til orientering.  

 

Før forslagene til kommunedelplan ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, var saken 

gjennom en politisk førstegangsbehandling 22. januar 2013, da det ble det avholdt fellesmøte for 

Formannskapet i Ringerike og Plan- og miljøstyret i Hole. Begge fattet vedtak om at forslag til 

kommunedelplan for alternativ A1a og A12a i grønn korridor og alternativ A1b og A12b i blå korridor 

skulle sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn sammen med konsekvensutredningen.  

 

Disse vedtakene innebar at forslag til kommunedelplan for alternativet Vegvesenet anbefalte (A1a), 

alternativet Vegvesenet aksepterte (A1b), samt to alternativ Vegvesenet hadde varslet innsigelse mot 

på grunn av kostnader (A12a og A12b), ble sendt på høring/offentlig ettersyn. Dersom kommunene 

hadde ønsket det, kunne de vedtatt at forslag til kommunedelplan for flere alternativ skulle på 

høring/offentlig ettersyn. Hele konsekvensutredningen med samtlige 29 utredete alternativ var også på 

høring/offentlig ettersyn. Det var anledning til å uttale seg om alle alternativene i 

konsekvensutredningen. Dersom kommunene ønsker å vedta kommunedelplan for et alternativ det 

ikke har vært forslag til kommunedelplan på høring/offentlig ettersyn for, må det først gjennomføres 

en høring/offentlig ettersyn av et forslag til kommunedelplan. 

 

Hvilke alternativ som skulle utredes, ble bestemt i planprogrammet, som kommunestyrene i Hole og 

Ringerike fastsatte våren 2011. Vi viser til kapitlet «Planprosess» foran i denne rapporten for en 

nærmere redegjørelse om prosessen. 

 

Vi viser til kapitlet «Sammenstilling av prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, 

regionale virkninger og anbefaling» foran i denne rapporten for en nærmere redegjørelse for hvordan 

Vegvesenet har kommet frem til sin anbefaling. 

 

 

D41 Ingeborg Bech 

 13.03.2013 

 

Bech ønsker undersjøisk tunnel under Kroksund, og peker på at en slik tunnel vil fjerne støyen fra 

områdene Storøya, Elstangen, Sundvollen, Kroksund og Fekjær.  

 

Når Vegvesenet viser til erfaringene med Oslofjordtunnelen, mener Bech at det er 

skremselspropaganda, og at andre mer suksessfulle tunneler burde vært nevnt. Hun viser til at 

Vegvesenet på Vestlandet foreslår en tunnel under Boknafjorden som skal bli verdens lengste og 

dypeste undersjøiske tunnel, og som har 7 % stigning/fall på en strekning.  

 

Bech mener det ikke er grunnlag for å hevde at en undersjøisk tunnel under Kroksund er umulig, 

verken ut fra trafikksikkerhetshensyn eller økonomi. Hun mener at dersom man bevarer og 

gjenoppretter miljøet ved naturperlen Kroksund, vil området tiltrekke seg innbyggere med god 

økonomi som vil gi skatteinntekter til Hole kommune. Bech peker på at en undersjøisk tunnel vil løse 

så å si alle miljøhensyn på det hun mener er nesten halvparten av strekningen Rørvik – Hønefoss. 
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Bech viser til en rapport fra Transportøkonomisk institutt (Nævestad og Meyer 2012) der det fremgår 

at tunneler vanligvis er like trafikksikre som veg i dagen, men at undersjøiske tunneler er 

overrepresentert i statistikken over branner og branntilløp, noe som kan ha en sammenheng med 

stigning på over 5 %. Bech mener at et fartsproblem inne i tunnelen effektivt kan løses med 

automatisk trafikkontroll (fotobokser).  

 

Med henvisning til en rapport fra Statens vegvesen (Amundsen og Engebretsen 2006) peker Bech på 

at en lengre tunnel vil være mye sikrere enn korte tunneler med høyere trafikkmengde, mye grunnet 

god utforming. 

 

Når det gjelder Oslofjordtunnelen, viser Bech til en rapport fra Vegvesenets etatsprogram Moderne 

vegtunneler (Buvik 2012), der problemene knyttet til Oslofjordtunnelen er forklart. 

 

Etter å ha lest flere rapporter mener Bech det ser ut til at Statens vegvesen har tilegnet seg mye 

kunnskap om tunneler ved å analysere tidligere prosjekter. Hun mener denne kunnskapen bør brukes 

av Hole kommune og Vegvesenet for å få til en sikker undersjøisk tunnel under Kroksund. Bech har 

inntrykk av at hovedgrunnen til at Vegvesenet anbefaler bru er økonomi. 

 

Bech peker på at området fra eksisterende bru over Kroksund og sørover til Tisodden (Rudstangen) er 

rikt på fossiler. Hun mener at dette vil bli ødelagt av anleggstrafikk, og spør derfor om det finnes 

tilsvarende regler for denne typen områder som det gjør ved bygging i landbruksområder (krav om 

kartlegging og eventuell frigivelse før man kan bygge). 

 

Bech mener også at bru over Kroksund vil komme i konflikt med verneplanen for strandsonen i 

Tyrifjorden. Verneplanen skal hindre nybygging av brygger og lignende i strandsonen og bevare 

miljøet i strandsonen. Bech mener verneplanen er uten mening dersom det tillates å bygge bru over 

Kroksund. 

 

Bech mener at vinterdriften av bruer kan være krevende, og viser til den store massekollisjonen på ei 

bru i Sverige i januar 2013.
16

 Bech peker også på utfordringer knyttet til at salt fra vegsalting kan 

komme ut i Tyrifjorden. Videre stiller hun spørsmål ved oppvirvling av mudder i Kroksund i 

forbindelse med brubyggingen. 

 

Ei bru som trekkes lenger sørover mot Storøya, vil etter Bechs oppfatning være til mindre sjenanse for 

innbyggerne i Sundvollen-/Kroksundområdet, men vil gi konflikter sør for Smiujordet/tunnelen under 

Fekjæråsen. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Vegvesenet har varslet innsigelse mot undersjøisk tunnel under Kroksund. Innsigelsen er begrunnet 

med trafikksikkerhet og kostnader, både til bygging og til drift/vedlikehold.  

 

Et forhold som gjør undersjøisk tunnel under Kroksund ekstra utfordrende, er at vegen på Rørvik-

siden går med ca. 5 % fall i dagen ned mot Rørvik før tunnelen begynner. Tunnelen skal i 

utgangspunktet ha 50 m fjell over seg. Fra tunnelen begynner, går den med ca. 5 % fall i ca. 2,5 km 

ned til laveste punkt. Til sammen blir det ca. 5 km med 5 % fall før man når bunnen av tunnelen.  

 

På den andre siden av sundet er det først og fremst løsningene som skal opp i Vik (alternativ 5 i rød 

korridor) som er utfordrende. For å komme raskt nok opp, må tunnelen ha stigning/fall på ca. 6 % over 

en strekning på rundt 1,8 km. Tilsvarende bratt stigning er ikke nødvendig dersom man ikke skal opp i 

Vik. I alternativ 6 (undersjøisk tunnel i grønn og blå korridor) kan man for eksempel fordele 

                                                      
16

 Vegvesenets merknad: Bech viser til «den nylige fatale ulykken på Øresundbroen hvor saltingen ikke var 

tilfredsstillende og det endte opp i en massiv kjedekollisjon». Så langt Vegvesenet kan forstå, må det være den 

store kjedekollisjonen på ei bru på E4 ved Åstorp i Skåne 15. januar 2013 Bech sikter til. Det var glatt veg og tett 

tåke da ulykken skjedde. 
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stigningen/fallet over en ca. 3 km lang strekning med ca. 5 % stigning/fall. Figuren nedenfor viser et 

lengdeprofil av undersjøisk tunnel i alternativ A6a (grønn korridor). Kartet på neste side viser det 

samme området. 

