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Uttalelse til forslag til kommunedelplan for ny E16 mellom Skaret og 
Hønefoss i Ringerike kommune og Hole kommune 
 
Vi viser til kommunens oversendelse av 24. januar 2013. 
 
Sammendrag   
 
Fylkesmannen 
 
Fylkesmannen ser at alle de fire valgte alternativene vil innebære betydelige konflikter med viktige miljø- og 
landbruksverdier. Vi forutsetter derfor at behovet for ny E16 er nøye utredet og vurdert på et overordnet nivå ut 
fra samlet samfunnsnytte der også ikke prissatte faktorer er vurdert, samt ut fra sentrale nasjonale mål og 
føringer om reduserte klimagassutslipp.  
 
Konklusjon angående miljømessige forhold 

Miljøvernavdelingen fremmer innsigelse til alle fire alternativene: 
- Alternativene A1a og A1b ut fra konflikter med eksisterende og foreslåtte verneområder, annet 

naturmangfold av nasjonal verdi og nasjonalt verdifullt kulturlandskap  
- Alternativene A12a og A12b ut fra konflikter med eksisterende og foreslåtte verneområder og annet 

naturmangfold av nasjonal verdi 
 
Konklusjon angående landbruksmessige forhold 

Landbruks- og næringsavdelingen fremmer innsigelse til alle fire alternativene ut fra beslaget av dyrka mark. 
For alternativene A1a og A1b er innsigelsen også begrunnet i at det berører areal som er registret med nasjonale 
verdier som kulturlandskap. 
 
NVE 
 
NVE har innsigelse til alternativene A1a og A12a med bakgrunn i store inngrep i et viktig vassdragsmiljø og 
elvelandskap i Storelva med meandere og kroksjøer.  
 
For alternativ b tror vi det vil være mulig å avbøte virkningene av enn ny vei, slik at denne løsningen vil være 
bedre for vassdragsmiljøet enn alternativ a. Vi vil kunne ha innsigelse til reguleringsplaner også på den 
strekningen dersom vi mener at vassdragene ikke blir godt nok tatt hensyn til. 
 

NVE vil kunne ha innsigelse til reguleringsplaner for E16 Skaret-Hønefoss dersom hensynet til flom-, skredfare 
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og vassdragsmiljø ikke blir godt nok ivaretatt.  

Oppsummering 

Vi håper våre innspill kan danne grunnlag for en videre dialog om planforslaget. Fylkesmannen er innstilt på å 

bidra i prosessen for å få til en raskest mulig avklaring av trasevalg.  

 
 
 
Fylkesmannen har følgende merknader: 
 
Innledning 

Formålet med kommunedelplanen er å fastsette en ny trase for en firefelts E16 med tilhørende 
kryss. Kommunedelplanen skal danne grunnlag for videre detaljert planlegging av veien.  
 
Vi uttalte oss i brev av 26. mars 2010 ved varsel om oppstart av planarbeidet. Her viste vi til 
nasjonale føringer og ba om at disse ble synliggjort og vektlagt i det videre planarbeidet. 
Videre pekte vi på at arbeidet ville by på store utfordringer med hensyn på ivaretakelse av 
sterke miljø- og landbruksverdier, og at dette ville innebære et stort behov for helhetlige 
vurderinger og avveininger mellom ulike interesser.  
 
Vi har også uttalt oss i brev av 27. september 2010 til forslag til planprogram der vi kommen-
terte aktuelle utredningstema og krav til konsekvensutredningen ut fra nasjonale føringer. Vi 
pekte på store konflikter knyttet til de fleste alternativene, men sluttet oss til en utredning av 
alternativene i planprogrammet for å fremskaffe et bredest mulig beslutningsgrunnlag, selv 
om dette også omfattet svært konfliktfylte løsninger for miljø- og landbruksverdier. 
 
Det er utarbeidet en omfattende konsekvensutredning for 29 alternativer. Denne belyser de 
vesentligste konsekvensene for miljø, naturressurser og samfunn. Utredningen bekrefter at 
veiprosjektet vil ha store negative virkninger for nasjonale miljø- og landbruksinteresser. Det 
må derfor gjøres betydelige avveininger mellom disse interessene og andre samfunnshensyn. 
 
Flertallet av de 29 alternative traseene for en firefelts vei har i følge konsekvensutredningen 
negativ nytteverdi før verdien av nedbygging av jordbruksarealer, kulturmiljø, naturmiljø og 
landskapselementer er trukket inn. Når også disse verdiene prises inn, anser Fylkesmannen at 
det ikke er åpenbart at samfunnsnytten er positiv for de ulike trase-valgene for firefelts vei 
som nå er sendt på høring. 0-alternativet (videreføring av dagens to-felts vei) framstår derfor 
også som et interessant scenario vurdert i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Spesielt kan 
dette alternativet framstå som interessant dersom det iverksettes tiltak som bidrar til bedre 
framkommelighet og økt trafikksikkerhet langs eksisterende trase. 
 
Fylkesmannen viser til nasjonale mål om reduserte utslipp av klimagasser og sterkt nasjonalt 
fokus på løsninger som bidrar til å begrense bilbruk, redusere transportbehov og vektlegge 
kollektivtransport. Dette er forhold som omtales i Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk 
klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, Rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging.  
 
0-alternativet vil i seg selv bidra til økte klimagassutslipp som en følge av en prognosert øk-
ning i biltrafikken. De ulike trasevalgene med firefelts vei vil i følge konsekvensutredningen 
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alle bidra til en ytterligere økning av klimagassutslipp i forhold til 0-alternativet. Videre vil 
konkurranseforholdet mellom buss og bil bli forskjøvet i bilens favør. Dette skyldes at en 
raskere vei i følge konsekvensutredningen vil gi økt bruk av bil i forhold til kollektivtransport, 
samtidig som økt hastighet (100 km/t) vil gi større klimagassutslipp pr kjørte kilometer. De 
største kuttene i klimagassutslippene må ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) tas i 
transportsektoren. IEA lanserte nylig rapporten "Nordic Energy Technology Perspectives". 
Utslippene må i følge denne rapporten ned med hele 90 prosent sammenliknet med i dag, for 
at de nordiske landene skal nå sine mål om å bli klimanøytrale i løpet av de neste fire tiårene. 
For å få til dette er det i følge rapporten behov for å redusere biltrafikken kraftig og flytte 
transporten over på skinner og utslippsfrie kjøretøy.  
 
I høringen er det lagt opp til at dette firefelts veiprosjektet vurderes uavhengig av en eventuell 
bygging av Ringeriksbanen i det samme området. En eventuell senere beslutning om bygging 
av bane i dette området kan medføre at dagens nyttevurderinger og valg knyttet til veiprosjek-
tet endres vesentlig, med større samlede negative konsekvenser for miljø- og landbruksinter-
essene enn nødvendig. 
 
Fylkesmannen etterlyser derfor en samlet vurdering av de ulike transportsystemene i dette 
området gjennom en helhetlig planprosess (KVU-prosess eller prosess etter plan- og 
bygningsloven) før det tas endelig stilling til de ulike alternativene til veitrase. Også dette 
momentet trekker i retning av at en utbedring av dagens tofelts veitrase på kort sikt framstår 
som mer interessant. 
 
Alternativer til offentlig ettersyn 

Hole kommune og Ringerike kommune har vedtatt å legge fire alternativer ut til offentlig 
ettersyn. De aktuelle alternativene er A1a, A1b, A12a og A12b. 
 
Delstrekning 1: Alle alternativene er like fra Skaret til Rørvik og innebærer en utvidelse av 

eksisterende trase til fire felt. 
Delstrekning 2: Alle alternativene krysser Kroksund i ny bru sør for eksisterende bru.  

A12a og A12b går deretter i en lang tunnel fra Fekjæråsen til Bymoen.  
A1a og A1b har en kort tunnel under Fekjæråsen.  

Delstrekning 3: Alternativene i grønn korridor, A1a og A12a, går videre i en vestlig trase med 
kryss ved Helgelandsmoen og ny bru over Storelva.  
Alternativene i blå korridor, A1b og A12b, går lenger øst med kryss ved 
Hvervenmoen før ny bru over Storelva.  

 
Vegvesenet har varslet innsigelse til alternativene A12a og A12b på grunn av for høye kost-
nader knyttet til den lange tunnelen. 
 
Vegvesenet opplyser på forespørsel at også de øvrige alternativene i konsekvensutredningen, 
inkludert referansealternativet, kan omtales i høringsprosessen. Av de øvrige alternativene vil 
mange framstå som klart bedre enn de valgte i forhold til både miljø- og landbruksinteressene. 
Det beste av alternativene vil være referansealternativet (0-alternativet), som blir rangert som 
middels ut fra prissatte forhold og klart best ut fra ikke-prissatte forhold. 
 
Fylkesmannen har nedenfor valgt å avgrense høringssvaret til de fire alternativene som 
kommunene som planmyndigheter har valgt å legge ut på høring. En nærmere diskusjon rundt 
disse fire konkrete alternativene er imidlertid avhengig av en avklaring på overordnet nivå av 
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selve prosjektet, om det samlet sett innebærer en samfunnsnytte å planlegge for en firefelts 
vei mellom Skaret og Hønefoss på de premisser som kommunedelplanen nå legger opp til. 
 

Miljømessige forhold 
 
Naturmangfold 
 
De fire valgte veikorridorene vil berøre eller påvirke eksisterende og planlagte verneområder 
tilknyttet våtmarksområdene i Tyrifjorden. Dette er naturområder av nasjonal og internasjonal 
verdi, jfr. Ramsar-konvensjonen. Videre vil mange naturtypelokaliteter av stor verdi, også 
utvalgte naturtyper, bli berørt. Områdene er svært artsrike både i norsk og internasjonal 
sammenheng, med en rekke rødlistede arter og en prioritert art med egen forskrift. Artsmang-
foldet er i stor grad knyttet til den kalkrike berggrunnen. Naturverdiene er godt dokumentert 
gjennom temarapporter og konsekvensutredninger. 
 
De fire alternativene som er lagt ut til offentlig ettersyn, kommer svært dårlig ut når det 
gjelder konsekvenser for naturmiljø. To av alternativene, A1a og A12a, er rangert som de 
dårlig-ste av alle de 29 utredete alternativene. 
 
Ut fra de mange lokalitetene med naturverdier som blir berørt, vil vi nedenfor primært 
konsentrere oss om områder med nasjonale miljøverdier og områder der tiltakene er vurdert å 
gi store og middels negative konsekvenser for naturmiljøet. 
 
Delstrekning 1 Skaret - Rørvik 

Fra Skaret til Rørvik vil alle alternativene ha en middels negativ konsekvens for naturmiljø. 
Veiutvidelsen medfører arealbeslag og reduserte leveområder for rødlistede arter i en natur-
typelokalitet av stor verdi Manaskardet-Hvalpåsen-Skaret. Tiltaket fører til et betydelig 
arealbeslag, men ikke i de mest verdifulle områdene.  
 
Nord og sør for Nestunnelen er det bekkekløfter som i bekkekløft-prosjektet til DN og NVE 
begge er registrert med stor regional verdi. Kjerneområdene ligger delvis helt inntil dagens 
veitrase, og konsekvensen avhenger av hvilken side utvidelsen kommer på. Vi ber om at 
videre detaljplanlegging legger vekt på å unngå inngrep i bekkekløftenes kjerneområder. 
Miljøvernavdelingen vil eventuelt kunne fremme innsigelse på reguleringsplannivå dersom 
verdiene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Delstrekning 2 Rørvik - Bymoen/Stein 

Alle alternativer 

Ny bru over Kroksund vil gi en middels negativ konsekvens for naturmiljøet. Kroksund utgjør 
sammen med de øvrige vannområdene i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden et 
våtmarkssystem av stor verdi. Brua vil kunne medføre hindring for trekkende vann- og 
våtmarksfugler og arealbeslag i viktige vannarealer for overvintrende vannfugler. Det er 
foreslått en planbestemmelse om at videre utforming av brua skal ta hensyn til fuglelivet. 
Fylkesmannen vil likevel fraråde løsninger som innebærer ny bru over Kroksund. 
 
Alle alternativer vil gi middels negativ konsekvens for naturmiljø ved et område ved Ruds-
ødegårdsåsen øst for tunnelen ved Fekjæråsen. Her vil tunnelmunning og vei gi arealbeslag og 
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oppsplitting av en lokalitet med en rik og spesiell flora, bl.a. arter som er sårbare og nær truet 
på rødlista. Vi fraråder inngrep i dette området. 
 
Alternativene A1a og A1b 

Alternativene med kort tunell gjennom Fekjæråsen, A1a og A1b, er i konsekvensutredningen 
vurdert å ha en stor negativ konsekvens for naturmiljøet. Ved Gjesvalåsen vil tiltaket berøre 
en kalkfuruskog med en meget spesiell skorpelavsflora, blant annet fire rødlistede arter 
hvorav en er kritisk truet og en sterkt truet. Utredningen konkluderer med at det trolig vil 
være mulig å ivareta artene i detaljplanleggingen slik at tiltaket ikke fører til en samlet 
belastning i strid med forvaltningsmålene, jfr. naturmangfoldloven. Alternativene vil også 
berøre et område med dragehode som er en prioritert art, men vurderingen etter naturmang-
foldloven konkluderer med at det nasjonale forvaltningsmålet for arten likevel vil være 
ivaretatt.  
 
Alternativene med kort tunell er også vurdert å ha en stor negativ konsekvens for naturmang-
foldet ved Løken-Borgenvika. Her blir det inngrep i slåttemark som er en utvalgt naturtype og 
i kalkskog. Videre vil alternativene splitte opp et verdifullt kulturlandskap med svært stor 
botanisk verdi, blant annet med den prioriterte arten dragehode.  
 
Miljøvernavdelingen fremmer innsigelse til traseene med kort tunnel, alternativ A1a og A1b, 
ut fra arealbeslag og nærføring til lokaliteter med kritisk og sterkt truede arter og inngrep i 
kulturlandskap med svært stor botanisk verdi, blant annet utvalgt naturtype og prioritert art. 
 
Delstrekning 3 Bymoen/Stein - Hønefoss 

Alternativene A1a og A12a (grønn korridor) 

Alternativene krysser Storelva i bru i et område som er foreslått vernet og går deretter 
gjennom et skogområde med truede og sjeldne arter. I konsekvensutredningen er alternativene 
vurdert å gi store til svært store negative konsekvenser for naturmiljøet. Det fremkommer 
også av konsekvensutredningen at traseen vil føre til en samlet belastning i strid med 
forvaltningsmålene, jfr. naturmangfoldloven. 
 
Områdene ved Storelva omfatter et meandrerende elveløp og kroksjøer som er sterkt truede 
naturtyper og som har internasjonal verdi. Her er det registrert leveområder for en rekke 
sjeldne og sårbare plantearter og en sterkt truet billeart der overlevelsesmulighetene nasjonalt 
kan trues. Storelva er også et viktig trekk- og overvintringsområde for mange vannfuglarter. 
Inngrepet vil føre til fragmentering og arealbeslag og bryte sammenhengen i de vernede og 
foreslått vernede områdene. Alternativene innebærer også nærføring til Lamyra naturreservat. 
Brua over Storelva vil gi arealbeslag og barrierevirkning for vannfugl. Ved en eventuell 
videreføring av disse alternativene, ber Fylkesmannen om at planbestemmelsene stiller krav 
til utforming av brua på samme måte som for Kroksund.  
 
I skogområdet på Prestmoen vil alternativene få stor negativ konsekvens for naturmiljøet. Her 
er det registrert en kritisk truet soppart og en kritisk truet insektart der overlevelsesmulig-
hetene nasjonalt kan trues. Området har et stort potensiale for funn av andre truede arter. 
Inngrepet vil gi en samlet belastning som i følge konsekvensutredningen vil være i strid med 
forvaltningsmålene, jfr. naturmangfoldloven.  
 
Miljøvernavdelingen fremmer innsigelse til alternativene A1a og A12a fordi de vil bryte 
viktige sammenhenger i eksisterende og foreslåtte verneområder, berøre truede naturtyper og 
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leveområder for arter som er sterkt truet og kritisk truet. Alternativene vil også påvirke 
Storelvas betydning som trekk- og overvintringslokalitet for vannfugler negativt. 
 
Alternativene A1b og A12b (blå korridor) 

Alternativene innebærer nærføring til Lamyra naturreservat og Juveren naturreservat som 
begge er Ramsar-områder. Tiltaket vil gi en middels til stor negativ konsekvens for natur-
verdiene knyttet til reservatene. Selv med avbøtende tiltak konkluderer konsekvens-
utredningen med at alternativene trolig vil redusere vekst- og levevilkår for mange arter 
knyttet til naturreservatene. Vi anser at naturmangfoldlovens prinsipper i denne forbindelse 
burde vært bedre belyst og konkretisert. 
 
I Lamyra naturreservat er de største verneverdiene knyttet til vann-, sump- og rikmyrs- 
vegetasjon. En rekke rødlistede plantearter er registrert, derav flere i de mest truede  
kategoriene. Området har en rik ferskvannsfauna med store bestander av ynglende amfibier, 
inkludert spissnutefrosk som er en nær truet art. Nærføring av ny E16 vil føre til saltavrenning 
og saltsprut som vil påvirke vannkvaliteten og endre dyre- og plantelivet negativt.  
 
Juveren naturreservat er en kroksjø med en viktig funksjon som hekkeområde for vannfugl og 
rasteplass for våtmarksfugl under vår- og høsttrekket. Flere regionalt sjeldne og truede fugle-
arter hekker i reservatet. Det er påvist en rekke sjeldne og truede planter, sopp, moser og 
kransalger. Den sterkt truede naturtypen rik kortskuddstrand forekommer. Nærføring av ny 
E16 vil gi saltavrenning og saltsprut som vil påvirke vannkvalitet og endre dyre- og plante-
livet negativt. Støy og annen forstyrrelse vil påvirke fuglelivet negativt. 
 
Alternativene A1b og A12b innebærer også nærføring til en skoglokalitet som inngår i det 
foreslåtte Storelva naturreservat. Området har et svært stort artsmangfold av hekkende fugl. 
Nærføring og økt støy vil påvirke fuglelivet i området med middels negativ konsekvens. 
Graden av konsekvenser vil avhenge av hvor i den avsatte korridoren veitraseen blir plassert. 
En plassering lengst vest i korridoren vil berøre deler av det foreslåtte naturreservatet.  
 
Ved Hvervenmoen vil alternativene få store negative konsekvenser for en lokalitet med en 
sterkt truet planteart. Konsekvensutredningen konkluderer med at tiltaket vil gi en samlet 
belastning i strid med forvaltningsmålene, jfr. naturmangfoldloven. 
 
Miljøvernavdelingen fremmer innsigelse til alternativene A1b og A12b ut fra nærføring til 
vernede og foreslått vernede naturområder med fare for avrenning av salt og annen 
forurensing som kan påvirke vannkvaliteten og endre dyre- og plantelivet negativt. Et 
foreslått vernet skogområde vil kunne bli direkte berørt. 
 
Støy 
 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 
er lagt til grunn. Sammenliknet med referansesituasjonen har alle alternativene færre boliger i 
rød støysone. Alternativ A1a og A1b har imidlertid noen flere boliger i gul støysone, mens de 
to andre alternativene har færre boliger også i gul sone. Alle alternativene vil medføre en 
forbedring av støysituasjonen sammenliknet med referansesituasjonen hvor man beholder 
dagens trasé og kun fremskriver trafikken.  
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Alternativene vil også forbedre støysituasjonen sammenliknet med dagens situasjon fordi det 
vil være krav om avbøtende tiltak for boliger i støysonene ved bygging av ny veg eller 
utbedring av eksisterende veg som medfører ny reguleringsplan. 
 
Ny bru over Kroksund vil føre til at det sannsynligvis være behov for støyskjermingstiltak ved 
Hole bo- og rehabiliteringssenter. Sundjordet bofellesskap vil ligge i gul støysone for alle 
alternativ, men med litt lavere støynivåer enn i referansesituasjonen fordi eksisterende veg 
avlastes for trafikk. To av alternativene vil påføre økt støybelastning for boliger og barnehage 
ved Hvervenmoen.  
 
Luftforurensning 
 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av luftforurensning i arealplanlegging 
T-1520 er lagt til grunn. Omfanget av antall personer som blir liggende innfor gul og rød 
forurensningssone er begrenset. De fire foreslåtte alternativene har et betydelig lavere antall 
personer som blir liggende innenfor gul og rød forurensningssone enn 0-alternativet.  
 
Landskap 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og Den europeiske landskaps-
konvensjonen gir føringer om at landskapshensyn skal ivaretas i planleggingen. Fylkes-
mannen ser imidlertid at fremføring av et så stort veiprosjekt gjennom dels svært bratte og 
eksponerte og dels åpne og sårbare landskapsområder ikke kan gjennomføres uten betydelige 
landskapsinngrep og negative landskapsvirkninger. 
 
Alle alternativer 

I delområde 1 mellom Skaret og Rørvik vil alle alternativene gi stor negativ konsekvens for 
landskapsbildet. Terrenget er svært sidebratt og eksponert mot Tyrifjorden. Eksisterende veg 
har allerede terrenginngrep som flere steder overskrider landskapets tåleevne. Ved en 
utvidelse av vegen vil inngrepene øke betydelig, og fjellskjæringer på opptil 32 m vil utgjøre 
store sår i landskapet. Innenfor nedbørfeltet til vernede vassdrag skal en unngå inngrep som 
reduserer verdien for landskapsbildet, jfr. rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 
Det er også knyttet regionalt viktige friluftsinteresser til fjorden.  
 
Miljøvernavdelingen fraråder alle alternativer ut fra de store negative konsekvensene for 
landskap tilknyttet vernet vassdrag. 
 
Brua over Kroksund er også vurdert å gi negative landskapsvirkninger. 
 
 
Alternativene A1a og A1b 

I delområde 2 vil alternativene A1a og A1b med kort tunnel gjennom Fekjæråsen gripe 
uheldig inn i et stort åpent landskapsområde Løken-Rytteråker-Fekjær som har en nasjonal 
verdi i kulturlandskapssammenheng. Veien vil dele opp området, og det er planlagt et stort 
kryss på Smiujordet. Kulturlandskapet er også vurdert å ha svært høy botanisk verdi. 
 
Miljøvernavdelingen har innsigelse til alternativene A1a og A1b på grunn av konflikt med 
nasjonale kulturlandskapsverdier. 
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Nærmiljø og friluftsliv 

Konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv er først og fremst knyttet til barrierevirkninger, 
arealbeslag, støy- og luftforurensning og visuelle virkninger. De fire alternativene er vurdert å 
ha fra liten til middels konsekvens. Alternativene A12a og A12b med lang tunnel fra 
Fekjæråsen til Bymoen vil få minst negative konsekvenser. 
 

Konklusjon angående miljømessige forhold 

Fylkesmannen ser at alle de fire valgte alternativene vil innebære betydelige konflikter med 
viktige miljøverdier. Vi forutsetter derfor at behovet for ny E16 er nøye utredet og vurdert på 
et overordnet nivå ut fra samlet samfunnsnytte der også ikke prissatte faktorer er vurdert, samt 
ut fra sentrale nasjonale mål og føringer om reduserte klimagassutslipp.  
 
Miljøvernavdelingen fremmer innsigelse til alternativer som kommer i konflikt med nasjonale 
og internasjonale naturverdier, samt sterkt truede naturtyper og arter knyttet til eksisterende 
og foreslåtte verneområder i våtmarkssystemet i nordre Tyrifjorden: 
 

- Alternativene A1a og A12a (grønn korridor) som vil bryte viktige sammenhenger i 
eksisterende og foreslåtte verneområder av internasjonal verdi og redusere deres verdi 
i betydelig grad. De vil medføre arealbeslag i truede naturtyper og leveområder for en 
sterkt truet art, samt påvirke Storelvas betydning som trekk- og overvintringslokalitet 
for vannfugler negativt. 

 

- Alternativene A1b og A12b (blå korridor) som vil gi nærføring til vernede og foreslått 
vernede naturområder av internasjonal verdi med fare for avrenning av salt og annen 
forurensing som kan påvirke vannkvaliteten og endre dyre- og plantelivet negativt. Et 
foreslått vernet skogområde vil kunne bli direkte berørt. 

 
Miljøvernavdelingen fremmer innsigelse til alternativer som gir stor negativ konsekvens for 
nasjonale verdier knyttet til prioritert art, utvalgt naturtype og arter i de mest truede 
kategoriene på rødlista: 
 

- Alternativene A1a og A12a (grønn korridor) som ved Prestmoen vil medføre 
arealbeslag i leveområder for arter som er kritisk truet på rødlista.  

 

- Alternativene A1b og A12b (blå korridor) som kommer i konflikt med leveområdet 
for en sterkt truet planteart ved Hvervenmoen. 
  

- Alternativene A1a og A1b med kort tunnel som i områdene ved Fekjær/Gjesvalåsen 
og Løken/Borgenvika vil gi arealbeslag og nærføring til lokaliteter med kritisk og 
sterkt truede arter og inngrep i kulturlandskap med svært stor botanisk verdi, blant 
annet utvalgt naturtype og prioritert art. 

 
Miljøvernavdelingen fremmer innsigelse til alternativer som gir store negative konsekvenser 
for kulturlandskap med nasjonale verdier: 
 

 

- Alternativene A1a og A1b med kort tunnel som vil gripe uheldig inn i området Løken-
Rytteråker-Fekjær som er registrert med nasjonale verdier som kulturlandskap.  
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 Miljøvernavdelingen fraråder alle alternativene mellom Skaret og Rørvik som vil medføre 
betydelige inngrep i den bratte og eksponerte åssiden som vil gi store negative landskaps-
virkninger mot Tyrifjorden som er et vernet vassdrag. 
 
Miljøvernavdelingen fraråder løsninger med bru over Kroksund på bakgrunn av barriere-
virkning for trekkende fugler og arealbeslag i viktige vannarealer for overvintrende vann-
fugler. Brua vil også gi negative konsekvenser for landskapet knyttet til et vernet vassdrag. 
Videre vil løsningene berøre et område med en rik og spesiell flora ved Rudsødegårdsåsen. 
 
Innenfor det handlingsrommet som bredden på de avsatte korridorene gir, må et eventuelt 
videre reguleringsplanarbeid legge vekt på å ivareta hensynet til verdifullt naturmangfold.  
Vi ber om at det blir tatt inn et punkt i planbestemmelsene om dette. 
 

Landbruksmessige forhold 

Stortingsmelding nr. 9 (2011 – 2012) «Velkommen til bords» slår fast at det er en nasjonal 
målsetting at Norges matproduksjon skal økes i takt med befolkningen, dvs. med om lag 1 % 
pr år, eller med 20 % innen 2030. Det har vært satt ned to nasjonale ekspertgrupper som har 
hatt som oppdrag å se på hvordan man skal øke den norske matproduksjonen innen to sentrale 
områder, storfekjøtt og korn. Begge ekspertgruppene har nylig lagt fram sine utredninger, og 
den nasjonale ekspertgruppa innen korn slår klart fast at dersom man skal klare å snu dagens 
negative utvikling innen kornproduksjonen, og i tillegg øke kornproduksjonen, så er et av de 
aller mest sentrale virkemidlene at man tar vare på dagens produksjonsarealer, dvs. har et 
meget sterkt jordvern om kornarealene. 
 
Det har også siden 2004 vært en nasjonal målsetting å halvere omdisponeringen av dyrka 
mark ifht omdisponeringstakten som var før 2004. Stortingsmeldingen «Velkommen til 
bords» slår fast at denne målsettingen ikke er nådd ennå, og meldingen setter et «tak» på årlig 
omdisponering i Norge på ikke over 6000 dekar pr år. Skal denne nås må dagens 
omdisponeringstakt av dyrka mark bli enda strengere enn den har vært fram til 2010. 
 
Planarbeidet for nye E 16 Skaret – Hønefoss går gjennom noen av Norges beste kornområder. 
Det aller meste av dyrka marka ligger på strekningen mellom Rørvik og Styggedalen. Her er 
store sammenhengende kornområder som har et godt klima og som derfor er godt egnet til 
matkornproduksjon. Slike arealer er det en nasjonal målsetting å ta vare på for framtidig 
matproduksjon. 
 
Konsekvensutredningen viser at alternativene som er lagt ut til høring har følgende 
arealbeslag av dyrka mark: 
 
A1a – 242 dekar 
A12a – 96 dekar 
A1b – 460 dekar 
A12b – 314 dekar 
 
Hovedforskjellen mellom alternativene i området ved Vik er at A12a og A12b går i lang 
tunnel fra Fekjæråsen til Bymoen med kryss vest på Bymoen. Dette gir et vesentlig mindre 
arealbeslag enn A1a og A1b som har kort tunnell under Fekjæråsen og så dagløsning sør for 
Vik med kryss på Smiujordet med kopling nordover mot Vik, før det går videre til Bymoen 
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med kryss også der. Disse dagløsningene, som også inneholder et ekstra kryss, gir et vesentlig 
større arealbeslag av dyrka mark. 
 
Fylkesmannen vil vise til at etablering av vegkryss ofte gir et sterkt press for å få omdisponert 
de omkringliggende landbruksarealene til byggeformål, særlig til næringsarealer. Dette areal-
presset som slike vegkryss kan skape, inngår ikke i arealtallene til vegprosjektet, men det vil 
på sikt kunne føre til at enda mer dyrka mark blir omdisponert der vegkrysset ligger i et 
jordbrukslandskap. 
 
Etter Fylkesmannens synspunkt er arealbeslaget av dyrka mark svært stort for de fire 
alternative trasevalgene. Landbruks- og næringsavdelingen fremmer derfor innsigelse til alle 
4 alternativene ut fra beslaget av dyrka mark.  
 
Skulle det likevel blir vedtatt utbygging av ny E 16 innen en av de 4 foreslåtte traseene, mener 
vi at et svært viktig avbøtende tiltak da vil være å sørge for at all matjord og også nødvendig 
undergrunnsmasse blir tatt vare på og brukt til oppbygging av ny dyrka mark andre steder. 
Dette bør skje på arealer som i dag ikke er dyrka mark. Det må utredes hvor slike nye dyrka 
arealer kan skapes.  
 
Det bør også vurderes om ikke det bør etableres eller nydyrkes enda mer areal enn de arealene 
med dyrka mark som blir omdisponert av vegprosjektet, da nydyrket areal normalt har lavere 
produksjonsevne enn etablert dyrka mark som har vært drevet i flere år. Etablering av ny 
dyrka mark er mulig, jf. Bioforsk sitt arbeid med denne problemstillingen. Vi registrerer også 
at Samferdselsministeren framhever dette som et nødvendig tiltak når nye 
samferdselsprosjekter fører til omdisponering av dyrka mark. 
 
Vi vil samtidig også peke på at alle de 4 foreslåtte traseene har vesentlig virkninger for 
landbrukets kulturlandskap, særlig dagløsningene sør for Vik som kun har tunnel under 
Fekjæråsen. Disse to alternativene (A1a og A1b) vil totalt endre jordbrukslandskapet sør for 
Vik ved Smijuordet.  
 
Slik som miljøvernavdelingen fremmer landbruks- og næringsavdelingen innsigelse til 
alternativene A1a og A1b – med kort tunnel som vil gripe uheldig inn i området Løken-
Rytteråker-Fekjær som er registrert med nasjonalet verdier som kulturlandskap. Det er også 
knyttet sterke kulturlandskapsinteresser til alternativene A1b og A12b der de grenser mot 
Steinssletta kulturlandskap (nasjonalt utvalgt kulturlandskap) og kulturlandskapet ved 
Norderhov kirke.  
 

Konklusjon angående landbruksmessige forhold 

Landbruks- og næringsavdelingen fremmer innsigelse til alle 4 alternativene ut fra beslaget av 
dyrka mark. For alternativene A1a og A1b er innsigelsen også begrunnet i at det berører areal 
som er registret med nasjonale verdier som kulturlandskap. 
 
NVE har følgende merknader: 
 

Høringsdokumentene som er lagt ut for ny trasé for E16 Skaret-Hønefoss er omfattende. Det 
er utarbeidet en konsekvensutredning som har sett på 29 ulike alternativer for ny vei fra 
Skaret til Hønefoss. Ringerike og Hole kommuner har lagt ut 4 av disse alternativene på 
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høring. Det er disse alternativene vi gir uttalelse til her. Planen er ikke tegnet fullt ut med 
arealformål, det er kun en markering av veilinje og hensynssone for båndlegging av trasé. Det 
er uheldig at ikke mer er klarlagt i forhold til linjeføringen, deponiområder, fyllinger, 
skjæringer og bekke-/elvekryssinger på dette nivået. Det er med bakgrunn i det vanskelig å gi 
konkrete tilbakemeldinger, det blir derfor prinsipielle innspill på dette nivået. 

NVE er forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, tiltak som berører vassdrag 
og vassdragsrelatert fare og elektriske anlegg. Det er med bakgrunn i det vi gir uttalelse til 
planen.  

Vassdragsmiljø- kryssing Storelva 

Vassdragene er viktige element i natur- og kulturlandskapet. De 4 traseene som er lagt ut på 
høring vil alle krysse Storelva. 2 alternativer krysser Storelva rett sør for Hvervenmoen 
(alternativ b), og 2 alternativer krysser nord for Helgemoen, gjennom Lamyra (alternativ a).  

Begna og Randselva møtes i Hønefoss og meandrerer seg gjennom landskapet ned mot 
Tyrifjorden. På denne strekningen er det mange kroksjøer og verdifulle vassdragsområder. 
Slike meandere og kroksjøer utgjør en sårbar naturtype. I følge konsekvensutredningen er 
disse naturtypene sjeldne i nasjonal målestokk. Det er med bakgrunn i sin størrelse og 
intakthet at dette systemet av kroksjøer og meandere i Storelva enten er vernet eller foreslått 
vernet. Alternativene i grønn korridor a vil berøre noen av de mest sentrale og intakte delene 
av dette systemet og vil redusere sammenhengen mellom delområdene. Det er fare for at 
viktige delområder vil gå tapt ved bygging av disse alternativene. NVE mener det derfor er 
svært uheldig at det er planlagt å legge ny E16 gjennom disse sårbare områdene.  

NVE har innsigelse til alternativ a, på bakgrunn av store inngrep i et viktig vassdrags-
miljø og elvelandskap i Storelva med meandere og kroksjøer  

Løsningen som er omtalt som alternativ b i konsekvensutredningen er i utgangspunktet bedre 
i forhold til elvelandskapet, men også her vil den nye veien komme i nærføring med 
kroksjøen Juveren.   

For alternativ b tror vi det vil være mulig å avbøte virkningene av enn ny vei, slik at denne 
løsningen vil være bedre for vassdragsmiljøet enn alternativ a. Vi vil likevel kunne ha 
innsigelse til reguleringsplaner også på den strekningen dersom vi mener at vassdragene ikke 
blir godt nok tatt hensyn til. Det bør ses på løsninger der tunellen blir forlenget og avstanden 
til kroksjøen blir lenger.  

Vassdragsmiljø – kryssing Kroksund 

For kryssing av Kroksund mener vi det vil være en stor fordel om E16-kryssingen kan 
samordnes med en eventuell jernbanebru. Av plandokumentene som er lagt ut av kommunene 
er det ikke lagt opp til dette da det er tegnet inn bru med kurve i plankartene. Det vil være 
svært uheldig og unødvendig om det i nær fremtid også skal bygges en ny bru for jernbane og 
denne ikke kan legges i tilknytning til vegbrua. NVE mener det må avklares om det er aktuelt 
med en jernbanekryssing av Kroksund før det endelig bestemmes hvilken utforming veibrua 
skal ha.  

Det er kjent at gjennomstrømningen i Kroksund er liten, og det har vært vurdert tiltak for å 
bedre gjennomstrømningen her. Det er med bakgrunn i dette særlig viktig at utforming av en 
ny kryssing ikke hindrer gjennomstrømningen ytterligere. NVE vil kunne ha innsigelse til 



Side 12 av 13

 

utforming av brua i reguleringsplan dersom den vil medføre dårligere gjennomstrømning i 
Kroksund.  