 

Vi ser at det på Rørvik-siden blir en ca. 5 km lang strekning med fall/stigning på 5 %. 

 

 

 
Figur 51: Lengdeprofil av alternativ A6a i grønn korridor fra rasteplassen til Bymoen, inkludert undersjøisk tunnel under 

Kroksund 

Terrengoverflate 

Kroksund 

Rasteplassen Veg 

Bymoen Rørvik 
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Figur 52: Kart som viser alternativ A6a på strekningen fra rasteplassen til Bymoen 

Vegvesenet er kjent med at det planlegges undersjøiske tunneler som er både brattere, dypere og 

lengre andre steder i Norge, blant annet under Boknafjorden slik Bech nevner. 

 

Vegvesenet ser også de miljømessige fordelene ved en undersjøisk tunnel, noe vi mener fremgår av 

konsekvensutredningen, der løsningene med undersjøisk tunnel kommer bedre ut av vurderingene for 

de ikke-prissatte temaene enn bruløsningene. 

 

Som redegjort for i konsekvensutredningen (kapittel 5.1), er det gjennomført en risikovurdering av 

trafikksikkerhet, og denne konkluderer med at undersjøisk tunnel medfører uakseptabel risiko. Det er 

riktig som Bech påpeker, at sjansen for at en ulykke skal inntreffe ikke er større i tunnel enn på veg i 
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dagen. Den store forskjellen ligger i konsekvensene når en ulykke inntreffer. Særlig har brann i tunnel 

stor katastrofepotensial. I rapporten «Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 – 2011. 

Grensesprengende tunneler – lange og dype, går det en grense?» (Buvik 2012) som Bech viser til, 

fremholdes det (s. 19) at det er behov for å utrede videre blant annet hvilke lengder og fall-

/stigningsforhold som er akseptable i tunneler. Rapporten gir en foreløpig konklusjon (s. 19):  

 
Inntil det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på effektene av disse forholdene fraråder vi at det 

bygges tunneler med stigning og fall på over 5 prosent med tilhørende kjørelengde over 5 kilometer. 

Med et slikt krav er vi på linje med EU-direktivets krav hva gjelder stigning/fall men med en 

begrensning i tilhørende kjørelengde. 

 

Som vi ser, er den undersjøiske tunnelen under Kroksund akkurat på grensen av hva som frarådes i 

rapporten.  

 

Når risikovurderingen som er utført for E16 Skaret – Hønefoss konkluderer med at undersjøisk tunnel 

er en uakseptabel løsning, har det også sammenheng med at det i dette prosjektet finnes andre 

løsninger, dvs. bruløsninger, som er vurdert å gi vesentlig bedre trafikksikkerhet. Som Bech påpeker, 

kan det også skje alvorlige ulykker på bruer, men risikoen for ulykker med katastrofepotensial er 

vurdert å være større i undersjøiske tunneler. 

 

Vegvesenet finner det svært vanskelig å kunne akseptere en løsning som har fått påpekt så stor 

sikkerhetsrisiko som undersjøisk tunnel under Kroksund når det finnes sikrere bruløsninger. 

Trafikksikkerhet er et av de overordnede målene i transportpolitikken. 

 

Ser vi på investeringskostnadene, finner vi at i grønn og blå korridor vil en undersjøisk tunnel 

(alternativ A6a eller A6b) øke kostnadene med 2,09 milliarder kroner i forhold til løsningene 

Vegvesenet har anbefalt (alternativ A1a) og akseptert (alternativ A1b). Sammenligner vi undersjøisk 

tunnel med løsningene som har bru og lang tunnel til Bymoen (alternativ A12a og A12b), ser vi at 

kostnadene for den undersjøiske tunnelen er 1,26 milliarder kroner høyere. Kostnadsforskjellene er 

som vi ser betydelige. En dyrere vegløsning vil medføre høyere bompengesatser. 

 

Veg i tunnel er mye dyrere å drifte og vedlikeholde enn veg i dagen. Vegvesenet er spesielt opptatt av 

utgifter til drift og vedlikehold. Til forskjell fra byggekostnadene, som er et engangsbeløp, 

representerer drifts- og vedlikeholdskostnadene en løpende utgift gjennom hele prosjektets levetid. 

Budsjettene til drift og vedlikehold av veg er begrensede, og det vil de sannsynligvis også være i 

fremtiden. Drift og vedlikehold av tunneler må prioriteres fordi det er knyttet til sikkerheten i 

tunnelen. Da må annet drift og vedlikehold prioriteres ned så lenge det er begrensede midler til 

rådighet. Fordi drift og vedlikehold av tunneler er så mye dyrere enn drift og vedlikehold av veg i 

dagen, vil drift og vedlikehold av én kilometer tunnel spise opp drifts- og vedlikeholdsmidler for flere 

kilometer veg i dagen.  

 

Vegvesenet er kjent med at det finnes fossilrike områder langs Kroksund/Steinsfjorden. På strekningen 

Kroksund – Garntangen – Vik er flere fossilrike områder vernet. Området mellom eksisterende bru 

over Kroksund og Tisodden/Rudstangen har imidlertid ikke vernestatus. Dersom løsningen med bru i 

dette området blir valgt, vil det være naturlig at man i arbeidet med reguleringsplanen forsøker å 

optimalisere plasseringen av brua. I dette arbeidet kan hensynet til fossilrike områder være et av 

hensynene som inngår. 

 

Det er riktig som Bech påpeker at ei bru over Kroksund vil innebære inngrep i strandsonen. 

Verneplanen for Tyrifjorden omfatter i tillegg til utvalgte strandområder også store vannarealer i 

Tyrifjorden. Kryssingen over Kroksund, slik den er foreslått, vil ikke berøre områder som er foreslått 

vernet i denne verneplanen. Vi kan derfor ikke se at hele verneplanen for Tyrifjorden «står uten kraft 

og mening», slik Bech uttrykker det, som en følge av inngrepene brua medfører. Vegvesenet mener 

også at et allmennyttig formål som en ny E16 må vurderes på en annen måte enn bygging av private 

brygger langs Tyrifjorden. 
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Bech er bekymret for avrenning av salt fra brua over Kroksund til Tyrifjorden. Konsekvensene av 

tiltaket for vannforekomstene, inkludert saltpåvirkning, er vurdert i konsekvensutredningen (se kap. 

7.4. og 7.6, samt temautredningene for Naturmiljø og Naturressurser). Konklusjonene her er at 

saltavrenning vil ha liten betydning for Tyrifjorden fordi vannmassene er så store. Problemene knyttet 

til avrenning er vurdert å være størst i tilknytning til kroksjøene Juveren og Lamyra, som har langt 

mindre vannmengder og liten vannutskiftning. Behandlingen av overvannet fra brua og fra resten av 

prosjektet må ses nærmere på i senere planlegging. 

 

Bech peker også på utfordringer knyttet til oppvirvling av mudder i forbindelse med anleggsarbeid for 

brua i Tyrifjorden. I videre planlegging må det ses nærmere på mulige tiltak for å begrense ulempene 

knyttet til dette. Det kan både være snakk om arbeidsmetoder, fysiske tiltak og tidspunkt for arbeidet. 

 

Når det gjelder bruløsninger lenger sør i Kroksund, viser vi til kapitlet «Alternative bruløsninger over 

Kroksund» foran i denne rapporten. 

 

 

D42 Jorunn Hammer og Jens Tobias 

 11.03.2013 

 

Hammer og Tobias har kjøpt bolig i Gamleveien Boligsameie. De mener at ny E16 med kryss på 

Smiujordet, som i alternativ A1a og A1b, vil gi store negative konsekvenser for bomiljøet. Hammer og 

Tobias protesterer derfor mot disse forslagene. 

 

I tillegg til ulempene ved tilknytningsvegen fra ny E16 til Vik, peker Hammer og Tobias på at E16 

med kryss på Smiujordet vil medføre støy og beslaglegge dyrket mark. De mener jordvern og 

miljøvern er fraværende i konsekvensutredningen. 

 

Hammer og Tobias kjøpte boligen i Gamleveien Boligsameie i 2009 og har planlagt flytting i 2014. 

Før de besluttet å kjøpe boligen, kontaktet de Hole kommune for å sjekke om det var noen planer for 

området. Kommunen opplyste at det ikke forelå planer som ville påvirke Gamleveien boligsameie. 

Dersom E16-planene hadde vært kjent for Hammer og Tobias på det tidspunktet, ville de ikke kjøpt 

boligen. 

 

Hammer og Tobias mener at firefelts motorveg, kryss og tilknytningsveg til Vik vil føre til at området 

ikke lenger vil være noe attraktivt bomiljø. De mener at Vegvesenets forslag er udemokratisk, og 

frykter at dersom det blir gjennomført, vil Hole kommune med sine unike, naturgitte kvaliteter tape i 

kampen om en «eventyrlig fremtid» for mange skatteytere. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Når det gjelder de støymessige konsekvensene for området ved Gamleveien Boligsameie, viser vi til 

våre kommentarer til merknad D13 fra Susan Rødsjø foran i denne rapporten. 

 

Vegvesenet kan ikke se at det er grunnlag for å hevde at vårt forslag til løsning er «udemokratisk». Vi 

viser til kapitlet «Planprosess» foran i denne rapporten for en redegjørelse for planprosessen. Så langt 

Vegvesenet kan se, er alle plan- og bygningslovens krav om medvirkning oppfylt. Vi ser imidlertid at 

Hammer og Tobias kan være uenige i Vegvesenets anbefaling. For en nærmere redegjørelse for 

hvordan Vegvesenet har kommet frem til sin anbefaling, viser vi til kapitlet «Sammenstilling av 

prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser, regionale virkninger og anbefaling» foran i 

denne rapporten.  
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D43 Bjørn Andvig 

 13.03.2013 

 

Andvig peker på at det viktigste man kan gjøre lokalt for å få raskest mulig fremdrift for E16 Skaret – 

Hønefoss, er å bli enige om ett alternativ. Andvig mener at en trasé i grønn korridor vil gi størst 

mulighet for å få til lokal enighet. 

 

Andvig mener at E16 Skaret - Hønefoss må ses i et nasjonalt perspektiv, som en viktig del av 

hovedvegnettet mellom Oslo-regionen og Bergen/Vestlandet. Han mener at E16 er helt avgjørende for 

Ringeriksregionen fordi vegen skal sikre at det han kaller «den fjerde kvadrant», området nordvest for 

Oslo, blir det mest spennende og attraktive utviklingsområdet for Oslofjord-regionen i perioden 2020 

– 2050.  Han peker på at de tre andre kvadrantene allerede har relativt moderne samferdselsnett, det er 

kun for Ringeriksregionen dette mangler. 

 

Andvig legger vekt på at man må se helhetlig på planleggingen av en slik strekning. Da prosjektet 

startet, var strekningen Skaret – Hvervenmoen utgangspunktet. Andvig er tilfreds med at man 

underveis i prosessen har sett større på Hønefossregionen og tatt med løsninger til Styggedalen. Han 

mener at prosjektet bør forlenges ytterligere, til Ve-krysset, der rv. 7 og E16 møtes. 

 

Andvig mener at en vegløsning som er knyttet opp mot Hvervenmoen er en «gårsdagens løsning». Slik 

han ser det, vil en løsning som tangerer Hønefoss-området og skaper en helhetlig vegløsning frem til 

Ve-krysset være den beste forutsetningen for videre utvikling i et 20 – 40 års perspektiv. Han mener at 

man i mange andre vegprosjekter har tenkt for kortsiktig og vært for bundet til dagens og gårsdagens 

strukturer, noe som har ført til at man har fått dårlige løsninger. 

 

Andvig støtter Vegvesenets forslag om veg i grønn korridor, men han ønsker alternativ A12a med lang 

tunnel mellom Kroksund og Bymoen, rett bru over Kroksund og forlengelse av prosjektet til Ve-

krysset. Dette begrunner han slik: 

 Grønn korridor vil gi minst inngrep i kulturlandskapet 

 Veg i grønn korridor kan tilpasses et «jomfruelig landskap» på en bedre måte enn andre løsninger. 

Andvig peker på at traseen stort sett går gjennom skog- og mo-områder. Han ønsker å senke vegen 

3-5 meter i terrenget på strekningen Bymoen – Helgelandsmoen og gjennom Prestmoen for å 

redusere støybelastningen og legge til rette for kryssing for vilt og friluftsløyper 

 Grønn korridor vil gi Hole kommune (Vik-området) og Ringerike kommune (Hønefoss by) store 

muligheter for å tenke langsiktig uten sterke bindinger til en motorveg som skjærer gjennom store 

deler av dagens bolig- og næringsområder 

 Med ny veg i grønn korridor vil dagens E16 kunne opprettholdes som en meget god lokal 

transportløsning 

 Grønn korridor gir minst mulig ulemper i anleggsfasen 

 Alternativ A12a i grønn korridor vil skjerme verdifulle områder i Hole, noe Andvig mener at veier 

opp for de økte kostnadene 

 

Andvig håper at politikerne i Hole og Ringerike vil se dette som grunnlaget for kommunedelplanene. 

 

Andvig peker på at hele strekningen Skaret – Ve-krysset er vel 30 km. Han mener den største 

utfordringen på denne strekningen er delstrekningen fra Rørvik til forbi Hvervenmoen. Den største 

utfordringen på E16 Sandvika – Hønefoss mener han imidlertid er strekningen Bjørum – Skaret. 

Andvig ønsker følgende prioritering for utbyggingen av E16: 

 Bjørum – Skaret bygges raskest mulig 

 Rørvik – Styggedalen igangsettes innen 2018 og fullføres i 2023 

 Skaret – Rørvik kan, under forutsetning av at hele den nye vegen finansieres fornuftig, bygges 

parallelt med Rørvik – Styggedalen 
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Med bakgrunn i løsninger han har sett på reiser i Europa, har Andvig en del forslag til hvordan en 

vegløsning innenfor hans foreslåtte alternativ kan optimaliseres for å redusere miljøulempene.  

 

På strekningen Skaret – Rørvik mener Andvig at sørgående og nordgående kjørefelt bør legges hver 

for seg i terrenget ved at de to nordgående feltene legges høyere enn de sørgående (som går i dagens 

trasé). Som en del av dette foreslår han at nordgående løp for Nestunnelen forlenges nordover slik at 

total lengde blir ca. 2500 meter (dagens løp i Nestunnelen er ca. 1300 m). Formålene med denne 

terrasseringen er både at vegen skal gi mindre inngrep i terrenget og at trafikken på eksisterende veg i 

minst mulig grad skal bli forstyrret i anleggsfasen. 