Flom- og skredfare 

Det er i konsekvensutredningen pekt på flere områder der det er påvist bløt leire og 
kvikkleire. Disse områdene kan være skredutsatt og skal derfor 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 vi det som 
minimum må innarbeides i bestemmelsene til kommunedelplanen.  

NVE mener også at aktsomhetssoner for steinsprang og snøskred, jf www.skrednett.no skal 
vises i kommunedelplanen som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser om videre utredning 
eller sikring.  

NVE har utarbeidet flomsonekart for Storelva gjennom Hønefoss. Det er også gjort en 
vannlinjeberegning helt ned til Tyrifjorden. Ved kryssing eller nærføring til elva er det viktig 
at veganlegget ikke fører til økt fare for flom, ved at anlegget stuver opp vannet eller ved at 
det blir bygget ned naturlige flomsletter. Områder utsatt for flomfare skal vises som 
hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning eller sikring. 

Ved kryssing av mindre vassdrag er det viktig at bekkekryssingen utformes slik at den har 
god kapasitet og ikke medfører økt vassdragsrelatert fare.  

Innspill til videre planarbeid og områder der vi vil kunne ha innsigelse dersom dette 
ikke blir håndtert på en god nok måte  

NVE er i det videre arbeidet med planen særlig opptatt av temaene listet opp nedenfor.   

 Utforming og kapasitet av bekke- og elvekryssinger. Kryssing av vannveier bør skje 
slik at det berører vassdraget minst mulig. NVE mener at bekker i prinsippet bør være 
åpne og anbefaler derfor bruk av bruer fremfor kulverter ved kryssinger. Dersom en 
bekk må lukkes bør det vurderes om det er mulig å legge den om, da det som oftest er 
bedre å legge om en bekk enn å lukke den på en lengre strekning.  

 Nærføringer og utfyllinger i vassdrag og bekker.  

 Utforming av pilarer og brufundament, dersom dette påvirker flom, erosjon, skred 
eller vassdragsmiljø 

 Skredfare, som kan forårsake fare for omkringliggende bebyggelse 

 Flomfare, som kan forårsake fare for omkringliggende bebyggelse 

 Elvelandskapet 

 Anleggsfasen 

 Innarbeiding av fareområder i plan som hensynssoner 

NVE vil kunne ha innsigelse til reguleringsplaner for E16 på strekningen Skaret – Hønefoss 
dersom ikke hensynet til flom-, skredfare og vassdragsmiljø blir godt nok ivaretatt. 
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Oppsummering 

Vi håper våre innspill kan danne grunnlag for en videre dialog om planforslaget. 
Fylkesmannen er innstilt på å bidra i prosessen for å få til en raskest mulig avklaring av 
trasevalg.  

   

 
Med hilsen 
 
 

 
 
Kirsti Kolle Grøndahl Anne-Cathrine Sverdrup  
Fylkesmann Regionsjef  
 
 

 
 
 
Kontaktpersoner: 
Fylkesmannen i Buskerud Eli Kristin Nordsiden, tlf. 32266680   fmbuekn@fylkesmannen.no 
                                                        Otto Galleberg tlf. 32266718   fmbuoga@fylkesmannen.no 
                                                        Lise Økland               tlf. 32266804   fmbulok@fylkesmannen.no 
NVE Region sør Heidi M. Henriksen    tlf. 22959759   hmh@nve.no  
 
 
 
 
 
Kopi: Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, Fylkeshuset, 3020 Drammen  
          Miljøverndepartementet,  Postboks 8013 Dep,  0030 Oslo 
          Direktoratet for naturforvaltning,  Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim                                            
          Statens vegvesen, Region sør, Postboks 723, 4808 Arendal 
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E16 FRA SKARET TIL HØNEFOSS - KOMMUNEDELPLAN 

OFFENTLIG ETTERSYN/ HØRINGSUTTALELSE 

 

 

VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for 

E16 fra Skaret til Hønefoss. Forslaget har vært til felles behandling i kommunene 

Ringerike og Hole, som er planmyndighet for prosjektet, den 22.01.2013. Vedtaket 

innebærer at Statens vegvesen sitt forslag legges ut til høring med høringsfrist satt til 14. 

mars 2013. 

 

29 alternativer er utredet. Av disse kan vegvesenet akseptere alternativ A1a (grønn linje) 

og A1b (blå linje), hvorav A1a anbefales. Vegvesenet har varslet innsigelse til alle øvrige 

alternativer. Hole og Ringerike kommuner har i tillegg vedtatt at to varianter av 

vegvesenets alternativer, A12a og A12b, også legges ut på høring. Kommunenes 

alternativer viser begge en forlengelse av tunnel fra Kroksund til Smiujordet. 

 

Rådmannen mener de fremlagte alternativene danner de beste utgangspunkt for den videre 

planlegging. 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Bærum kommune tar forslag om trasèvalg for ny motorveg fra Skaret til Hønefoss i 

høringsutkastet for kommunedelplanen til orientering. 

 

 

 

Hans Kr. Lingsom 

 

 

Arthur Wøhni 

 

 

Vedlegg:   
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RÅDMANNENS REDEGJØRELSE 

Arbeidet som er framlagt viser en grundig og omfattende analyse av hele 29 alternativer 

for trasèvalg for ny motorveg fra Skaret til Hønefoss. Konsekvensvurderingene og 

tegningsmaterialet har høy kvalitet. Rådmannen ser ikke grunn til å vedlegge det 

omfattende materialet, men henviser til vegvesenets nettsider: 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud for videre fordypning. 

 

Landskapet som ny E16 skal føres gjennom har svært høy natur- og kulturverdi. Dette har 

vært utslagsgivende for det omfattende materialet som foreligger. Rådmannen i Bærum 

anser de 4 alternativene som er lagt ut til høring som et godt utgangspunkt for den videre 

gjennomføringen av dette kompliserte vegprosjektet. 

 

Vegvesenet kan akseptere to alternativer, av de fire som nå er på høring. Det varsles 

innsigelse mot alle løsninger som er utredet utover de to løsningene A1a (grønn linje) og 

A1b (blå linje), som vegevesenet kan akseptere. Innsigelsene er begrunnet med for dårlig 

trafikksikkerhet og/ eller for høye kostnader å bygge, drifte og vedlikeholde vegen. 

Kommunene Hole og Ringerike har vedtatt at ett alternativ til hver av de to vegvesenet kan 

akseptere også legges ut på høring. Kommunenes alternativer er A12b for grønn linje og 

A12b for blå linje.  

 

 

Konsekvensutredningen har tre hoveddeler; ”Prissatte konsekvenser”, ”Ikke prissatte 

konsekvenser” og ”Andre konsekvenser”. Kortfattet og oppsummert viser 

konsekvensutredningenes kortversjon følgende: 

 

Prissatte konsekvenser. 

Utredningen av prissatte konsekvenser viser at alternativene for grønn linje, gir Alternativ 

A1a større netto nytte enn alternativ A12a, men begge alternativene fremstilles med positiv 

netto nytte. Kostnadsforskjellen utgjøres av at lengre tunnel i alternativ A12a medfører 

høyere investerings- og driftskostnader. 

 

For blå linje fremkommer også her at alternativ A1b gir større netto nytte enn alternativ 

A12b, men begge alternativene fremstilles med positiv netto nytte. Blå linje har mer 

tunnellengde og totalt en lengre trasè mellom Skaret og Hønefoss enn grønn linje. Grønn 

linje fremstår som noe mindre kostbar enn blå linje. 

 

Ikke prissatte konsekvenser. 

Av ikke prissatte konsekvenser fremgår at alternativ A1a beslaglegger vesentlig mer dyrket 

mark enn alternativ A12a. Forøvrig fremstilles alternativene i hovedsak som likeverdige. 

 

Blå linje begrenser påvirkningene ved Storelva i langt mindre grad enn grønn linje. Til 

gjengjeld beslaglegger blå linje vesentlig mer landbruksjord. 

 

Andre konsekvenser. 

Ingen av alternativene A1a og A12a i grønn linje fremstilles som mindre ønskelig enn den 

andre. 

 

Blå linje gir imidlertid bedre tilgjengelighet til Hvervenmoen næringsområde, og til 

Hønefoss, enn grønn linje. Grønn linje gir derimot kortere reisetid for gjennomgangstrafikk 

enn blå linje. 

 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud
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Vegvesenet fremlegger to alternative planforslag som de kan akseptere, alle de øvrige vil 

bli møtt med innsigelse. Alternativ A1a er vegvesenets anbefaling, men alternativ A1b kan 

også aksepteres.  

 

Alle fire trasèvalgene som er på høring følger dagens trasè for E16 fra Skaret til Rørvik 

(ca. 1km før Sundvolden). Deretter følger fire alternativer. 

 

Alternativ A1a. 

Alternativ A1a (grønn linje) går i bru fra Rørvik over fjorden (Kroksund) og inn i en kort 

tunnel før den fortsetter over landbruksområder fram til og gjennom våtmarksområdene 

ved Storelva. Ved Styggedalen (ved avkjøring mot Åmodt/ Modum og Hønefoss) kobles 

trasèen på dagens E16. 

 

Kommunene Ringerike og Hole ønsker et alternativ A12a med en lengre tunnel etter 

kryssing av fjorden. Forøvrig er trasèforslagene like. 

 

Alternativ A1b. 

Alternativ A1b (blå linje) går i bru fra Rørvik over fjorden og inn i en kort tunnel før den 

fortsetter over landbruksområder fram til våtmarksområdene ved Storelva. Her føres 

trasèen øst for våtmarksområdene og inn i kort tunnel for deretter å følge høydedraget fram 

til Styggedalen (ved avkjøring mot Åmodt/ Modum og Hønefoss) hvor den kobles til 

trasèen på dagens E16. 

 

Kommunene Ringerike og Hole ønsker et alternativ A12b med en lengre tunnel etter 

kryssing av fjorden, som i alternativ A12a. Forøvrig er trasèforslagene like. 

 

 

Rådmannens vurdering. 

Vern av naturområder og kulturområder i planområdet har fått god oppmerksomhet i 

planarbeidet. Rådmannens faglige vurdering er at den videre planlegging fortsatt bør være 

preget av å ivareta landskapsområdets kvaliteter i tillegg til å prioritere 

transportsikkerheten. I så måte anses alle alternativene som godt egnet. Dette er et 

vegprosjekt som vil sette langvarige merker i kulturlandskapet. Ved valg av trasè bør dette 

gjenspeiles ved minst mulig negativ påvirkning på dagens kultur- og naturlandskap. 

Alternativer med tunnelforslag vil imøtekomme dette i større grad enn alternativer med 

kortere tunnel.  
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032/13 SANDVIKA BYS 10 ÅRS JUBILEUM - FORSLAG TIL 

NYTT BUDSJETT 

 

 

 

033/13 FORNEBU - SOSIAL BOLIGPROFIL - FORNEBU 

UTVIKLING AS OMRÅDER 

 

 

 

034/13 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I 

BUDSJETTSSAKER (DELEGERINGSREGLEMENT) 

 

 

 

035/13 RAPPORTERING OM RÅDMANNENS OPPFØLGING 

AV VEDTAK I FORMANNSKAPET ANNET HALVÅR 

2012 

 

 

 

036/13 BÆRUM KOMMUNES KRISELEDELSE - FULLMAKT 

 

 

 

037/13 FRITAK AV POLITISKE VERV GRUNNET FLYTTING 

UT AV KOMMUNEN -  STEIN ARNE REFSLAND (V) 

 

 

 

038/13 FORSLAG OVERSENDT FRA KOMMUNESTYRET 

27.02.2013 AD K-SAK 016/13 - PERSONLIG ØKONOMI 

INN I SKOLEN - FRA HANS ANDREAS LIMI - (FRP) 

 

 

 

039/13 TELENOR ARENA - VURDERING AV 

DRIFTSOPPLEGG OG 

REGULERINGSBESTEMMELSENE 
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028/13 VASSHOLMENE - REGULERINGSPLAN - TREDJE 2.GANGS 

BEHANDLING 
 

 

PLAN-036/13  - 28.02.2013 Innstilling: 

 

Forslag til offentlig reguleringsplan, områderegulering for Vassholmene, planID 2009023, 

plankart dokument 1871991 og bestemmelser, dokument 1871990, vedtas, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-12. 

 

 

 

Behandlingen i møtet 

 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 

FSK-028/13  - 13.03.2013 Innstilling: 

 

Forslag til offentlig reguleringsplan, områderegulering for Vassholmene, planID 2009023, 

plankart dokument 1871991 og bestemmelser, dokument 1871990, vedtas, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-12. 

 

 

029/13 HØRINGSUTKAST TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 

MED AREALSTRATEGI 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi sendes på høring. 

 

 

 

Behandlingen i møtet 

 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 

FSK-029/13  - 13.03.2013 Vedtak: 

 

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi sendes på høring. 
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030/13 E16 FRA SKARET TIL HØNEFOSS - KOMMUNEDELPLAN 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Bærum kommune tar forslag om trasèvalg for ny motorveg fra Skaret til Hønefoss i 

høringsutkastet for kommunedelplanen til orientering. 

 

 

 

Behandlingen i møtet 

Fellesforslag V/KrF fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen: 

Tillegg: 

1. I den grad de ulike alternativer kan få ulik betydning for avviklingen av 

utfartstrafikken fra Osloområdet i forbindelse med helger og ferier, ber Bærum 

kommune Statens Vegvesen velge det alternativet som sikrer best mulig flyt i denne 

trafikken.  

2. Bærum kommune ber i tillegg Statens Vegvesen å vektlegge hensynet til jordvern og 

beredskap for lokal og fremtidig matforsyning i Vestregionen i sitt valg av trasé. 

 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Fellesforslaget følger saken uten votering. 

 

 

FSK-030/13  - 13.03.2013 Vedtak: 

 

Bærum kommune tar forslag om trasèvalg for ny motorveg fra Skaret til Hønefoss i 

høringsutkastet for kommunedelplanen til orientering. 

 

 

031/13 GRUNNLAGSDOKUMENT NY IT STRATEGI 

 

 

EOA-017/13 – 12.03.2013 Innstilling: 

1. Strategien skal inneholde et kapittel om personvern, privatlivets fred og 

reservasjonsrett. 

2. Saken tas for øvrig til orientering. 

 

 

Behandlingen i møtet 

Ole Kristian Udnes (H) stilte spørsmål om hvor står vi i dag? Ba om at fokus også rettes 

mot nettverket/utfordringsbildet. 

Bjørn Røtnes (H) viste til gjennomført strategi fra 2012 – oppsummering 

Torill Heggen (H) viste til skytjenester (personvern) svært viktig 

 

Votering: 

Formannskapet sluttet seg enstemmig til innstillingen og innspillene. 
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FSK-031/13  - 13.03.2013 Vedtak: 

 

1. Strategien skal inneholde et kapittel om personvern, privatlivets fred og 

reservasjonsrett. 

2. Saken tas for øvrig til orientering. 

 

 

032/13 SANDVIKA BYS 10 ÅRS JUBILEUM - FORSLAG TIL NYTT 

BUDSJETT 
 

Forslag til vedtak: 

 

Alternativ 1. Til gjennomføringen av Sandvikas 10 års jubileum bevilges kr. 440.000.  

Alternativ 2. Til gjennomføringen av Sandvikas 10 års jubileum bevilges kr. 290.000.  

 

Finansieringen innarbeides i tertialrapport 1. 

 

 

Behandlingen i møtet 

Omdelt notat fra rådmannen av 13.03.2013 som utdyper valg av tidspunkt for byjubileet. 

 

Votering: 

Forslag til vedtak – Alternativ 1 – ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp) 

 

FSK-032/13  - 13.03.2013 Vedtak: 

 

Alternativ 1. Til gjennomføringen av Sandvikas 10 års jubileum bevilges kr. 440.000.  

 

Finansieringen innarbeides i tertialrapport 1. 

 

 

033/13 FORNEBU - SOSIAL BOLIGPROFIL - FORNEBU UTVIKLING AS 

OMRÅDER 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen gis fullmakt til å disponere de innkomne og innkommende midler fra 

avtaleverket med Fornebu Boligspar AS m.fl. om sosial boligprofil, til erverv av 

boliger på Fornebu. 

 

2. Bærum kommune inngår vedlagte forslag til kontrakt datert 18.12.2012. mellom 

Bærum kommune, Hundsund AS, Fornebu Utvikling AS og Rolfsbukta AS. 
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Behandlingen i møtet 

Rådmannen ba om følgende tillegg til punkt 2: 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om overtakelse av leiligheter i det enkelte 

prosjekt. 

 

 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

FSK-033/13  - 13.03.2013 Innstilling: 

 

1. Rådmannen gis fullmakt til å disponere de innkomne og innkommende midler fra 

avtaleverket med Fornebu Boligspar AS m.fl. om sosial boligprofil, til erverv av 

boliger på Fornebu. 

 

2. Bærum kommune inngår vedlagte forslag til kontrakt datert 18.12.2012. mellom 

Bærum kommune, Hundsund AS, Fornebu Utvikling AS og Rolfsbukta AS. 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om overtakelse av leiligheter i det enkelte 

prosjekt. 

 

 

034/13 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I 

BUDSJETTSSAKER (DELEGERINGSREGLEMENT) 

 

Omdelt skriv fra rådmannen om at saken ved en inkurie ble oversendt 

formannskapskontoret til behandling. Saken er ufullstendig og nytt saksfremlegg vil bli 

sendt til behandling. 

Ber om at saken trekkes. 

 

 

Behandlingen i møtet 

 

Votering: 

Formannskapet sluttet seg enstemmig til at saken utgår. 

 

FSK-034/13  - 13.03.2013 Vedtak: 

 

Formannskapet sluttet seg enstemmig til at saken utgår. 

 

 

 

035/13 RAPPORTERING OM RÅDMANNENS OPPFØLGING AV VEDTAK I 

FORMANNSKAPET ANNET HALVÅR 2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag per 

desember 2012 tas til orientering. 
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Behandlingen i møtet 

 

Votering: 

Forslag til vedtak enstemmig tatt til orientering. 

 

FSK-035/13  - 13.03.2013 Vedtak: 

 

Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag per 

desember 2012 tas til orientering. 

 

 

036/13 BÆRUM KOMMUNES KRISELEDELSE - FULLMAKT 
 

Forslag til vedtak: 

 

Ordfører og rådmann gis hver for seg fullmakt til å forplikte kommunen økonomisk, og i 

den anledning foreta nødvendige budsjettilpasninger, for å dekke påkrevde tiltak i en krise-

/katastrofesituasjon. 

 

 

Behandlingen i møtet 

Ordføreren: Hvilket ansvar har Sektorutvalg eiendom og administrasjon, ref HP, og hvilket 

ansvar har formannskapet og hvem har ikke ansvar? Må få en utfyllende sak om 

ansvarsfordelingen.  

 

Formannskapet tar i dag kun stillingen til fullmakten. 

 

 

Votering: 

Fullmakten ble enstemmig vedtatt. 

 

FSK-036/13  - 13.03.2013 Innstilling: 

 

Ordfører og rådmann gis hver for seg fullmakt til å forplikte kommunen økonomisk, og i 

den anledning foreta nødvendige budsjettilpasninger, for å dekke påkrevde tiltak i en krise-

/katastrofesituasjon. 

 

 

037/13 FRITAK AV POLITISKE VERV GRUNNET FLYTTING UT AV 

KOMMUNEN -  STEIN ARNE REFSLAND (V) 

 

 

Stein Arne Refsland (V) innehar følgende verv: 

Varamedlem til Kontrollutvalget 

Varamedlem til Viltnemnda 
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Behandlingen i møtet 

Ole Andreas Lilloe-Olsen (V): Navn fremmes direkte i kommunestyret. 

 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 

FSK-037/13  - 13.03.2013 Innstilling: 

 

Nytt varamedlem til Kontrollutvalget og til Viltnemnda fremmes direkte i kommunestyret. 

 

 

038/13 FORSLAG OVERSENDT FRA KOMMUNESTYRET 27.02.2013 AD K-

SAK 016/13 - PERSONLIG ØKONOMI INN I SKOLEN - FRA HANS 

ANDREAS LIMI - (FRP) 

 

 

Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ til å få frem en sak om ”personlig økonomi” som 

fag i Bærumsskolen, slik at Bærum kan bli en foregangskommune på dette området. 

 

 

Behandlingen i møtet 

Ordføreren: Oversendes Sektorutvalg barn og unge. 

 

Votering: 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

FSK-038/13  - 13.03.2013 Vedtak: 

 

Oversendes Sektorutvalg barn og unge. 

 

 

 

039/13 TELENOR ARENA - VURDERING AV DRIFTSOPPLEGG OG 

REGULERINGSBESTEMMELSENE 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens redegjørelse tas til orientering 

 

 

 

Behandlingen i møtet 

Saken blir realitetsbehandlet i formannskapets møte 10.04.2013. 

 

FSK-039/13  - 13.03.2013 Innstilling: 

 

Saken blir realitetsbehandlet i formannskapets møte 10.04.2013. 
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EVENTUELT 

 

Til orientering: 

Notat fra rådmannen av 28.02.2013 ad Evaluering av kommunens virksomhet ved bruk av 

verktøyet kommunekompasset fra KS – J.post ID: 13/24574 

 

 

Spørsmål: 

 

Notat fra rådmannen av 12.03.2013 ad Fornebu midlertidig brannstasjon – notat som svar 

på spørsmål fra Marianne Rieber-Mohn (Ap) – J.postID: 13/44818 

 

Siw Wikan (H): 

Ber rådmannen komme med en sak knyttet til prosjektet ”Gatelaget” og konsekvens av 

manglende støtte fra Helsedirektoratet.  

Formannskapet sluttet seg til anmodningen. 

 

Ordføreren: 

Ad sjøflyvirksomheten på Fornebu. Hva kan vi gjøre for å beholde denne virksomheten 

fortsatt på Fornebu. Rådmannen bes gå i dialog med Sjøflyklubben og berørte myndigheter 

for å beholde denne virksomheten i området. 

 

Videre ga ordføreren en statusrapport ad arbeidet i E18 utvalget og NTP. 

Inviterer Statens Vegvesen til kommunestyrets møte i april kl. 17:00 for informasjon. 

 

 

 

MØTET HEVET. 

 

Randi Lie 

Formannskapssekretær 

 

 

 

 



Behandling i Fylkesutvalget - 06.03.2013

På vegne av H, Frp og KrF framsatte Christopher Wand (H) slikt endringsforslag, punktene 4 
og 5 (punktene slås sammen):

Fylkesutvalget har vurdert korridorforslagene A 1 a og A 12 b samt A 2b som spesielt 
utfordrende med hensyn til kulturlandskap og kulturminner i områdene Fekjær – Bymoen samt 
Nordehov, og vil ikke anbefale disse.

På bakgrunn av dette synes A 12a, med lang tunnel fra Kroksund til Bymoen med trafikksikker 
atkomst til Hønefoss sentrum som det beste alternativet.

På vegne av Ap framsatte Anne Sandum  (Ap) slik endringsforslag:

Pkt 1 Som fylkesrådmannens forslag

Pkt 2 Som fylkesrådmannens forslag

Pkt 3 Fylkesutvalget anbefaler at ny E-16 blir lagt i blå korridor. Fylkesutvalget kan akseptere     
grønn korridor.

Pkt 4 Gode avkjøringsmuligheter til Hønefoss må inngå som en del av E-16 utbyggingen.

Det ble avholdt gruppemøte.

Avstemning

Fylkesrådmannens forslag med endringsforslaget framsatt av Wand ble vedtatt med 9 mot 6 
(Ap, V) stemmer som ble avgitt for Sandums endringsforslag.

Vedtak

- Fylkesutvalget understreker at det er svært viktig for den framtidig utviklingen av 
Ringeriksregionen at trase for E-16 blir vedtatt og bygget.  

- Kommunedelplanen for E-16 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 ved Styggedalen til Hønefoss 
sentrum. Tiltaket må inngå som en del av E16 utbyggingen.

- Fylkesutvalget har vurdert korridorforslagene A 1 a og A 12 b samt A 2b som spesielt 
utfordrende med hensyn til kulturlandskap og kulturminner i områdene Fekjær –
Bymoen samt Nordehov, og vil ikke anbefale disse.

På bakgrunn av dette synes A 12a, med lang tunnel fra Kroksund til Bymoen med 
trafikksikker atkomst til Hønefoss sentrum som det beste alternativet.

gertmy
Tekst i maskinskrift
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Buskerud 
fylkeskommune

Saksframlegg
Referanse

2010/1163-13

Vår saksbehandler  

Terje Ø. Lønseth, tlf 32808706

Saksgang:

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Fylkesutvalget 06.03.2013

Kommunedelplan for E-16. Skaret - Hønefoss     

Vedlegg
1 E16 Skaret - Hønefoss - offentlig ettersyn av kommunedelplan med 

konsekvensutredning
2 Saksframlegg - E16 Skaret - Hønefoss
3 Forslag til korridor med bestemmelser A1a - E16 Skaret - Hønefoss
4 Forslag til korridor med bestemmelser A1b - E16 Skaret - Hønefoss
5 Forslag til korridor med bestemmelser A12a E16 Skaret - Hønefoss
6 Forslag til korridor med bestemmelser A12b - E16 Skaret - Hønefoss
7 Kart med fotobakgrunn A1a - E16 Skaret - Hønefoss
8 Kart med fotobakgrunn A1b - E16 Skaret - Hønefoss
9 Kart med fotobakgrunn A12a - E16 Skaret - Hønefoss
10 Kart med fotobakgrunn A12b - E16 Skaret - Hønefoss

Kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for ny E16 mellom Skaret og Hønefoss 
er lagt ut til offentlig høring. Ny E16 fram til Hønefoss er et viktig vegprosjekt for 
samfunnsutviklingen i Ringeriksregionen og Hallingdalsregionen. Prosjektet vil føre til 
raskere og mer trafikksikker veg mot Oslo, og gi grunnlag for store utviklingsmuligheter i 
Ringeriksområdet.. Kommunedelplanen inneholder  alternative vegløsninger med 
kryssløsninger. Totalt 29 mulige kombinasjoner er vurdert, men det er 4 alternative 
hovedtraseer som er lagt ut til offentlig ettersyn. Traseene går gjennom et område med en 
rekke fredete kulturminner og et rikt kulturminnelandskap. Dette skaper utfordringer innenfor 
fylkeskommunens ansvar på dette området

Forslag

- Fylkesutvalget understreker at det er svært viktig for den framtidig utviklingen av 
Ringeriksregionen at trase for E-16 blir vedtatt og bygget.  

- Kommunedelplanen for E-16 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 ved Styggedalen til Hønefoss 
sentrum. Tiltaket må inngå som en del av E16 utbyggingen.

- Fylkesutvalget fremmer innsigelse til alternativene A1a og A1b med kort tunnel i 
grønn og blå korridor i området ved Fekjær, og til blå korridor A12b på den vestre 



delen av Steinssletta og ved Norderhov kirke, ut fra hensynet til kulturlandskap og 
kulturminner.

- Fylkesutvalget anbefaler at alternativ A12a, med lang tunnel fra Kroksund til Bymoen 
blir valgt under forutsetning av at det tilrettelegges for god og trafikksikker 
atkomstveg til Hønefoss sentrum som en del av prosjektet.

Buskerud fylkeskommune, 22. februar 2013
Runar Hannevold

fylkesrådmann

Bakgrunn for saken

På bakgrunn av at kommunedelplan E-16 Skaret/Hønefoss er lagt på høring med høringsfrist 
14. mars legges saken fram for politisk behandling.
Dagens E16 fra Akershus grense til Hønefoss har variabel og stedvis dårlig standard. 
Trafikkmengden er høy, og det er kapasitetsproblemer, spesielt i helgene. E16 er en av de 
mest ulykkes utsatte riksvegene i Buskerud. Det er stort behov for ny veg, og arbeid med 
kommunedelplan ble påbegynt i 2007.
Hensikten med kommunedelplanen er å komme fram til valg av alternativ. Planen er lagt ut på 
høring, og etter at innkomne merknader er kommet inn og behandlet, legges planen fram for 
ny behandling i kommunene. Det fattes vedtak om anbefalt korridor som vil være grunnlag 
for utarbeidelse av reguleringsplan.  Bredden på de ulike korridorene varier fra 200 – 500 
meter. Etter at veilinja er fastsatt vil beslaget av dyrka mark reduseres. Veien planlegges som 
4-felts motorvei med planfrie kryssløsninger.

Alternative traseforslag

Følgende alternativer er lagt ut på offentlig ettersyn:

 A1a i grønn korridor ( kort tunnel i Hole) Kryssløsning i Styggedalen. 
 A12a i grønn korridor (lang tunnel i Hole) Kryssløsning i Styggedalen. 
 A1b i blå korridor (kort tunnel i Hole) Kryssløsning Hvervenmoen
 A12b i blå korridor (lang tunnel i Hole) Kryssløsning Hvervenmoen 

Grønn korridor ligger lengst unna Hønefoss og Hvervenmoen med kryssning av Storelva over 
våtmarksområde i Storelva (Ramsarområdet). Korridoren ligger utenfor bygrensa til 
Hønefoss. Kryss til Hønefoss sentrum er lagt til Styggedalen. 
Skillet mellom de to alternativene lang tunnel i Hole i alternativ A12a og kort tunnel i A1a.

Blå korridor innebærer kryssløsning ved Hvervenmoen og god tilknytning til Hønefoss.  
Forskjellene på alternativ A1b og A12b kort og lang tunnel i Hole. Blå korridor berører ikke 
våtmarksområder (Ramsarområdet) i tilknytning til Storelva.  

Statens vegvesen anbefaler alternativ A1a og aksepterer A1b.

Vegvesenet har innsigelse til følgende alternativer:



 A12a i grønn korridor (lang tunnel i Hole) Kryssløsning i Styggedalen. 
 Alternativ A12b i blå korridor (lang tunnel i Hole) Kryssløsning Hvervenmoen 

Innsigelsene er begrunnet med høye kostnader. Vegvesenet har også varslet innsigelse til de 
resterende alternativene som ikke er lagt fram til offentlig ettersyn. 

Behandling i kommunene, offentlig ettersyn

Hole og Ringerike kommuner er planmyndigheter. Kommunene har lagt opp til en samordna 
behandling med felles saksutredning. Det er vedtatt at planen legges ut til offentlig ettersyn 
uten valg av anbefalt alternativ. Konsekvensutredningen inneholder alle alternativ som er 
vurdert, men det er bare 4 alternativ som det er utarbeidet plankart for. Dersom det senere 
kommer fram at andre alternativ er aktuelle, kan det bety at eventuelle forslag må legges ut på 
nytt offentlig ettersyn. 

Fylkesmannen har varslet innsigelse til alle alternativene.

Samfunnsmessig betydning.

En ny firefelts vei med høy, enhetlig standard fra Sandvika til Hønefoss vil ha stor 
samfunnsmessig betydning for Hallingdalsregionen og Ringeriksregionen. Ringeriksregionen 
er inne i en positiv utvikling. Med ny E16 reduseres reisetiden mot Oslo, og regionen kan bli 
en viktig avlastning for Oslo/Bærum. Regionen har et stort utbyggingspotensiale, og det er 
under planlegging en rekke prosjekt både innen bolig - og næringsutvikling. Endelig valg  
korridor for E 16 har stor betydning for realisering av prosjektene. Næringslivet peker på at
det er viktig å ha stor forutsigbarhet i planlegging og utbygging av større samferdselsprosjekt. 
I tillegg til E16 er kommunedelplan for Rv35 mellom Jevnaker og Eggemoen vedtatt. Videre 
skal det utarbeides en KVU for Ringerikspakken. Samlet sett vi dette gi gode og nødvendige 
rammebetingelser for utvikling av Ringeriksregionen.

Areal og transport

Valg av korridor for ny E16 vil ha innflytelse på transportstrømmene og arealutviklingen i de 
berørte kommunene.

I grønn og blå korridor legges det opp til ulike kryssplasseringer. Dette vil innvirke på 
transportmønsteret i området, og spesielt på tilfartsvegene til kryssene. I grønn korridor legges 
hovedkrysset til Hønefoss til Styggedalen, og fv. 35 mellom Styggedalen og Hønefoss 
sentrum vil bli hovedatkomsten til byen. I dag fordeles dette på Styggedalskrysset og krysset 
ved Hvervenmoen. Grønn korridor vil derfor medføre langt større trafikkbelastning på 
fylkesvegen til Hønefoss sentrum. Løsningen har også negativ effekt i forhold til 
arealutviklingen på Hvervenmoen og Hønefoss sentrum. Konsekvensene av dette er ikke 
vurdert i konsekvensutredningen. Dersom grønn korridor skal kunne aksepteres må fv.35 fra 
Styggedalen til Hønefoss sentrum utbedres eller det må bygges ny tilførselsveg til sentrum. 
En slik løsning er ikke utredet som en del av prosjektet eller KU. Ringerike kommune har på 



eget initiativ engasjert konsulent for å utrede en løsning for tilførselsvei som kan aksepteres. 
Utredning vil sannsynligvis bli ferdig i løpet av høringsperioden. 

Blå korridor betyr ny kryssløsning nær Hvervenmoen. Dette er gunstig for arealutviklingen 
her, og dagens tilfartssystem til byen endres ikke.

Opprettingen av nye knutepunkter i form av nye kryssløsninger vil legge press på arealbruken 
i knutepunktene. Utviklingen bør skje innenfor etablerte tettsteder, slik fylkesdelplanen for 
handel, service og senterstruktur legger opp til.   

Kulturminner og kulturlandskap

De ulike alternativene omfatter korridorer med en bredde på 200 – 500 meter. I 
kulturminnedatabasen Askeladden er det registrert en rekke automatisk fredete kulturminner 
og løsfunn innenfor disse korridorene. Løsfunnene er en indikator på at det finnes 
kulturminner under markoverflaten som ikke er synlige over bakken. Fylkeskommunen har 
ikke grunnlagsmateriale for å kunne vurdere hvorvidt den foreslåtte arealdisponeringen 
innebærer konflikt i forhold til automatisk fredete kulturminner som ikke er synlige over 
markoverflaten, men potensialet for slike funn er generelt høyt i disse områdene. Forholdet til 
automatisk fredete kulturminner må avklares gjennom arbeidet med reguleringsplanen Ved 
utarbeidelse av reguleringsplan vil areal som går med til veiformål beregnes mer nøyaktig. 
Det medgåtte arealet som båndlegges blir utgangspunktet for undersøkelsen.  Krav om 
undersøkelser er nedfelt i planbestemmelsene. 

Både grønn og blå korridor går gjennom området Løken - Rytteraker - Fekjær, som er med i 
nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Området har svært høy botanisk verdi, høy 
kulturhistorisk verdi og har samlet nasjonal verdi. Alternativene A1a og A1b med kort tunnel 
gjennom  Gjesval-/Fekjæråsen vil deler det åpne jordbrukslandskapet i to. Det vil også dele 
kulturmiljø med høy verdi knyttet til kunnskap om bosetning, gravskikk, ferdsel og 
utmarksbruk i jernalder (500 f.Kr. – 1030 e.Kr) og middelalder (1030 – 1536 e.Kr.). Flere 
steinalderfunn vitner også om at området har stor tidsdybde, og at potensialet for funn av 
automatisk fredete kulturminner må anses som høyt. 
På bakgrunn av dette anbefaler fylkesrådmannen at fylkesutvalget fremmer innsigelse til 
alternativ A1a og A1b med kort tunnel.

Grønn korridor fra Løken til Styggedalen går gjennom områder med flere kjente automatisk 
fredete kulturminner fra steinbrukende tid og frem til middelalder. Traseen går hovedsakelig 
gjennom utmarksområder med typiske utmarksminner som fangstanlegg for elg og 
kullfremstillingsanlegg. Det er et høyt potensial for å avdekke nye steinalderlokaliteter langs 
denne traseen. I tillegg berører traseen enkelte små områder med jordbrukslandskap, der man 
kan vente å finne gravminner og bosetningsspor.