 

I området Elstangen – Rørvik frem til brua over Kroksund ønsker Andvig den alternative løsningen 

med tunnel og rett bru som er beskrevet i konsekvensutredningens kapittel 10. Han peker blant annet 

på at en slik løsning vil skjerme boligområdet på Elstangen. 

 

Andvig mener at ei rett bru på ca. 550 m skaper muligheter for svært flotte arkitektoniske løsninger 

som kan tilføre en tilleggsdimensjon til hele anlegget. 

 

Tunnel fra Kroksund til Bymoen vil skåne omgivelsene for mange miljøulemper, noe Andvig mener 

oppveier for de økte driftskostnadene ved en tunnel. 

 

På strekningen Bymoen – Helgelandsmoen vil grønn korridor gå i eller nær skogsområder. Andvig 

mener at dette er positivt fordi skogen absorberer CO2 og danner en randsone med god støyskjerming. 

For å ivareta turstier og vilttrekk på strekningen ønsker Andvig at man senker vegen 3-5 meter ned i 

terrenget og anlegger 2-4 kulverter på strekningen. Overskuddsmassene mener han bør benyttes til å 

bygge voller langs vegen, noe som vil skjerme både visuelt og støymessig. 

 

Andvig ser at ei ny bru over Storelva vil gi utfordringer blant annet for fuglelivet. Han mener 

imidlertid at alle erfaringer viser at vegetasjon og fugleliv raskt vil reetablere seg når brua er bygget., 

 

Gjennom Prestmoen til Styggedalen ønsker Andvig en nedsenket veg på samme måte som beskrevet 

for strekningen Bymoen – Helgelandsmoen. Videre fra Styggedalen til Ve-krysset mener han den nye 

vegen skal følge dagens trasé, dels over dyrket mark. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Når det gjelder forlengelse av prosjektet til Ve-krysset, viser vi til kapitlet «Forlenge prosjektet til Ve-

krysset» foran i denne rapporten.  

 

Statens vegvesen forholder seg til de overordnede føringene for prioritering av de ulike prosjektene 

langs E16.  

 

12. april 2013 la regjeringen frem Meld. St. 26 (2012 – 2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Av 

meldingen fremgår det (side 294 – 296) at regjeringen prioriterer utbygging av E16 Sandvika – Wøyen 

med sikte på anleggsstart i 2014, mens E16 Bjørum – Skaret prioriteres i transportplanens andre 

periode (2018 – 2023). E16 Skaret – Hønefoss er ikke omtalt i meldingen. 

 

11. juni 2013 la transport- og kommunikasjonskomiteen frem sin innstilling (Innst. 450 S – 2012-

2013) til Stortinget om Nasjonal transportplan 2014 – 2023. I innstillingen (s. 173) står følgende: 

 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og 

Kristelig Folkeparti […] viser til behovet for å planlegge og bygge ut vegstrekninger i en helhet. 

Flertallet viser også til at strekningen Bjørum – Skaret er planlagt med byggestart i siste periode [2018-

2023]. Flertallet viser til at det med finansieringen som ligger i planen er mulig å starte prosjektet i 

første fireårsperiode [2014-2017]. Dette forutsetter at man starter byggingen med 

bompengefinansiering. 
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Disse medlemmer mener derfor at planleggingen av strekningen Skaret – Hønefoss må gjennomføres 

slik at sammenhengende utbygging av denne hovedferdselsåren sikres. 

 

 

17. juni 2013 fattet fylkestinget i Akershus følgende vedtak
17

: 

 
Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til forslag til Handlingsprogram for Oslopakke 3 for 

perioden 2014-2017. 

 

Dette er lagt til grunn: 

[…] 

 Et behov for innsparing i forhold til Hp [handlingsprogram] 2013-16 som følge av reduserte 

bompengeinntekter. Dette løses ved å redusere bompengebidraget til lokale veitiltak i Oslo og 

Akershus 2014 og 2015, og programområde for riksveier i 2014 og 2015, samt ett års utsatt 

oppstart av anleggsarbeidene på E16 Sandvika – Wøyen. [Vår understreking.] 

[…] 

 

Vedtaket innebærer at planlagt byggestart for E16 Sandvika – Wøyen utsettes fra 2014 til 2015. 

 

Andvig kommer med flere forslag til hvordan en ny veg i grønt alternativ A12a kan utformes/legges i 

terrenget. På strekningen Skaret – Rørvik går han inn for å legge vegen i terrasser, der sørgående felt 

går i dagens trasé, mens nordgående felt legges innenfor/østenfor dagens trasé og høyere i terrenget. 

Vegvesenet ser at dette er en løsning som kan vurderes i reguleringsplanfasen, men vi ser også en del 

utfordringer knyttet til den: 

 Fjellets beskaffenhet legger føringer for hvilke løsninger som er mulige. Fra Skaret til litt nord 

for Nestunnelen er det hovedsakelig basalt og rombeporfyr, som vanligvis er gode bergarter. 

Fra litt nord for Nestunnelen til Rørvik er det kalkstein, sandstein og stedvis skifer. Dette er 

dårligere bergarter. 

 På innsiden av vegen, mot fjellskjæringen, må det være en sikkerhetssone. Deler man vegen i 

to terrasser, må man ha to sikkerhetssoner. Man får naturligvis også to fjellskjæringer. Disse 

vil hver for seg være lavere enn den ene fjellskjæringen man får ved å bygge fire felt samlet, 

men summen av høyden på de to vil sannsynligvis bli større enn høyden på den ene store. Det 

må derfor vurderes nærmere hva som gir den mest skånsomme løsningen for landskapsbildet.  

 Arealbeslaget i bredden blir betydelig større ved å legge vegen i terrasser. De to terrassene kan 

ikke legges tett innpå hverandre blant annet på grunn av sikkerhetssoner både i nedkant og 

overkant av skjæringene. For temaet naturmiljø danner eksisterende veg på flere steder en 

grense for områder med stor verdi som ligger på oversiden av vegen. Med veg i terrasser vil 

inngrepet i disse områdene bli større enn med fire felt i bredden. 

 Dersom vegen legges i terrasser, vil det bli mer krevende og dyrere å få på plass nødvendige 

kryssinger av vegen, som for eksempel skogbrukskryssinger, viltkryssinger og turløyper. 

Viltkryssinger vil bli spesielt krevende fordi disse må ha en viss bredde for å fungere etter 

hensikten. 

 Andvig ønsker å forlenge det nordgående løpet i Nestunnelen til ca. 2,5 km lengde. Dette vil 

øke kostnadene. 

 Det må ses nærmere på konsekvenser for drift og vedlikehold ved terrassering. 

 

Andvig mener at ei rett bru over Kroksund «skaper muligheter for svært flotte arkitektoniske 

løsninger». Vegvesenet ønsker også at brua over Kroksund, uansett hvor i sundet den blir plassert, skal 

får en god arkitektonisk utforming. Vi minner imidlertid om at det i forslaget til kommunedelplan 

inngår følgende bestemmelse: «Ved senere detaljutforming av brua over Kroksund skal det tas hensyn 

til fuglelivet i området. Brua må ikke føre til at vanngjennomstrømmingen i sundet blir dårligere.» 

Dette legger begrensninger for hvilke arkitektoniske løsninger som er mulige. Når det gjelder bru over 

Kroksund, viser vi også til kapitlet «Alternative bruløsninger over Kroksund» foran i denne rapporten. 

                                                      
17

 Møteprotokollen er tilgjengelig på internett: http://www.akershus.no/politikk/politiske-saker-og-

moter/sakskart-og-protokoller/. 

http://www.akershus.no/politikk/politiske-saker-og-moter/sakskart-og-protokoller/
http://www.akershus.no/politikk/politiske-saker-og-moter/sakskart-og-protokoller/
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Mellom Bymoen og Helgelandsmoen går vegen gjennom og nær skogsområder. Andvig mener at 

skogen vil ta opp CO2 og fungere som støyskjerming. Skogens evne til å ta opp CO2 varierer med 

hvilket vekststadium skogen er på. Fullvoksen skog tar opp lite CO2. Den støydempende effekten av 

vegetasjon er relativt liten. Vegetasjon som skjuler støykilden (vegen) bidrar imidlertid til at følelsen 

av å være støyplaget reduseres for mange. 

 

På strekningene Bymoen – Helgelandsmoen og Prestmoen – Styggedalen foreslår Andvig at vegen 

senkes 3-5 meter i terrenget og at noe av overskuddsmassene dette gir brukes til å bygge opp voller 

langs vegen. Dette vil være et effektivt tiltak mot støy. Andvig foreslår også at man på strekningen 

Bymoen – Helgelandsmoen bygger 2- 4 betongkulverter som sikrer kryssingsmuligheter både for vilt 

og turgåere. Plasseringen av vegen i terrenget må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen for det 

alternativet som blir valgt gjennom vedtak av kommunedelplanen. Å senke vegen i terrenget er et 

tiltak som kan vurderes. Vegvesenet ser imidlertid noen utfordringer ved Andvigs løsning: 

 Bredden på inngrepet blir mye større hvis vegen skal senkes i terrenget. Vegløsningen som er 

tegnet har en minimumsbredde på 22 m (se figur 3-34 i konsekvensutredningens 

hovedrapport). I tillegg kommer grøfter. Det kan eksempelvis dreie seg om 3 m på hver side 

av vegen. Dette gir en totalbredde for veg med grøfter på minimum 28 m.  

 Vi må anta at det stort sett er løsmasser på de aktuelle strekningene. En typisk helning på 

skråningene på siden av en nedsenket veg vil da være 1:2, det vil si at for hver meter høyde 

bruker man to meter bredde. Senker man vegen 3 m i terrenget, vil man bruke 6 m bredde på 

skråningen opp til terrenghøyde. Dette skjer på begge sider av vegen, altså brukes totalt 12 m 

bredde på skråninger. Den samlede bredden på inngrepet er da veg og grøfter på minimum 28 

m pluss skråninger på 12 m, til sammen minimum 40 m. Senker man vegen 4 m, blir 

tilsvarende bredde 44 m. 

 I tillegg til dette ønsker Andvig at man bruker av massene som tas ut til voller på begge sider 

av vegen. Disse vollene vil også typisk ha helning 1:2. Vollene har skråning på begge sider, 

det vil si at man for å få 1 m høyde trenger 4 m bredde på vollen.  

 For mye overskuddsmasser er en stor utfordring i prosjektet, jf. kapittel 3.14 Masseoverskudd 

i konsekvensutredningen. I utgangspunktet ville det da være ønskelig å bruke alle massene 

som tas ut når man senker vegen i terrenget til vollene langs vegen. Senker man vegen 3 m i 

terrenget, vil man få nok overskuddsmasser til å legge opp voller på drøye 5 meter høyde på 

hver side av vegen. Forutsatt helning 1:2 betyr dette rundt 20 m bredde på hver voll, totalt 40 

m bredde på de to vollene. Samlet bredde på inngrepet blir da 40 m veg, grøfter og skråning 

pluss 40 m voller, i alt 80 m bredde. Senker man vegen 4 m i terrenget, vil man ha nok masse 

til ca. 6 m høye voller. Total bredde på inngrepet med voller vil da bli ca. 90 m. Skissen 

nedenfor viser de to eksemplene på løsning
18

. 

 Vollene i disse eksemplene vil bli betydelige. Ønsker man mindre voller, er et alternativ å 

kjøre bort overskuddsmassene. Mindre voller vil redusere bredden på inngrepet, men ulempen 

er at utfordringene knyttet til overskuddsmasser i prosjektet blir enda større.  

 Løsningen vil bli kostbar sammenlignet med en veg som ligger på terreng. Kulvertene vil øke 

kostnadene ytterligere. 

 

                                                      
18

 I dette eksemplet er ikke vegens overbygning (dekkekonstruksjon) tatt med. Der vegen skal gå, må masser 

skiftes ut. Dette gjelder imidlertid uavhengig av om vegen ligger på terreng eller senket i terrenget. Derfor er det 

holdt utenfor i regneeksemplet.   
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Figur 53: Illustrasjon som viser tverrsnitt av vegen dersom den senkes henholdsvis 3 og 4 meter i terrenget og massene 

brukes til voller på sidene av vegen 

 

Andvig mener at den største utfordringen ved brukryssing av Storelva er knyttet til fugleliv, men at 

erfaring tilsier at vegetasjonen vil reetablere seg og fuglene tilpasse seg når vegen er bygd. 

Utfordringene i området er imidlertid ikke bare knyttet til fugler, det dreier seg også om oppsplitting 

av et foreslått vernet område og arealbeslag i sumpskog og evjer. Den sterkt truede billearten 

Hydrochara caraboides finnes i området, og det er stort potensial for funn av andre sjeldne og truede 

arter. Vi viser blant annet til merknad A1 fra Fylkesmannen i Buskerud og NVE for mer informasjon 

om kryssing av Storelva. 

 

 

D44 Tor Frithjov Nerby 

 06.03.2013 

 

Nerby peker på at alternativ A1b vil få store konsekvenser for gårdsdriften på Dal gård, gnr. 42/bnr. 5 

ved Styggedalen. På Dal gård er de heltids gårdbrukere som driver griseproduksjon. De er avhengige 

av de omkringliggende jordene til spredeareal, men også til kornproduksjon. På Dal gård går de derfor 

på det sterkeste inn for alternativ A1a. 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Kartet nedenfor viser den aktuelle eiendommen markert med gult. 
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Figur 54: Nerbys eiendom markert med gult 

De to neste kartene er utsnitt fra forslagene til kommunedelplan for grønt alternativ A1a og blått 

alternativ A1b. 

 
Figur 55: Utsnitt av forslag til kommunedelplan for grønt alternativ A1a 

 

Nedre Dal 
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Figur 56: Utsnitt av kommunedelplan for blått alternativ A1b 

Vi ser at Nerbys eiendom blir vesentlig mer berørt ved ny veg i blå korridor enn ved ny veg i grønn 

korridor. 

 

 

D45 Helge Johnsrud 

 12.03.2013 

 

 

Johnsrud påpeker at E16 ikke er en lokalveg til Hole og Ringerike, men en hovedveg til 

Hallingdal/Valdres og Vestlandet. Han undres derfor over at prosjektet stopper i Styggedalen og ikke i 

Ve-krysset 

 

Han viser til at det i Sverige bygges mye trefeltsveger hvor det veksles mellom ett og to felt i samme 

retning, og lurer på om det også er en løsning som kan brukes i Norge. 

 

I Sverige og andre steder i Europa bygges det mye motorveg på betongsøyler som det kan dyrkes 

under. Johnsrud lurer på om dette kan gjøres i Norge også. 

 

Johnsrud mener at det er første prioritet å redusere inngrepet i dyrket mark og spør om dyrket mark 

som må tas som følge av vegen kan kompenseres med å etablere ny dyrket mark i skogsområder. 

 

Johnsrud støtter valget av grønn korridor, men mener den må ha lang tunnel til Bymoen og at 

vegprosjektet må forlenges til Ve. Det må også bygges nok kryssingspunkter av den nye E16 slik at 

dyr og mennesker kan krysse. 