Blå korridor går gjennom de vestlige delene av Steinssletta. Korridoren går over innmarka til 
Sørum-gårdene og Mo. Steinssletta er Buskeruds representant i "Utvalgte kulturlandskap". 
Dette er et relativt klart avgrenset kulturlandskap, som inneholder mer enn 50 gårdsbruk. 
Storparten av arealet er fulldyrket, men det er også noe beitemark og kantsoner som gir 
variasjon. Så å si all bebyggelse ligger i tun, som spenner fra storgårder som Stein og Mo til 
tidligere husmannsplasser. Her er mange godt bevarte bygninger, typiske for flatbygdenes 
byggeskikk fra 1700-tallet og fram til i dag. På flere av gårdene finnes gravhauger og gravfelt 



i nær tilknytning til dagens gårdstun. Flere funn fra yngre steinalder og bronsealder vitner 
også om at området har stor tidsdybde, og vitner dessuten om et høyt potensial for å avdekke 
automatisk fredete kulturminner som befinner seg under markoverflaten. Steinssletta er et 
landskap av nasjonal verdi, med et stort antall kulturminner og kulturmiljøer både fra 
forhistorisk og nyere tid. 
På bakgrunn av dette anbefaler fylkesrådmanen at fylkesutvalget fremmer innsigelse til blå  
korridor over Steinssletta.

Videre går blå korridor også gjennom landskapsrommet ved Norderhov kirke, et 
storgårdslandskap med gravhauger, flere verneverdige tun, samt Norderhov kirke fra 
middelalderen og Norderhov prestegård. Hovedbygningen, der den eldste delen er datert til 
1635, er automatisk fredet. Området har vært et senter for religiøs aktivitet fra tidlig jernalder 
og fram til i dag, og har følgelig stor tidsdybde. Fylkeskommunen har etter forespørsel fra 
Riksantikvaren lagd en oversikt over kulturmiljøer av særlig høy verdi i Buskerud. Norderhov 
er ett av fire slike områder. 
På bakgrunn av dette anbefaler fylkesrådmannen at fylkesutvalget fremmer innsigelse til blå 
korridor ved Norderhov kirke.

Blå korridor vil også passere gjennom Hvervenmoen, som er et kulturmiljø med høy verdi, og 
som består av en stor mengde registrerte automatisk fredete kulturminner. Her er blant annet 
et stort gravfelt.

Valg av alternativ A12a, med lang tunnel fra Kroksund til Bymoen, vil ikke berøre verdifullt 
kulturlandskap eller kjente kulturminner. 

Oppsummering kulturminner og kulturlandskap:
Alternativene A1a og A1b i grønn og blå korridor med kort tunnel gjennom Gjesval-
/Fekjæråsen, og blå korridor over de vestre delene av Steinssletta og ved Norderhov kirke 
fører til så stor konflikt at fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget fremmer innsigelse.

Forholdet til forvaltningsplan for vannregion Vest-Viken 2016-2021.

Veiprosjektet ligger i vannområde Tyrifjorden og i arbeidet med vannforvaltningsplanens del 
om Tyrifjorden og Steinsfjorden er det påpekt store framtidige utfordringer med å sikre 
Tyrifjorden og Steinsfjordens fremtidige økologiske tilstand, herunder effekten av 
vassdragsnær vei og jernbanedrift i sammenheng med jordbruksdrift, avløp fra bebyggelse, 
effekten av vassdragsreguleringen av Tyrifjorden og fremmede arter i Steinsfjorden.

Forvaltningsplanen er under utarbeidelse, og i løpet av 2013 skal tiltaksanalysen belyse 
nødvendige tiltak, både forbedrende og reparerende tiltak, for å opprettholde god økologisk 
tilstand. Valg av trase for E16 og en framtidig jernbanetrase forventes å ta opp i seg kritisk 
viktige spørsmål knyttet til effekt på Steinsfjorden og Tyrifjorden med sikte på økologiske og 
kjemiske forhold i disse fjordsystemene. Konsekvensene for innsjøene ved valg av trase og 
løsninger, herunder kryssing av Steinsfjorden ved Kroksund, kan ha avgjørende betydning for 
fremtidig tilstand. Statens vegvesen er ansvarlig for å utrede tiltak som sikrer at innsjøenes 
økologiske tilstand sikres. 

Forvaltningsplanen behandles av fylkestinget før sommeren 2015 og godkjennes ved kongelig 
resolusjon innen utgangen samme år. Forvaltningsplanen og de mål som settes for Tyrifjorden 



og Steinsfjorden vil være retningsgivende for videre planlegging, utredninger, tiltak og 
eventuelle avbøtende tiltak for E16. Buskerud fylkeskommune, i kraft av sin rolle som 
vannregionmyndighet, har klare forventninger til at veiprosjektet tar innover seg Tyrifjorden 
og Steinsfjordens betydning både i form av sitt naturmangfold og attraktivitet for innbyggere 
og besøkende.

Konklusjon
Arbeidet med kommunedelplanen har pågått i årrekke. Det er utarbeidet en omfattende 
konsekvensanalyse og en rekke delrapporter. I sluttfasen av planarbeidet er det varslet 
innsigelser til samtlige alternativ. Det er viktig å holde fremdrift i dette prosjektet. 
Fylkeskommunen har ikke merknader til noen av de fremlagte alternativene på strekningen 
fra Skaret til Kroksund. Dersom det ikke fremmes innsigelse av andre høringsinstanser på 
denne strekningen, anbefaler fylkesrådmannen at kommunedelplanen deles opp, og at denne 
strekningen behandles separat. Det vil da være mulig å starte opp arbeid med reguleringsplan 
på denne strekningen relativt raskt.

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget fremmer innsigelse til alternativ A1a og A1b 
med kort tunnel i grønn og blå korridor i området ved Fekjær, ut fra hensynet til 
kulturlandskap og kulturminner.
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget fremmer innsigelse til blå korridor på den vestre 
delen av Steinssletta og ved Norderhov kirke, ut fra hensynet til kulturlandskap og 
kulturminner.
Innsigelsene som foreslås fremmet i saken er begrunnet ut i fra nasjonale hensyn.

Avsluttende merknader
Det er et tankekors at et vegprosjekt som Buskerud fylkeskommune og Ringerikskommunene 
har arbeidet så hardt for å realisere gjennom mange år bl.a. for å skape utvikling i regionen, 
avlaste hovedstadsregionen og å øke trafikksikkerheten, hittil ikke har vært i stand til å finne 
en trase, av 29 vurderte muligheter i et kilometerbredt belte, som det ikke er varslet 
innsigelser mot. 

Fylkeskommunene er selv en del av dette dilemmaet ved at vi har mange forskjellige roller å 
spille og mange forskjellige lovverk å følge opp. Det blir tidvis konflikt mellom de 
forskjellige rollene og utøvelse av myndighet. 

Gjennom god dialog i fortsettelsen av denne kommunedelplansaken må derfor alle parter 
være villige til å fire på absolutte krav for å finne en omforent løsning. I siste instans må 
nasjonale myndigheter foreta en avveining av de mange hensyn som foreligger, slik at E-16 
Skaret – Hønefoss blir bygget. Alternativet er å svekke videre utvikling av Ringeriksområdet, 
som er den dårligste løsningen av alle.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Lenke til konsekvensutredning, samt alle rapporter etc, 
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud Kortversjon av konsekvensutredningen 
ligger under punktet kommunedelplan. (16 sider) Her ligger også den fullstendige 
konsekvensanalysen (500 sider)
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Hole 7. mars 2013 

E16 planene – uttalelse fra Viksenga Velforening. 

Det vises til utarbeidet forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning 
for E16 Skaret - Hønefoss utarbeidet av Statens vegvesen og sendt Ringerike 
og Hole kommuner 12.desember 2012. 

Viksenga Velforening representerer 18 husstander med til sammen ca. 51 
innbyggere og vi har følgende merknader til konsekvensutredningen og 
planforslaget. 

Vi ser det som et umistelig stort tap for bygda om grønn eller blå korridor i 
dagen skulle bli valgt. En vei i dagen på denne strekningen vil for alltid ødelegge 
eventyrbygda Hole, ødelegge dyrket mark og naturherlighetene i denne delen 
av kommunen.  Det kan ikke forsvares for kommende generasjoner at dyrket 
mark forsvinner til fordel for en motorvei.  Norge vil for fremtiden trenge all 
den dyrkede marken vi har.  På denne strekningen er det også et stort og flott 
friluftsområde som mange i Hole og Ringerike bruker til daglig rekreasjon.  Ja, vi 
vet at det er utarbeidet analyser av at områdene ikke er så verdifulle, men vi 
som bor her har nettopp bosatt oss her på grunn av gangavstand til naturen, 
skogene og fjorden, og vi bruker dette område i vesentlig grad hver eneste dag, 
ingen har vel egentlig spurt oss om verdien av disse flotte nærområdene.  Å 
skille dette område med en stor og bred motorvei vil forringe vårt nærområde 
vesentlig og vil også gjøre ankomst til fjorden vanskeligere.  Friluftsområdet vil 
ødelegges av støy, luftforurensing og det visuelle landskapet blir kraftig 
forringet. Veien vil fungere som barriere for skiløyper om vinteren og turstier 
om sommeren, og muligheten for å komme ned til fjorden og områder som 
brukes som badeplasser i dag vil bli sterkt redusert,. Kart over skiløypene som 
går ved Viksenga og til Rytterager er vedlagt.  Veien vil selvsagt også ødelegge 
dyre- og fuglelivet i vårt nærmiljø, som mange er opptatt av å bevare. Det å 
møte elg og rådyr på daglige vandringer i skog og mark er en kvalitet som ikke 
kan erstattes.   

Vi ser i Statens Veivesen sin vurdering av nærmiljøet i rapport «Forslag til 
kommunedelplan m/KU» at områdene 29 og 30 er tillagt liten og middels verdi. 
Dette mener vi bestemt er feil da det er godt opparbeidede stier her og mange 
benytter seg av dette hver dag.  Det er ikke bare fra vårt område, men flere 
som benytter bil og parkerer på Ring Bygg for å benytte de unike og gode 
turmulighetene som er her. Barnehagen på Løken bruker dette området 
utstrakt som sitt ekstra uteområde og bruker fjorden som mål for mange turer 
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gjennom året og de vil miste mye av sine flotte opplevelsesområder på grunn 
av inngrepene, ja, de vil så vidt vi forstår miste «hekseplassen», for her er veien 
planlagt tvers igjennom området. 

Tilgang til fjorden er også av vesentlig betydning for livskvaliteten for Holes 
beboere, og spesielt for de som ikke har egen båt.  Myndighetene plikter å ha 
best mulig tilgang til kommunens naturperler.  Mange vil ta bilen fatt til andre 
områder for å dyrke sine fritidsinteresser, da man blir fortrengt fra 
nærområdet.  Dette vil da føre til mer lokaltrafikk, noe som ikke er miljøvennlig 
og framtidsrettet. Ikke bare vil de som ferdes i skog og mark merke en 
forringelse, men også de som ferdes på Tyrifjorden vil se at indrefileten i 
fjorden blir ødelagt av veiens inntrenging i landskapet og dens støy.  Ved å 
legge ny E16 i tunnel vil store friluftsområder beholdes og kunne brukes med 
en svært helsebringende effekt for generasjonene fremover.   

Vi vil også minne om kommunens notat av 27.02.01 «friluftsområder og 
tilgjengelighet» som beskriver friluftsområdene som mye viktigere for 
innbyggerne enn analysen «Temarapport: Nærmiljø og friluftsliv - Forslag til 
kommunedelplan av Januar 2013» gjør. 

Skulle det vise seg at grønn eller blå korridor blir det endelige valget, da må 
veien som et minstekrav legges i tunnel fra innslaget ved Gjesvalåsen og frem 
til Bymoen. Aller helst fra Rørvik slik at man slipper å krysse fjorden i en bro.  
Dette alternativet vil gi minst skade på landskapet og vil sikre dyrebar dyrket 
mark samt friluftsinteressene for området for oss selv, våre barn og for våre 
etterkommere. 

Vi ser det heller ikke som et problem at forslaget med tunell blir 800 millioner 
kroner dyrere og mener at brukerne av veien må tåle å betale ekstra 
bompenger for å slippe å ødelegge naturen med de forslåtte inngrepene.  I det 
lange løp mener vi at det er god samfunnsøkonomi å legge veien i tunell, da 
bruksverdien er av disse områdene i et evighetsperspektiv er mye større enn 
tunellkostnaden i nåverdi. 

Viksenga velforening kan heller ikke på noen måte godta at, om det viser seg 
at veien tross alle protester kommer i dagen, blir flyttet mot nord til 
ytterkanten av korridoren slik noen allerede har ytret ønske om.  Dette vil 
forårsake en så stor mengde støy og luftforurensing fra ny E16 at faren er stor 
for at avbøtende tiltak ikke kan la seg gjøre for å komme under respektive 
grenseverdier. Ekspropriasjon av eiendom kan derfor bli nødvendig. I henhold 
til "LOV 1984-04-06 nr. 17: Lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom" skal 
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grunneier ha erstattet høyeste verdi av salgsverdi, bruksverdi eller 
gjenanskaffelsesverdi. I dette tilfelle er det en viss sannsynlighet for at dette vil 
være salgsverdi som per i dag kan verdsettes til minst NOK 50 millioner for hele 
boligfeltet. 

Vi er også forundret over at beregningene kommer fram til at buss og 
kollektivtrafikken er taperne i denne veisaken.  Mange i Hole er pendlere, så 
også noen av oss her på Viksenga, og vi kan ikke godta at det ikke lages 
pendlerparkeringer i forbindelse med den nye veien.  Ingen pendler vil forstå 
eller godta at ekspressbussene kjører på gamleveien fra Hønefoss til Rørvik.  
Argumentene fra veivesenet om at bussen vil komme raskere fram på 
gamleveien fordi det er mindre trafikk på denne veien når ny vei er klar faller 
på sin egen urimelighet.  Det er ingen forsinkelser om morgenen på denne 
strekningen da trafikktettheten ikke er stor nok.  Det er kun hjemover fra Oslo 
på fredager at man opplever forsinkelser på denne strekningen.  Viksenga 
velforening krever at det lages nye effektive pendlerparkeringer i forbindelse 
med den nye veien, uansett hvor den måtte legges.  Ingen pendler ønsker å 
kjøre gammel vei når det finnes ny, dette vises med all tydelighet de gangene 
bussene må kjøre om Neslandet og Skui, dette er bortkastet tid for pendlere 
som bruker lang nok tid som det er til å komme seg på jobb i Bærum og Oslo.  
Skal Ringerike og Hole bli attraktive bosteder for folk som jobber i Bærum og 
Oslo, må effektive bussløsninger etableres. 

En kort oppsummering: 

 Viksenga velforening ønsker at grønn eller blå korridor i dagen 
skrinlegges som ny E16 trase. 

 Viksenga velforening krever at om grønn eller blå korridor blir vedtatt, 
tross alle protester, så må veien legges i lang tunnel.  Vi mener at 
naturen og mulighetene til å benytte den i nærmiljøet er så verdifull at 
samfunnet må ta tunellkostnaden. 

 Viksenga velforening mener at det må legges mye bedre til rette for 
effektiv kollektivtransport til og fra Oslo når ny vei bygges. 

 Viksenga vel er generelt positive til ny E16. 

 Viksenga vel forening kan ikke på noen måte godta at veien legges i 
dagen i grønn eller blå korridor, selv om vi her har kommentert en del 
konsekvenser om en slik løsning skulle bli valgt. 
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HØRINGSUTTALELSE E 16 SKARET – HØNEFOSS 
 

Hole SV viser til konsekvensutredning for ulike alternativer for E16 Skaret 
– Hønefoss, og vil komme med følgende synspunkter. 

 
Viktige mål for samferdselspolitikken må etter vårt syn være: 

- 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 

 
Hole SV mener ut fra dette at rosa alternativ er best og må utredes 

videre. 
 

Vi mener det er uakseptabelt ut fra et miljø- og klimaperspektiv med 
veiutbygging som fremmer overgang fra busstransport til bilbruk slik bl.a. 

blått og grønt alternativ gjør. Disse alternativene vil dermed føre til økt 
biltrafikk inn mot Oslo. Vi savner en nærmere vurdering av 

konsekvensene av dette – også for den samla reisetida Hønefoss – Oslo. 
Det kan lett være slik at tjente minutter Hønefoss – Sandvika brukes opp i 

økte køer videre inn til Oslo. Hole SV beklager at det ikke legges fram en 
helhetlig plan og vurderinger av bygging av både Ringeriksbanen og E 16. 

 

Hole SV mener at det ut fra trafikksikkerhet er viktig å utbedre 
delstrekningen Rørvik-Stein raskt. Vi mener dette arbeidet bør forseres og 

settes i gang etter rosa alternativ. Hole SV ønsker primært tunnelløsning 
for Kroksund og ber om at det utredes videre, jf rødt alternativ. 

Kroksundet er et av Norges første turistlandskap med unike 
landskapskvaliteter. Videre mener vi at tunnel mellom Vik og Steinsletta 

må vurderes i samsvar med rødt alternativ. 
 

Hole SV vektlegger at rosa korridor krever mindre bruk av dyrka mark enn 
grønn og blå korridor. Vi mener at grønn korridor er uakseptabel ut fra 

/
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konflikt med verneinteresser. Begge korridorene er tegna ut slik at de 

deler og forringer vesentlig det viktige friluftsområdet ved 
Svendsrudmoen.  

 

Hole SV mener generelt at ”ikke-prissatte konsekvenser” er tillagt for liten 
vekt i den samla vurderinga. Vi undrer oss også over at Vegvesenet, med 

sin kompetanse og ansvarsforhold avgrensa til vei og samferdsel, er så 
kategorisk avvisende til alternativ som ivaretar viktige samfunnshensyn 

som klima, miljø og jordvern bedre enn de alternativ Vegvesenet ønsker. 
 

Dersom det likevel blir vedtak om å bygge ny E 16 etter grønt eller blått 
alternativ, mener Hole SV at jordvernhensyn må føre til at veien legges i 

tunnel til Bymoen. Vi vil også peke på at skogsområdet Svendsrudmoen- 
Helgelandsmoen er det største sammenhengende skogsområdet i Hole 

(utenom Marka) og svært viktig for friluftsliv, trening og idrett. Området 
utgjør et viktig klimabelte, jf Kommuneplanen. Vi etterlyser også nærmere 

vurdering av viltinteressene og ikke minst hva grønn og blå korridor 
innebærer for elg-trekk. 

 

Uavhengig av traseløsninger er Hole SV opptatt av at det i den videre 
detaljplanlegging blir lagt vekt på hensyn til eksisterende bebyggelse, 

nærmiljø og ferdselsmuligheter for gående og syklende, samt 
skiløypenettet i Hole.  

 
Vennlig hilsen 

Hole SV 
 

 
Morten Dåsnes 

leder 
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Merknader til E16 Skaret — Hønefoss
planforslag / konsekvensutredning

Dato 11.03.2013

Bakgrunn
Foreldreutvalget (SAU) ved Svensrud Naturbarnehage (NBHG) gir med dette sine merknader til

forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning for E16 Skaret-Hønefoss.

Vi mener Svensrud Naturbarnehage er unik i forhold til konseptet med å ha barna så mye som mulig i

naturen. Plasseringen er også god med tilgang på friluftsområder og Svensrud sportskompleks. Slik vi

oppfatter dette skaper det også godt motiverte ansatte i NBHG, og en uvanlig høy andel av mannlige

ansatte, Disse faktorene gjør at barna får en god start på barndommen og tilknytningen til Røyse og

Ho le.

SAU representerer ca. 200 foreldre på 118 barnehageplasser i NBHG (fra august 2013). Merknadene

her vil måtte se barns oppvekstsvilkår i et større bilde, og for fremtidens barn og representanter i

NBHG/SAU, siden en eventuell utbygging vil ramme de som er tilknyttet barnehagen etter oss.

Barn fra NBHG på vei til en av skagsplassene
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Gj ennomgang
Det er i dag et begrenset omfang av

skogsom råder på Røyse. Når vi ser på

kartet (figur 1), er det 4 områder igjen på

Røyse hvor det er skogsarealer av

betydning. Ved å følge forslagene til trasé i

blå eller grønn korridor, vil det meste av

skogen i område i og 2 bli fjernet.

Resterende skogsarealer vil miste sin verdi

som friluftsområde for barnehagen pga.

støy, forurensning og plassmangel.

I området markert i har NBHG i dag sine

skogsplasser som benyttes hver dag. NBHG

(som navnet tilsier) sine aktiviteter er lagt

opp til at barna skal være ute i skogen. For

eksempel ligger «Solplassen» over og til

høyre for sandtaket (det hvite feltet i

område i). De byggene NBHG benytter er

ikke tilrettelagt for at barn skal være inne

store deler av dagen.

Det er nevnt at veivalget skal sees opp i

mot en mulig jernbanetrase. Blir

jernbanetraséen lagt i samme trasé, vil sportskomplekset og NBHG på Svensrud måtte fjernes. Videre

må minimum et 400—500 meter bredt belte av skogen fjernes. Dette betyr i praksis at all skog går

med.

Områdene i og 2 er i tillegg de mest benyttede tur- og

skiløypeområdene for innbyggere på

Røyse/Sandbyfeltet/Helgelandsmoen. Områdene er også vært

populære for innbyggere i resten av kommunen. Dette

illustreres godt ved å se på tur/løypekartet som ligger på

kommunens hjemmeside . Hvis disse områdene blir

fjernet/gjort ubrukelige, vil barn miste muligheten til å drive

friluftsaktiviteter (ski, sykkel, jogging) og miste nærhet til

naturen slik vi kjenner Røyse/Hole i dag. Vi ønsker at fremtidige

barn som vokser opp på i området skal kunne benytte seg av

naturen på samme måte.

Områdene 3 og 4 er betraktelig mindre, og mer utilgjengelige.

For NBHG sin del ligger også disse så langt unna at transport vil

være nødvendig for å få tilgang til et «uregulert» skogsområde.
Figur 2 Forslag til veiutbygging

i
http://www.hole.kommune.no/turforslag,174619.no.html
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Kontrasten mellom de fremlagte traséforslagene og Hole kommunes hovedmål 2 er meget stor. I

hovedmålene står det blant annet:

• ((Bærekraftig utvikling skal være en premiss for utviklingen i Hole der det legges vekt på en

balanse mellom vekst og vern, slik at ikke natur- og kulturverdieneforringesforfremtidige

generasjoner.»

• «Kommunen skal stille krav til estetikk, tomtestørrelse og miljø iforbindelse 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 opp vekstsvilkår... »

Vi mener Hole kommunes uttalte hovedmål og hensynet til barn og oppvekstsvilkår må tillegges stor

vekt, I Statens vegvesen sin utredning omtales disse forhold som «Ikke-prissatte konsekvenser»,

videre spesifisert som: landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og

naturressurser. For SAU og for de fleste innbyggere på Røyse vil det være disse verdiene som bør

vektes sterkest i valg av trase.

Statens vegvesen varsler innsigelser på alle andre alternativer enn to av strekningene med lavest

kostnad, og prioriterer øvrige verdier lavt.

verst på «ikke-prissatte konsekvenser»):

Ala plass nr. 27 av 30. i kategorien Verst.

A12a plass nr. 11 av 30. i kategorien Middels.

Alb plass nr. 29 av 30. i kategorien Verst.

A12b plass nr. 13 av 30. i kategorien Middels.

Statens vegvesen anbefaler Ala og Alb (plass 27 og

29).

SAU stiller seg undrende til hvordan alternativene

som rangeres svært lavt på de «Ikke-prissatte

konsekvenser» fortsatt kan anses som de eneste

aktuelle alternativer.

Svensrud sportkompleks og NBHG vil ligge på

grensen av utbyggingssonen. Det er vedtatt å bygge

flere fotballbaner på Svensrud samt utvide NBHG.

2
Flttp://www.hole.komrnune.no/visjon-og-hovedmaal.4860612-173526.html

http://www.vegvesen.no/_attachment/412904/binary/708870

Alternativene som er på høring; Ala, A12a, Alb og A12B, kommer særdeles dårlig ut på de «Ikke

prissatte konsekvenser» . Rangeringen går fra Best, Nest best, Middels, Nest verst og Verst. Det var
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Disse tiltakene vil havne i utbygningssonen for de foreslåtte trasévalgene. Når kommunen satser i

dette området, bør også kommunens holdninger til vegtrasé samsvare med bevaring av området.

For traséene i grønn og blå korridor påpeker Statens vegvesen4 at bil vil bli favorisert fremfor buss.

Videre nevnes at de valgte alternativene vil ha de dyreste bompengeløsningene, og at det vil

medføre at mye av trafikken vil gå på de gamle veiene pga. dette. For Røyse/Hole sin del er dette

negative konsekvenser, og SAU NBHG mener dette er ytterligere argumenter for å vurdere andre

alternativer.

Oppsummering.
SAU Naturbarnehagen går imot de fremlagte trasévalgene i grønn og blå korridor. Disse forslagene til

traséer er i strid med kommunens tidligere uttalte mål. De skogs- og friluftsområdene som forsvinner

ved en utbygging vil være uerstattelige, og fraværet av disse vil betraktelig senke livskvaliteten til

barn og voksne. Ved å velge grønn eller blå korridor, tas det ikke hensyn til «ikke-prissatte

konsekvenser», hvilket er det viktigste sett fra SAU sin side. Vårt fokus er barnas fremtid på

Røyse/Hole. Vi håper beslutningstagerne forvalter sitt ansvar på en god måte, og ivaretar

nåværende og kommende generasjoners interesser, slik at Røyse/Hole bevares som et sted med

fokus på naturen, og ikke kun som en effektiv etappe på E16,

For SAU Svensrud Naturbarnehage

‘i, , i -
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E16 skaret-hønefoss kortversjon av konsekvensutredning
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HOLE SKOGEIERLAG 
V/KNUT BJELLA 
BJØRKEVEIEN 25 
3512  HØNEFOSS 
 

 

 

Hole, 12.mars 2013 

 

Hole kommune 

3530  RØYSE 

 

 

 

E16 SKARET – HØNEFOSS KONSEKVENSUTREDNING MED FORSLAG TIL 

KOMMUNEDELPLAN DESEMBER 2012 –  

UTTALELSE FRA HOLE SKOGEIERLAG 

 

 

Det vises til Konsekvensutredning med forslag til kommunedelplan for 

 E16 Skaret – Hønefoss Desember 2012. 

 

I anledning av Statens Vegvesens Planprogram for ny E16 gjennom Hole av 2010 uttalte vi 

ved brev av 29. september 2010 til Hole kommune: 

 

Skogeierlaget ser det som det viktigste hensyn å ta under planleggingen at det i størst 

mulig utstrekning unngås at den nye veien blir lagt over dyrket mark eller slik at bo-

lighus må rives.  For best mulig å oppnå dette må så mye som mulig av veien legges i 

tunnel. 

 

På denne bakgrunn mener Skogeierlaget at traséforslag som går over  

Fekjær/Rytterager/Løken-området i dagen og forslag over Steinsletta krever altfor 

mye dyrket mark. 

 

Skogeierlaget er innforstått med at veien blir lagt gjennom skog hvis det er nødvendig 

for å spare dyrket mark. 

 

På bakgrunn av ovenstående uttalelse og oppfordringen til å komme med uttalelser til den nå 

fremlagte konsekvensutredning av desember 2012 avgir Hole skogeierlag følgende uttalelse: 

 

 

Ved det videre arbeidet  med E16 gjennom Hole bør det alternativ som er betegnet A12a med 

lang tunnel fra Kroksund til Bymoen, legges til grunn.  Skogeierlaget kan imidlertid ikke se at 

det er nødvendig med et ”fullt kryss” ved Bymoen. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

for HOLE SKOGEIERLAG 

 

Knut Bjella 

styreleder 

 
Telefon: 32 16 01 20 

E-post:   knbjell@online.no  

mailto:knbjell@online.no
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Innspill til E-16 gjennom Hole 

Hole FrP går for grønn korridor gjennom Hole. Kroksundet har Ramsar status. Derfor er det 

nødvendig med senketunnel under sundet. Dette verner også naturopplevelsen bl a. fra 

Kongens utsikt. 

Videre anser vi at lang tunnel til Bymoen med avkjøring til Vik vil spare mye matjord og hus 

og hjem for folk i området. Det vil etter all sannsynlighet være nødvendig å utvide/ lage nye 

boligfelt og sette i drift noe næringsvirksomhet her i fremtiden for å møte en etter hvert sterk 

befolkningsvekst og det er ønskelig om veien lages på en slik måte at mesteparten av 

utviklingen i området kan fortsette som om veien ikke hadde vært bygd. Det er allerede i dag 

prekær mangel på boligtomter i sentrale strøk og det å ivareta disse mulighetene er og 

kommer til å bli vesentlig for innbyggerne. Tunnel videre mot Helgelandsmoen i stedet for 

dyp skjæring vil spare mye matjord og lette passering for ville dyr. Lokale veier vil også bli 

uberørt i området. At grønn korridor går nær Helgelandsmoen gir store muligheter for 

boligbygging og næringsutvikling der. 

Finansiering uten bompenger er godt mulig. 

 

Styret i Hole Fremskrittsparti 
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Hole kommune 

Viksveien 30 

3530 Røyse  

postmottak@hole.kommune.no 

 

 

        14. mars 2013 

 

 

Merknader til kommunedelplan for Europaveg 16 Skaret–
Styggedalen (Hønefoss) 
 

SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) er en paraplyorganisasjon for åtte 

frivillige biologiske organisasjoner som har som hovedformål å bidra til bevaring av 

vårt biologiske mangfold. 

 

Vi uttaler oss i forbindelse med denne kommunedelplanen fordi de berørte områdene i 

Ringerike og Hole kommuner har noe av landets rikeste biologiske mangfold. Det er 

fokusert en del på fugler, men vi vil sterkt fremheve et høyt mangfold innen 

artsgrupper som karplanter, moser, insekter og sopp. 

 

Dette er også anerkjent i underlagsmaterialet, f.eks. KU for naturmiljø s. 109: «Siden 

store deler av planområder er å anse som en hot-spot når det gjelder biologisk 

mangfold.». Det er ingen tvil om at planområdet inneholder en rekke verdier av 

nasjonal og faktisk også internasjonal interesse. 

 

 

Om undersøkelsene 

 

SABIMA ser at det er brukt anerkjent kompetanse til å utrede naturverdier og 

biologisk mangfold i området. Det er i tillegg kompetanse hos Statens Vegvesen som 

har gjort det mulig å kvalitetssikre mye av grunnlaget. Dette gjør at vi har stor tillit til 

at naturverdiene er utredet på en forsvarlig måte, selv om vi nødvendigvis ikke er 

enige i alle avveininger og vurderinger f.eks. i forhold til naturmangfoldlovens krav 

om samla belastning. Vi vil også gjøre oppmerksomm på at det stadig kommer til ny 

kunnskap om rødlistearter i området og som tilflyter Artskart (Artsdatabanken). 

 

 

Om de foreslåtte alternativene 

 

SABIMA 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. Stort bedre blir det ikke med 

suppleringen med alternativ A12a som fremmes av kommunene, og som er det nest 

mest negative (stor negativ konsekvens) for naturmiljø. 

 

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. 

mailto:postmottak@hole.kommune.no
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Alternativene A1a og A12a kommer i direkte berøring med foreslått verneområde ved 

Storelva. 

 

De kommer også i nær berøring med forekomster av prioriterte arter ved Fekjær og 

Borgen og med kritisk/sterkt trua arter i Fekjæråsen og ved Storelva/Prestmoen. Dette 

gjelder bl.a. soppen svartgubbe Sarcosoma globosum og den prioriterte arten 

dragehode. 

 

Alternativene A12a og A12b kommer i nærføring både til de eksisterende 

naturreservatene på Lamyra og i Juveren, samt det foreslåtte verneområde ved 

Storelva. 

 

Alle de foreslåtte alternativene betyr en krysning med ny bro over Kroksund, som er 

et svært viktig fugleområde. At det vil være store negative konsekvenser for fuglelivet 

ved en brokrysning innrømmes også i underlagsdokumentene. 

 

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. 

 

 

SABIMA mener 

 

SABIMA 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 overordna nasjonale målsettinger for biologisk mangfold. Hvis det skal 

bygges ny vei her, er det viktig å velge alternativer som ikke er i høy konflikt med 

naturmiljø og biomangfold. Alternativene i rosa korridor, særlig B14d har vesentlig 

lavere konfliktnivå og bør velges. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 
Christian Steel 

Generalsekretær SABIMA 



 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) 
Sandgata 30 B 
N-7012 Trondheim 

e-post: nof@birdlife.no  internett: www.birdlife.no 

 
Telefon: (+ 47) 73 84 16 40 
Bankgiro:  4358.50.12840 
Org. nr.: 970 089 748  NVA 

 

BirdLife arbeider med fuglevern på global basis   NOF representerer BirdLife i Norge 

 

Hole kommune 
Viksveien 30, 3530 Røyse 
 
Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
 
 
 
 
 

Deres ref. Deres kontaktperson Vår ref. Vår saksbehandler Dato 
   Viggo Ree  14.03.2013 
 
 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for E16 Skaret–Hønefoss – Høringssvar 
fra NOF 
 
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) viser til høring av kommunedelplan med 
konsekvensutredning for E16 Skaret–Hønefoss offentliggjort bl.a. på hjemmesidene til 
Statens vegvesen (http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Kommunedelplan), 
Ringerike kommune (http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/E16-Skaret---Honefoss---
Offentlig-ettersyn/) og Hole kommune (http://www.hole.kommune.no/e16-skaret-hoenefoss-
konsekvensutredning.5154434-173248.html). Høringsfristen er satt til 14.3.2013. 
 
Sammendrag 
 
• NOF går i mot samtlige utredete korridorer for 4-felts motorvei (E16) mellom Rørvik og 
Hønefoss av hensyn til det eksisterende natur- og kulturlandskapet i dette området. De fleste 
av de foreslåtte korridorer inkluderer én eller flere brokryssinger i Nordre Tyrifjorden 
våtmarkssystem, som ble innlemmet i Ramsarkonvensjonen i 1996. Motorveiløsninger med 
brokryssinger gjennom og nærføringer til våtmarkslokaliteter vil ha særdeles negativ 
innvirkning på den økologiske karakter i dette systemet og således være et klart brudd på 
Ramsarkonvensjonen som Norge har ratifisert. NOF er også meget betenkt i forhold til en 
utvidelse til 4-felts motorvei på strekningen Skaret–Rørvik grunnet naturverdier i dette 
skogområdet.  
 
• Flaskehalser på eksisterende E16 mellom Rørvik og Hønefoss kan 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. 
 
NOFs arbeidsoppgaver 
 
NOFs viktigste oppgave i tilknytning til de berørte områder i Hole og Ringerike kommuner er 
å ivareta viktige våtmarksområder som er av betydning for fuglelivet. NOF er også engasjert i 
tilknytning til ivaretakelse av skog og kulturlandskap, hvor en rekke fuglearter har sine 
leveområder. 
 
NOF er tilknyttet BirdLife International, som er en verdensomspennende organisasjon med 
12.500.000 medlemmer og støttemedlemmer. Her er noe informasjon om NOF og BirdLife 
International: 

mailto:nof@birdlife.no
http://www.birdlife.no/
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud/Kommunedelplan
http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/E16-Skaret---Honefoss---Offentlig-ettersyn/
http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/E16-Skaret---Honefoss---Offentlig-ettersyn/
http://www.hole.kommune.no/e16-skaret-hoenefoss-konsekvensutredning.5154434-173248.html
http://www.hole.kommune.no/e16-skaret-hoenefoss-konsekvensutredning.5154434-173248.html
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http://www.birdlife.no/organisasjonen/om.php 
http://www.birdlife.no/internasjonalt/birdlife.php 
 
Vernearbeid gjennom mange tiår 
 
Arbeidet med å ivareta våtmarker og andre viktige naturfaglige verdier i Hole og Ringerike 
kommuner ble synliggjort ved engasjementet til Universitetet i Oslo på slutten av 1960- og 
begynnelsen av 1970-årene. En sentral person i denne sammenheng var professor Kåre 
Elgmork, som gikk bort i 2011. Hans mangeårige naturverninnsats ble i 2002 belønnet med 
tildeling av St. Olavs orden. Det kan være greit å minne om at det altså var hans 
naturvernarbeid – og ikke forskningsarbeid – som førte til denne tildelingen. Elgmork var 
følgelig en pionér for å få sikret disse naturverdiene i Hole og Ringerike. 
 
På slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-årene var norske miljømyndigheter engasjert i et 
planarbeid for å sikre noen av de viktigste våtmarkslokalitetene på Ringerike. Dette resulterte 
i etableringen av fem naturreservater i Nordfjorden/Storelva-området, bl.a. kroksjøene 
Juveren og Synneren. 
 
Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem innlemmet i Ramsarkonvensjonen 
 
I 1995 arbeidet norske miljømyndigheter for å få innlemmet Nordre Tyrifjorden-området i 
Ramsarkonvensjonen. Det var Fylkesmannen i Buskerud og Direktoratet for naturforvaltning 
som var ansvarlige for disse oppgavene. Under et møte i Australia i mars 1996 ble Nordre 
Tyrifjorden våtmarkssystem innlemmet i Ramsarkonvensjonen. Dette førte til at forvaltningen 
av disse naturverdiene ble brakt opp på et internasjonalt plan. Lokalitetene i Hole og 
Ringerike kommuner ble med ett inkludert på en liste over verdens mest betydningsfulle 
våtmarker. Det er viktig å merke seg at det er selve våtmarkssystemet som er innmeldt til 
Ramsarkonvensjonen (Nordre Tyrifjord Wetland System). Nordre 
Tyrifjorden våtmarkssystem inkluderer bl.a. de sørlige deler av elvene Sogna, Begna og 
Randselva (inkl. Hovsenga), Væleren, Solbergtjern, Storelva med tilhørende meandere 
(kroksjøer), Steinsfjorden og Kroksund ved Sundvollen (mellom Steinsfjorden og 
Tyrifjorden). 
 
Alle lokaliteter i et våtmarkssystem er viktige for den økologiske karakteren 
  
Lokaliteter som blir vernet via kongelig resolusjon (reservater, biotopvernområder) vil få 
Ramsar-status siden systemet er innlemmet i konvensjonen. En slik status har bl.a. 
meanderreservatene Lamyra, Juveren og Synneren. I verneplantilrådningen for Tyrifjorden-
området fra både Fylkesmannen i Buskerud (2011) og Direktoratet for naturforvaltning (2012) 
er det foreslått naturreservat langs Storelva fra utløpet i Tyrifjorden og opp til Slepa nord for 
Busund. Det er følgelig ganske klart at denne delen av våtmarkssystemet vil få Ramsar-status 
om kort tid. Grunnlaget for oppstart og gjennomføring av verneplanprosessen fra 2005 er en 
økning av antall Ramsar-områder i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem (utvidelse i forhold til 
forpliktelsene gjennom Ramsarkonvensjonen når det gjelder Tyrifjorden-området). 
 
Det er viktig å merke seg at selv om lokaliteter i et våtmarkssystem ikke blir vernet via 
kongelig resolusjon så befinner de seg fortsatt i systemet – og følgelig har de i ulike 
sammenhenger en klar form for beskyttelse fordi Ramsarkonvensjonens bestemmelser også 
legger vekt på opprettholdelse av den økologiske karakteren i systemet – altså helheten i 
våtmarkssystemet. Ødelegger man en ikke fredet lokalitet i systemet så har man dermed 
ødelagt en del av Ramsar-systemet. Negative konsekvenser i en lokalitet i våtmarkssystemet 
kan altså få alvorlige følger for hele systemet. 
 
  

http://www.birdlife.no/organisasjonen/om.php
http://www.birdlife.no/internasjonalt/birdlife.php


Ramsar-besøket i Norge i 1997 
 
I juni 1997 besøkte Tim Jones fra Ramsarkonvensjonens sekretariat i Sveits Nordre 
Tyrifjorden våtmarkssystem. På dette tidspunktet foregikk utredningsarbeidet i forbindelse 
med trasévalg for Ringeriksbanen for fullt. Før dette besøket fant sted hadde Ramsar-
sekretariatet sendt brev til Stortingets samferdselskomité ved daværende leder Magnus 
Stangeland der det bl.a. ble minnet om at Norge hadde meldt inn Nordre Tyrifjorden 
våtmarkssystem til Ramsarkonvensjonen. En sentral lokalitet i forbindelse med trasé for 
Ringeriksbanen var Kroksund. Utrederne gikk inn for broløsning for jernbanen i denne delen 
av våtmarkssystemet. Under besøket i Nordre Tyrifjorden-området frarådet Tim Jones norske 
myndigheter å legge Ringeriksbanen over Kroksund. Representanter fra bl.a. Direktoratet for 
naturforvaltning, Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike kommune og Hole kommune var med 
på både befaring og møte med utsendingen fra Ramsar-sekretariatet. Tim Jones anbefalte 
spesielt planleggerne for Ringeriksbanen å behandle våtmarkene i Nordre Tyrifjorden-
området som én enhet. Norske medier sørget for å bringe disse opplysningene ut til 
allmennheten. Her er referanser til to av reportasjene: 
 
• Hammerstad, T. 1997. Ramsar-utsending fraråder Hole-sporet. Ramsar-representant på 
befaring: Positiv til utvidelse av verneområdene. Ringeriksbanen: – Dropp banen om dere er i 
tvil. Ringerikes Blad 21.6.1997: 1, 3. 
 
• Anonym 1997. Fraråder Hole-sporet. Nationen 25.6.1997: 10. 
 
Ramsar-representanten Tim Jones laget en rapport om besøket i Norge sommeren 1997. Den 
kom i juli 1997 og har følgende referanse: 
 
• Ramsar Convention Bureau 1997. Ramsar Bureau Visit to Norway, 14-20 June 1997. Report 
to the Directorate for Nature Management, Trondheim and to the Ramsar Sercretary General, 
Ramsar Convention Bureau, Gland. 10 pp. 
 
Et av de seks punktene under konklusjoner og anbefalinger i forbindelse med forvaltningen av 
Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem gjaldt planlagte samferdselsprosjekter i dette området. 
Her står det: 
 
“To meet its obligations under the Ramsar Convention, Norway should select the rail and/or 
road development route(s) with the lowest direct and indirect impacts on the ecological 
character of the wetland system.” 
 
Oversatt til norsk: 
 
“For å oppfylle forpliktelsene under Ramsar-konvensjonen bør Norge velge jernbane- 
og/eller veitrasé med den minst mulig direkte og indirekte innvirkning på den økologiske 
karakter i våtmarkssystemet.” 
 
Det er viktig å merke seg at Kroksund ikke var vernet i 1997, og denne delen av 
våtmarkssystemet er heller ikke med i de eksisterende verneplantilrådningene for Tyrifjorden-
området. Allikevel frarådet Ramsarkonvensjonens representant i 1997 broløsning for 
Ringeriksbanen i Kroksund-området av hensyn til den økologiske karakter i 
våtmarkssystemet. 
 
Helheten i våtmarkssystemet viktig for norske myndigheter 
 
Prinsippet om å bevare den økologiske karakteren i våtmarkssystemet i Nordre Tyrifjorden-
området ble fulgt opp av norske myndigheter på forskjellige plan gjennom ulike decennier. 
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Hole kommune spilte i flere år en meget sentral rolle i kampen mot en jernbanetrasé tvers 
gjennom våtmarkene og kulturlandskapet i bygda. Et enstemmig kommunestyre i Hole gikk i 
januar 2001 imot Ringeriksbanen over Kroksund grunnet “så vel nasjonale hensyn i forhold 
til kultur, miljø og landbruk som internasjonale hensyn i forhold til miljø”. Hole Høyre med 
ordfører Per R. Berger (som fortsatt er ordfører) sto i spissen for denne jernbanemotstanden 
der forholdet til både Ramsarkonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold også ble 
vektlagt. 
 
Stortinget tok opplysningene om ivaretakelse av helheten i Nordre Tyrifjorden 
våtmarkssystem meget alvorlig og fulgte dette opp under behandling av Ringeriksbane-saken 
i desember 2002. Vedtaket som ble fattet gikk ut på at banen skulle gå øst for Steinsfjorden og 
om Åsa dersom bygging blir en realitet. Den viktigste årsaken til dette vedtaket var hensynet 
til våtmarkssystemet i Nordre Tyrifjorden-området og Ramsarkonvensjonen. 
 
Statens vegvesens konsekvensutredning legger opp til brokryssing for ny 4-felts motorvei i 
Kroksund-området både når det gjelder grønn, blå, rød og rosa korridor. Det er vanskelig for 
NOF å forstå hva som er blitt annerledes for en brokryssing i Kroksund-området når 
Stortinget sa nei til jernbanebro i denne delen av våtmarkssystemet i 2002. Naturkvalitetene i 
våtmarkssystemet er tilnærmet de samme i 2013 som i 2002. 
 
Den pågående verneplanprosessen  
 
På slutten av 2005 startet en prosess for å innlemme flere norske våtmarkslokaliteter i 
Ramsarkonvensjonen. Dette arbeidet ble ledet av Direktoratet for naturforvaltning. For 
Buskeruds vedkommende ble utvidelser i våtmarkssystemet i Tyrifjorden-området innmeldt 
av fylkesmannens miljøvernavdeling i Drammen. 
 
Oppdragsbrev fra Direktoratet for naturforvaltning til Fylkesmannen i Buskerud i anledning 
verneplanprosessen for Tyrifjorden-området ble sendt den 30.3.2007 (“Utarbeidelse av 
verneplan for våtmarksområder og hekkelokaliteter for sjøfugler og andre vannfugler i 
Tyrifjorden”). Oppstartsbrevet fra Fylkesmannen i Buskerud i den forbindelse ble sendt den 
8.5.2007 (“Melding om oppstart av verneplan for våtmarksområder og vannfugler i 
Tyrifjorden”). Fylkesmannens informasjonsfolder om dette arbeidet ble offentliggjort i slutten 
av mai 2008 (“Verneplan for Tyrifjorden. Bedre vern av våtmarker og hekkelokaliteter for 
vannfugl”). 
 
Den siste verneplanprosessen for Tyrifjorden-området er blitt ledet av Fylkesmannen i 
Buskerud. NOF har gjennom disse årene vært representert i planprosessens rådgivende utvalg. 
Verneplantilrådningen for Tyrifjorden-området fra Fylkesmannen i Buskerud kom i november 
2011, mens tilrådningen fra Direktoratet for naturforvaltning ble offentliggjort i oktober 2012. 
Det er forventet av Miljøverndepartementet vil sluttbehandle verneplanprosessen før 
sommeren 2013. 
 
Viktig naturmangfoldkonferanse 
 
Den 14.4.2010 var det en konferanse om naturmangfold i Oslo. Arrangører var Statens 
vegvesen og Jernbaneverket, og både statsråder og statssekretærer fra 
Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet var til stede på denne konferansen. En 
av foredragsholderne var direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning. Hun 
poengterte spesielt Stortingets vedtak i tilknytning til trasévalg for Ringeriksbanen i 2002 (øst 
for Steinsfjorden og om Åsa) som en løsning som ivaretar naturmangfoldet. 
 
  



Utredningsarbeidet for 4-felts motorvei gjennom Hole og Ringerike 
 
Den aktuelle konsekvensutredning for E16 Skaret–Hønefoss har pågått gjennom lang tid. De 
aktuelle utredningsrapporter representerer godt utarbeidete dokumenter som vitner om 
grundig og omfattende innsats fra Statens vegvesens side. NOF har de siste årene vært 
representert i vegvesenet sin samarbeidsgruppe for ny E16 på denne strekningen. Det har vært 
konstruktive og lærerike samlinger. Jernbaneverkets (JBV) prosjektgruppe for 
Ringeriksbanen har også været representert i denne samarbeidsgruppen. Dessverre har ikke 
representanter fra JBV stilt på de to siste møtene. Dermed har det ikke vært mulig å stille 
spørsmål om Ringeriksbanen. 
  
NOF kan ikke akseptere noen av de utredete og foreslåtte korridorer gjennom det særegne 
natur- og kulturlandskapet mellom Rørvik og Hønefoss. De fleste korridorene innebærer én 
eller flere brokryssinger i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. I tillegg kommer flere 
nærføringer til eksisterende og foreslåtte verneområder. Det vil ødelegge den økologiske 
karakter i dette våtmarkssystemet og representere et klart brudd i forhold til 
Ramsarkonvensjonen. 
 
Grønn korridor inkluderer bro over Kroksund, nærføring til det foreslåtte Storøysundet–
Sælabonn naturreservat, nærføring til Lamyra naturreservat og bro over Storelva og 
Busundevja i det foreslåtte Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. 
 
Blå korridor inkluderer bro over Kroksund, nærføring til det foreslåtte Storøysundet–
Sælabonn naturreservat, nærføring til Lamyra naturreservat og nærføring til Juveren 
naturreservat. 
 
Rød korridor inkluderer bro over Kroksund, nærføring til det foreslåtte Steinsfjorden 
biotopvernområde og nærføring til Juveren naturreservat. Denne korridoren går dessuten 
gjennom Steinssletta kulturlandskap. 
 
Rosa korridor inkluderer bro over Kroksund og nærføring til det foreslåtte Steinsfjorden 
biotopvernområde. Denne korridoren går dessuten gjennom Steinssletta kulturlandskap. 
 
Ramsarkonvensjonens sekretariat varslet 
 
NOF kan ikke finne seg i noen form for ødeleggelse av våtmarkene i Tyrifjorden-området. 
Den 1.2.2013 gikk det et brev fra NOF til Samferdselsdepartementet der det ble gitt beskjed 
om at dersom behandlingen innen forvaltningen – herunder utarbeidelse av NTP – skulle 
resultere i at disse naturverdier blir truet i ulike sammenhenger vil NOF automatisk 
innrapportere saken til Ramsarkonvensjonens sekretariat i Sveits. NOF har senere notert seg 
at Direktoratet for naturforvaltning har sendt et varselbrev til Ramsarkonvensjonens 
sekretariat der de i tråd med bestemmelsene og forpliktelsene orienterer om at det foreligger 
planer om motorvei gjennom Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Brevet er datert 4.3.2013 
og har tittelen “Possible change of ecological charter – RS 802 – N Tyrifjorden WS – 
Norway”. 
 
Motorveiplanene truer også skogverdier i Hole 
 
NOF er også meget betenkt i forhold til en utvidelse til 4-felts motorvei på strekningen 
Skaret–Rørvik. Her er det i dag 80 km/t-sone med midtdelere (rumleriller-felt) og 
midtrekkverk – og bra trafikkflyt. Denne delen av E16 ble anlagt for rundt 25 år siden 
gjennom et urørt skogsområde. Det er fortsatt en del naturkvaliteter langs den eksisterende 2-
feltsveien. 
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I 1983 vedtok Hole landbruksnemnd verneskogstatus for området fra Sælabonn/Bymoen i sør 
til Mosmyra/Lamoen i nord. Dette er senere kalt for verneskogen i Hole. Hovedhensikten med 
reguleringen er å hindre avskoging for å kunne opprettholde skogen som et område for 
klimavernsone, friluftsliv, vilt og naturvern. Det er senere foretatt enkelte justeringer i 
reguleringsplan for området. I denne sammenheng vises det til bl.a. Fylkeslandbruksstyret i 
Buskerud sin protokoll av 26.8.1985 (“Nytt idrettsanlegg i Hole”), Fylkeslandbruksstyret i 
Buskerud sin protokoll av 21.4.1986 (“Reguleringsplan for Svendsrudmoen – Moesmoen”), 
“Reguleringsplan for Svendsrudmoen – Moesmoen” (jf. kommunestyrets vedtak av 
12.6.1986) og “Reguleringsbestemmelser for Svendsrudmoen – Moesmoen i Hole kommune” 
(jf. kommunestyrets vedtak av 23.6.1986). 
 
De foreslåtte korridorer grønn og blå går tvers gjennom verneskogen i Hole. Her kan det også 
bli et omfattende veikryss for å lede trafikk til den delvis smale Røyseveien mot Vik 
(A12a/A12b). Enhver 4-feltsmotorvei gjennom dagens verneskog vil ødelegge helheten og en 
rekke kvaliteter i dette området. En motorveitrasé her vil også kløyve Holebygda i to. 
 
NOF er først og fremst opptatt av de ornitologiske forekomster i dette skogområdet, men det 
er innlysende at f.eks. eksisterende viltkorridorer vil bli sterkt skadelidende i forhold til en 
motorvei. De tradisjonelle vandringsledene til pattedyrarter som elg og rådyr vil bli rammet 
av en 4-felts motorveitrasé. I tillegg vil skogen som klimavernsone og rekreasjonsområde for 
mennesker på mange måter bli ødelagt. 
 
Det historiske landskapet blir ødelagt med en motorvei 
 
Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem er en del av et natur- og kulturlandskap i Buskerud med 
en rekke spesielle kvaliteter. Steinalderboplasser, helleristninger, gravhauger, 
middelalderkirker og sete for norske konger er blant kulturarven i dette området. Det er så 
mange fornminner i og ved de utredete motorveikorridorer at Riksantikvaren i større grad må 
inn i bildet. Ingen ansvarlig fagetat med kulturverdier som arbeidsfelt kan forholde seg 
likegyldig til planer om å ødelegge en del av landets mest kjente kulturlandskap. Sammen 
med eventyrlandet til Asbjørnsen og Moe, fossilforekomster, våtmarker, kalkfuruskoger med 
orkideer og terrasseterreng med sandmoer og sandbakker er dette noe av det mest dyrebare og 
enestående vi har i Norge. Det finnes ikke noen steder i vårt fedreland der så mange 
naturvitenskapelige og kulturhistoriske kvaliteter er samlet på så få kvadratkilometer som i 
denne delen av Hole og Ringerike. Planlegging av en 4-felts motorvei gjennom denne delen 
av Buskerud kunne ikke berørt flere lokale, regionale, nasjonale og internasjonale verdier 
knyttet til kulturarven og naturarven. 
 
Kulturlandskapet 
 
NOF er opptatt av å ivareta ulike kvaliteter i Hole og den sørlige delen av Ringerike – et av 
landets mest kjente natur- og kulturlandskap. “Kongens utsikt” er blitt et kjent begrep i både 
inn- og utland. Fra dette stedet på Krokskogen kan man skue ut over bl.a. “det eventyrlige 
Hole” som ikke minst Jørgen Moe har gjort kjent gjennom sine beretninger. I desember 2006 
vedtok kommunestyret i Hole visjonen “Hole – eventyrlig fortid – eventyrlig framtid”. Dette 
ble slagordet i samfunnsdelen av kommuneplanen for 2007-17 og er fortsatt headingen når 
man klikker seg inn på kommunens hjemmeside. Den berømte brosjyren med samme tittel, 
som har havnet i samtlige holeværingers postkasser, trekker nesten utelukkende fram de 
kulturhistoriske verdier og det biologiske mangfoldet i Hole kommune. 
 
NOF er også opptatt av ivaretakelsen av matjord. Betydelige arealer med dyrket mark vil 
forsvinne med etablering av motorvei. Det klassiske kulturlandskapet er dessuten viktig 
  



 leveområde for en rekke fuglearter. Foreningen vil dessuten påpeke at en ny 4-felts E16 til 
Hønefoss vil gi store utslipp av klimagasser. 
 
Det er også grunn til å minne om FN-konvensjonen om biologisk mangfold og utarbeidelse av 
en norsk handlingsplan i den forbindelse. Regjeringen behandlet denne konvensjonen på 
slutten av 2012, og NOF ser fram til ferdigbehandlingen av dette arbeidet. Dette vil ha stor 
innflytelse i forhold til kommende NTP. 
 
Sluttord 
 
Natur- og kulturlandskapet i Hole og Ringerike er så spesielt både på lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt plan at man ikke kan sitte rolig å se på at noen forsøker å 
vandalisere disse verdier. Å slå seg til ro med at utviklingen må gå sin gang eller at 
motorveien kommer uansett blir derfor for passivt. Passivitet er likegyldighet. Enhver har et 
ansvar for å bidra til en bedre framtid og et rikere miljø for våre etterkommere. 
 
 
For Norsk Ornitologisk Forening 
 

 
Kjetil Solbakken, generalsekretær 
 
 
 
Kopimottakere: 
Miljøverndepartementet postmottak@md.dep.no 
Direktoratet for naturforvaltning postmottak@dirnat.no 
Samferdselsdepartementet postmottak@sd.dep.no 
Statens vegvesen Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 
Riksantikvaren postmottak@ra.no 
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Hole Senterpartis uttalelse til høring ” korridor E16 Skaret -  Hønefoss (Styggedalen)” 

 

Om/når ny firefelts E16 Rørvik-Hønefoss bygges mener vi den må bygges i grønn korridor med lang 
tunnel som er sammenhengende fra området ved Kroksund, kommer ut ved Kjellerberget og går i 
skogbeltet til Helgelandsmoen og Styggedalen. 

 
 Det vil gi mye mindre barriere gjennom Holes historiske landskap/ nasjonalt kulturlandskap 

 Beslaglegge langt mindre dyrket mark i Hole og Ringerike 

 Ikke kutte så mye av eksisterende lokalt veinett 

 Statistisk er det færre ulykker i tunnel  

 Det vil gi mindre støy 

 Ingen problemer med grunnerverv 

 Mindre brøyting og strøing 

 Gi fyllmasse til andre deler av veien 

Hole SP tar det som en selvfølge at der veien blir gående i åpent landskap blir det bygget kulverter 
eller lignende slik at dyr, mennesker og landbruksredskap kan passere på tvers av veien. 

Vi mener veien må legges så langt vest at den ikke blir til sjenanse for institusjonene ved Kroksund. 

 

Blå korridor tar mye dyrket mark og deler jordbruksarealer diagonalt slik at driften blir urasjonell, 
Den har en ekstra tunnel og den berører flere naturreservat. 

Rød korridor har allerede varslede innsigelser, går tvers igjennom nasjonalt kulturlandskapsområde, 
tar store områder med dyrket mark og vil gjøre at dagens E16 ikke kan fungere som lokalvei når ny 
E16 er på plass 

Derfor ser vi på disse to og de andre alternativene utenom grønt m/lang tunnel som helt uaktuelle. 

 

Hole Sp mener at E16 Bjørum -  Skaret må ferdigstilles  helt til Rørvik i et prosjekt og være ferdig før 
bygging av E16  fortsetter videre mot Sryggedalen. 

 

Hole SP mener at det ikke er noen hjelp i å bygge en ny E16 Rørvik - Hønefoss (Styggedalen) så lenge 
det ikke skjer noe mellom Sandvika og Oslo hvor det største problemet ligger. 

 

Ideelt sett er tunnel under fjorden fra Rørvik til Kjellerberget det beste for natur, landbruk og kultur, 
men om det er uaktuelt vil Hole SP ha ny E16 i grønn korridor med bro og lang tunnel (A12a) og 
beholde dagens E16 som ”den grønne omvei” for lokalbefolkningen og for turister som ønsker å se 
det unike kulturlandskapet og norske bygder. 

 

Hole Senterparti 

v/leder Tore Ellingsen 
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Hole kommune                                                                       14.03.2013 
 
Viksveien 30 
 
3530 Røyse 
 
postmottak@hole.kommune.no 
 
  
 
  
 
  
 
Merknad til konsekvensutredning for E - 16 Skaret - Hønefoss 
 
  
 
Ved Elgstangen på nåværende vei er det og har alltid vært en trekkrute for elg. Ved bygging av veien 
Sollihøgda - Rørvik ble det den gangen ikke tatt noe hensyn til dette, men etter hvert satt opp et viltgjerde 
som imidlertid slutter noen hundre meter for Elgstangen. Det er nettopp i området ved Elgstangen trekket 
foregår og det har vært en rekke viltulykker her. Ved utvidelse av veien bør viltgjerdet forlenges og det bør 
bygges en viltovergang slik det er gjort mange andre steder. 
 
  
 
Hole jaktforening 
 
Kjell Sundøen 
 
  
 
________________________________ 
 
Denne epost har blitt kontrollert for virus og ondsinnet kode av Comendo <http://www.comendo.no>  
 
________________________________ 
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Norges Miljøvernforbund 
Postboks 593 
5806 Bergen 

 
 

Hole kommune 
Viksveien 30 
3530 Røyse                                                             Bergen 13.3.2013 
postmottak@hole.kommune.no	  

	  

	  

 
 
 
Høringsuttalelse på E 16 mellom Skaret og Hønefoss. 
 
Norges miljøvernforbund krever avslag på foreslått veiutbygging langs 
E16 mellom Skaret og Hønefoss. Våtmarksområdene, skogsområdet og 
jordbrukslandet i Nordre Tyrifjorden er av så stor verdi at forslaget til 
veitrase er fullstendig uakseptabelt. Skogsområdet i veitraseen er og bør 
forbli vernet. Veitraseen vil være et åpenbart brudd på 
Ramsarkonvensjonen. Det bør heller arbeides for å gjøre området til 
naturreservat.  
 
Statens vegvesen har i sin konsekvensutredning for E16 Skaret–Hønefoss inkludert 
en rekke korridorløsninger gjennom deler av Hole og Ringerike kommuner i 
Buskerud. De fleste inkluderer en eller flere broløsninger over lokaliteter i 
Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem,  – et flott og unikt Ramsarområde. Dette 
representerer alvorlige trusler mot disse naturverdiene som Norge har 
forpliktet seg til å ta vare på og forvalte gjennom Ramsarkonvensjonen. NMF 
vil også påpeke at vi mener at vi har et felles ansvar for å ivareta matjord av 
sikkerhetshensyn for kommende generasjoner. Globalt brukes det svært mye av 
ressurser som i praksis ikke er fornybare som petroleum, fosfor og 
grunnvann. Med en voksende befolkning globalt og nasjonalt er det spesielt 
viktig å ivaret gjenværende matjord. Forslaget om å spare matjorden i 
Fekjær/Gjesvold/Løken/Rytterager-området med en lang tunnel (A12a) sparer 
imidlertid ikke matjord lenger nord og nær Hønefoss! Grønn korridors A12a vil 
føre til at omtrent 120 mål matjord vil gå tapt lenger nord i Hole og (mest) i 
Ringerike kommune. 
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Våtmarksvernet og Ramsarkonvensjonen.  
Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem ble innlemmet i denne internasjonale 
våtmarkskonvensjonen i 1996. Da ble forvaltningen av dette systemet brakt 
opp på et internasjonalt plan. Norge har følgelig klare forpliktelser i denne 
forbindelse. Da Ramsarkonvensjonens representant besøkte området i 1997 
frarådet vedkommende norske myndigheter broløsning for Ringeriksbanen i 
Kroksund-området av hensyn til våtmarkenes verdi- ikke minst pga den 
økologiske karakteren i systemet. Dette tok Stortinget hensyn til da de vedtok 
en trasé øst for Steinsfjorden for Ringeriksbanen. Dette må være førende for 
myndighetene. 
 
Lokaliteter som blir vernet via kongelig resolusjon (reservater, 
biotopvernområder) vil få Ramsar-status siden systemet er innlemmet i 
konvensjonen. Det har bl.a. kroksjøreservatene Juveren og Synneren i 
Ringerike i dag. Også Lamyra, som ligger svært nær den grønne 
korridoren har Ramsar-status i verneplantilrådningen fra både 
Fylkesmannen i Buskerud og Direktoratet for naturforvaltning er det 
foreslått naturreservat langs Storelva opp til Slepa nord for busundbroen. 
Det er følgelig ganske klart at denne delen av systemet vil få Ramsar-status om 
kort tid. Hele grunnlaget for oppstart og gjennomføring av verneplanprosessen 
fra 2005 er en økning av antall Ramsar-områder i Nordre Tyrifjorden 
våtmarkssystem (utvidelse i forhold til forpliktelsene gjennom 
Ramsarkonvensjonen når det gjelder Tyrifjorden-området). Grønn korridor vil 
ødelegge for det kommende reservatet både pga. bro over Storelva og 
broløsning lenger nord over Busundevja. Blå korridor vil ødelegge pga. 
nærføring til både Juveren og Lamyra naturreservater (med Ramsar-status).  
 
Selv om lokaliteter i et våtmarkssystem ikke blir vernet via kongelig resolusjon 
så befinner de seg fortsatt i systemet - og dermed har de i ulike sammenhenger 
en klar form for beskyttelse fordi Ramsarkonvensjonens bestemmelser legger 
vekt på opprettholdelse av økosystemet. Altså helheten i våtmarkssystemet. 
Ødelegger man en ikke fredet lokalitetet i systemet så har man følgelig ødelagt 
en del av Ramsar-systemet. Negative konsekvenser i en lokalitet i 
våtmarkssystemet kan altså få alvorlige følger for hele systemet. Derfor ble 
broløsning for Ringeriksbanen i Kroksund-området frarådet - selv om denne 
lokaliteten ikke var vernet i 1997. Kroksund er en viktig del av Nordre 
Tyrifjorden våtmarkssystem.  
 
Et godt alternativ er en skånsom utvidelse eller forbedring av eksisterende E16 
mellom Rørvik og Hvervenkastet (over Steinssletta). Det er det beste og 
enkleste for lokalbefolkning og landbruk. Mellom Rørvik og Styggedalen er 
det enkelte flaskehalser som kan utbedres for å få bedre trafikksikkerhet og 
jevn flyt i trafikken om nødvendig. Det gjelder bl.a. Hønen-krysset der 
Hadelandsveien tar av mot Jevnaker. En 2-felts vei med 70 eller kanskje 80 km/t 
på strekningen Rørvik og Hvervenkastet vil være langt mindre ødeleggende for 
naturen og atskillig billigere enn en overdimensjonert 4-felts motorvei.  
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Om det foretas en viss utvidelse av eksisterende vei over Steinssletta kan man 
oppnå god flyt i biltrafikken langs en 3-felts vei der man f.eks. kan la trafikken 
nordover på fredager gå i 2 felt - og så snur man på det og lar trafikken sørover 
på søndager også gå i 2 felt. Det gjør at det midterste feltet kan brukes i begge 
retninger. Dette kan reguleres med trafikklys. Høyere bomavgift langs 
stekningen mellom Rørvik/Vik og Hønefoss i rushtidene kan også tenkes som et 
effektivt tiltak. Da vil mange folk som skal til hyttene i Hallingdal og Valdres 
kjøre noe før eller noe senere og tilsvarende når de skal hjem.  
 
Natur- og kulturlandskapet i Hole og Ringerike er så spesielt både på lokalt, 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan at det ikke kan tillates å ødelegge 
disse med en unødvendig motorveitrase. Vi har et ansvar for å bidra til å 
bevare matjord og forsyningssikkerhet i framtiden. En slik ivaretakelse er 
uforenlig med foreslåtte veitraseer. En 4-felts motorvei vil videre 
representere store utslipp av klimagasser iform av høy hastighet og trolig 
mer trafikk. Det er spesielt på strekningen Rørvik–Styggedalen at 4-felts 
motorvei vil ødelegge helheten i dagens fabelaktige landskap.  
	  
	  
 
Konklusjon  
 

Norges Miljøvernforbund krever avslag på alle foreslåtte 4-felts motorvei 
traseer som er til høring. 4-felts motorvei med 100 km/t gjennom et av Norges 
mest kjente natur- og kulturlandskap kan ikke tillates. NMF vil poengtere at det 
finnes billigere og akseptable alternativer for å forbedre  
dette stykket av E16 ved å bedre  
 
veikapasiteten på de få flaskehalsene langs eksisterende E16 mellom Rørvik 
og Hønefoss. Dette vil både miljømessig, trafikkmessig og kostnadsmessig 
være et bedre alternativ enn de foreslåtte 4- felts motorveiene.  
 
 
 
 
 
Miljøvennlig hilsen 

	  
Kurt W. Oddekalv                                                                                                 
Leder                                                                                                                       
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HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEDELPLAN MED 

KONSEKVENSUTREDNING FOR E 16 SKARET–HØNEFOSS 
 

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom viser til høring av kommunedelplan med 

konsekvensutredning for E 16 Skaret–Hønefoss og avgir herved en felles uttalelse. Etter 

en presentasjon av hovedbudskapet omtaler vi enkelttema mer detaljert. 

 

Hovedbudskap 

 Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil uttrykke stor bekymring for både 

klimakonsekvensene og for konsekvensene for naturmiljø og matjord av et eventuelt 

stort vegprosjekt gjennom det verdifulle landskapet i Hole og Ringerike. 

 

 Vi registrerer at Statens vegvesen og kommunene anbefaler å gå videre med de 

traséløsningene for E 16 Skaret–Hønefoss som gir størst vekst i klimagassutslipp og 

har størst negative konsekvenser for naturmiljøet. I tillegg vil alle alternativer 

beslaglegge matjordressurser, der Statens vegvesens anbefalte alternativ vil kreve 

vesentlig mer enn tunnelvariantene. 

 

 Vi kan ikke akseptere forutsetningene om trafikkvekst, dels fordi E 16 fører inn i Oslo-

regionen, som omfattes av Stortingets vedtatte mål om at personbiltrafikken ikke 

skal vokse. Vi kan heller ikke se at det er gjennomført utredninger i tråd med 

vegnormalenes firetrinnsmetodikk. Denne krever at det må utredes tiltak som 

begrenser transportomfanget og påvirker transportmiddelvalg, det må utredes 

mindre utbedringstiltak m.m. – før det er aktuelt å planlegge for nyinvesteringer og 

store ombygginger. 

  

 Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ber om at E 16 på hele strekningen Skaret–

Hønefoss rustes opp til en to- og delvis trefeltsveg med midtrekkverk og fartsgrense 

70–80 km/t. Mellom Skaret og Rørvik er det nylig etablert flere midtrekkverk, som er 

en god start på dette arbeidet. 

 

Planlegging etter firetrinnsmetoden 

Vi siterer fra Statens vegevesens håndbok 017 (som inngår i vegnornmalene): 

 

"Det er utviklet en firetrinnsmetodikk for å unngå dyre investeringer dersom 

utfordringene i trafikksystemet kan løses effektivt gjennom mindre kostbare tiltak. 

Firetrinnsmetodikken er en systematisk arbeidsmetode som følger opp rikspolitiske 

retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. De fire 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" 

mailto:postmottak@hole.kommune.no
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Vi kan ikke se at kommunedelplanen og konsekvensutredningen presenterer alternativer 

på trinn 1, 2 og 3 i henhold til firetrinnsmetodikken. Dersom dette er riktig, vil ikke 

utredningene være et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 

 

Trafikkonsekvenser og regionale virkninger 

Et bredt flertall på Stortinget vedtok i juni 2012 målet om at "veksten i 

persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange". 

Utover dette har gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) som mål at klimagassutslippene 

fra transportsektoren skal reduseres med 2,5–4,0 mill. tonn årlig i 2020.  

 

E 16 Skaret–Hønefoss er en del av E 16 mellom Oslo-regionen og Ringerike. Ny veg på 

strekningen vil med andre ord påvirke trafikken i Oslo-regionen, som omfattes av 

Stortingets mål om at personbilbruken ikke skal vokse. Dette må gi klare føringer for 

utvikling av E 16, og da kreves restriktive grep, ikke planer som bidrar til å øke trafikken. 

Også NTP-målet om utslippsreduksjoner i transportsektoren må være styrende for hvilke 

løsninger som velges for E 16 Skaret–Hønefoss. 

 

Vi vil sitere følgende fra konsekvensutredningen: 

 

Side 9-1: "Trafikkberegningene tilsier at ny E16 Skaret–Hønefoss vil medføre økt 

biltrafikk. Dette kan hevdes å ikke være i tråd med de rikspolitiske retningslinjenes krav 

om miljøvennlig transport, og prosjektet tilfredsstiller ikke retningslinjenes målsetning 

om at man skal planlegge slik at transportbehovet begrenses." 

 

Side 9-2: "De rikspolitiske retningslinjene gir også føringer for at man skal legge til rette 

for kollektive transportformer der befolkningstettheten gir grunnlag for det. Når 

kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, peker retningslinjene på at andre 

alternativer enn økt vegkapasitet skal vurderes på lik linje med vegutbygging, for 

eksempel regulering av trafikk og forbedring av kollektivsystemet. [...] Alle alternativ vil 

imidlertid bidra til at konkurranseforholdet mellom buss og bil forskyves i bilens favør. 

Årsaken til dette er at forbedringene i fremkommelighet blir mye større for bil enn for 

buss." 