 

Johnsen mener at tettstedet Vik vil klare seg godt uten veg gjennom og viser til Gol sentrum der vegen 

er lagt rundt og det er mye folk. 

 

Til slutt spør Johnsen om det er mulig å starte byggingen av Skaret – Rørvik hvis prosessen rundt å 

avklare linje på resten av prosjektet drar ut.  

 

  

Nedre Dal 
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Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
 

Når det gjelder forlengelse av prosjektet til Ve-krysset, viser vi til kapitlet «Forlenge prosjektet til Ve-

krysset» foran i denne rapporten. 

 

Det bygges to/trefeltsveger med forbikjøring i Norge også. Disse skal i utgangspunktet brukes når 

trafikken ligger mellom 8.000 og 12.000 kjt/døgn 20 år etter vegåpning. På E16 er trafikken beregnet 

til å ligge langt over dette og det er derfor lagt til grunn firefeltsveg. 

 

Statens vegvesen vil anta at hvis det skal dyrkes under ei bru for en firefeltsveg, må denne brua ligge 

ganske høyt over terrenget. I det forholdsvis flate landskapet E16 går gjennom vil dette bli en svært 

dominerende konstruksjon. Kostnadene ved å bygge bru er også langt høyere enn ved å bygge veg på 

bakken. 

 

I kommunedelplanfasen er det ikke gjort kartlegginger av hvilke muligheter som finnes for å dyrke 

opp nye områder som erstatning for dyrket mark som går tapt. Dette må det ses nærmere på i 

reguleringsplanfasen for det alternativet som blir valgt. Fordi nydyrket mark normalt har lavere 

produktivitet enn mark som har vært dyrket i lang tid, må antall dekar erstatningsareal være større enn 

antall dekar dyrket mark som går tapt dersom matproduksjonen skal opprettholdes. I rapporten «Fysisk 

kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging», avgitt til 

Samferdselsdepartementet 03.07.2013 (tilgjengelig på internett: 

http://www.regjeringen.no/pages/38418217/endeligrapportfraarbgr.pdf ), side 30, anslås det at når man 

dyrker opp ny jord for å erstatte fulldyrket mark som går tapt, må erstatningsarealet være i 

størrelsesorden dobbelt så stort som arealet som går tapt. Noe nydyrking vil sannsynligvis være mulig 

for å kompensere for areal som går tapt som følge av ny E16 Skaret - Hønefoss, men det finnes trolig 

ikke tilstrekkelige arealer for nydyrking i det aktuelle området til at matproduksjonen kan 

opprettholdes. Dette gjelder særlig de alternativene som tar mest dyrket mark. I tillegg til nydyrking av 

erstatningsarealer kan man tenke seg at jordbruksjord flyttes fra arealer som beslaglegges av vegen til 

nye arealer. Nevnte rapport anslår at ved flytting av jord kan et erstatningsareal som er like stort som 

arealet som går tapt opprettholde produksjonspotensialet. Rapporten peker på at «Undersøkelser viser 

at det er mulig å gjennomføre slik etablering av ny dyrka jord ved flytting av jord. Metoden er lite 

utprøvd og dokumentert i Norge, og potensialet for denne metoden er derfor usikkert» (s. 33 i nevnte 

rapport). 

 

Statens vegvesen tar Johnsruds synspunkt om grønn korridor med lang tunnel til Bymoen (alternativ 

A12a) til orientering. Det vil bli jobbet videre med kryssingspunkter i reguleringsplanen. Statens 

vegvesen tar også synspunktet om at det ikke er nødvendig med veg gjennom Vik til orientering. 

 

Den viktigste faktoren med hensyn til prosjektets videre fremdrift er de politiske prioriteringene. 12. 

april 2013 la regjeringen frem Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023. I denne 

meldingen er ikke E16 Skaret – Hønefoss omtalt. Det vil si at regjeringen ikke hadde funnet rom for å 

prioritere prosjektet i perioden frem til 2023.  

 

11. juni 2013 la transport- og kommunikasjonskomiteen frem sin innstilling (Innst. 450 S – 2012-

2013) til Stortinget om Nasjonal transportplan 2014 – 2023. I innstillingen (s. 173) står følgende: 

 
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og 

Kristelig Folkeparti […] viser til behovet for å planlegge og bygge ut vegstrekninger i en helhet. 

Flertallet viser også til at strekningen Bjørum – Skaret er planlagt med byggestart i siste periode [2018-

2023]. Flertallet viser til at det med finansieringen som ligger i planen er mulig å starte prosjektet i 

første fireårsperiode [2014-2017]. Dette forutsetter at man starter byggingen med 

bompengefinansiering. 

 

Disse medlemmer mener derfor at planleggingen av strekningen Skaret – Hønefoss må gjennomføres 

slik at sammenhengende utbygging av denne hovedferdselsåren sikres. 

 

http://www.regjeringen.no/pages/38418217/endeligrapportfraarbgr.pdf
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Det er ikke avklart når arbeidet med reguleringsplan for E16 Skaret – Hønefoss skal starte. 

 

D46 Bilist Berg 

 13.03.2013 

 

Bilist Berg innleder merknaden sin på en eventyrlig måte. Merknaden kan leses i sin helhet som 

vedlegg merket D46. 

 

Berg peker på at trengselen i hovedstadsområdet øker mens Ringeriksregionen ønsker vekst. Han 

peker på at transportnæringen, næringslivet og pendlere trenger god fremkommelighet og 

trafikksikkerhet, og mener det vil være god lønnsomhet i å bygge ny veg. Han mener også at det i det 

lange løp vil bli kostbart ikke å gjøre noe.  

 

Berg går inn for en firefeltsveg fra Bjørum til Ve-krysset med tunnel under Sollihøgda, lang tunnel der 

det er mulig i Hole-bygda, eventuelt kulvert der inngrepene i kulturlandskapet vil bli størst. Han mener 

også at man kan ha dyrket mark oppå kulverten og gjøre om dagens veg til dyrket mark der det er 

hensiktsmessig. Slik mener han at man vil kunne gå i pluss med hensyn til dyrket mark. 

 

Berg mener at prislappen for vegen ikke kan være avgjørende, og at staten bør ta hele regningen. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Tunnel under Sollihøgda er ikke vurdert i konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss. 

Tunnelen ville blitt svært lang, avstanden mellom Bjørum sag og Rørvik er ca. 15 km i luftlinje. En så 

lang tunnel ville blitt kostbar både å bygge, drifte og vedlikeholde. Det er ikke undersøkt om det ville 

vært mulig å finansiere en slik tunnel under forutsetninger om delvis bompengefinansiering. 

Sikkerheten for trafikantene i tunnelen er ikke vurdert, men generelt byr lange tunneler på 

risikoutfordringer som kan kreve tiltak som gjør at tunnelen blir enda dyrere. Det er heller ikke utført 

trafikkberegninger for tunnelen, men det synes klart at trafikkmengden i tunnelen ville blitt lavere enn 

trafikkmengden på E16 over Sollihøgda. Grunnen til det er at trafikk med start- eller målpunkt mellom 

Bjørum og Rørvik (for eksempel på Sollihøgda), samt trafikk til og fra fv. 285 gjennom Lier, fortsatt 

måtte ha benyttet eksisterende veg.  

 

Løsninger med lange tunneler i Hole er utredet i konsekvensutredningen. Vegvesenet har varslet 

innsigelse mot disse tunnelene med bakgrunn i for høye kostnader til bygging, drift og vedlikehold. 

Vegvesenet er derfor skeptiske til ytterligere nedgraving av vegen, eventuelt ved bruk av kulvert. 