 

Side 6-38 sier følgende om endring av utslipp av klimagasser og nitrogenoksider (NOX) 

per år i åpningsåret: 

 

 CO2-ekvivalenter (tonn) NOX (tonn) 

Grønn korridor + 14 000 + ca. 14 

Blå korridor + 11 000–13 000 + ca. 12-13 

Rød korridor + ca. 11 000 + ca. 11 

Gul korridor + ca. 8 000 + ca. 7 

Rosa korridor + ca. 4 000  + ca. 4 

 

Trafikkberegningene viser, i henhold til kart på side 4-34, at trafikken over Kroksund 

(sum ny og gammel bru) målt i antall kjøretøy vil øke med 11 prosent for alternativ A1a 

og 15 prosent for alternativ A1b i 2043, sett i forhold til referansealternativet. Dette er 

trafikkveksten som oppstår som en direkte følge av ny veg. 

 

Det er verd å understreke at Statens vegvesens modellapparat som brukes for å beregne 

trafikkvirkningene, ikke fanger opp konsekvenser av mulige endringer i arealbruken som 

følge av et tiltak. Det er derfor sannsynlig at trafikkvirkningene av redusert reisetid som 

følger av ny veg, er betydelig undervurdert. Dette burde vært påpekt i kapittel 9.1. 

 

Arealkonsekvensene oppstår gjerne på litt lengre sikt, ettersom lokalisering av nye 

boliger og arbeidsplasser påvirkes av reduksjoner i reisetida med bil. En britisk studie 

presenterer en gjennomsnittlig elastisitet for trafikkvolum i forhold til reisetid på rundt 



-0,5 på kort sikt og opptil -1,0 på lengre sikt.1 En nederlandsk rapport viser elastisiteter 

for bilkjøring i forhold til kjøretid på -0,35 på kort sikt og -1,34 på lang sikt.2 

Langstidseffektene er med andre ord vesentlig større enn kortidseffektene, der 

arealbruksendinger antakelig har mye å si. 

 

Vegløsninger: Dimensjonering, trafikksikkerhet m.m. 

Vegdirektoratets konsekvensanalyse i forkant av forrige revisjon av håndbok 017 Veg- og 

gateutforming oppgir en trafikkmengde på 15 000 kjøretøy i døgnet som grense for når 
en tofeltsveg får kapasitetsproblemer.3 Dette må tas i betraktning når det skal velges 

vegløsning for E 16 som ivaretar både klima- og naturhensyn. 

 

På side 4-15 i konsekvensutredningen for E 16 Skaret–Hønefoss kan vi lese følgende: 

"Fredag ettermiddag er det spesielt mye trafikk nordover, og gjennomsnittshastigheten 

faller til rundt 70 km/t i time 16, 17, 18 og 19." Vi kan ikke se at en gjennomsnitts-

hastighet på 70 km/t er spesielt lav, når det dreier seg om noen få timer i uka. 

 

Statens vegvesen fraråder vegløsninger i rosa korridor, i hovedsak pga. bruken av 

rundkjøringer samt at det forventes et fartsnivå som er høyere enn fartsgrensa. Vi finner 

det underlig at rundkjøringer anses som en sikkerhetsrisiko, all den tid den anerkjente 

trafikksikkerhetshåndboka fra Transportøkonomisk institutt skriver følgende i kapittel 

3.9.2: "Rundkjøringer har lavest ulykkesrisiko og skadekostnader av ulike krysstyper."4 

 

Når det gjelder sammenhengen mellom vegstandard og trafikkulykker, vil vi også 

henvise til SINTEF-rapporten Ulykkeskostnader ved ulike vegbredder med forskjellig 

dimensjonerende trafikk fra 2004. 

 

 
 

Figuren over viser antall hardt skadde og drepte per million kjøretøykilometer for ulike 

vegtyper ved trafikkmengder på 10 000 kjøretøy i døgnet, med tall tatt fra den 

                                                           
1 Goodwin, Phil B. (1996): Empirical evidence on induced traffic, a review and synthesis. Transportation, 
23:1, s. 35–54. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 
2 Otten, Matthijs og Huib van Essen (2010): Why slow is better – Pilot study on the climate gains of 
motorway speed reduction. CE Delft. Delft:  
http://www.ce.nl/publicatie/why_slower_is_better/948?PHPSESSID=3dae8ce9482da0449216ecd98f2e97
08 
3 Jamfør notatet "Ny håndbok 017 – konsekvensanalyse" av Tor J. Smedby i Vegdirektoratet, datert 21. 

april 2005. I notatet kan vi også lese at "Midtrekkverket er avgjørende for sikkerheten, det er liten eller 
ingen forskjell mellom 1+1, 1+2 og 2+2 løsning". 
4 Se: http://tsh.toi.no/index.html?21291#21291260 

http://www.ce.nl/publicatie/why_slower_is_better/948?PHPSESSID=3dae8ce9482da0449216ecd98f2e9708
http://www.ce.nl/publicatie/why_slower_is_better/948?PHPSESSID=3dae8ce9482da0449216ecd98f2e9708
http://tsh.toi.no/index.html?21291#21291260


rapporten. Vi ser tydelig at midtrekkverk er viktig, men også 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. 

 

Konsekvenser for naturverdier 

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil minne om Norges forpliktelser i henhold til 

Ramsar-konvensjonen samt konvensjonen om biologisk mangfold. Vi vil peke på at 

norske myndigheter alt i 1996 ga våtmarkssystemet i Nordre Tyrifjorden-området vern i 

henhold til Ramsar-konvensjonen. Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem inkluderer de 

sørlige deler av elvene Sogna, Begna og Randselva (inkl. Hovsenga), Væleren, Storelva 

med tilhørende meandere (kroksjøer), Steinsfjorden og Kroksund ved Sundvollen 

(mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden). Konsekvensutredningens resultater må ses i lys 

av dette. For naturmiljø konkluderer den slik for de fire alternativene som det foreligger 

utkast til kommunedelplan for: 

 

A1a:  Stor til svært stor negativ konsekvens 

A12a:  Stor negativ konsekvens 

A1b:  Stor negativ konsekvens 

A12b:  Middels til stor negativ konsekvens 

 

Statens vegvesens anbefalte løsninger ligger helt på topp av lista over alternativene med 

størst negative konsekvenser for naturmiljøet. 

 

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil peke på at viktige naturverdier i det aktuelle 

området har såkalt Ramsar-status, mens andre sannsynligvis vil få det. Det er verd å 

minne om at Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning har foreslått 

naturreservat langs Storelva opp til Slepa (nord for Busund-brua). Denne delen av 

systemet vil ganske sikkert få Ramsar-status om kort tid. Hele grunnlaget for denne 

verneplanprosessen er behovet for å utvide omfanget av vern i Nordre Tyrifjorden 

våtmarkssystem, for å innfri forpliktelsene gjennom Ramsar-konvensjonen. Grønn 

korridor vil ødelegge for det kommende reservatet både pga. bru over Storelva og 

bruløsning lenger nord over Busundevja. Blå korridor vil ødelegge pga. nærføring til både 

Juveren naturreservat og Lamyra naturreservat, som begge har Ramsar-status. 

 

Det er viktig å merke seg at også lokaliteter uten vern etter kongelig resolusjon i et 

våtmarkssystem har en klar form for beskyttelse, fordi Ramsar-konvensjonens 

bestemmelser legger vekt på å opprettholde helheten i hele våtmarkssystemet. Dette 

kom klart til uttrykk under planlegging av Ringeriksbanen på slutten av 1990-tallet. Etter 

at en representant fra Ramsar-konvensjonens sekretariat hadde besøkt Nordre 

Tyrifjorden våtmarkssystem i juni 1997, kom det kort tid etter en rapport til norske 

myndigheter om besøket. Ramsar-representanten frarådet brukryssing for jernbane i 

Kroksund-området, til tross for at dette ikke var noe verneområde. I rapporten står det i 

denne forbindelsen: 

 

"For å oppfylle forpliktelsene under Ramsar-konvensjonen bør Norge velge jernbane- 

og/eller veitrasé med den minst mulig direkte og indirekte innvirkning på den økologiske 

karakter i våtmarkssystemet." 

 

Det er verd å nevne at Direktoratet for naturforvaltning 4. mars sendte en henvendelse 

med tittelen Possible change of ecological character – RS 802 – N Tyrifjorden WS – 

Norway) til Ramsar-sekretariatet i Sveits for å gjøre det oppmerksom på planene for E 16 

Skaret–Hønefoss, som kan bety inngrep i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem.5 Dette er 

gjort i henhold til Ramsar-konvensjonens paragraf 3.2. Direktoratets henvendelse til 

                                                           
5
 Henvendelsen er også lagt ut på RingeriksAvisa: http://www.ringeriksavisa.no/index.php/bare-

lokalnyheter/48906-staten-stopper-staten 

http://www.ringeriksavisa.no/index.php/bare-lokalnyheter/48906-staten-stopper-staten
http://www.ringeriksavisa.no/index.php/bare-lokalnyheter/48906-staten-stopper-staten


  

 

sekretariatet er dermed et viktig varsel om at en planlagt firefelts motorveg vil være 

ødeleggende for den økologiske karakteren i våtmarkssystemet. 

 

Konsekvenser for jordressurser 

Regjeringen har som mål å halvere nedbyggingstakten av dyrkbar jord, sett i forhold til 

2004-nivå. 

 

Alle alternativ til ny E 16 Skaret–Hønefoss vil beslaglegge matjord. Statens vegvesen 

anbefalte alternativ (grønn korridor, A1a) vil kreve 1685 dekar areal, derav 242 dekar 

matjord. Men det er dette alternativet som har de største negative konsekvensene for 

naturmiljøet. Blå korridor, 1Ab, har noe mindre negative konsekvenser for naturmiljøet, 

men desto større negative konsekvenser for jordressursene (462 dekar). Tunnel-

variantene i to separate løp vil kreve noe mindre matjord, men blir til gjengjeld dyrere. 

 

Konklusjon 

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom kan ikke se at de foreliggende utredningene gir 

et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, så lenge tiltak på trinn 1,2 og 3 i vegnormalenes 

firetrinnsmetodikk – så langt vi kan se – ikke er gjennomført. Konsekvensutredningen 

peker på at rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging brytes, i og med 

at det planlegges ny veg som både øker biltrafikken og styrker personbilens 

konkurransekraft i forhold til kollektivtransporten. Vi stiller oss også undrende til at 

trafikksikkerhet brukes som argument for ikke å velge enklere utbyggingsløsninger, som 

to-/trefeltsveg med midttrekkverk, lavere fartsgrense samt mer bruk av rundkjøringer 

framfor toplanskryss. 

 

Vi mener det er uakseptabelt at Statens vegvesen og kommunene anbefaler å gå videre 

med de traséløsningene for E 16 Skaret–Hønefoss som gir størst vekst i klimagassutslipp 

og har størst negative konsekvenser for naturmiljøet, noe som vil gjøre det vanskeligere 

for Norge å innfri sine internasjonale miljøforpliktelser. De nevnte alternativene vil også 

øke biltrafikken. Deler av denne veksten vil nødvendigvis måtte komme også i Oslo-

regionen, og da vil slike alternativ også være i strid med Stortingets klimaforlik fra juni 

2012. 

 

Hensynet til klima, naturmiljø og matjord tilsier at en ny firefeltsveg for 100 km/t er 

uakseptabel. Spesielt alvorlig er det at Statens vegvesens foreslåtte traseer med 

bruløsninger vil ødelegge den økologiske karakteren i Nordre Tyrifjorden våtmarks-

system. Dette vil representere et klart brudd på bestemmelsene i Ramsar-konvensjonen, 

som Norge forpliktes til å følge. Dagens veg må isteden rustes opp, til en to- og delvis 

trefelts veg med midtrekkverk og fartsgrense 70–80 km/t, med eventuelle kortere 

omlegginger på delstrekninger. Ved å velge en løsning der dagens veg rustes opp med 

bl.a. trafikksikkerhetstiltak, vil også lokaltrafikken få en veg med midtrekkverk, som er 

viktig for å hindre møteulykker. 

  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Holger Schlaupitz     Silje Lundberg 

fagleder i Naturvernforbundet   leder i Natur og Ungdom 
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Merknad til høring for konsekvensutredning E - 16 Skaret - Hønefoss 
 
  
 
En bro 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. En bro vil også være 
negativt for dyrelivet, fisket og biologisk mangfold i området. ( Direktoratet for naturforvaltning (DN), har 
varslet sekretariatet i Ramsar 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 og disse vil få forringet sin naturopplevelse og det vil 
oppstå kollisjonsfare med pilarene til brua. 
 
  
 
Vegvesenet foreslo løsning med tunnel under fjorden den gang det var planlagt 2- felts veg nettopp av 
hensyn til natur og miljø og dette hensynet skal ikke ha mindre verdi med en          4- felts vei. 
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Vi har også en merknad til veivesenets kommentar til gul alternativ. Det står at hvis den bygges vil 90 % 
kjøre den gamle veien!   
 
Mener vegvesenet at hvis det bygges en fin vei i gul korridor fra rasteplassen om Åsa vil 90 % av bilistene 
ta av fra den fine veien og kjøre ned på den gamle smale og svingete veien når de skal til Hønefoss eller 
videre?  
 
På ettermiddagen og i helgene er det ofte saktegående kø på den gamle veien. De kan jo ikke spare noen 
tid på å kjøre den gamle veien som har fartsgrenser på 60 og 70 km/t mens den nye som er 5 km lengre, 
men vil ha 90 km/t. 
 
 Påstanden om at 90 % av bilistene vil kjøre den gamle veien må være feil. Hvis dette hadde vært riktig vil 
det jo ikke være noe behov for en ny veg! 
 
  
 
  
 
Steinsfjorden fiskeforening 
 
            Kjell Sundøen 
 
                         
 
________________________________ 
 
Denne epost har blitt kontrollert for virus og ondsinnet kode av Comendo <http://www.comendo.no>  
 
________________________________ 
 
 



 

Ringerike o-lag 
v Morten Dåsnes 

Lars Mikkelsensv 4 

3531 KROKKLEIVA 

www.ringerike-o-lag.no 
 

 

Hole kommune 

 

Ringerike kommune 

 

14. mars 2013  

 

HØRINGSUTTALELSE E 16 SKARET – HØNEFOSS 

KONSEKVENSUTREDNING MED FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN 

 

Ringerike o-lag, som er et spesialidrettslag for orientering i Hole, Ringerike og Jevnaker, 

viser til høringsdokumentene. 

 

Fra vår side vil vi påpeke at både blå og grønn korridor skjærer gjennom et mye brukt område 

for orientering ved Svendsrudmoen. I tillegg til vår aktivitet med barneidrett, rekruttering, 

trening, tur-orientering og lokale karusell-løp, ser vi at området også brukes mye til 

løpetrening og turgåing. Denne aktiviteten, sammen med lokaliseringen av hovedanlegget for 

Holeværingen med fotballbaner, idrettshall og klubbhus, gjør Svendsrudmoen til et område av 

meget stor betydning innenfor idrett og friluftsliv i Hole kommune. Dersom en av disse 

traseene velges, vil det gi minst skade for idretts- og friluftsinteressene jo lenger øst mot 

dyrka-marka traseen legges. 

 

Grønn korridor vil i tillegg skjære gjennom det samme friluftsområdet ved Helgelandsmoen 

og redusere mulighetene for de samme typer orienteringsvirksomhet som ved 

Svendsrudmoen. Ringeriksbadet gjør dette til et stadig viktigere område for mosjon, turgåing 

og o-idrett i kombinasjon med bading. 

 

Blå korridor vil på sin side redusere friluftsområdet ved Hvervenkastet betydelig. Det brukes 

også til nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og lokale karuselløp i dag. 

 

Vi går ut fra at Hole kommune er kjent med og at Holeværingen har redegjort for 

konsekvensene for skiløypene ved de ulike trase-alternativene. 

 

 

Vennlig hilsen 

Ringerike o-lag 

 

Morten Dåsnes 

Leder 

 

Kopi: Ringerike idrettsråd, Hole Idrettsråd 

http://www.ringerike-o-lag.no/
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Merknad ang E16 

 

På generelt grunnlag ønsker vi å flagge en ”Vær varsom-plakat” i forbindelse med den 

politiske behandlingen av trasé for ny E16 gjennom Hole og Ringerike. 

 

Vi har i dag et viden kjent landskapsbilde og kulturlandskap med mange historiske 

kulturminner. Dette har vi et ansvar for å forvalte på best mulig måte for kommende 

generasjoner selv om vi skal være vertskap for en ny vei.    

 

Vi oppfordrer beslutningstakere til å tenke langsiktig og ta den tiden som trengs for å gjøre 

dette til en god prosess som vi med tilfredshet kan se tilbake på i fremtiden og få 

anerkjennelse for.  

 

  

 

Med hilsen 

 

Venneforeningen Ringerikes Museum 

Hole historielag 

Ringerike Historielag 
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Postboks 3455 Bjølsen, NO-0406 Oslo
Telefon: +47 22 l8 30 12 I +47 97684811
Org.nr. 989 085 107
Konro: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no
wwwjernbane.no

Hole kommune
Ringerike kommune

14. mars 2013

Uttalelse til kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for E16 Skaret-Hønefoss

Det er mange hensyn kommunestyrene må aweie i saken om utbygging av E16. Hole og Ringerike

kommuner huser et vakkert og helhetlig kulturlandskap med lange historiske røtter. Kulturlandskapet
grenser til våtmarksområder som er så verdifulle at Norge har valgt å verne om det gjennom

tilslutning til den internasjonale RAMSAR-konvensjonen. Nordre Tyrifjorden kan derfor by på både

mat, kultur og naturopplevelser av ypperste klasse. Det er det bestående. Vegvesenet anslår

landskapsinngrepene for sine foreslåtte alternativer til27 og 29 på en skala fra 1 til 30.

På den andre siden står ønskene om økt transportkapasitet, kortere reisetid, tettere tilknytning til
hovedstadsområdet og økt trafikksikkerhet. I tillegg kommer statlige, fylkeskommunale og

kommunale målsettinger om klimagasskutt, redusert omdisponbring av matjord, økt norsk

matproduksjon, bevaring av artsmangfold og 0 skadde og drepte itrafikken.

Etter vårt skjønn må en god løsning baseres på helhetstenkning og langsiktighet.

Som et utgangspunkt for denne prosessen vil vi si at vi synes det var klokt av regjeringa å sette en

strek over det som hittil har vært utredet om Ringeriksbanen og å frikople bane og vei i den videre
prosessen. Frikoplingen fra jernbanen og dens strenge krav til kurvatur gjør det mulig å finne en

miljømessig minst mulig inngripende løsning for E16. Samtidig mener vi det er riktig å dimensjonere
veien ut fra en forutsetning om at Bergensbanen skal kortes inn mellom HØnefoss og Oslo. Vi har tatt
initiativ til at det utredes en felleskorridor med Gjøvikbanen inn mot Oslo via Nittedal. En slik korridor
vil helt unngå landskapet i Nordre Tyrifjorden. NTP vilgi svaret på hvilke alternativer som skal

utredes.

Kommunene er planmyndighet

Vi merker oss at Vegvesenet går inn for grønn eller blå korridor og varsler innsigelser mot alle andre

løsninger. Vivil presisere at det er Hole og Ringerike kommuner som er planmyndighet og

bestemmer trasdvalget. For L2 år siden gikk et enstemmig kommunestyre i Hole mot Ringeriksbanen

over Kroksund grunnet "så vel nasjonale hensyn iforhold til kultur, miljø og landbruk som

internasjonale hensyn i forhold til milj6". Vi viser også til Fellesprosjektet E6/Dovrebanen hvor
Miljøverndepartementet ga Stange og Eidsvoll kommuner delvis medhold i å legge mer av tras6en i

tunnel enn det Vegvesenet og Jernbaneverket i utgangspunktet var villige til;
http://www.regjeringen.nolnb/dep lmd/dok/andre/brev/utvalgte_brev/2009/eidsvoll-og-stange-
komm uner--innsigelser.html?id=547174
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Landskap/landbruk

Firefeltsveger er svært arealkrevende med sine planfrie kryss og dimensjonering for høy fart. De vil
bli et veldig inngrep der de er foreslått på jomfruelig grunn ogføre støy og luftforurensing inn i nye

områder. Veien vil sannsynligvis gå på tvers av bruks- og eiendomsgrenser og kommunens

innbyggere vil måtte leve med dette for all ettertid.

Det er viktig å ta vare på matjorda. Matjorda i Hole og Ringerike er blandt den beste vi har i Norge.

Norge har en kraftig befolkningsvekst. lfØlge SSBs mellomalternativ vil vi være 6 millioner innbyggere

i 2029,7 millioner i 2063 og7 ,9 millioner i 2100. Alle disse skal ha mat. På verdensbasis kan vi være ni

milliarder mennesker i 2050. Alle disse skal også ha mat. Norsk import av landbruksvarer er økende.
Fra 2006 til 2011 Økte den med nesten 35 % målt itonn og med nær 60 % målt i penger. Det

reflekterer de stigende prisene på mat internasjonalt. Vi ser at rike land sikrer seg ved å kjøpe opp
matjord ifattigere land, for åbrøfø sin egen befolkning.

I Norge har den sittende rød-grønne regjeringa en målsetting om å begrense omdisponeringa av

matjord til andre formål til maks. 6000 dekar per år. På landsbasis er det omdisponert over 50 000

dekar dyrka mark i perioden 2005 - 201.1. Sjøl om omdisponeringa av matjord nå er på det laveste

nivået på 30 år, ble likevel ikke regjeringas mål nådd i zOLti følge en rapport fra Statens

Landbruksforvaltning;

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/areal-og-jordvern/kostra/fortsatt-h%C3%B8y-

omdisponering-av-de-beste-jordbruksarealene;jsessionid=DEE877F743AEF28C98676234EE116085

Rapporten viser at jordbruket nær de store byområdene er mest utsatt. Ny E16 gjennom Ringerike og

Hole vil trekke kommunene nærmere Oslo og troli8 føre til økt utbyggingspress på arealene langs

veien.

Samtidig har regjeringa en målsetting om at matproduksjonen skal øke med et prosentpoeng i året.
Dette skal altså skje på et stadig mindre areal.

Klima

Samferdsel og veitrafikk er en av de store kildene til utslipp av klimagasser. Den menneskeskapte

oppvarminga truer også jordbruksproduksjonen. Klimaforskere regner det som svært sannsynlig at
tØrken i Russland i 2010 hvor store kornavlinger brant opp på åkrene ikke kunne ha skjedd uten

menneskeskapte klimagassutslipp. Dette gjelder også tørken i Texas samme året. En firefeltsvei vil

være et stimuli for øktveitrafikk, høyere fart og dermed Økte utslipp. Naturvernforbundet har

beregna at utslippene vil øke med 200.000 tonn CO2 årlig ved bygging av 19 nye vegstrekninger som

er aktuelle i NTP 2014-2023, herunder også E16;

http://naturvernforbundet.nolgetfile.php/Dokumenter/Rappo rter%2Oog%20faktaark/2OL3/130LZL-

sa mfe rdse l-vegprosje kt. pdf

Staten har et nasjonalt mål om at alle kommuner skal redusere utslippet med 20 %innen2O2O.

Buskerud Fylkeskommune har sammen med fylkeskommunene Akershus og Oslo utarbeidet en



klimahandlingsplan for Osloregionen. Mål for Buskerud er å redusere klimautslippene med 50%

innen 2030.

Kommunedelplanen for klima og energi 2O1O-202O for Hole kommune påpeker at over 80 % av

utslippene i kommunen skyldes transport og at mesteparten av transporten er gjennomgangstrafikk

som kommunen lite kan gjØre med. Det er klart det er mange faktorer som er med og bestemmer

trafikkvolumet. Likevel ligger noen av dem innafor en kommunes myndighet slik som arealplaner,

utbyggingstillatelser, parkeringspolitikk og lokalt kollektivtilbud. I tilfellet E16 er det god grunn til å

anta at en romslig dimensjonert firefeltsveg vil stimulere til økt biltrafikk.

Energi

Omfanget på dagens biltrafikk er helt avhengig av fossil energi. Ta bort bensinen og dieselen og se

hva som skjer; et vil bli nokså stille på vegene. Selv om vi har hatt batterier og el-biler i over 100 år er

likevel ikke superbatteriet funnet opp ennå. Andre alternativer er heller ikke modne ennå, og ingen

vet om og når de vil bli det. Samtidig vet vi at fossil energi er en begrenset ressurs. Det kreves stadig

større energiinnsats for å få opp en enhet olje av jordskorpa. En dag vil ikke dette regnestykket gå

opp lenger. Et stadig støre press på sårbare områder hvor det antas å finnes olje kan også være en

indikasjon på at verdens oljereserver begynner å tynes. Disse enkle fakta tilsier at vi bør husholdere

strengt med den fossile energien vi har igjen. Samferdselsressursene bør heller brukes på jernbane,

bybaner, sykkelveier, busstiltak, vedlikehold og enklere oppgraderinger av eksisterende bilvegnett

enn på nye firefelts veger. Firefeltsvegene kan bli stående som monumenter over en feilslått

samfunnsplanlegging.

Vår anbefaling

Ut fra en helhetsvurdering vil For Jernbane anbefale en løsning med oppgradering av E16 i dagens

tras6 til en sikrere tofelts veg. Viktige elementer i en slik standardhevning vil være nødvendig

breddeutvidelse, fysisk midtskille, av- og påkj6ringsfelt og sanering av små tilkjørselsveier.

Vegvesenet medgir at en firefeltsløsning vilvære lite kollektiwennlig i det de uttaler at en

firefeltsveg i større grad vil gavne privatbilen enn bussene. En enklere oppgradering av dagens

vegtras6 vil frigjøre midler til å kunne korte inn jernbanen mellom HØnefoss og Oslo, og framstår som

et mer kollektivvennlig alternativ.

vennlig hilsen

tÅdL€,,*t }ubw,&
rik Onsrud, leder
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                          MILJØET I BYGDA VÅR 
                                  Interessegruppe i Hole 
                                                     Stiftet 1990 
 
Sekretariat ved Fredrik C. Hildisch, 3530 Røyse                                  Telefon 32 15 74 79  
                                    E-post: fredrik.hildisch@gammelklokkergaarden.no  
__________________________________________________________________________ 
 
 
Hole kommune, 
Viksveien 30,                                                                                 Røyse, 14. mars 2013. 
3530 Røyse.                                                                                   Antall ark:  8 
                                                                                                  
Ringerike kommune, 
Areal- og byplankontoret, 
Postboks 1213 Sentrum, 
3502 Hønefoss. 
 
Sendes som e-post til begge kommunene.                                                                                 
 
 
Høringsbrev for E16 Skaret –Hønefoss. Konsekvensutredning og kommunedelplan 
 
Miljøgruppen i Hole har holdt møte og ønsker å komme med bemerkninger til begge kommunene 
om forslag til kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning. Høringsfrist 14. mars 2013. 
 
1. Vårt hovedbudskap. Behovet for en firefelts motorvei er ikke tilstede 
Vår gruppe Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole stiller spørsmål om behovet for en 4-felts 
motorvei er tilstede for å avvikle trafikken på en forsvarlig måte mellom Skaret og Hønefoss 
(Styggedalen).  
 
Siden Stortinget i transportplanen legger opp til at Statens Vegvesen skal utarbeide planer for 
veistrekningen med et bredt spekter av løsninger og korridorer, ønsker derfor Miljøgruppen i Hole å 
legge frem sine synspunkter på planprosjektet.  
 
Hvis riksveiprosjektet skulle bli gjennomført utbygget, som vår gruppe håper ikke blir resultatet, vil 
natur-, miljø- og kulturkvalitetene i begge Ringerikskommunene, spesielt i Hole kommune, bli 
enormt skadelidende.  
 
Det kan dundres frem tall og ord, men det forandrer ikke noe på at natur- og kulturlandskapene i 
Hole blir ødelagt. Naturen har rettigheter. Det savnes i konsekvensutredning uttrykt i 11. Anbefaling 
– 11-2, hvor fire hovedmålssetninger for transportpolitikken som regjeringen har i Nasjonal 
transportplan. Det tredje målet ” 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”. 
 
Vegvesenet gir selv svaret: to målsetninger er i strid med regjeringens fire hovedmålsetninger for 
transportpolitikken. 
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Firefelts vei i ny trasé vil føre til økt overgang fra buss til bil. Det betyr flere biler på E18 inn til 
Oslo. Det er stikk i strid med alle miljø- og klimamål.  
 
Tiltaket for motorveien bør harmoniseres med Norges miljømål og ta med seg naturens rettigheter. 
Det er det motsatte av en 4-felts motorvei.  
 
2. Skadelig for Hole. Forskjellen mellom Hole og Ringerike 
Skadeomfanget ved en eventuell utbygging vil bli vidt forskjellig i kommunene Hole og Ringerike. 
Skadene vil bli enorme i kulturbygda Hole. På folkemøtene 14. og 15. februar 2013 i de to 
kommunene, arrangert av kommunene og Statens vegvesen, kom forskjellen tydelig frem.  
 
3. Tidligere planlegging. Påtrykk fra ordførerne i Bærum/Hole/Ringerike 
I slutten av 2002 bestemte Stortinget at hvis Ringeriksbanen skulle bygges over Hole/Ringerike, 
skulle banetraséen ikke legges over Kroksund i Hole, men via Sundvollen og i Ringerike kommune 
via Åsa til Hønefoss. Altså øst for Steinsfjorden og i den nedre del av Krokskogenplatået. Imidlertid 
anmerket lokalpolitikerne i Bærum, Hole og Ringerike at det da ikke så ut til at Ringeriksbanen ble 
bygget på eventuelt mange år. De tre ordførerne kom kort tid etter sammen og fremla en såkalt 
”MulighetsstudieE16” for en forsert utbygging av firefelts E16 mellom Sandvika og Hønefoss for 
å fortsette samhandlingen med vegvesenet og samtidig øve trykk på Samferdselsdepartementet og 
Stortinget for raskt å få bygget en helhetlig 4-felts motorvei mellom Sandvika og Hønefoss. Og 
kommunestyrene jublet – for sannsynligvis ønsket egentlig alle tre ordførerne seg motorvei fremfor 
en Ringeriksbane mellom Sandvika og Hønefoss. Det kan imidlertid legges til at daværende ordfører 
i Ringerike fortsatt ønsket Ringeriksbanen bygget. I begynnelsen av 2006 gjorde de tre 
kommunestyrene vedtak om at motorveien skulle bygges delfinansiert med bom, så vegvesenet 
kunne få med seg signalene i den videre planlegging. Vegvesenet startet arbeidet i 2007 og fikk noe 
senere kutt i midler til planleggingen. Ny oppstart av vegvesenet ble iverksatt i februar 2010. 
 
De signaler som ordførerne i Hole og Ringerike i 2013 gir gjennom lokalavisen er at nå kreves det 
også at Ringeriksbanen ( Bergensbanens forkortelse) til Hønefoss blir bygget snarest og at banen 
kommer med i NTP (2014-2023) for byggestart i 2018. Det ser ut til at Holes ordfører ønsker 
banetraseen over Åsa, mens ordfører i Ringerike ønsker den over bru over Kroksund og i den samme 
eller nær motorvei korridorene grønn eller blå. 
 
4. Motorveien og Ringeriksbanen. Samferdselsdepartementets instrukser 
Ringeriksbanen ble i 2007 pålagt KVU. Motorveien ble i 2007 ikke pålagt KVU. 
Samferdselsdepartementet instruerte Statens Vegvesen om at etaten i sin planlegging av motorveien 
også skulle ta med seg i sine planer traséer for Ringeriksbanen. Under marsjen fravek 
samferdselsdepartementet sin egen instruks til vegvesenet. Som departementet sammen med 
vegvesenet sikkert hadde grunn til. Men samtidig skrev departementet at vegvesenet skulle ta 
Ringeriksbanen noe med seg ved en evt. brukryssing over Kroksund. 
Om Kroksund eller Åsa eller andre trasémuligheter for Ringeriksbanen vil bli traséen i fremtiden vet 
ingen i dag, men kanskje vil NTP som fremlegges i april opplyse noe om dette. 
 
Men uansett, burde begge prosjektene, både Ringeriksbanen og motorveien mellom Rørvik og 
Hønefoss, ha vært sett i sammenheng. I et samlet transportsystem. Under marsjen viste det seg at -  
veien løp fra banen. I dag står man ved et særdeles rørete prosjekt som heller ikke 
Samferdselsdepartementet har klart å manøvrere. Kanskje må motorveiprosjektet mellom Rørvik og 
Hønefoss settes på vent for at Ringeriksbaneprosjektet kan komme på banen.  
 



3 
 

Diskusjonene og ønskene om baneforbindelsen mellom Oslo og Hønefoss har vært mange: Om 
Sandvika i trasé over Åsa eller Kroksund, om Grua/Jevnaker på Gjøvikbanen, om Drammen i ny 
trasé Skotselv-Haverstingtunnelen (vil da utelukke Hønefoss) eller under Krokskogen i korteste linje 
fra Oslo vest direkte til Hønefoss. Hva vil fremtiden vise? 
     
5. Vegvesenet tok i 1998 miljøansvar. Hole kommunestyre gjorde enstemmig det samme  
Grunnen til at denne prosjektledelsen kom til dette standpunkt i sin konsekvensutredning av 
november 1998, var at en kryssing med bru over Kroksund ville medføre enorm skade på et 
naturskjønt område. Vegvesenet brukte ordene: ”En ny bru over Kroksund er uheldig for 
landskapsbildet”. Prosjektledelsen hadde søkt forskjellige muligheter for kryssing av Kroksund og 
tok med dette miljøaspektet på alvor, og så bort fra en bruløsning og valgte en undersjøisk fjelltunnel 
(alternativ 5 i korridoren) for E16 som det gunstigste alternativet - selv om fjelltunnelen i kroner 
kunne koste mer. En bruløsning ville bli hærverk mot landskapet over Kroksund, mente Statens 
vegvesen den gang.  
 
Det kan samtidig minnes om hva kommunestyret i Hole vedtok i januar 2001 i forbindelse med 
behandling av Ringeriksbanen. Møteleder var nåværende ordfører, og et enstemmig kommunestyre 
vedtok at de alternative jernbanetraséene over Kroksund er uakseptable for Hole. Denne setningen 
fra kommunestyrets vedtak siteres: ”Det kan reises sterke                                                                        
motforestillinger mot traséene ut fra så vel nasjonale hensyn i forhold til kultur, miljø og landbruk 
som internasjonale hensyn til miljø”. (Med ”internasjonale hensyn til miljø” henspilte 
kommunestyret i Hole på den internasjonale Ramsarkonvensjonen – se punkt 6 og 7).  
 
I stortingsproposisjon nr. 66 (2001-2002) om valg av trasé for Ringeriksbanen, oppsummeres det en 
del fra forskjellige høringsuttalelser. I proposisjonen henvises det til Hole kommunes 
sluttbehandling: ”Etter kommunestyrets mening viser planprosessen som er gjennomført at det ikke 
er samfunnsgagnlig å legge en banetrasé over Kroksund”.  
 
6. Forbausende! I 2013 er kultur- og naturhistoriske verdier ikke lenger så viktige  
Elleve år etter, nå i 2013, uttrykker Hole kommunestyre i sin førstegangsbehandling ønske om at 4-
felts motorveien legges i en gigantisk bru over Kroksund. Det blir derfor helt uforståelig at nå mener 
kommunestyrene at en bruløsning for en motorvei er fullt ut akseptabel.  
 
På idéseminaret til vegvesenet i november 2007 på Sundvolden Hotel, hvor ingen 
interesseorganisasjoner som i flere år hadde engasjert seg i ny E16 var invitert, la Holes egne 
politikere/byråkrater frem en ny veiløsning (grønn og blå korridor) tvers gjennom bygda og som 
Statens vegvesen nå anbefaler blir vedtatt, hvor A1a grønn korridor er første valget og aksepterer 
også alternativ A1b blå korridor.      
 
Hole kommunestyres handling i 2010 er nesten for utrolig til å være sant. Mange er dypt sjokkert, for 
her er det nå noe som skurrer kraftig: Da en Ringeriksbane ble planlagt gjennom Hole vedtok 
kommunestyret enstemmig å gå mot banetraséen i bru over Kroksund. Blant argumentene var 
hensynet til bygdas naturhistoriske verdier og fine jordbruksområder. Men når det planlegges en 4-
felts motorvei, så gjelder ikke det samme synet for lokalpolitikerne på hvilke enorme konsekvenser en 
slik motorvei vil ha for miljø og naturressurser. 
 
En firefelts motorvei legger beslag på mye mer areal enn en dobbelt-sporet jernbane. Motorveiens 
fordel er at det kan ha mykere kulvatur. En jernbanetrasé i 250 km/t får en meget stiv kulvatur, 
Skulle disse to store samferdselsprosjektene ligge i nærheten av hverandre, antar vi at de fleste 
forstår at Holebygda og deler av Ringerike vil få enorme dype sår i landskapet. Mest vil det gå 
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utover slettelandskapet i Hole kommune som egentlig får størst ulemper med begge prosjektene og 
blir herjet mest med.  
 
I 1995 meldte norske myndigheter våtmarksområdet Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem inn til 
Ramarsekretariatet i Sveits. Dette våtmarkssystemet fikk året etter, i 1996, internasjonal status 
gjennom denne innlemmelsen i Ramsarkonvensjonen – en internasjonal miljøavtale for vern av 
våtmarker. Kroksund tilhører dette våtmarkssystem. Det gjør også deler av Storelva  på grensen 
mellom kommunene Hole og Ringerike. Både over Kroksund og Storelva foreslås motorveien i 
planprogrammet. En motorvei i våtmarksystemet vil forringe og stykke opp områdets biologiske 
omfang. Hvis motorveien planlegges gjennom dette internasjonale Ramsar-området, bryter Norge en 
internasjonal konvensjon.  
 
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i Trondheim sendte den 1. februar 2013 brev til 
Samferdselsdepartementet med kopi til Miljøverndepartementet, Stortingets presidentskap, 
Direktoratet for naturforvaltning samt til tre navngitte personer i forvaltningen som arbeider med 
Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 -  ”Samferdselsprosjekter i sammenheng med 
NTP, Ramsarkonvensjonen og Tyrifjorden våtmarkssystem”. 
 
NOF begynner sitt brev: ”Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ønsker å gi Samferdselsdepartementet 
noen aktuelle opplysninger om våtmarker i Tyrifjord-området. Det er i denne sammenheng viktig å 
minne om at Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem ble innlemmet i Ramsarkonvensjonen i 1996”. 
 
NOF avslutter sitt brev : ”Norge har forpliktet seg til å sikre viktige våtmarker for ettertiden. Dette 
gjelder også våtmarkssystemet i Tyrifjorden-området”. Brevet er undertegnet av NOFs 
generalsekretær Kjetil Solbakken. 
 
7. E-postbrev av 5. mars 2013 sendt av offentlig etat til Ramsar-sekretariatet i Sveits. 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondheim sendte 5. mars i år et varslingsbrev til Ramsar-
sekretariatet, Gland i Sveits hvor DN gjør Ramsar-sekretariatet ved rådgiver for Europa, mr. Tobias 
Salathe oppmerksom på en mulig forandring i den økologiske karakter i Nordre Tyrifjorden 
våtmarkssystem - RS 802 Norway - med en ny veiplan gjennom deler av våtmarker som tilhører 
Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Tittel på brevet: Possible change of ecological character - RS 
802- N Tyrifjorden WS – Norway. DN sendte kopi av brevet til to personer hos Fylkesmannen i 
Buskerud - Øivind Holm og Eldfrid Engen.       
 
Flere år tidligere (under planprosessen for Ringeriksbanen fra 1990-tallet) ble det sendt et 
varslingsbrev til Ramsar-sekretariatet i Sveits om at  NSB/Jernbaneverket ønsket å legge 
Ringeriksbanen over Kroksund og Storelva i bruer. Resultatet ble som kjent vedtatt av Stortinget 
som tok miljøansvar ved at Ringeriksbanen ikke skulle planlegges over Kroksund/Storelva, men med 
en jernbanetrasé over Åsa. I dag i 2013 ligger Åsa-alternativet i kommuneplanene for begge 
kommunene.     
 
Det må nok kalles et dobbeltspill mot miljøkvaliteter å håndtere Hole kommunes egne naturverdier 
med en motorvei som innbyggere i Hole har liten nytte av men med mest ulemper. Lokalpolitikerne i 
kommunestyret er ikke frikoblet det lokalsamfunn som de er valgt for å ta hånd om. Dette gjelder 
naturligvis også når vegvesenet planlegger en infrastruktur tvers gjennom en kommune. Skulle en 
Ringeriksbane (etter omkamp på Stortinget) bli lagt over Kroksund og Holes arealer, vil kommunen 
bli en grusom samferdselsåre - et enormt trafikknutepunkt - med mange ødelagte naturhistoriske 
verdier. I Hole er det svært få som ønsker seg en slik utvikling: en flerret kommune med et 
arealbeslag over landbruks- og kulturlandskap.    
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Lokalpolitikerne i Hole må vite at en 4-felts motorvei i bru over Kroksund og gjennom Holes 
særpregete jordbrukslandskap, er i strid med Rikspolitiske retningslinjer: ”Hensynet til  
effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks- og naturområder”. Den gir retningslinje 
for å balansere verne- og brukerinteresser, hvor det åpnes for: Sikkerhets-forbedringer av nåværende 
E16.    
 
Vår gruppe mener at for holebygda med sitt særpregete landskap og historie, bør verneinteressene 
vektlegges kraftigere enn brukerinteressene.  
 
På kommunalt nivå er det bare kommunen som kan synliggjøre at det ikke finnes vilje til å få 
motorveitiltaket gjennomført. 
 
8. Grunnholdningen til Miljøet i Bygda Vår er at behovet for 4-felts motorvei ikke er tilstede. 
Fornuftige tiltak kan enkelt foretas på eksisterende E16 fra Rørvik-Hvervenkastet. 
Trafikksikkerhet, trafikksikkerhet er stikkord. 
At kjøretøyene på strekningen skal ha veisikkerhet, har Vegvesenet allerede for en stor del fått til 
med fysiske- og/eller rumleriller-midtdeler på noen utsatte strekninger. Et arbeid som fortsetter i 
2013 og som kan fortsette i noen år.  
 
Denne trafikksikkerhet er første bud for en riksvei/stamvei og kan ivareta sikkerheten på strekningen 
i løpet av noen få år med mindre investeringer. Gjøres ytterligere tiltak for sikkerheten på 
veiparsellene Rørvik i Hole og Botilrud og veikrysset Hønenkrysset til Hadelandsveien (Fv241) på 
Ringerike og å utvide veiskuldrene på Steinsletta for å gi plass til fysiske midtdeler mellom 
kjørebanene, vil mye være gjort for å oppnå en god og trafikksikker vei mellom Skaret og 
Hvervenkastet. (Den rette og lange strekningen på Steinsletta har hatt flere ulykker).  
 
En interessant opplysning finnes i stortingsproposisjon nr. 16 for NTP 2010-2019. 11 
Transportsikkerhet. Den bekrefter på side 276 med figur 11.3 med kart og med grønne og røde 
streker ”om behov for midtdeler”. Følges, på side 276, den røde streken på E16 omtrent fra Rørvik i 
Hole til sågar forbi Hvervenkastet, får denne strekningen midtdeler. Det siteres for rød strek E16: 
”Veger der det er registrert behov for midtrekkverk”. For grønn strek er det flere veiparseller fra 
Sandvika til omtrent ved Rørvik som har fått midtrekkverk: Siteres grønn strek: ”To- og trefeltsveger 
der det er bygd/påbegynt midtrekkverk pr. 1/1 2010”. 
 
Det positive for å oppnå enda mer trafikksikkerhet for E16 er at det nylig ble lagt inn plan for sikrere 
veistrekning mellom Vik og Botilrud (bl.a. over Steinssletta). I tillegg til den nevnte plan, opplyste 
vegvesen i år, i februar 2013, om å sette i gang en reguleringsplan for ”Midtdeler E16 Ringerikes 
grense til Botilrud”. Formålet med planen er å bedre trafikksikkerheten på strekningen, skriver 
Statens vegvesen i kunngjøring til planen. Det kan også skje at det trafikkutsatte veikrysset på Hønen 
hvor E16 møter Hadelandsveien (Fv241) også kan få et nytt veikryss. Dette krysset er en flaskehals i 
rushtiden og har en risikofull utkjøring til E16.    
 
Det kan ikke være utslagsgivende for å få bygget en motorvei om personbilen på strekningen mellom 
Sandvika og Hvervenkastet kommer noen minutter senere hjem eller til hytta i helgen.  
 
Slik som det er i dag er trafikk-proppen/flaskehalsen for E16 to steder: Sandvika – Skaret. Det vil 
si: over Sollihøgda og fra Wøyen gjennom Sandvika og størst videre på E18 til/fra Oslo  - og 
gjennom Hønefoss by i rushtiden. På tider i døgnet (i rushtiden) står trafikken bomfast på aksen 
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sør/nord i byen. Slik har det vært i mange år og dette er et forhold som Ringerike kommune bør 
rydde opp i, og ikke drive med stadige ”gnål” om firefelten mellom Skaret og Styggedalen.  
 
Vår gruppe anser den planlagte motorveien Skaret – Hvervenkastet for å være et luksusprosjekt. 
Det bør derimot ses alvorlig på at samferdselsmidler brukes til fornuftige prosjekter andre steder i 
landet enten til vei eller jernbane. Og ikke minst å få en bedre tilrettelegging for bussen – som er det 
mest effektive og fleksible kollektivtransportmiddelet.  
 
Det høres og leses om at det klages over at det fra Stortinget ikke kommer i gang  etterlengtete og 
gode veiprosjekter i Ringeriksområdet. Det kan ikke stemme. Det skjer betydelige 
trafikksikkerhetstiltak på E16 Sandvika-Hønefoss. (Pr. september/oktober i fjor arbeider vegvesenet 
med å fjerne del av bergskråning øst for Nes-tunnelen. For å gjøre plass til midtskille). Det kommer 
andre parseller: E16 Sollihøgda - 17 km ny vei mellom Sokna - Ørgenvika som innkorter Rv 7 med 
20 km. Disse vil stå ferdig om noen år. For E16 på Bærumsiden, østre del av 
Ringeriks/Hønefossveien, sto ny parsell ferdig i mai 2009, kostnad 1,4 milliarder.             
 
9. Vår gruppe står fast ved vår mening om at eksisterende E16 bør forbedres og gjøres 
trafikksikker mellom Rørvik og Hvervenkastet.  
 
Men vi ønsker å stille vegvesenet noen spørsmål som vi anmoder prosjektet å se nærmere på. 
Spørsmål er merket: Merknad A, B. 
 
Vår gruppe mener at ingen av korridorene mellom Rørvik og Hvervenkastet skiller seg ut som særlig 
bedre enn de andre. Verst er imidlertid korridorene grønn og blå. Begge korridorene er mest 
miljøfiendtlig og går over et av de få ikke-utbygde områdene i holebygda, men de er billigst og 
enklest å bygge.  
 
Vi bebreider ikke vegvesenets prosjektavdeling. De bare gjør bare jobben sin og de skal ha ros for 
sin arbeids- og informasjonsmåte. Utgivelsen av 500-siders konsekvensutredning med forslag til 
kommunedelplan gir respekt.  
 
Enkelte politikere i Hole fremla våren 2010 at nå må barrieren E16 (eksisterende E16) vekk ved Vik 
for å få fri utsikt og adkomst til Viksbukta og Steinsfjorden, slik Vik var før denne veien ble bygget 
på 1990-tallet. Å legge E16 der, var for øvrig Miljøet i Bygda Vår sterkt imot, siden den ville 
ødelegge en idyllisk båthavn og strandsonen ved Vik som var et yndet bade- og rekreasjonssted for 
nærområdet. Denne veiomleggingen av E16 (den gang het den E68) resulterte i at miljøgruppen ble 
stiftet. Den gang som nå hadde Hole kommune ordfører fra Hole Høyre.  
 
Hole Høyre 
Hole Høyre har vokst gjennom årene og har bekledd ordførerrollen siden midten av 1990-tallet. 
Denne rollen har blitt til en Borgermesterrolle. Ved kommunevalget i 2011 fikk Hole Høyre 52 
prosent oppslutning. I dag har partiet både ordfører og varaordfører. Hole Høyre er ”Kongen på 
Haugen”. Partiet markerer seg som et motorveiparti. 
 
Det som blir mest iøynefallende er at ingen av kommunestyremedlemmene fra Hole Høyre har noen 
landbruksjord å hegne om i bygda. Det blir som med den engelske kongen på 1100-tallet, kong Johan 
av England, som fikk klengnavnet ”Johan uten land”. 
 
Fra sine boliger, enten på Røyse, Gomnes-feltet, Steinsåsen eller Grøndokka, ligger grønn og blå 
korridor vest for Kroksund  - og langt vekk fra disse stedene.  
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Disse 12 faste kommunestyremedlemmene fra Hole Høyre har altså det privilegium med sitt flertall i 
kommunestyret å ta avgjørelser på tvers av alle holeværingers meninger om matjord og gårdsbruk – 
og ikke minst helheten i kulturlandskapet som skal ofres. 
 
Partiene i Hole kommune har sørget for at Hole har klart seg godt og greit. Kommunen har vært 
oversiktlig å drive med bra skatteinngang – og har heller aldri vært en Robek-kommune som 
Ringerike er og fortsetter å være.   
  
Det politiske innspillet våren 2010, å få erstattet eksisterende E16, kan ses som en politisk manøver 
for å tvinge frem en ny korridor for 4-felts motorvei på en gigantisk bro over Kroksund og gjennom 
et flott jordbruksområde over Fekjær/Løken/Bymoen/Selte og videre mot Storelva i Ringerike 
kommune. Grønn korridor burde ikke hatt grønn farge, men en ild-rød varsellampe på grunn av 
motorveiens miljøfiendtlighet.    
 
Merknad A. Vår gruppe gir sin støtte til  - Grendelaget Fekjær, Gjesvold, Løken og Rytterager - 
som krever at dersom det, mot formodning, blir en motorvei i grønn (A12a) eller blå (A12b) korridor 
at den går i tunnel og blir nedgravd under matjorda og kulturlandskapet mellom Kroksund og 
Bymoen. 
 
Dessverre opplyser ikke konsekvensutredningen noe om hvor dypt det må graves under matjorda ved 
Fekjær/Løken for de to separate veitunnelene for å komme ned til fjell og overdekning. Dybden og 
geologien vil være avgjørende for om tiltaket vil la seg gjøre til en akseptabel pris. 
 
Dersom firefelten (A12a/A12b) graves ned til Bymoen har vegvesenet lagt inn et veikryss ved 
grustaket. Da kan kjøretøyene kjøre til Røyse og til Vik på Røyseveien. Er dette et nødvendig 
veikryss? Skulle trafikken fra dette veikrysset være økende til Vik er det et spørsmål om den smale 
og svingete Røyseveien forbi Løken og ned til Vik er dimensjonert for en økende trafikk. Kan heller 
trafikken til Vik bruke eksisterende E16 og ta av fra Rørvik? Det planlagte veikrysset ved Bymoen 
bør fjernes i den kommende kommunedelplan for motorveien. 
 
Dette veikrysset ved grustaket kan dessuten ligge til rette for en fremtidig utbygging på Bymoen. I 
den anledning pekes derfor på at Hole kommunestyre vedtok i 1986 at skogen i området (Svendsrud-
Mosmoen) skal bevares for å være en klimasone som lebelte og at det ikke kan oppdyrkes til 
jordbruk eller bebygges av boliger. 
 
10. Noen tanker om hvordan eksisterende E16 kan forbedres. 
Hele strekningen mellom Rørvik og Hvervenkastet får 70 km/t sone. Trafikksikker, jevn flyt og med 
midtdeler mellom veibanene.  
 
Forslaget er også krevende.  
 
Fra Rørvik kan det legges inn rundkjøring og noe utretting av veien. Fjellskråninger kuttes. 
Muligheter for å samle noen utkjøringer fra eiendommer. Eksisterende vei utvides. Veien utvides ved 
veifyllingene ved Kroksund og en ny stålbro legges ved siden av nåværende. 
 
Veiskuldrene over Steinssletta utvides. Fjerne en av utkjøringene til E16: Selteveien eller Jørgen 
Moes vei ved Sonerud. Hvis krysset ved Sonerud fjernes, opparbeides FE-GATA fra Jørgen Moes 
vei til Selteveien. Bak Sonerud gård (Bjørkåsen) forlenges veien til oppsitterne til Øderå gård. 
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Veitoppen til E16 ved Gihle graves ned i en skjæring. Bru legges over skjæringen for lokaltrafikken. 
 
Det kan ta mange år innen motorveien blir bygget. Eksisterende E16 krever også ordentlige 
trafikksikkerhetstiltak. Hvis motorveien bygges vil likevel 7.000 kjøretøy passere på eksisterende 
vei. Der vil det fortsatt bli en forholdsvis stor trafikkmengde. 
 
Vegvesenets fagfolk kan planlegge dette nærmere. De har fagfolkene. Selv om prosjektgruppen til 
vegvesenet har oppdrag om en 4-felts motorvei, kunne det likevel ha vært vurdert.     
   
Merknad B. Høyhastighetsutredningen (lyntog) av november 2011. Miljøgruppen foreslår at 
vegvesenet vurderer en annen bruløsning over Kroksund mellom Kroksund og Bymoen. Da kan det 
unngås tunnel og nedgravd motorveiløsning (A12a, A12b) for denne strekningen. Matjord vil også 
der gå tapt. Hvor mye får vegvesenet regne ut.  
 
Denne høyhastighetsutredningen hadde to forskjellige bruløsninger over Kroksund for linjeføringene 
D1 Alignment fra Elstangen og D2 Alignment litt syd for Elstangen og vurderer muligheten for om 
motorveien kan dreies mer sydover i retning Borgen og fortsette til Bymoen. Bruen blir lengre enn 
grønn/blå over Kroksund, men kanskje kan det spares kostnader ved at en mer sydlig bruløsning 
medvirker til at veien ikke behøver å graves ned.  
 
Siden høyhastighetsutredningen la jernbanebru mer sydover i Kroksund, kan det dermed tenkes at 
hvis en eventuell Ringeriksbane (Sandvikalinjen) legges slik, kan den også passe til firefelts 
motorveien.  
 
Samferdselsdepartementet har i sine brev til Statens vegvesen uttalt at vegvesenets prosjektgruppe 
for ny E16 også skal se på en samkjøring av både motorvei og bane over Kroksund. Vår gruppe ser 
det som en fordel at bruløsningen flyttes sydover. Det vil dessuten  bidra til at panorama-landskapet 
over Kroksund og Holebygda sett fra utsiktspunktene på toppen av Krokleivaåsen, fremdeles vil 
være like skjønt som utsikten er i dag. Utsikten fra Kongens Utsikt regnes som et av Norges 
klassiske landskapsscener.  
 
Bruløsningen til Statens Vegvesen ved Rørvik vil forandre landskapsbildet fundamentalt og med 
negative følger for nærmiljø. Utsikten vil ikke fremstå så skjønn om bruløsningen legges ved Rørvik. 
Matjord vil også gå tapt med en annen bruløsning sett i forhold til tapt matjord over Fekjær/Løken.  
       
 
Med vennlig hilsen 
På vegne av Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole 
Fredrik C. Hildisch,  
3530 Røyse. 
 



Steinssletta Kulturlandskap 
********************************************************************************* 

Til Hole kommune,       1/3-2013 

Hilde Bendz, 

Viksveien 30, 

3530 Røyse. 

 

Høring/offentlig ettersyn på KVU over E-16 Skaret-Hønefoss. 

Steinssletta Kulturlandskap (SK) ønsker å gi noen kommentarer på planen.  

SK er tilfreds med at Statens Vegvesen har anbefalt den grønne korridor som sitt 

beste alternativ. Dette skyldes bl.a at rød korridor vil bli problematisk å bygge pga: 

 Tar mye dyrket areal. Blant landets beste matjord. Det forsvinner ca 600 dekar 

dyrket mark til rød korridor mot ca 250 dekar for grønn korridor. Den siste 

beregning er avhengig av tunell eller ikke under Smiujordet og Blomshøgda. 

 Legger veien i et nasjonalt kulturlandskap når det er et bedre alternativ. 

Kulturlandskapet vil bli så forandret med en fremtidig 4 felts veg at det vil 

bryte med intensjonen for å velge et slikt nasjonalt kulturlandskap, nettopp over 

Steinssletta. 

  Legger ned en fremtidig bygdeveg, rød korridor vil gå i den gamle E-16. SK er i 

dag et yndet område for syklende, skifolk og gående. 

 Vanskeligheter med å opprettholde en 100 km/t veg, spesielt gjennom Vik. 

 Rød korridor er dessuten mye dyrere enn grønn og gir dårlig samfunnsnytte. 

 Når den nye veien kommer, kanskje om 10 år, vil SK få en flott mulighet til å vise 

seg frem slik hensikten var da landskapet ble besluttet opprettet i 2009. 

 Statens Vegvesen har innsigelse mot rød korridor, ikke mot grønn. 

SK vil også bemerke at blå korridor vil sneie grensen til det nasjonale 

kulturlandskapet i vest ved Mo Gård. Mo Gård har så stor betydning for SK at det 

vil forringe også denne helheten i kulturlandskapet.  

Styret i Steinssletta Kulturlandskap vil på det sterkeste fraråde bruk av rød 

korridor. Det samme vil gjelde den blå korridor. 

 

Hilsen 

Styret i Steinssletta Kulturlandskap. 
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Norderhov Sogneselskap 

 

 

 

Merknader til konsekvensutredning og kommunedelplan for E16 Skaret‐

Hønefoss 

 

Norderhov Sogneselskapet vil i sine kommentarer til konsekvensutredningen for ny E16 Skaret‐

Hønefoss legge vekt på følgende hovedemner: 

1. Forbruk av dyrka og dyrkbar mark 

2. Konsekvenser for kulturlandskapet 

3. Konsekvenser for drift av landbruksarealer 

4. Transportøkonomiske forhold 

5. Trafikksikkerhet 

 

 

1. Forbruk av dyrka og dyrkbar mark.   

I følge utredningen skiller grønn korridor med alternativ A12a seg ut som den klart gunstigste 

for landbruket.  Kryss ved Smiujordet gir store negative konsekvenser, og en vil her anbefale 

lang tunell. Mindre justeringer vil kunne gi mindre forbruk av dyrka mark.  Dette bør skje i 

forbindelse med detaljplanlegging og valg av trase. 

 

Sogneselskapet anser blå korridor som svært skadelig for gårdene ved Norderhov kirke.  

Veien vil dele Gusgården, Prestegården og Hverven i to og gi svært store driftsmessige 

ulemper i tillegg til tap av dyrka jord.   

Rød og rosa korridor over Steinssletta anser vi som uakseptabel på grunn av forbruk  av dyrka 

jord. 

Gul korridor anser vi som uaktuell da den ikke vil løse trafikkproblemene på strekningen.  

Den ville også være svært ødeleggende både for landbruk og landskap.   

 

2. Kulturlandskap 

Grønn korridor med alternativ A12a vil være gunstigst for kulturlandskapet på grunn av minst 

terrenginngrep og at store deler går i skogområder.  Inngrep i kulturlandskapet ved 

Smiujordet i Hole vil kunne bli svært synlige og vanskelige å akseptere. 

Blå korridor vil gi store negative inngrep i området Juvern‐Norderhov kirke‐ Hverven.  

Kulturlandskapet rundt Norderhov/Norderhov kirke er svært verneverdig på grunn av at 

dette er selve kjernen i det historiske norderhov og Ringerike. Frok‐ Gusgården, Norderhov 

gård (tidligere Norderhov prestegård)‐Ringvold og Hverven er alle store gårder som drives 

svært aktivt og har en lang og viktig historisk betydning for hele Ringerike. 
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Rød og rosa korridor vil gripe svært negativt inn i kulturlandskapet rundt Steinssletta.  

Steinssletta er gitt status som ett av 20 nasjonalt viktige kulturlandskap i Norge. 

Gul korridor går delvis på tvers av landskapsformene og vil være helt ødeleggende for 

landskapet langs Steinsfjorden og i området mellom Åsa og Hvervenkastet.   

Sogneselskapet mener at konsekvensene for kulturlandskapet og kulturminnene ved 

Norderhov har kommet for lite fram i utredningen. 

 

3. Drift av landbruksarealer.   

Det vil bli konsekvenser for drift av jordbruksarealer ved alle alternativene.  Konsekvenser for 

skogbruk vil det også bli, men disse vil det være lettere å tilpasse seg til. 

Problemer for jordbruket består i følgende: 

 Oppdeling av arealer.  Mindre effektiv drift av små enn store arealer 

 Mer kantarealer.  Oppdeling gir mer kantaraler som gir lav avling. 

 Store krysnings og driftsproblemer.  Kryssing og adkomst til jordbruksarealene blir 

vanskelig på grunn av firefeltrs vei.  Det blir nødvendig med omfattende system av 

under/overganger for traktor med harver, såmaskiner, sprøyteutstyr,vanningsvogner 

potetopptakere, høstemaskinjer og skurdtreskere.  Utviklingen går mot bredere, 

tyngre  og høyere utstyr.  Arealene drives intensivt med mye stort spesialutstuyr. 

Transport på firefeltsvei vil være uakseptabelt.  

Gårder som tidligere lå som en enhet blir i enkelte alternativer svært oppdelt. 

                     

Grønn korridor med alternativ A12a gir minst konsekvenser for drift av gårdene da det ikke 

vil dele gårdene ved Norderhov.  De andre  korridorene er ikke akseptable.     

   

 

4. Transportøkonomiske forhold. 

Landbruket er en stor forbruker av transporttjenester.  Det transporteres store mengder 

gjødsel, korn, poteter, grønnsaker og andre produkter samt tømmer til og fra Ringerike.  

Landbruket er derfor positive til at veisystemene blir så effektive som mulig.  Det må legges 

vekt på  å lage tilførselsveiene til E‐16 som er så gode at de tåler stor aksellast.  Kryss må 

også utformes med tanke på fremtidig tungtransport. 

Det må også legges opp til at landbrukets behov for transport samordnes med andre 

innbyggeres behov for sikker transport. 

 

Det forutsettes at det lages gode og effektive tilførselsveier til og fra Hønefoss. 

Gul korridor ansees som uaktuell da den vil føre til at det meste av trafikken går på gammelt 

veisystem.              

 



5. Trafikksikkerhet 

Det er særdeles viktig at nytt vegsystem gir vesentlig bedre trafikksikkerhet på ny E16 enn på 

dagens vei.  Tilførselsveiene og lokalveinettet må også bygges ut med tanke på god 

trafikksikkerhet. 

 

Drift av jord og skogbruk i området gir stor trafikk med tunge lastebiler og mye transport av 

landbruksredskap og maskiner.  Økende bruksstørrelse og færre brukere fører også til lengre 

transport av saktegående utstyr som kan forårsake trafikkproblemer og ulykker. Alle veier og 

avkjøringer, under og overganger må dimensjoneres i nært samarbeid med landbruket slik at 

en tar vare på trafikksikkerheten både for de som kjører landbruksmaskiner og all 

lokaltrafikk. 

Utstrakt bruk av midtdelere er for eksempel en stor utfordring for landbruket ved kryssing og 

flytting av store høstemaskiner. 

 

Norderhov 14 mars 2012 

 

Ottar Riis Strøm 

For styret i 

Norderhov Sogneselskap. 

(bondelag for Norderhov, Haug, Sognedalen og Tyristrand med 330 medlemmer)  
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Per-Erik Berge  

Sendt: 03.02.2013  

Til:   Ringerike kommune;Postmottak  

Kopi:    

Emne:  Merknad ny E16  

________________________________________________________________  
 
 
 Ringerike kommune 
Hole komune 
 
Vedr. ny E 16 
 
Jeg har sett flere ganger i utlandet at flerfelts-veier ikke har alle feltene liggende langs nøyaltig samme 
trasé alle steder. 
Kanske er plassproblemer og verneverdige forhold årsak. 
 
Hvis ny E16 sett fra Sollihøgda-sida ble ført fram til søndre del av Steinsletta gjennom tunnel under 
Steinsåsen:  
 
Den gamle traséen over Steinssletta kunne brukes som basis for to av feltene på ny E16 fram til 
Hønefoss. 
  
Da kunne området lenger vest spares for to veifelt og få et mindre anleggsomfang enn full firefelts vei 
langs grønn eller blå korridor ville medføre. 
De to vestre feltene kunne følge en avkortet blå trasé eller en tilpasset rød trasé. 
 
De to traseene ville kunne føres sammen ved Styggdal. 
Nåværende innkjøring/utkjøring til/fra Hønefoss ville beholdes for to av feltene uten at ny trengsel skapes 
der. 
 
Adskillelsen av feltene, (to og to) ville ikke dreie seg om svært mange kilometer og det finnes flere 
tverrgående veiforbindelser som trolig kunne tilpasses nødvendige på og avkjøringsmuligheter. 
 
Ville gjennomføringen av utbygging på denne måten spare noe jordbruksland? 
Ville inngrepene i omstridte områder bli noe mindre?  
Vil Hønefoss bys behov for å ta vare på byport sør ville bli bedre ivaretatt enn ved å føre hele E16 sørfra 
til Styggdal? 
 
Hilsen 
Per-Erik Berge 
 
 
Per-Erik Berge 
Harald Hardrådes gate 8,3511, Hønefoss. 
Org. nr: 985239118. Tel. 0047 97746872- Web: pereberg@online.no 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Ordfører  

Sendt: 05.02.2013  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  VS: Ny E16 - forslag  

________________________________________________________________  
 
 
 Jeg betrakter dette som et innspill i forhold til E16, og som registreres på sak. Hilsen PRB 
 
  
 
  
 
Fra: Knut Langslet [mailto:knl@3norske.no]  
Sendt: 5. februar 2013 12:39 
Til: Ordfører 
Emne: Ny E16 - forslag 
 
  
 
Hei Per, 
 
  
 
Takk for en hyggelig prat. 
 
Her kommer det en tegning, som viser alternativ rute (bru) 
 
Hvis veien legges i dagens rute (som vist i Ringerikes Blad) - bru som går igjennom huset til Frank Bratlie, 
vil dette garanter gi følgende problemer  
 
  
 
Jeg, mener at selv om veien vil komme lavere enn dagens sykehjem vil dette gi følgende problemer 
 
- Støyplager 
 
- Støvplager (dette er det ikke noe tvil om) 
 
- Trivsel for de eldre, vil gå ned (siden veien kommer for nærme) 
 
- Det vil være vanskelig å utvide dagens sykehjem (kjøpe ytterligere tomt fra Knut Olav Sundland) 
 
Hvis, befolkningsveksten fortsetter i Hole Kommune, må vi garanter utvide sykehjemmet flere ganger 
 
  
 
Hvis veien legges i bru fra Elstangen - og gå inn på Tistangen vil veien gå utenom huset til Knut Olav 
Sundland  
 
Det blir ingen problemer mht dagens sykehjem. Alt ligger til rette, for at Hole Kommune kan utvide dagens 
sykehjem flere ganger. 
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Veien blir kortere. Å legge veien om Rørvik camping blir en omvei 
 
Det vil antageligvis også bli en kortere tunnel igjennom Fekjæråsen (kostnadsbesparelse) 
 
  
 
Mvh Knut Langslet 
 
  
 
________________________________ 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Nils Andreas Moen  

Sendt: 11.02.2013  

Til:   Hilde Bendz  

Kopi:    

Emne:  Utbygging av E 16  

________________________________________________________________  
 
 
 Hole kommune 
 
Hilde Bendz                                                                                                                    
Somdalen 10/2 2013 
 
  
 
E16 Skaret Hønefoss  
 
firefelts vei - eller? 
 
Statens vegvesen har publisert en konsekvensutredning kalt "E16 Skaret-Hønefoss". Ett spørsmål melder 
seg med en gang: Hønefoss skal vel ikke være endestopp for en firefeltsvei? Det er vel her snakk om 
gjennomgangsvei for riksvei 7 til Hallingdal/Vestlandet og E16 til Bergen. Firefeltsvei er vel den løsningen 
som vil kreve mest areal, herunder også dyrket mark. 
 
Firefelts vei fra Skaret avsluttes ved Rasteplass. 
 
Slik jeg ser det, bør E16 gå i gul korridor med to felt og krabbefelt mellom rasteplassen etter Skaret via 
Åsa og til Eggemoen/Nymoen. Det gir kortere vei til Jevnaker/Hadeland og Bergen. Det er mye industri på 
Hensmoen og Eggemoen. Riksvei 7 bør følge nåværende vei fra rasteplassen til Rørvik, fortsette i Rød 
korridor med bru/tunnel til Vik, videre fram til Hvervenmoen ved å følge den gamle veien gjennom Hole 
som rustes opp til tofelts vei med krabbefelt. 
 
Ved å velge en slik løsning får man en ringvei rundt Hønefoss og får redusert noe av trafikken gjennom 
byen. 
 
I stedet for firefelts vei kan Bergensbanens forkortelse bruke en av de røde korridorene gjennom Hole. Det 
vil spare mye nedbygging av matjord. 
 
Blir det firefelts vei (A1a) i Grønn korridor, bør den bygges parallelt med jernbane helt fram til der R7 og 
E16 møtes. 
 
Det snakkes så mye om ringerikesbane og firefeltsvei til Ringerike/Hønefoss, men det er vel 
Bergensbanens forkortelse og gjennomgangsvei til Bergen/Vestlandet det hele dreier seg om? 
 
  
 
Nils Andreas Moen 
 
Oddaveien 15 
 
Hallingby 
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Gjenpart  til : Statens  vegvesen ved                                                                                                                                
Ringerike kommune ved 
 
                           Gert Myhren                                                                                                                                                   
Ole Einar Gulbrandsen 
 
  
 
                      
 
  
 
________________________________ 
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Sindre Nørgaard                                                                                             Hole 14.02.13 
Gamlevn. 90 
3531 Krokkleiva 
 
Hole kommune 
Viksvn. 30 
3502 Røyse 
 
 
Rettelse fra Sindre Nørgaard mht. merknad til konsekvensutredning E16 Skaret – Hønefoss. 
 
 
Mht. valg av trase fra Smijordet til Bymoen står det ikke noe om i den kortversjonen som er sendt ut til 
publikum om fordelene med en tunnelløsning, fremfor dagvei mht. høyt støynivå fra brukere av E16. 
Dette punktet er altså utelatt, men svært viktig. 
Det vet vi på bakgrunn av den høye støyen som er i Viksområdet i dag. 
 
Blir nye E16 lagt i tunnel hele veien fra Kroksund til Bymoen har man vunnet tredobbelt. 
Både fått vekk den meget sjenerende støyen, samt bibeholdt et kulturlandskap av de sjeldne.  
Dessuten i praksis vist at det går an å bygge ny E16 uten å unødvendig ødelegge dyrket mark. 
 
Så min anbefaling mht. ny veitrase i Hole er soleklar. Jeg anbefaler tunnel helt fra Kroksund, 
(der broa ankommer land ved kryssing av Tyrifjorden vestover), og helt til Bymoen. 
 
Videre, ser jeg at dagens forslag til ilandstigning på Kroksundsiden vil skjære for nært Hole sykehjem, 
samt virke veldig skjemmende slik den er lagt i dag. 
 
Slik forslaget er i dag ligger det alt for nær sykehjemmet, som vil bli rammet av høy støy. 
Beboerne må også i fremtiden kunne tidvis være ute for en best mulig rekreasjon. 
 
Dessuten synes jeg innslagspunktet for selve tunnelen oppe på jordet til Gomnæs ligger for høyt og 
dominerende i kulturlandskapet. 
 
Det må være mulig å flytte traseen noen hundre meter sydover, og med et innslagspunkt lavere i 
terrenget. 
Hvis man gikk inn i vika syd av Gomnæs vil både sykehjemmet og andre beboere i området bli 
betydelig skånet. 
 
Mvh. 
Sindre Nørgaard 
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Merknad til Konsekvensutredning for E16 Skaret-Hønefoss  

Jeg har nå lest kortversjonen av E16 utredningen  fra Statens Vegvesen 

(StV), publisert mandag 21. januar. 