Kulvert er en svært kostbar løsning.  

 

Dagens E16 vil ha en viktig funksjon som en lokal og regional veg dersom ny E16 bygges i en annen 

trasé. Vegvesenet ser derfor ikke mulighet for å gjøre om dagens veg til dyrket mark. 

 

Når det gjelder spørsmålet om å forlenge prosjektet til Ve-krysset, viser vi til kapitlet «Forlenge 

prosjektet til Ve-krysset» foran i denne rapporten. 

 

D47 Thomas Svensen 

 14.03.2013 

 

Svensen påpeker at vegløsningene uten lang tunnel vil føre til vesentlige støyplager, og at dagens veg 

høres godt i området. Han er spesielt opptatt av støynivået ved Løken barnehage. 

 

Han viser til at den nye vegen vil ødelegge mye for løypenettet som finnes i dag. Planen vil også 

berøre idrettsanlegget rundt Svendsrud. 
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Svensen syns også det er rart at Statens vegvesen kan planlegge veg i fredete områder, og mener at 

fredningen må ha høyere prioritet enn effektivisering av transporten. 

 

Til slutt viser Svensen til at det er pendlerne som skal betale store deler av denne vegen og ber om at 

deres ønsker tas hensyn til istedenfor å bare velge billigste løsning.  

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
Statens vegvesen vil støyskjerme løsninger slik at de oppfyller kravene som er satt i 

Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012, Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging. Dette vil også gjelde Løken barnehage. Det er likevel klart at i områder som i dag 

har lite vegtrafikkstøy, vil den nye vegen føre til en betydelig økning av støynivået selv om kravene i 

T-1442/2012 oppfylles. 

 

Det er foreløpig tegnet en mulig veglinje for hvert alternativ, denne kan justeres innenfor korridoren. 

Nøyaktig hvor veglinjen vil ligge vil bli bestemt i reguleringsplanen. Når det tegnes reguleringsplan, 

vil det også bli klart hvordan veganlegget berører skiløyper og idrettsanlegg, og hvordan ødeleggelser 

kan kompenseres. 

 

Veglinjene berører ingen områder som er fredet i dag, men de ligger forholdsvis tett inntil. Den grønne 

korridoren krysser også Storelva i et område ved Busund som er foreslått vernet. Vegvesenet er klar 

over at det er store ulemper på miljøsiden knyttet til de ulike alternativene. Dette er grundig omtalt i 

konsekvensutredningen. 

 

Det er riktig at pendlerne som bruker vegen daglig vil måtte yte et vesentlig bidrag til finansieringen 

av vegen under forutsetningene om bompengefinansiering som er lagt til grunn. Ut fra merknadene 

som er kommet inn synes det som om meningene om hva som er beste løsning for E16 Skaret – 

Hønefoss er like delte blant pendlerne som i befolkningen for øvrig. 

 

D48 Torbjørn Røberg 

 13.03.2013 

 

Røbergs merknad dreier seg om temarapportene for kulturmiljø, nærmiljø/friluftsliv og naturmiljø, der 

han mener at det kan være mangler og feilvurderinger av konsekvenser. 

 

Røberg mener at temarapporten om kulturmiljø i liten grad belyser planområdets betydning i jernalder 

og vikingtid, og at fornminner og kulturmiljøer er utelatt. Hole kommune, med maktsenter på det som 

i dag er Røysehalvøya, var et politisk, religiøst og økonomisk sentrum i kongedømmet Ringerike i 

jernalder og vikingtid. 

 

På denne tiden var Ringerike antakelig et maktsenter for en større region av Østlandet, noe som 

antakelig er grunnen til at Ringerike er sentralt på Østlandet i følge Snorres kongesagaer. Handlinger i 

andre sagaer, bl. a. Fridtjof den frøkne, er også lagt til Ringerike, men dette er ikke nevnt i 

konsekvensutredningen. 

 

Stedsnavn viser at området var et religiøst senter i jernalder og vikingtid. Dette er ikke belyst i 

konsekvensutredningen. Halvdan Svarte er omtalt i konsekvensutredningen, men kongene Sigurd 

Hjort, Sigurd Syr og Harald Hardråde er utelatt. Det er disse fire kongene som har gitt Hole fire kroner 

i kommunevåpenet. Områdets nasjonale betydning med hensyn til vikingtiden konger er ikke med i 

konsekvensutredningen. 
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Da turismen begynte i Norge på 1700- og 1800-tallet, var turen fra Kristiania over Krokskogen til 

Ringerike, med utsikt over Røysehalvøya, en av de store turistattraksjonene. Dette er ikke med i 

konsekvensutredningen. 

 

Røberg mener at ny E16 vil medføre en omfattende oppdeling av et sentralt kulturhistorisk miljø med 

store estetiske verdier. Han ser dette som svært problematisk og mener problemstillingen i liten grad er 

vurdert i temarapporten om kulturmiljø. 

 

Røberg mener temarapportene til dels er krevende å sette seg inn i fordi de ikke har kart som viser de 

ulike miljøenes beliggenhet og utbredelse eller vegkorridorene som vurderes. Han mener også at det 

ikke foreligger kart over kultur- og naturminner og at leseren er henvist til å lete frem opplysningene 

på internettsidene til Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning.  

 

Røberg mener at kulturmiljøer og kulturminner rundt tunnelåpningen ved Kjelleberget ikke er vurdert 

i temarapporten for kulturmiljø. Det ligger et gravfelt og et kullfremstillingsanlegg i området, og 

Røberg antar at disse to vil bli direkte berørt av alternativ 6 og 12. 

 

I temarapporten for kulturmiljø er konsekvensen for kulturmiljøet på Norderhov vurdert å bli 

ubetydelig i blå korridor. Røberg mener at dette ikke kan være riktig. Vegen kommer 400 – 500 m 

unna Norderhov kirke. Røberg mener at vegen vil dele opp kulturmiljøet, og at miljøet særlig vil bli 

berørt hvis det kommer et kryss i området.  

 

I samme temarapport er konsekvensen for kulturmiljøet Hverven/Tanberg vurdert å være middels 

positiv ved ny veg i blå korridor fordi den nye vegen kommer lengre bort fra kulturmiljøet enn dagens 

veg. Røberg mener dette må være feil, og at konsekvensen er negativ. Grunnen til dette er at 

kulturmiljøet slik han vurderer det vil bli inneklemt mellom to veger og avskåret fra et større område. 

Det er også tette forekomster av kulturminner i området, og Røberg antar at et eller flere av dem vil gå 

tapt, noe som ikke er med i utredningen. 

 

Slik Røberg ser det, er konsekvensene for naturmiljø feilvurdert. Han syns det er vanskelig å forstå at 

omfanget er lite eller intet og konsekvensen ingen når tunnelpåslaget ved Kjelleberget kommer i 

konflikt med en fredet geologisk forekomst. Videre stiller han spørsmål ved at tiltaket er vurdert å ikke 

gi noen konsekvens for kalkfuruskogen Steinsåsen, som berøres ved Kjelleberget.  

 

Røberg mener at temarapporten for nærmiljø og friluftsliv kun belyser konsekvensene for deler av 

løypenettet i Hole. Det er mangler i omtalene av konsekvensene for løypenettet i grønn og blå korridor 

i områdene omkring gårdene Sørum, Mo og Norderhov. Videre mener Røberg det ikke er vurdert hva 

en barriere midt i løypenettet vil bety for hele bruken av løypenettet. 