 

Såvidt jeg forstår velger begge de to anbefalte alternativene, A1a og 

A1b, å overse konsekvensene av at Ringeriksbanen ikke vil kunne 

benytte samme bro over Kroksund. Det står at grønn, blå og rød 

korridor, som alle innebærer broløsninger med en slak kurve på broen, 

ikke vil kunne benyttes av Ringeriksbanen, og at en eventuell jernbane 

derfor vil kreve enda en bro over samme trasé. 

 

Det er for meg uforståelig og kortsiktig tenkning at alternativene som 

anbefales av StV innebærer at det på lengre sikt kan bli nødvendig å 

bygge to broer i traséen fra Rørvik til Kroksund. Dette spesielt fordi 

rapporten skriver om de anbefalte alternativ at disse "...medfører (alternativet) 

betydelige negative miljøkonsekvenser, og vurderes blant annet å være 

i strid med naturmangfoldlovens bestemmelser om samlet belastning for 

arter og naturtyper." Alternativ A1a alene vurderes altså å være i strid med 

naturmangfoldsloven, og  tar ikke hensyn til 

en eventuell togtrasé over samme området i den nåværende rapporten. 

 En eventuell senere realisering av Ringeriksbanen vil da måtte gi enda større 

naturmessige konsekvenser. Dette  burde vel inkluderes i utredningen? 

 

Det er ille nok at det vakre landskapet i Hole blir ødelagt av en 

gigantisk bro over Tyrifjorden, men det er enda verre at StV ikke tar 

hensyn til de konsekvenser det vil innebære å igangsette en løsning 

som ikke er forenelig med fremtidsplanene rundt Ringeriksbanen. 

 

Jeg ser de positive konsekvensene ved en ny E16, både for trafikken, 

men også for Hole og Hønefoss kommunes muligheter for å tiltrekke seg 

flere innbyggere. Jeg tror dog, at å ukritisk ødelegge landskapet i 

kommunen vil ha en direkte negativ effekt - både for kommunens 

innbyggere og for kommunens 

tiltrekningskraft. Dette tar ikke rapporten fra StV hensyn 

til, men dette burde være på agendaen til politikerne i Hole kommune. 

Jeg håper Hole kommune tar et standpunkt i denne saken og ser de 

negative konsekvensene dette vil ha for kommunen på lengre sikt. 

Bygging av Ringeriksbanen er et reelt scenario som det er nødvendig å ta hensyn 

til i planleggingen av en ny E16. 

 

 

Mvh, Lise Sværi 
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Jeg har med stor interesse lest kortversjonen av E16 utredningen fra Statens 

Vegvesen, publisert mandag 21. januar. Jeg er på ingen måte motstander av et 
forbedret transporttilbud Skaret‐Hønefoss, men selv som ufaglært finner jeg tre 
avgjørende faktorer som går imot begge prioriterte alternativer og jeg håper Hole 

Kommune vil vektlegge disse i sin endelige vurdering.  

Hvis kommunen går videre med de forelagte alternativer fra utredningen vil det 
innebære:  

‐ At man planlegger å bruke 4,63 milliarder kr på å bygge en bro som ikke 
vil kunne benyttes av en eventuell Ringeriksbane. Det anbefalte alternativ 

A1a går i grønn korridor og det aksepterte alternativ A1b i blå korridor, og 
i rapporten står det: ”I grønn, blå (og rød) korridor innebærer 
bruløsningene en slak kurve på brua. En slik løsning vil ikke kunne brukes 

av jernbanen (…)” (s. 14). Med andre ord vil man få to sideliggende broer 
fra Rørvik til Kroksund når det eventuelt bygges jernbane, en løsning som 
fremstår som uforståelig kortsiktig. 

‐ At konkurranseforholdet mellom buss og bil forskyves i bilens favør. 
Rapportens oppsummering utelater et viktig poeng om de foreslåtte 
alternativene i både grønn og blå korridor: ”Bussene vil sannsynligvis i stor 

grad fortsette å kjøre på dagens veg fordi det er langs denne passasjerene 
bor. Fremkommeligheten langs vegen blir noe bedre fordi den avlastes 
ved at trafikk flyttes over på den nye vegen. Bilene vil imidlertid få en mye 

større forbedring av fremkommeligheten enn bussen fordi biltrafikken i 
stor grad vil gå på den nye vegen. Dette gjør at konkurranseforholdet 
mellom buss og bil forskyves i bilens favør.” (s. 5 og 7). Det er et stort 

underliggende problem at de vurderte alternativer fjerner incentivet for å 
bruke kollektivtransport. 

‐ Betydelige negative miljøkonsekvenser. Vegvesenet anbefaler alternativ 

A1a, selv om rapporten eksplisitt påpeker at dette alternativet: 
"..medfører (alternativet) betydelige negative miljøkonsekvenser, og 
vurderes blant annet å være i strid med naturmangfoldlovens 

bestemmelser om samlet belastning for arter og naturtyper." (s. 15) 

Kortversjonen av E16 utredningen beskriver de fysiske miljøomkostningene, men 
gjør ingen overveielse omkring de visuelle konsekvensene for miljøet. Selv om 
Statens Vegvesen ser ut til å være ubekymret for naturen i Hole kommune, håper 

jeg inderlig at kommunestyret ikke deler deres oppfatning.  

 

Mvh,  

Lise Sværi 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Bjørn Geirr Harsson 

Nedre Grøndokkvei 17 

3531 KROKKLEIVA 

Tlf: 32 15 99 22 / 915 63 003 

E-post: bjogeirr@online.no 

 

 

Sundvollen, 21. februar 2013 

Hole kommune 

Herredshuset 

 

 

 

 

 

 

 

Merknad til trasevalg for riksvei E16, som er lagt ut til offentlig høring 

 

Tidligere har jeg vært motstander av E16 gjennom Hole, men har med tiden 

skiftet mening ut fra følgende resonnement: Et klart flertall innbyggere i Norge 

mener at nasjonen trenger en tidsmessig veiforbindelse vestover fra 

hovedstaden. Det eksisterer i dag fine fire-felts veier ut av Oslo mot nord, øst og 

sydover på begge sider av Oslofjorden, så det er helt naturlig at man får samme 

standard på hovedveien vestover, med tanke på dagens og fremtidens 

trafikkutvikling. Det er også en kjensgjerning at i alle områder hvor en ny 

firefeltsvei legges, vil det oppstå protester. Så en generell protest mot firefelts 

vei i vårt nærområde er ikke et akseptabelt motargument. Historiske kilder fra 

langt tilbake viser vi at veiforbindelsen vestover fra Oslo har gått gjennom Hole. 

En titt på kartet viser at det også i fremtiden vil være naturlig å la den gå der. 

Det beste vi kan gjøre i Hole er å arbeide for en trase som tjener kommunen 

best mulig og som skåner Holes enestående kulturlandskap. For meg synes det 

som alternativ ”Grønn rute” modifisert med en kort tunell i tillegg, vil være mest 

tjenelig for Hole.  

Da jeg prøvde Veivesenets veisimulator for ny E16, slo det meg at strekningen 

mellom Smiujordet og Bymoen ville få en ganske stor og markant skjæring i 

terrenget. Med en noe mer nordlig trasevariant burde det være mulig å legge 

veien i en ny tunell gjennom åsen ut til Bymoen og skåne bygda for den store 

skjæringen. Dette vil være en variant av grønn linje mellom kort og lang tunell.  

I området ved Storelva, som er vernet av Ramsar-avtalen, burde det være mulig 

å legge veien så høyt over terrenget at fuglereservatet kan sies å være 

beskyttet. 

 

Med vennlig hilsen  
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Stein Bøhmer  

Sendt: 25.02.2013  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  E16 gjennom Hole  

________________________________________________________________  
 
 
 Tanker til kommunen / veivesenet fra en alminnelig beboer. 
 
Det er ingen tvil om at vi i Hole plages noe av at trafikken ofte er større enn kapasiteten på veiene i 
distriktet her. Men vi må også erkjenne at den nye E16 ikke bygges spesielt for oss. 
 
Det betyr ikke at vi ikke skal bry oss, men vi bør se klart at detter er veien Øst - Vest i landet. Den skal 
også vi bruke på "langfart" ut i verden, men ikke generelt innen bygda. Likevel skal ulempene 
minimaliseres - så langt det er fornuftig i helheten. 
 
Selvfølgelig vil hver og en av oss som blir sjenert av ny-veien være imot den traseen / løsningen. Slik er 
det. Derfor bør i hovedsak noen "utenfra" styre beslutningene mens våre lokale politikere selvfølgelig skal 
se over skulderen og passe på nettopp at "effektiviteten" ikke koster oss urimelig mye. 
 
Vi er alle glade for gode og effektive veier når vi skal omkring. Det særnorske fenomenet at "en danske 
med Skoda og campingvogn" skal bestemme reisetiden i Norge er ingen ubrytelig naturlov - kanskje. 
 
Jeg mener det bør være styrende at vi unngår nærkontakt med tettsteder, ikke sjenerer naturen for grovt 
samt at landbruks-jord i Norge er begrenset. Da er Grønn og Blå korridor eneste brukbare. 
 
Mine tanker er: 
Bro er normalt vakkert og ofte nettopp det man prøver å få med på bildene fra steder man besøker. Ikke 
sløs penger på dyre og unødige tunneler. Tunneler er heller ingen reklame for bygda vår - det er derimot 
broer og veier med litt utsyn! 
Bruk gjerne innsparte midler på "broer" andre steder, som lavt over våtmarker og inn i mellom i 
skogsterreng. Over stier, skogsbilveier og dyr. Vi behøver ikke få noen delt bygd selv om vi får vei i 
området, og veien behøver vi ikke å grave ned! Løft den heller litt her og der. Landskap med kurver er 
positivt. 
  
I Hole bør vi ha maksimalt to kryss på E16. Det ene er vel opplagt (?) ved Rørvik. Må vi ha fler før 
Styggdalen / Hvervenmoen? 
Smiujordet må man ikke ta! Pga landbruks-jorda og fordi vi har korte avstander til alternativene. Neste 
kryss må eventuelt bli en av Bymoen / Helgelandsmoen / Norderhov.  
 
Den / de tunnelene man må ha må være store to-løps, slik at trafikken alltid vil kunne ledes toveis i det 
ene løpet når det trengs. Omfartsveier skal ikke være nødvendig. Da heller tre løp der det midterste styres 
av "dato, klokke og vedlikehold". 
 
Vår gevinst i det daglige blir at vi alltid får nåværende veier tilgjengelige og med lite trafikk. Det er ikke 
dårlig bare det. Det vil forhåpentlig ikke være (oss) kommunene som skal overta driftingen av nåværende 
riks og fylkesveier. Vi greier oss med å betale bompenger for veier ikke vi er mest avhengige av i tillegg til 
de kommunale veiene. 
 
Uavhengig av E16 trenger distriktet forbedret fremkommelighet / sikkerhet en del steder. Nær meg er 
Bønsnesveien på Røyse er kritisk smal, og resten av veiene på Røyse er bare alt for smale. Åsafolket 
sliter også vet vi. Helt sikkert andre også. Men det er ikke temaet her - det bør bare ikke glemmes. 
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Jeg heller mot Grønn A1a, men Blå A1b virker også brukbar hvis man virkelig trenger den omkjøringen. 
Der har vi jo ok veier om hovedtrafikken får egen vei.  
 
Lykke til fortsatt - og ikke stopp prosjektet med altfor mange gode intensjoner. 
--  
Med vennlig hilsen 
 
Stein Bøhmer 
________________________________ 
 
Denne epost har blitt kontrollert for virus og ondsinnet kode av Comendo <http://www.comendo.no>  
 
________________________________ 
 
 



 

________________________________________________________________  
 

Fra:   Marit Sveri  

Sendt: 01.03.2013  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  Merknad til konsekvensutredning ny E16 Skaret - Hønefoss  

________________________________________________________________  
 
 
   
 
 Hole kommune                                                                                     
Kroksund, 1. mars 2013 
Viksveien 30 
3530 Røyse 
 
  
 
  
 
Vedrørende  Konsekvensutredning E16 Skaret - Hønefoss. 
 
  
 
I vedlagte dokument oversendes 
 
 "Merknad til konsekvensutredning ny E16 Skaret - Hønefoss 
 
med forslag til kommunedelplaner" . 
 
Merknaden gjelder i all hovedsak korridorer og traséer for strekningen Rørvik - Kroksund.  
 
I tillegg til selve merknadsdokumentet oversendes vedlegg som viser underskrifter fra flere personer som 
støtter vårt initiativ, begrunnelser og konklusjoner i merknaden.  
 
Det har ikke har vært noen aksjon i gang, men vi er veldig fornøyde med å ha møtt så mange 
sambygdinger og andre som er enige i viktigheten av å skjerme og bevare Kroksundet. Det gir oss grunn 
til å tro at antall støtteerklæringer kunne vært betydelig høyere dersom vi hadde gått bredere ut og 
aksjonert for saken.  
 
Vi har stor tillit til velvilje og åpenhet i den videre behandling, både fra kommunen og Vegvesenet sin side.   
 
  
 
Med vennlig hilsen  
 
Stein Sværi, Karstein Ljåstad, Frank Bratlie   og Tor Bråthen                      
 
________________________________ 
 
Denne epost har blitt kontrollert for virus og ondsinnet kode av Comendo <http://www.comendo.no>  
 
________________________________ 
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E16 SKARET-HØNEFOSS – PRIVAT FORSLAG TIL VALG AV TRASÉ 

 

 
Bakgrunn 

Bakgrunnen for mitt engasjement i denne saken er den meningsløse ødeleggelse av særegne 

friluftsområder, viktige miljøverdier og store kulturlandskap i Holebygda som et valg av 

grønn eller blå korridor vil medføre. Det at en ny veg skal føres fram gjennom bygda, må ikke 

føre til at noen av våre flotteste og minst berørte områder i kulturlandskapet blir skadet for all 

framtid. En vet fra all tidligere vegbygging at det ikke bare er arealer til den nye vegen som 

går med. God infrastruktur drar automatisk med seg et press på arealene langs traséen. I løpet 

av få år vil et betydelig merareal bli beslaglagt til ulike formål. Det mest nærliggende er at 

veiservicestasjonene, som nå ligger på Vik, vil søke etter nye arealer langs den nye traséen. 

Grønn og blå korridor berører i tillegg sårbare og verneverdige arealer samt viktige 

leveområder for de store viltpopulasjonene som utnytter kantsonene mellom skog og 

kulturlandskap og våtmarksområdene langs nedre del av Storelva. 

 

Steinssletta er berømt først og fremst på grunn av den snorrette vegen tvers over sletta. Her 

har vegen vært det naturlige innslaget gjennom lange tider, og etter min mening er det derfor 

heller ikke noe som er mer naturlig enn å videreføre dette. Med god planlegging vil det i 

tillegg være mulig å oppnå vesentlige miljøfordeler som vil gjøre vegen til et framtidsrettet 

prosjekt. Jeg vil i det følgende redegjøre nærmere for detaljene i mitt forslag fra Rørvik i syd 

til Y-krysset mellom Rv7 og E16 i nord. 

 

Rørvik til Steinssletta 

Fra Rørvik mener jeg at alternativ A2 etter rød korridor er det beste alternativet (vedlegg 1). 

Det vil være uholdbart å ikke ha en avkjøring mot Vik i den nye vegens levetid, som vi må 

anta er minst 100 år. Når en ny veg bygges må hovedfokus være at vegen skal brukes, ikke at 

den skal gjemmes bort! En må derfor ta en del av Smiujordet for å få til en slik forbindelse, 

men vesentlige arealer kan muligens spares ved å føre vegen nærmere mot Vik og få til en 

god kryssutforming og støydemping mot de nærmeste boligeiendommene. Tunnelen under 

Steinsåsen bør ende ut nært inntil gamlevegen over Steinssletta slik at den danner en god 

påkjøring mot nord. Tilsvarende lages en avkjøring mot syd som kobles til gamlevegen på en 

enklere måte enn det Vegvesenet foreslår. Langs denne avkjøringen kan også gang-

/sykkelvegen føres som i dag. 

 

”Den lille omvei” 

På denne måten kan Vik senter forbindes med nyvegen via ”Den lille omvei” med avkjøring 

fra syd ved Rørvik eller Smiujordet og påkjøring igjen i sydenden av Steinssletta, og motsatt 

vei ved ankomst nordfra. Da kan vegservicestasjonene på Vik fortsatt betjene den nye vegen, 

og det kan skapes grunnlag for ny virksomhet på Vik. Kanskje kan det være grunnlag for en 

”Outlet” i nærheten av vegservicestasjonene! Vik blir en støyfri lomme for hvile og rolig 

handel på turen. Har trafikkantene bedre tid, kan de også oppleve Sundvolden hotell, 

Krokkleiva, fjorden m.m. Her ligger mulighetene for den videre utviklingen av spennende 

opplevelser og gode sentrumsfunksjoner i Hole kommune. 

 

Steinssletta 

Jeg har beholdt den snorrette strekningen over Steinssletta for å videreføre dette berømte 

innslaget i landskapet (vedlegg 2). For å spare noe mer jordbruksareal, kan det imidlertid 

legges inn et par slake kurver for at vegen i enda større grad skal følge dagens trasé. Ved 

krysset med Seltevegen må det etableres en stor haug (”gravhauger” er et kjent innslag i dette 

gertmy
Tekst i maskinskrift
D12

gertmy
Tekst i maskinskrift



landskapet) med kulvertgjennomføring av ny E16 og en videreføring av Seltevegen over 

kulvertene fram til Kalkverksvegen for å opprettholde denne tverrforbindelsen i bygda. Til 

dette lokalvegnettet bør også Stein gård tilknyttes. Dersom det er ønskelig med en bedre 

lokalvegforbindelse mellom Gihleåsen/Sørum og Selte kan den gamle Fegata rustes opp. I 

nord kan gamlevegen benyttes som adkomstveg til eiendommene midt på sletta og til gang-

/sykkelveg. Med et slikt trasévalg deles svært få eiendommer etter nye linjer og gårdene får 

bedre forbindelse til sine arealer på begge sider av nyvegen. Heller ingen boliger blir direkte 

berørt ved denne løsningen. 

 

Miljøtiltak 

Langs ny E16 over Steinssletta bør det etableres ca 2,5 m høye jordvoller på hver side som 

tilplantes/gror til med blandet vegetasjon på siden mot kulturlandskapet. Mot vegbanene må 

det gå et sammenhengende viltgjerde som deler mellom veglegemet og krattskogen på 

utsiden. Enkelte steder hvor vegen må passere nærme bebyggelse m.m. må det varieres med 

annen type tilpasset støyskjerming, men hovedelementet bør være denne vegetasjonssonen. På 

den måten ”forsvinner” vegen ned i landskapet slik at den blir usynlig fra de fleste steder ute 

på sletta. Lokalvegnettet og gang-/sykkelvegen anlegges på utsiden av støyvollen og blir 

dermed skjermet mot det harde trafikkmiljøet på E16. I vegetasjonssonen kan også viltet finne 

sine veger, og det kan utvikles et lokalt lite viltmiljø for enkelte fuglearter og småvilt. Det 

finnes truede arter i kulturlandskapet som nettopp kan ha stor fordel av et slikt 

vegetasjonsbelte. Kulvertgjennomføringene ved Seltevegen bør være så lange at passasjen på 

toppen kan fungere som viltovergang med noe vegetasjon ut mot tunnelåpningene på hver 

side. 

 

Under Gihleåsen 

I nordenden av Steinssletta føres vegen i tunnel under Gihleåsen og kobles til blå korridor 

nedenfor Gussgården (vedlegg 3). Ved tunnelinnslaget på enden av Steinssletta lages en enkel 

avkjøring mot nord opp til en stor rundkjøring som både gir forbindelse med gamlevegen på 

Gihletoppen og til en tilsvarende påkjøring fra nord. Her vil trafikken fra Hadeland via Hønen 

og trafikken fra Ask og Helgelandsmoen få sin påkjøring mot syd. Trafikk som kommer fra 

det samme lokalvegnettet og som skal nordover, må bruke påkjøring ved Hverven eller 

Styggdalen. På denne måten spares vesentlige kostnader ved at store kryssløsninger ved 

Bymoen og Helgelandsmoen etter grønn korridor eller tilsvarende ved Bymoen og 

Gussgården etter blå korridor kan sløyfes. 

 

Kollektivtilbudet 

Dette alternativet vil ivareta et godt kollektivtilbud på en mye bedre måte enn både grønn og 

blå korridor. Fulle busser fra Hønefoss kan kjøre rett ut på motorvegen ved Hverven og kjøre 

direkte inn til Oslo. Andre kan ta vegen om Botilrud og kjøre ut på motorvegen etter 

Gihletoppen. Når trafikkgrunnlaget blir stort nok til å fylle hele busser i Vik-

/Sundvollenområdet kan tomme busser fra Hønefoss kjøre ut på motorvegen ved Hverven og 

ta av på enden av Steinssletta for å ta opp passasjerer der. De kan kjøre inn på motorvegen 

igjen ved Rørvik. Dette er bare en illustrasjon på den fleksibiliteten en slik vegløsning vil gi 

for et godt tilpasset kollektivtilbud. Det finnes flere gode alternativer for rutevalg som jeg 

ikke har beskrevet. 

 

Videreføring til Y-krysset 

Videre føres vegen nordover etter det nye alternativet på sydsiden av Hvervenkastet. 

Konsekvensutredningen har fått en sterk slagside ved at for mange alternativer er utredet 

under forutsetning om at vegen skulle gå i dagens trasé forbi Hvervenkastet. Det er unaturlig 



at dette prosjektet skal stoppe der, og det er nå utvidet til Styggdalen. Det gir muligheter for å 

velge alternativer som er langt bedre enn de Statens Vegvesen har utredet. Styggdalen er 

selvsagt også feil sted å stoppe dette prosjektet når E16 og Rv7 skiller lag noen hundre meter 

lenger nord. 

 

Forslaget oversendes med et sterkt ønske om ny veg og bevaring av Holebygdas særpreg, 

viltpopulasjoner, biologisk mangfold og viktige kulturlandskap! 

 

 

Røyse 6.03.2013 

 

Rolf Hatlinghus 

Ødegårdsveien 32 

3530 Røyse 

Tlf: 90843580 









 

________________________________________________________________  
 

Fra:   Susan Rødsjø  

Sendt: 08.03.2013  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:    

________________________________________________________________  
 
 
 Vi ønsker å komme med innsigelser mot forslaget til E-16 som vil legge et kryss på Smiujordet. 
  Vi kjøpte i 2007 en halvdel av de 5 tomannsboligene som heter Gamleveien Boligsameie,og ligger ved 
rundkjøringen på Vik. 
  Før kjøpet ringte jeg til Hole kommune for å spørre om det fantes noen som helst planer om noe annet 
enn landbruksdrift på det flotte jordet som ligger bak husene våre. "Nei! Ingen planer om noe annet enn 
dyrket mark i all overskuelig fremtid" var svaret da. Det virker lite troverdig at kommunen ikke kjente til noe 
av dette med at E-16 muligens kan ødelegge hele Hole-bygda en dag i fremtiden!! 
  
   Med et barn på vei ønsket vi et trygt,fredelig og godt liv for henne og oss selv i en god bygd. 

enda en god grunn til å komme seg ut av Oslo og til 
roligere,tryggere,mer oversiktlige forhold. Jeg har levd det meste av mitt 48-årige liv i Groruddalen,kjenner 
problemene med trafikkstøy og plager av å ha for mange biler,for store veier i nærmiljøet. Dette er saker 
kropp og sjel merker både dag og natt,og som kjører mistrivsel og stressfaktorene høyt til værs. Og 
selvfølgelig mye større trafikk. 
  
     Slik det ser ut på plantegninger vil av/påkjøringen til et evt kryss på Smiujordet gå ca 15 m fra våre 
hager/soveromsvinduer/lekeplass for barna. Dette ødelegger alt vi drømte om,alt vi kom til Hole for..et 
fredelig sted,en liten,trivelig hage,trygt utemiljø..frisk luft og nattero. En av de tingene jeg koser meg mest 
over,er når natten kommer,kunne lukke opp vinduet og høre på stillheten,puste den friske luften!!  
Ubetalelig,når man i Oslo var vant til bilder som kjører,parkerer og ruser 5m fra soveromsvinduene.  
  
   Min familie har i mange år,fra lenge før jeg kom til verden,lovprist stedet jeg ble kjent med som 
Ringerike (nå har jeg lært at det er et skille mlm Ringerike og Hole,men får se litt stort på det). Min mor 
gjette kuer på den haugen v jordet engang på 50-tallet..fjorden,naturen,freden og roen var vidunderlig for 
familien som til vanlig bodde midt i Oslo. En tur til Ringerike var balsam for sjelen..og jeg følte meg så 
heldig som kunne flytte hit og få alle disse godene inkludert i prisen for vår 2-mannsbolig. Med planene 
som spøker nå,har verdien for vår del fått et stort minus foran! 
  På den andre siden av slekten har jeg Arne Paasche Aasen som også lovpriste disse traktene i vakre 
ord,så jeg vil si jeg fikk det inn med "morsmelka" at dette er et av  de flotteste stedene på jorda:-) 
  
Vær så snill å høre på folk som bor i denne bygda,la oss slippe at det ødelegges og raseres med dette 
krysset på Smiujordet. Kanskje noe må gjøres med E-16,men det er jo utrolig at ikke det heller satset mye 
mer på kollektivtrafikken her i bygda!! Uten førerkort og bil er det mange jobber man ikke kan ta..pga 
vanskelig (umulig) tilgjengelighet. Og det trenger ikke være så lange avstander,det er vel så mye tidspunkt 
på døgnet/helg m.m. Jobber man f.eks på sykehuset og bor i Hole er det store problemer om man jobber 
vakter og ikke har bil.  
  
   Dette var vårt "lille"hjertesukk angående vårt gode,lille bomiljø her i Gamleveien Sameie,vi bor i nr 
210,og ønsker å kunne fortsette med det,slik at vår 5 år gamle datter kan fortsette oppveksten i huset hun 
har bodd siden hun ble født,leke i hagen hun elsker,leke med nabobarna ute på lekeplassen,ha et bra liv.  
  
                          Håper dere hører på oss innbyggere/velgere i kommunen,og lar oss få ha 
bomiljøet i god behold,med frisk luft og gode boforhold for store og små. 
                           
                                          Vennlig hilsen Susan Rødsjø 

gertmy
Tekst i maskinskrift
D13



 

________________________________________________________________  
 

Fra:   Arild Løken  

Sendt: 08.03.2013  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  E-16  

________________________________________________________________  
 
 
 Innspill ny E-16.   8 mars 2013 
  
Som grunneier i Hole kommune ser jeg frem til at ny E-16 , 4 felts motorvei til Oslo endelig skal bli realitet. 
Det må være nok lapping på den gamle veien nå. 
Jeg har kjørt denne nesten daglig i 40 år og sett nok ulykker og nesten ulykker og stått timesvis i kø. Det å 
bygge midtdelere gjør ikke saken bedre. 
Vi lever i 2013 , og ikke på 1950 og 60 tallet, selv om fartsgrensene gjennom Hole er den samme i dag 
som da, nemlig 70 km/t. Men trafikken er så mye mye større. 
At endel jord vil gå med , må vi bare være villig til å ofre. 
Nå må det være nok med utredninger. 
Ser frem til anleggsstart så fort som mulig. 
Støtter grønn korridor A1a. Pen bro over Kroksund og kort tunnel. 
  
Mvh 
Arild Løken 
Røyseveien 134 
3530 Røyse 
________________________________ 
 
Denne epost har blitt kontrollert for virus og ondsinnet kode av Comendo <http://www.comendo.no>  
 
________________________________ 
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Merknad til konsekvensutredning ny 

E16 Skaret - Hønefoss 
Med forslag til alternativ trase/veilinje for broen Rørvik – Kroksund innenfor båndleggingsonen i  

kommundedel plan for alternativ A1a grønn og A1b blåkorridor .   
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Sammendrag 
Vi er av den oppfatning at det finnes andre alternativer til vegvesenets forslag til veilinje over 

Kroksundet.  Forslaget er å flytte veilinjen helt sør i båndleggingssonen. 

Det er viktig at de som benytter seg av fjorden og innbyggere i Hole kommune som skal leve med 

broen i mange generasjoner, opplever at den fremstår som estetisk og ikke” deler” Kroksundets 

unike karakter.  Indre Tyrifjord må ikke oppleves som en fjord med broer som står tett i tett. 

Vi som er brukere av fjorden og område rundt Kroksundet, oppfordrer på det sterkeste at det også 

legges vekt på at veien og broens trase også skal fremstå estetisk og gli naturlig inn omgivelsene, sett 

og opplevd fra brukere av fjorden og beboere i området.  

 Det vil tjene fellesskapet og Hole kommunes interesser å opprettholde Kroksundet som 

”eventyrbygdas” varemerke. En firefelts motorveg i svinget bru langt inn i sundet vil ødelegge dette 

for all fremtid.  Vi oppfordrer på det sterkeste at man flytter veglinjen og broens trase lengre sør, slik 

at broen går inn sør av Thistangen, og inn i sundet øst fekjæråsen, og videre inn i tunell. 

Bru over Kroksund 
Jeg og min familie bruker Tyrifjorden og område rundt Kroksund til rekreasjon sommer som vinter. Vi 

er ikke motstander av ny E16, men vi er av den oppfatning at det finnes andre alternativer til 

vegvesenets forslag til veilinje over Kroksundet.  

For det første, er vårt innspill rundt veilinjen som er foreslått i alternativ A1a grønn og A1b 

blåkorridor er at denne vil fremstå som et alternativ som ”deler” det idylliske kroksundet på en lite 

estetisk måte.  

Flere hevder at estetikk er viktig når man anlegger en ny vei, slik at de som benytter veien, kan se og 

oppleve den vakre Hole bygda fra bilvinduet.  

Etter vår mening bør hensynet til de som benytter seg av fjorden og innbyggere i Hole kommune 

som skal leve med broen i mange generasjoner, veie tyngre enn ”naturopplevelse” for 

forbipasserende på E16.  Derfor er det viktig å bevare fjorden og Kroksundets unike karakter.  Uten at 

sundet deles av en bro, som kan legges lengre sør. 

Vi som er brukere av fjorden og område rundt Kroksundet, oppfordrer på det sterkeste at det også 

legges vekt på at veien og broens trase også skal fremstå estetisk og gli naturlig inn omgivelsene, sett 

og opplevd fra brukere av fjorden og beboere i området.  

 Det vil tjene fellesskapet og Hole kommunes interesser å opprettholde Kroksundet som 

”eventyrbygdas” varemerke. En firefelts motorveg i svinget bru langt inn i sundet vil ødelegge dette 

for all fremtid.  Vi oppfordrer på det sterkeste at man flytter veglinjen og broen trase lengre sør, 

slik at broen går inn sør av Thistangen, og inn i sundet ved øst fekjæråsen, og videre inn i tunell. 

 

 

 



For det andre, vil foreslått veglinje ligge så nært et av Norges flotteste bo og rehabiliterings hjem for 

eldre (Hole bo og rehabiliteringssenter, som er et av de mest idylliske steder å bo for eldre etter et 

lang liv.  

Vil kommunen virkelig erstatte dagens utsikt, hvor de kan se: rådyrene utenfor vinduene sine, 

båtlivet på fjorden, svanene som lander majestetisk i Kroksundet. Med en gedigen betong 

konstruksjon, med vilt gjerder og støyskjerm som holder naturen unna. For ikke å snakke om støy, 

støv og annen forsøpling som følger med. Er det slik Hole ønsker å hedre de eldste innbyggerne, når 

tiden er kommet for å hvile ut og kunne oppleve frisk luft, vakker natur på sitt beste? 

For det tredje: Videre vil en slik trase også hindre videre utbygging og utvikling sørover for Hole bo – 

og rehabiliteringsenter. 

Begge sider av sundet fra Elstangen til Sundvollen er bebodd. Alle her vil være tjent med at vegen tar 

av mot fjorden lenger sør enn foreslått. Hole kommune har i de senere årene satset stort på 

etablering av et stort boligområde i Klokkerlia/Elstangen. Folk som etablerer seg her vil ikke ønske en 

firefelts motorveg mellom seg og fjorden.  

For beboere i nedre Kroksund er løsningen katastrofal.  Et helt boligområde og nabolag blir nærmest 

rasert. De som antas å kunne bli boende vil få levevilkår som ingen vil ha.  

Det må være Hole kommune – og andre myndigheter – sin oppgave å beskytte eksisterende 

boligområder så langt man kan, dersom fellesskapets interesser samtidig kan ivaretas.  I denne 

sammenheng er det først og fremst politikernes oppgave og plikt å tenke mer enn bare økonomi.  

Forslag til justering av trasé for fjordkryssing i båndleggingssonen 

Forslaget under merket i blått, er i overenskomst med kommunedelplanen for alternativ A1a og A1b. 

i”Kartet under viser eksempel på kommunedelplan for alternativ A1a. I kommunedelplanen er det 

angitt en mulig veglinje og en båndleggingssone rundt denne. I senere planlegging vil det bli arbeidet 

videre med veglinja, og den kan bli flyttet innenfor båndleggingssonen.”

 



Begrunnelser for forslaget:  
 Bevare det vakre og unike Kroksundet 

 Virke sterkt dempende på negative miljømessige forhold for store deler av kommunens 

boligområder og Hole bo rehabiliteringssenter  

 Øke avstandene mellom eksisterende bro og ny bro 

 Unngå rasering av bebyggelse og bomiljø i nedre Kroksund  

 Forslagene vil i ulik grad sammenfalle godt med krav som er framlagt av et stort antall 

innbyggere som vil unngå nedbygging av jordbruksarealer.  

Så langt jeg kan se vil ingen boliger bli direkte rammet i forslaget om endring av veglinje  

---------------------------------- 
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Løkenmoen 10.03.2013 

Kommentarer til E16 Skaret-Hønefoss 

Formålet med å lage en ny veg. 
Det å kunne tilby befolkningen en ny vei for fremtiden 
er og må være en selvfølge for en videre utvikling i vårt 
samfunn. Veien som bygges må kunne tåle trafikken 
for de neste 50-100 år. 
Trasevalg 
Når de gjelder hvilken trase som skal velges er det kun 
grønn linje som vil dekke formålet, men noen små 
justeringer kan forbedre traseen. 

3.4.2 Delstrekning 2 Rørvik-Bymoen 
Alternativ 12 (bru og lang tunnel) 
Enig med halvt sørvendt kryss, men krysset trekkes litt 
mot vest slik at brua blir rett og lander på nordsiden ca. 
250 meter vestenfor den skisserte løsningen, inn i vika 
hvor det står to hytter i dag. Her starter tunnelen. 
Med dette alternativet kan det legges jernbanebru 
paralelt med veibrua og fortsette med jernbane på hele 
strekningen, når og hvis denne blir bygget. Det 
viktigste argumentet for å flytte den nordlige landingen 
for brua er å skjerme bebyggelsen som ligger i dette 
området, for støy. Veivesenet kan ikke ha oppfattet at 
her ligger Hole’s nye sykehjem! 
Den lange tunnelen er det eneste alternativet for å 
spare matjord og for å skjerme hele Viksområdet for 
støy og veistøv.  

3.4.3 Delstrekning 3: Bymoen-Styggedalen 
Fullt kryss på Bymoen gjør at krysset ved 
Helgelandsmoen kan utgå da kjøreavstanden er svært 
kort. Ved å fjerne dette krysset, spares areal og veien 
kan støyskjermes bedre i dette området. Mellom 
Bymoen og Helgelandsmoen bør det anlegges flere 
kulverter for å kunne bruke løypenettet som er i 
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området. Dette er gjort mange andre steder i Norge 
med godt resultat!  

3.4.4 Linjer i grønn korridor 
Alternativ 12 er det absolutt beste, og med hastighet 
på 100 km/t.  

3.4.5. Tiltak på eksisterende veger ved ny veg i grønn 
sektor. 
Utbygging av den  eksisterende vegstrekningen fra 
Styggedalen til Eggemoen må gjennomføres for å få 
bukt med en håpløs trafikk i Hønefoss. 
Trafikksituasjonen vil løse seg selv, uten at større 
inngrep trengs i sentrum, da omkjøringsveien vil bli 
brukt! Hønefoss har i dag 6 alternative veier til og fra 
sentrum. 