 

 

Statens vegvesen Region sør sine kommentarer: 
I temarapporten for kulturmiljø er det en kulturhistorisk oversikt for området (sidene 20 – 26). Her er 

det blant annet et eget kapittel om jernalderen (ca. 500 f. Kr. – 1000 e. Kr.) og et om middelalderen 

(1030 – 1537 e. Kr.). Vikingtiden er en del av jernalderen og har derfor ikke egen overskrift i den 

kulturhistoriske oversikten, men er dekket innenfor jernalderen. 

 

Planområdet for E16 Skaret – Hønefoss har en rik historie som strekker seg langt bakover i tid. Alle 

sider ved denne historien kan ikke omtales i en utredning for et vegprosjekt. Det er krevende å finne 

den rette balansen der man gir et tilstrekkelig helhetsinntrykk av områdets historie uten at leseren får 

for mye informasjon som ikke er direkte relevant for det aktuelle vegprosjektet. Vegvesenet har prøvd 

å finne denne balansen, og følger metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser, 

men vi ser at det kan være ulik oppfatning av hvor mye informasjon som bør være med. Det er vanlig 

med en historisk oversikt (overordnete karakteristiske trekk) på 1-3 sider.  Noen vil synes vi har 

utredet for mye, mens lesere med stor historisk interesse og mye kunnskap vil savne opplysninger. Vi 
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vurderer likevel at informasjonsmengden i temarapporten for kulturmiljø er tilstrekkelig til å vurdere 

konsekvensene av vegprosjektet. 

 

Turisttrafikken knyttet til Krokkleiva, Kongens utsikt og Sundvollen på 1800-tallet er omtalt i 

temarapporten for kulturmiljø (s. 26). 

 

Et kart som viser de ulike kulturmiljøene og hvilken verdi de er vurdert å ha, finnes som vedlegg 

bakerst i temarapporten for kulturmiljø. For hvert kulturmiljø gir rapporten først en beskrivelse, 

deretter en verdivurdering. Vi ser at rapporten i tillegg til kartet over kulturmiljøene kunne inneholdt et 

kart over alternativene som er utredet. Både oversiktskart og mer detaljerte kartutsnitt finnes imidlertid 

i hovedrapporten for konsekvensutredningen (kapittel 3). 

 

Det er riktig som Rødberg påpeker, at det ikke er omtalt noe kulturmiljø eller kulturminner i området 

ved tunnelåpningen ved Kjelleberget. Disse er ikke tatt med fordi de har en beliggenhet som gjør at de 

ikke vil bli berørt. Det er svært mange automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, og vi 

har vurdert det som lite hensiktsmessig å ta med de som ikke blir berørt når det totale antallet er så 

stort. Svært få konsekvensutredninger har så mange identifiserte kulturmiljøer som denne.   

 

Vegvesenet er enig med Røberg i at kulturmiljøet på Norderhov har stor verdi, noe som også fremgår 

av konsekvensutredningen. Det er vurderingen av hvor stort omfang et veginngrep vil medføre som er 

forskjellig. For en nærmere omtale av dette viser vi til våre kommentarer til merknad A3 fra 

Riksantikvaren foran i dette dokumentet. Riksantikvaren mener i likhet med Røberg at omfanget av 

inngrepet i kulturmiljøet rundt Norderhov er større enn Vegvesenet har vurdert. Dette kan ha 

sammenheng med at Riksantikvaren i sine vurderinger tar med hensynet til landskapsbildet, som i 

Vegvesenets utredning er et eget tema. Vegvesenet skiller mellom landskapsbilde og kulturmiljø. 

Avgrensningen av kulturmiljøer er vanskelig og ingen eksakt vitenskap, og derfor er disse avmerket 

som sirkler i utredningen, fordi det er diskutabelt hvor en setter avgrensningen. 

 

Kulturmiljøet Hverven/Tanberg er gitt middels til stor verdi i konsekvensutredningen. Vi forstår 

Røberg slik at han er enig i denne verdivurderingen, men uenig i omfangsvurderingen, og dermed i 

konsekvensvurderingen, i blå korridor. Nedenfor vises et utsnitt fra kartet bak i temarapporten for 

kulturmiljø og et utsnitt av oversiktskartet over veglinjene som er utredet, som blant annet finnes i 

hovedrapporten for konsekvensutredningen. Kulturmiljøet Hverven/Tanberg er nr. 32 på kartet til 

venstre, og er angitt med oransje og rød skravur fordi det er vurdert å ha middels (oransje) til stor (rød) 

verdi. Vi ser at dette kulturmiljøet ikke berøres av den nye vegen i blå korridor. Mens dagens veg går 

tett inntil kulturmiljøet, vil den nye vegen gå lengre unna og avlaste dagens veg for trafikk. Dette er 

vurdert å gi et middels positivt omfang (dvs. en forbedring for kulturmiljøet i forhold til dagens 

situasjon). Sammenholder man stor til middels verdi med middels positivt omfang, får man middels 

positiv konsekvens. 
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Alternativ d i rosa korridor og alternativ e i rød korridor er de eneste som berører kulturmiljøet 

Hverven/Tanberg. Alternativ d er omtalt på side 173 i temarapporten for kulturmiljø. Alternativet 

innebærer breddeutvidelse av eksisterende veg. Bygningsmiljøet på Hverven vil ikke bli vesentlig 

endret og omfanget av inngrepet vurderes å bli lite/intet. (I rapporten er det en feil på figuren som 

angir omfanget, men teksten er riktig.) Konsekvensen blir dermed ubetydelig. 

 

Alternativ e er omtalt på side 144 i temarapporten for kulturmiljø. Alternativ e fører vegen lengre bort 

fra enkelte bygningsmiljøer, men nærmere andre. Det er vurdert av situasjonen som helhet ikke endres 

nevneverdig for kulturmiljøet, og omfanget av inngrepet er vurdert som lite/intet. Dermed blir 

konsekvensen ubetydelig. 

 

Når det gjelder temaet naturmiljø og det fredete geologiske naturminnet (fossiler) ved Kjelleberget, er 

det vurdert at den nye vegen vil gi nærføring til området, men ikke påvirke det vesentlig. Derfor er 

omfanget satt til lite/intet. Selv om området har stor verdi, blir konsekvensen ingen/ubetydelig når 

omfanget av inngrepet er litet/intet. Tilsvarende er det for lokaliteten Steinsåsen vurdert at 

arealbeslaget ved Kjelleberget er lite i forhold til områdets totale størrelse, og de viktigste delene av 

området berøres ikke. Dermed er omfanget vurdert å være lite/intet, noe som gir ingen/ubetydelig 

konsekvens. 

 

I temarapporten for nærmiljø og friluftsliv er løypenettet sommer- og vinterstid omtalt på en 

overordnet måte, se blant annet kapittel 3.1.5 Ferdselslinjer og målpunkter. Det er ikke gitt noen 

fullstendig oversikt, tekstmessig eller på kart, over alle lokale løyper. I reguleringsplanfasen må det 

ses mer detaljert på hvilke løyper som berøres av alternativet som velges gjennom vedtak av 

kommunedelplanen. Det må vurderes hvilke avbøtende tiltak som kan være aktuelle for å opprettholde 

et løypetilbud. Mulige tiltak kan være å etablere kryssinger av E16 (over eller under) og omlegging av 

løypetraseer. Problemstillingen må ses i sammenheng med kryssingsbehovet for jordbruk/skogbruk. I 

vurderingen må man også ha med hvordan en barriere et sted i løypenettet påvirker hele bruken av 

nettet. 

  

 Figur 58: Utsnitt fra verdikartet for kulturmiljø 

 

Figur 57: Utsnitt fra oversiktskartet over vegløsninger 

som er utredet 
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Vedlegg: 

 

Innkomne merknader 
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