Jeg må på det sterkeste oppfordre Hole’s politikere til å 
fremvise politisk handlekraft, og å arbeide aktivt med å 
påvirke Ringerike kommune til å velge samme korridor. 
Hvis dere nå ikke blir enige, viser dere nok en gang at 
dagens demokratiske prinsipper når det gjelder 
veibygging i Norge, er totalt ubrukelig! 

Dette er en kort oppsummering av mine personlige 
meninger om en ny veitrase og det videre arbeidet i 
forbindelse med dette. 

Hilsen Arne Ramsland 
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Hole kommune vil bli sterkt berørt av ny E16. Jeg tror imidlertid det vil smerte mer enn 
mange  av oss ønsker.  Jeg har inntrykk at de fleste mener at ny 4 felts E16  er viktig, om 
ikke avgjørende, for videre utvikling av vårt distrikt.   Kanskje det, men det spørs 
selvfølgelig hvilken utvikling man ønsker.  Jeg tror ikke det vil  gavne Hole kommunes  
innbyggere på sikt å få en ny bred korridor som krysser tvers igjennom vårt unike 
miljølandskap og hvis eneste hensikt er å bringe biler raskest mulig tvers gjennom 
bygda. En ny trase i blå eller grønn korridor vil etter min mening amputere Hole 
kommune. En amputasjon er som kjent irreversibel og nye E16 slik veivesenets 2 
fremste alternativer er fremlagt tror jeg vil ødelegge selve sjelen i vår vakre bygd. Når 
man ferdes ute på Røyse halvøya så er det fred og harmoni som preger landskapet.  En 
ny stor motorvei, som skjærer gjennom det vakreste av holelandskapet fra sør til nord i 
bygda vår, vil lage sår som ikke kan gro og gjøre uopprettelige skader. 
Våtmarksområder, kulturlandskap, rekreasjonsområder med joggestier, skiløyper og 
badeplasser blir høvlet vekk for alltid. Jeg tror at livskvaliteten for mange holeværinger 
vil bli dårligere. Mange som har flyttet til Hole kommune har valgt å bosette seg her 
nettopp fordi miljøet er så unikt, så familievennlig, så innbydende og lett å bruke. ”Bedre 
sted finnes ikke på jord”, sier flere jeg kjenner. Jeg forventer ikke at folk som ikke har 
kjennskap til Hole og de som ikke har vært rundt i vår vakre kommune vil kunne sette 
seg inn i hvilke negative konsekvenser en stor og bred ny motorvei i de 2 angitte traser 
vil ha, men jeg håper og tror det er mange som bor i vårt distrikt som setter pris på det 
unike landskapet og den roen  som man får her ute på Hole bygda. Jeg vil derfor 
oppfordre Hole kommune og veivesenet å velge bort grønn og blå korridor og i stedet 
tenke fremtidsrettet hvor hensynet til mijlø og menneske, inkludert gode kollektive 
løsninger er bedre vektlagt. 
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Innsigelse om trasevalg nye E16 Rørvik-Styggdalen 

 

Når nå trasevalg skal velges får denne strekningen anbefaler vi Grønn korridor med 

tunell under fjorden, alternativ 6. Da vi som elsker og forguder denne Holebygda, ikke 

ønsker å ødelegge idyllen og fjorden våres. En ikke prissatt konsekvens, men som betyr så 

utrolig mye får oss.  Dette alternativet er det dyreste alternativet i grønn korridor, men vil 

spare bygdefolket får mest mulig støy, ødelegge minst skog/dyrka mark og sørge får at 

gjennom strømninga/vann utskiftinga ikke blir forringet, (konsekvens er mer gjengroing i 

indre del av Tyrifjorden).  

Videre er det en forutsetning at det fra Bymoen til Styggdalen blir bygget viltgjerder og en 

rekke kulverter slik at folk, dyr og landbruksmaskiner kan krysse veien trykt.  

Samtlige andre alternativ vil gjøre store konsekvenser får kulturlandskapet, fjorden, 

ødelegge naturreservater og lage et mye større sår i bygda vår. 

 

 

Marte Rognlien 

Nils Kristian Ødegaard 
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Hole kommune 

postmottak@hole.kommune.no 

 

 

 

 

HØRINGSINNSPILL – NY E16 SKARET – HØNEFOSS 

 

Vi er enige i vurderingene til Statens vegvesen når det gjelder å ikke prioritere rød og rosa 

trase. En ny firefelts motorveg over Steinssletta vil være svært ødeleggende for 

kulturlandskapet og vil dessuten beslaglegge store mengder viktige og verdifulle 

jordbruksarealer. En ny firefelts motorveg i rød eller rosa trase vil gå gjennom det utvalgte 

kulturlandskapet Steinssletta, som er ett av kun 22 områder med slikt status i Norge. Gjennom 

prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har staten gjennom Direktoratet for 

naturforvaltning, Riksantikvaren og Statens landbruksforvaltning investert store ressurser for 

å bevare dette verdifulle landskapet. Det ville være et stort paradoks dersom en annen statlig 

institusjon som Statens vegvesen eller kommunene Hole og Ringerike kun få år etter 

opprettelsen av det utvalgte kulturlandskapet bidrar til å ødelegge denne statusen.  

 

En ny firefelts motorveg gjennom Hole vil bli et stort inngrep uansett hvilken korridor som 

velges. Både blå og grønn korridor vil berøre viktig kulturlandskap, beslaglegge store 

områder med dyrket mark, og samtidig bli en visuell og fysisk barriere som vil dele 

kommunen i to. Grønn korridor er planlagt i nærheten av flere verneområder, blant annet ved 

våtmarksområdet rundt Storelva. Det må imidlertid understrekes at grønn trase ikke vil berøre 

disse verneområdene direkte. I konsekvensutredningen fremgår det videre at grønn korridor er 

planlagt gjennom et foreslått vernet areal i samme område. Status på dette vernearbeidet synes 

imidlertid å være noe uklart, da området blant annet ikke fremgår i Direktoratet for 

naturforvaltnings egen database (Naturbase), der slike foreslåtte verneområder vanligvis klart 

fremgår. Vi mener derfor det påståtte foreslåtte verneområdet bør tillegges mindre vekt i 

denne sammenheng. Etter vår vurdering har Statens vegvesen lagt ubegrunnet stor vekt på at 

kryssingen av våtmarksområdet vil kunne splitte opp og dele det foreslåtte verneområdet. 

Vegvesenet skriver selv i konsekvensutredningen at området er stort og at en ny veg ikke i 

vesentlig grad vil påvirke verneverdiene. Sannsynligvis vil de påståtte negative virkningene 

på naturmangfoldet i området i stor grad kunne reduseres gjennom avbøtende tiltak og god 

detaljplanlegging. Dette taler for at mulig påvirkning på det mulig foreslåtte verneområdet 

ikke må tillegges avgjørende vekt ved valg av trase for et vegprosjekt med positive 

nyttevirkninger Ringeriks-regionen og på sikt for alle som ferdes mellom Oslo og Bergen.     

 

Undertegnede mener det beste alternativet er grønn korridor med lang tunnel mellom 

Kroksund og Bymoen, omtalt som alternativ A12a. Alternativet er ca. 800 MNOK dyrere i 

investeringskostnader enn vegvesenets prioriterte alternativ uten tunnel ( A1a). Etter vår 

vurdering vil imidlertid de ikke-prissatte konsekvensene i form av reduserte 

barrierevirkninger og bevaring av viktige jordbruksarealer og kulturlandskapet i Hole, 

utvilsomt oppveie de økte investeringskostnadene på lang sikt. En firefelts veg er et 

irreversibelt tiltak som vil forandre kommunen for alltid, og 800 MNOK for å fortsatt bevare 

en helhetlig kulturlandskap og en kommune som henger sammen uten store barrierer vil i en 

slik sammenheng være en svært rasjonell investering. Til sammenligning er Hardangerbrua 

mellom Bruravik og Brimnes kostnadsberegnet til om lag 2,3 milliarder kroner, noe som av 

vegmyndighetene også er vurdert å være et samfunnsmessig rasjonelt prosjekt. En tunnel 

mellom Kroksund og Bymoen vil være et viktig og nødvendig avbøtende tiltak til Hole 
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kommune, som må avgi store areal til en ny firefeltsveg med alle de negative virkninger dette 

medfører. Nyttevirkningene for holeværingene og Hole kommune som helhet er relativt 

begrenset, samtidig som vegen vil gå gjennom store deler av kommunen og gi negative 

virkninger. Etter vår mening vil det være rasjonelt å gi noen avbøtende tiltak til kommuner 

som blir mest berørt og som må tåle de ulempene slike samfunnsnyttig vegprosjekter påfører. 

En slik tilnærming vil lette gjennomføringen av prosjektet, og samtidig gi miljømessige gode 

prosjekter. Til tross for at samfunnsøkonomene i Statens vegvesen mener et slikt avbøtende 

tiltakt dette vil redusere den netto nytteverdien av prosjektet, må det understrekes at 

nytteverdi med alternativ A12a fortsatt er stor positiv.       

 

Vi ber Hole kommune bruke sin rolle som planmyndighet til kommunens beste og sørge for at 

alternativet med grønn korridor og lang tunnel mellom Kroksund og Bymoen blir planlagt. Et 

slikt alternativ vil være rasjonelt gjennom positiv samfunnsnytte (anslått til 860 MNOK i 

konsekvensutredningen) og det klart miljømessig beste alternativet for Hole kommune.        

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

 

Hans Jørgen Bihli      Marthe Ingeborg Bihli 

 

Filerveien 2       Vollgata 86 

0684 Oslo       3512 Hønefoss 



Gry Hammer 

Røyseveien 138 

3530 Røyse 

 

 

Hole Kommune 

Viksveien 30 

3530 Røyse 

E16 Skaret - Hønefoss. Konsekvensutredning – protest.  

Viser til Statens vegvesens konsekvensutredning for ny E16 på strekningen Skaret - Hønefoss.  

Vegvesenets anbefalte alternativ A1a i grønn korridor samt alternativ A1b i blå korridor vil 

medføre en storstilt utbygging i Vik sentrum og vårt nærmiljø. 

En slik utbygging vil få store negative konsekvenser for vårt bomiljø og barna våre sitt 

nærmiljø og vi protesterer instendig mot begge forslag som vil gi økt trafikk, forurensing og 

støy. 

Vi synes også det er trist at verdifull jord og utmark vil bli valset ned til fordel for en 

trafikkmaskin som for alltid vil ødelegge vårt eventyrlige landskap og viktige verdier i form 

av umistelig matjord og fredede våtmarksområder i vår kommune, dersom en av de foreslåtte 

alternativene blir valgt. 

Ikke minst føler vi oss rundlurt av vår egen kommune da vi for 4 år siden ble forsikret om at 

det ikke forelå reguleringsplaner, kommunedelplaner eller annet som kunne ødelegge/endre 

noe i nærområdet vi kjøpte hus. Hadde vi blitt informert om dette, hadde vi aldri kjøpt hus der 

vi gjorde og det føles ikke lenger slik det gjorde å bo her, da vi kjenner på at dette kan bli tatt 

fra oss, dersom Statens Vegvesen sine forslag til trasé blir gjennomført. 

Dersom Hole Kommune med åpne øyne går inn for å støtte seg til Statens Vegvesen sine to 

alternativer vil jeg påstå at vi ikke evner å tenke langsiktig nok. Umistelige verdier går tapt og 

vil ikke lenger representere det eventyrlige, jordrike, vakre og fredelige vi som innflyttere lot 

meg lokke av da vi flyttet hit. Måtte dere gå inn for det mest skånsomme for Hole kommune 

sine innbyggere og se nytteverdien av å bevare det som nettopp gjør kommunen så verdifull.  

Jeg minner også om at Fylkesmannen i Buskerud har varslet innsigelser til de 4 alternativer 

som det er utarbeidet plankart for og mener at A12a, med lang tunnel fra Kroksund til 

Bymoen, er det mest skånsomme alternativ for befolkningen langs traséen. Vi støtter 

Fylkesmannen sitt syn. 

 

Med hilsen 

Gry Hammer og Vegard Tunes 

Røyseveien 138 

3530 Røyse 
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Myhren Gert

Fra: Ole Rishovd <ole.norgetre@gmail.com>
Sendt: 14. mars 2013 22:34
Til: Myhren Gert
Kopi: Brandt Nils
Emne: Ny E-16 \ Busund Gård \ Ole Rishovd

Hallo 
 
Jeg har eiendommen Busund Gård ( 42/11+18), som blir berørt av Grønn Korridor fra Storelva til FV 162 
Busundveien. 
 
Jeg var tilstede på begge informasjonsmøtene og merket meg at alle som sa noe imot … hadde en eller annen 
egeninteresse av å si det de sa. 
Ingen ønsker vel å få en motorveg gjennom sin egen eiendom. I mitt tilfellet er Grønn Korridor plottet in 
gjennom indrefileten av eiendommen. 
En ny motorveg må nødvendigvis passere mange indrefileter på sin veg. Jeg vet at argumentet indrefilet er 
intet argument i denne sammenheng. 
Det som er viktig for meg er at den korridoren som Vegmyndighetene velger er den BESTE, selv om det skulle 
medføre at vegen kommer gjennom min eiendom. 
Med det BESTE mener jeg at traseen som velges, er det riktige valget for fremtiden med alle de parametrene 
som inngår i denne prosessen. 
 
På Vik spurte jeg deg om det er mulig å legge vegen/brua lenger syd-vest men dog innenfor skravert felt ?  
Du antydet at det kunne være mulig ved å legge inn en kurve fra Fredenshavn ( der hvor brua entrer elva ). 
Ønsket er å få brua lenger unna gårdstunet og samtidig få størst mulig uberørt areal på den siden. 
Vil tro at det også vil være positivt for mine gode naboer langs Busundveien og Salmakerplassen. 
 
Støy fra en motorveg som ligger 10 – 12 m over bakkenivå vil merkes på lang avstand. Her vil også elven gjøre 
at lyden bærer lenger… 
Er det noen planer for ekstra støyskjerming på denne strekningen. Dette vil også være av stor betydning for 
ALLE som oppholder seg dette området. 
Dette gjelder også dyre og fuglelivet innenfor det foreslåtte verneområdet ,som ligger midt i denne korridoren.
 
Jeg håper at dere vil ta mine kommentarer med i det videre arbeid.  Lykke til.. 
 
Med vennlig hilsen 
Ole Rishovd 
Busund Gård 
Mobil 900 92 655 
ole.norgetre@gmail.com 
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__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 8118 
(20130314) __________ 
 
The message was checked by ESET NOD32 Antivirus. 
 
http://www.eset.com 
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.slv. lNq. li,ilff. ooon"rHavn enk.

oDDqEtR- FrAvN 8#i',å:il:
Org.nr.: 987594039

Mob.tlf.: 90209393

E-post o-havn@broadpark.no

Hole kommune,
Viksveien 30,
3530 Røyse Dato: 12.03j3

Merknad til kommunedelplan for E16 gjennom kommunene
Hole og Ringerike

Jeg viser til annonsering på nettsiden til Hole kommune om offentlig ettersyn av
konsekvensutredning og forslag til kommunedelplan for E16 gjennom Kommunene
Hole og Hønefoss.

Siden denne saken handler om hovedveien mellom Oslo og Bergen og har stor
betydning for framføring av Bergensbanen i same området, ønsker jeg å fremme en
merknad.

Den 13.02.13 var jeg til stede på et folkemøte i Hole, der Statens vegvesen
informerte om utredningen og arealplanen og der det store fremmøte av folk gav
uttrykk for sin mening.

Min tolkning av dette møtet var at Statens vegvesen helt klart ønsket såkalt Grønn
korridor alternativ 1,(bru over Kroksundet, kort tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen,
kryss på Smiujordet og deretter vei i dagen ti! Bymoen), mens folket ønsket Grønn
korridor alternativ 6. (Lang unde§øisk tunnel mellom Rørvik og Bymoen og kryss på

Bymoen).

Kompromisset som sannsynligvis til nød kan aksepteres av begge parter er Grønn
korridor alternativ 12, dvs Bru over Kroksundet deretter lang tunnelfra brua og helt
fram til Bymoen.
Den store fordelen med dette alternativet ved siden av at området skjermes for støy
og visuellforurensing er at det legger til rette for at traseen kan benyttes av en
kombinasjon av E16 og Ringeriksbanen. Jeg oppfattet at Statens vegvesen allerede
har utredet en bruløsning for en slik kombinasjon.

Vedlagt følger skisser som viser en !øsning på en slik kombinasjon med
jernbanestasjon i kommunesenteret Vik og en jernbane som konsekvent følger E16
gjennom Hole kommune. Løsningen er slik at jernbanestasjonen er det eneste delen
av banen som er synlig i dagen utenom der E16 er synlig.
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De negative konsekvensene av en slik framføring aviembanen er så lik det som er
utredet for E16 at det i kommunedelplanens bestemmelser bør kunne legges inn en
setning som åpner for slik løsning dercom det blir aktuelt å bygge banen i nær
framtid.

Med vennlio hilsen

o, #1
Oddgeir Håvn

Vedlegg:

1. Trase for El6lRingeriksbanen giennom Hole kommune
2. Jembanestasjon i kommunesenteretVik (trase)
3. Tvensnitt av Jembanestasion i kommunæenteret Mk
4. Tvensnitt av E16/Ringeriksbanen fra Bymoen mot Høryefoss











 

________________________________________________________________  
 

Fra:   Leif Bjarne Iversen  

Sendt: 13.03.2013  

Til:   Postmottak;postmottak@ringerike.kommune.no  

Kopi:    

Emne:  Merknader til konsekvensutredning og kommunedelplan - E16 Skaret - Hønefoss.  

________________________________________________________________  
 
 
 VI SIER ET BASTANT NEI TIL MOTORVEIEN! 
 
 
 
Da den såkalte "Panoramaveien" ble bygget på slutten av 1980-tallet førte det til temmelig 
alvorlige konsekvenser for vår del. Vi fikk store støyproblemer, vannforsyningen ble nesten 
ødelagt, og tilgjengeligheten til det unike området opp mot Krokskogen ble nesten gjort 
umulig. Disse erfaringene forplantet seg i hele området, og vi ser med stor frykt fram mot 
en ytterligere utvidelse av veiene  i Hole kommune. Bygda blir delt i to, og kommunika- 
sjonen mellom mennesker og natur blir enda vanskeligere enn på det nåværende tidspunkt. 
 
 
Vår slekt har siden ca.1850 hatt bo- og (nå) feriested på/ved Høgkastet i Hole kommune og ser  
meget alvorlig på at arealer i Hole kommune med noe av landets fineste matjord og et unikt  
kulturlandskap ødelegges med fire-felts motorvei. Det kan vi ikke sitte rolig og se på! 
Vi forbauses over at regionen Ringerike med åpne øyne kan komme til å ødelegge sitt eget 
unike naturmiljø og helheten av kulturlandskap. Vi forstår ikke tankegangen til politikerne i 
de respektive kommunene. De burde skamme seg! 
 
 
Statens Vegvesen anbefalte nylig to alternative korridorer for motorveien E16 mellom 
Skaret og Styggedalen (Hønefoss). Ifølge Vegvesenets dokument har både "grønn" og "blå" 
korridor betydelige negative konsekvenser for både natur- og kulturmiljø i begge de berørte 
kommunene, Hole og Ringerike, men de er billigst og enklest å bygge. 
Vi kan ikke akseptere disse store inngrepene i Holes unike natur- og kulturmiljø, der noe  
av landets flotteste matjord viker for motorveiplanen.  
 
 
Heldigvis startet regjeringen helt nylig arbeidet med å lage en norsk handlingsplan for  
mangfoldet i naturen (FN-konvensjonen om biologisk mangfold). Med denne planen forplikter 
Norge seg til å bevare naturens mangfold og ikke sluke i seg store områder av natur slik 
en ny motorvei til Hønefoss bærer bud om. Forbruket av naturen blir dessuten enormt hvis  
en Ringeriksbane kommer i tillegg til motorveien, da en slik jernbane vil dure på dobbelt- 
spor gjennom den samme naturrikdommen. 
 
 
Vi mener at det bør satses på å gjøre eksisterende E16 mer trafikksikker enn nå, 
istedenfor å trumfe gjennom det nye prosjektet. En forbedring av "Gamleveien" mellom 
Rørvik og Hvervenkastet til byen Hønefoss kan over en kort periode gjennomføres  
for et langt rimeligere beløp enn ved å anlegge motorveien. Veivesenet er allerede kommet  
godt i gang med midtdeler langs dagens E16 og kan derfor fortsette med flere tiltak til 
en trafikksikker vei. 
 
 
Det ropes nesten daglig om straks å få bygget en ny 4-feltsvei, men i rushtrafikken 
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viser det seg daglig at inn- og utkjøringen til/fra Hønefoss er det største trafikale problem.  
 <https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif>  
Hønefoss-trafikken er et lokalt ansvar for Ringerike kommune. Rydd opp i egen 
kommune, Ringerike! 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Else og Leif B. Iversen 
Sjåstadveien 45 
3405 Lier 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
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Merknad til trasevalg E 16, grønn korridor A1a 

Gunvor Bollingmo,   

gmarib@hadeland-energi.net 

 

Argumenter for «lang» tunnel Kroksund – Bymoen, A12a og A12b: 

Statens vegvesen anbefaler at ny E16 skal gå i dagen fra Fekjær med kryss og tilfartsvei på 

Smiujordet, videre gjennom Borgenmoen til Bymoen( Grønn A1a og  Blå A1b). Anbefalingen gjøres 

tiltrås for at denne traseen har de største negative konsekvenser for dyrka mark, kulturlandskap, 

biologisk mangfold, kulturminner og friluftsliv. Det slås endog fast at anbefalingen strider mot 

nasjonale målsettinger.  En må spørre seg om hvorfor vi bruker penger og tid på å lage lover, 

forskrifter og sårbarhetsanalyser når det allikevel ikke tas med i vurderingene. Det er den billigste 

traseen som anbefales til tross for store negative konsekvenser! Blander vegvesenet fag og politikk? 

Til syvende og sist må det være Storting og regjering som bestemmer hvor mye penger vi skal bruke 

for å skjerme matjord og biologisk mangfold slik det har nedfelt seg i lovgivningen. 

Statens vegvesen har gjennomført sårbarhetsanalyser i 2008. Slike sårbarhetsanalyser bygger på det 

materialet en finner om området i Naturbase/Artdatabanken og evt nye besøk i felt. Slike 

sårbarhetsanalyser kan ha sine svakheter da det enten ikke er utført karlegginger med påfølgende  

registreringer i Naturbase/Artdatabanken, eller at det  ikke er utført feltundersøkelser. Det siste er 

særlig viktig når det finnes lite dokumentasjon i Artdatabanken, og dette var tilfelle i 2008 for 

området Østenga-Borgen og Borgenmoen fra Borgeng til Borgenvika. Når det gjelder sopp er det 

først de  siste årene en finner registreringer i Artdatabanken/artskart og  mye av 

karplanteregistreringene er også utført de senere år. For moser er det få registreringer i området. 

For å sikre at sårbarhetsanalysene tilfredsstiller Naturmangfoldslovens §8 om at offentlige 

beslutninger bygger på et rimelig forventet kunnskapsgrunnlag, må ny kunnskap om området  hentes 

fram og feltundersøkelser gjøres. For i sin tur sikre naturmangfold når kunnskapen er mangelfull, har 

loven en §9 om føre-var-prinsippet. Føre-var-prinsippet skal benyttes når en anser at 

kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt. I sin konsekvensutredning hevder Statens vegvesen at 

kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende for trase A1a   og A1b. Når det gjelder område2, Fekjær – 

Bymoen synes ikke dette å kunne stemme. Spesielt gjelder dette Østenga-Borgen-Borgenmoen da 

vegvesenets sårbarhetsanalyse ikke innehar de data som nå er tilgjengelig i Naturbase og 

Artdatabanken, og det heller ikke er gjennomført feltarbeid mht naturmiljø og biologisk mangfold slik 

en kan lese i sårbarhetsrapporten. I det følgende vil jeg ta fram noe av den nye kunnskapen vi har på 

området og som understreker hvor verdifullt dette området er i sin nåværende form: 

Sopp. Det er dørst de siste årene det er registrert sopp i dette området. Arbeidet er i hovedsak utført 

av feltmykologer(amatører) i Ringerike soppforening, men med noe hjelp fra fagfolk som mykolog 

Tor Erik Brandrud og professor Gro Gulden. 
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Det er registrert 18 rødlistearter og 6 skjeldne sopper som ennå ikke har fått norsk navn og dermed  

ikke er vurdert for rødlista. De mest truede artene er Sjokoladekjuke(EN), Klengekjuke(VU), 

Tyrislørsopp(VU), Vrangstorpigg(VU) og Besk kastanjemusserong (VU). Tretten arter er nær truet(NT) 

og blant disse er gul furuvokssopp, furufåresopp, blodflekkorallsopp, småjordstjerne, 

skaftejordstjerne, styltejordstjerne, rosenfotkremle med flere.  Skjeldne sopper som ennå ikke har 

norsk navn er Inocybe stellatospora, Inocybe abjecta, Ramaria lutea, Rammaria krieglsteierei, 

Tricholoma triste. Området anses å ha potensiale for flere rødlistearter. 

 Svartgubbe(VU) på Prestmoen må nevnes selv om den ikke angår lang tunnel Kroksund-Bymoen. 

Denne rare og sjeldne soppen har vært regnet som nasjonalt utdødd inntil den ble funnet på 

Prestmoen i 2009. Grønn trase går sørvest for lokaliteten, men det er viktig å minne om god 

skjerming av lokaliteten under byggeperioden. 

På Prestmoen har vi også en lokalitet med Bittergrønn. Lokaliteten ligger ikke i traseen, men den kan 

bli ødelagt dersom store kjøretøy benytter skogsbilveien inn fra  Snyta/Klemmestad. Arten er 

registrert i artsobservasjoner og dermed i artskart. 

Karplanter. Registrering av karplanter er også i hovedsak utført av feltbotanikere(amatører) og det er 

gjort funn av rødlistearter som nikkesmelle, smånøkkel, stjernetistel, smaltimotei, ask. I tillegg til 

hassel, krossved, leddved, geitved, tysbast mm er det de siste årene registrert flere småplanter av 

sommereik. I området langs Ole Ryttrakers vei bør det være potensiale for å finne Dragehode. 

Dragehode ble utpekt som prioritert art i 2011 med egen forskrift. Hjemlet i Naturmangfoldslovens 

§23,§24, §62 og §77.  På Fekjær er det en holme/skjær med dragehode, smaltimotei og nikkesmelle. 

Lokaliteten ligger i traseen og Statens vegvesen foreslår i sin konsekvensutredning at bestanden kan 

gjerdes inn for å sikre bestanden. Er dette tilfredsstillende? I forskriftens §3 står det: 

»Enhver form for uttak,skade eller ødeleggelse av dragehode er forbudt. Som ødeleggelse regnes 

utbygging, graving, masseuttak, utfylling, lagring av masse,dyrking, gjødsling  og andre handlinger 

dersom de er egnet til å skade, forandre, tildekke eller på annen måte forringe individer av arten.»   

Hvordan går dette sammen med traseen A1a og A1b? 

Moser. Det er ikke utført spesifikke kartlegginger av moser i dette området, men i følge biolog 

Torbjørn Høitomt(personlig meddelelse) er det planlagt en kartlegging i  bl.a Ole Ryttragers vei våren 

2013. Dette har sitt utspring i at Biofokus har et prosjekt gående «Kartlegging av moser i dårlig kjente 

habitat». Prosjektet omfatter lokaliteter i  Østfold, Romerike og Ringeriksregionen.  I Hole ble det 

høsten 2011 funnet  11 rødlistearter(1EN, 7VU,1NT og 2DD) i tillegg og mest interessant var funnet 

av Pyramidula tetragona som var vurdert som nasjonalt utdødd i både Norge, Sverige og Finland. I 

Europa er den svært sjelden og har VU på den europeiske rødlisten. Den er også nevnt i 

Bernkonvensjonen. Funnene er gjort ved Bili, Nøstret og Svarstad og Høitomt anser at området langs 

Ole Ryttragers vei har lignende betingelser og dermed et stort potensiale for sjeldne moser. Om 

Pyramidula tetragona kan en lese i tidsskriftet Lindbergia 35:33-39, 2012. Høitomt er en av 

forfatterene. 

Kulturminner. I Borgenmoen er det en hulvei og flere gravrøyser som av vegvesenet er vurdert som 

middels verdifulle. For oss som bor her blir dette vurdert annerledes og høyere. Kulturminnene er en 

viktig del av vår historie. 



Skogen kulturminnene ligger i ble av en fagmykolog vurdert til naturtype A. I dette området ble det 

funnet  flere sjeldne sopper. 

Friluftsliv. Borgen moen er et langt viktigere friluftslivsområde for Holes innbyggere enn hva Statens 

vegvesen anslår. Hole kommune har en høy vekst(ca 4%?) og behovet for områder til rekreasjon og 

friluftsliv vil bare øke. Borgenmoen har fine stier med mulighet for sopp og bærplukking,  for å nå 

fjorden med bademulighet og gå/løpe ulike lange rundturer .Noen av stiene er av en slik kvalitet at 

en kan gå med barnevogn.  På vinteren går en populær skiløype gjennom moen omtrent midt i den 

foreslåtte veitraseen. 

Viksåsen Naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde er populære rekreasjonsområder, men de 

begynner å bli slitt og det er stort behov for flere områder med merkede stier. Blant annet er 

Bymoen et slikt område og nye E 16 bør legges så langt øst som mulig slik at en får beholde et 

helhetlig og sammenhengende friluftsområde ned mot Helgelandsmoen. 

Kulturlandskap og jordvern. Dette vil andre argumentere bedre for enn jeg, men jeg vil påpeke at 

dersom begrepet kulturlandskap skal ha noen mening, må området være av en viss størrelse og ikke 

splittes opp. Slik området Gjesvold - Fekjær-Løken – Borgen – Ryttraker fremstår i dag er det et våre 

vakreste kulturlandskap – og det må få bestå! 

 



 

________________________________________________________________  
 

Fra:   gulbrandsen.monica@gmail.com  

Sendt: 13.03.2013  

Til:   Postmottak;Hilde Bendz  

Kopi:    

Emne:  Innspill til kommunedelplan E16  

________________________________________________________________  
 
 
  
I bestemmelsene kapittel 3 områder som båndlegges i foreslått korridor for kommunedelplan E 16, 
foreslår vi å ha med i bestemmelsen at båndlegging ikke hindrer for videre utbygging på Elstangen 
boligfelt med mindre det bores etter energibrønner. Hvis tunnelen kommer i denne korridoren vil den ha 
god fjelloverdekking og det bør kunne presiseres i bestemmelsene slik at man unngår usikkerhet. 
 
 
Monica Gulbrandsen 
 
 
**************************************************************************** 
 Denne epost har blitt kontrollert for virus og ondsinnet kode av Comendo 
**************************************************************************** 
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Anna Eckhoff 
Røyseveien 126 B 
3530 Røyse 
 
Hole Kommune 
Viksveien 30 
3530 Røyse 

E16 Skaret - Hønefoss. Konsekvensutredning – protest.  

Viser til Statens vegvesens konsekvensutredning for ny E16 på strekningen Skaret - Hønefoss.  

Vegvesenets anbefalte alternativ A1a i grønn korridor samt alternativ A1b i blå korridor vil 

medføre en storstilt rasering i Vik sentrum og vårt nærmiljø. 

En slik endring vil få store negative konsekvenser for vårt bomiljø og barna våre sitt nærmiljø 

og vi protesterer innstendig mot begge forslag som vil gi økt trafikk, forurensing og støy. 

Vi synes også det er trist at verdifull jord og utmark vil bli valset ned til fordel for en 

trafikkmaskin som for alltid vil ødelegge vårt eventyrlige landskap og viktige verdier i form 

av umistelig matjord og fredede våtmarksområder i vår kommune, dersom en av de foreslåtte 

alternativene blir valgt. 

I informasjon fra vår egen kommune for 4 år siden ble det forsikret om at det ikke forelå 

reguleringsplaner, kommunedelplaner eller annet som skulle ødelegge/endre noe i fremtiden. 

Hadde vi visst om denne konsekvensutredningen, hadde vi aldri bygget hus i Løkenenga. Det 

oppleves urolig og uforutsigbart å skulle bo her nå, dersom Statens Vegvesen sine forslag til 

trasé blir gjennomført.  

Går Hole Kommune inn for å støtte seg til Statens Vegvesen sine to alternativer gjennom 

Hole kommune, påstår vi at kommunen burde tenke mer langsiktig enn dette. Umistelige 

verdier går tapt, og kommunen vil ikke lenger representere det eventyrlige, jordrike, vakre og 

fredelige. Det er jo akkurat dette landskapet som gjør at vi blir boende. Vi ønsker så inderlig 

at dere går inn for det mest skånsomme forslaget for Hole kommune sine innbyggere og at 

dere ser nytteverdien av å bevare det som nettopp gjør kommunen så verdifull. Det finnes jo 

andre gode alternative trasser som statens veivesen har utredet som heller kan tas i 

betraktning. 

Med hilsen 

Anna Eckhoff 

Eilif  Eckhoff 

Rune Solbakken 

Vigdis Lillebuen 

Christine Johnsen 

Lars B Karlen 

 

Røyseveien/Løkenenga 

3530 Røyse 

Kontakt mail: annareynolde@hotmail.com 

gertmy
Tekst i maskinskrift
D31



1 

 

Til          Dato 12.03.2013 
Hole kommune 
Viksveien 30 
3530 Røyse 
postmottak@hole.kommune.no 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 
Postboks 123 Sentrum 
3502 Hønefoss 
postmottak@ringerike.kommune.no 
 
 
Fra 
Truls Kristensen 
Åsaveien 242 
3531 Krokkleiva 
 
 

 
Merknad til høring for konsekvensutredning E16 Skaret - Hønefoss 
Jeg er meget kritisk til alle korridoralternativene i konsekvensutredningen på grunn av de forskjellige 
negative konsekvensene disse vil medføre for Hole kommune, samt foreslåtte vernede områder i 
Storelva. I det etterfølgende vil jeg gå inn i noen av de problematiske forhold. 
 
Mange korridorer - Nesten ingen gevinst 
I utredningen sammenstilles prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Her er det er kun et alternativ 
som er litt bedre enn referansesituasjonen. Dette ene alternativet skårer allikevel ”verst” på ikke-
prissatte konsekvenser. 
 
I hovedsak er det altså bedre å la være å bygge, enn å bygge ny E16. 
 
Begrensninger for utvikling i Hole 
Hole kommune er oppstykket av fjordarmer, åser, fjellsider, dyrket mark og en rekke store og små 
vernede eller foreslått vernede områder (se f. eks. side 7-55 i hovedutredning). Denne inneklemte 
mosaikken er et dårlig utgangspunkt for utbygging av både europaveier og jernbaner. Disse 
forholdene vil på sikt også begrense Hole kommunes mulighet for utvikling og vekst. En ytterligere 
oppdeling av kommunen med motorvei, kan begrense utviklingsmuligheter tidligere enn ellers. 
 
Kulturlandskapet 
Som følge av naturgitte kvaliteter har landskapet i Hole og deler av Ringerike utviklet seg til et unikt 
kulturlandskap med lang historie. Samtlige korridoralternativer vil forringe dette i varierende grad. 
Alternativ A1a legger beslag på så mye som 1.700 dekar av denne landskapstypen. Inngrep av denne 
art strider med rikspolitiske retningslinjer og bryter med Naturmangfoldloven av 2009 om bevaring av 
natur, landskap og biologisk mangfold. 
 
Steinsfjorden og nordre Tyrifjorden 
Steinsfjorden og deler av Tyrifjorden mot Kroksund, sliter allerede med for høye nivåer av 
næringsstoffer. Vegvesenet har tidligere utredet fjerning av vegfyllinger i Kroksundet med det 
hovedformål å bedre vannutskifting i Steinsfjorden. Dette ville nok ikke blitt et veldig godt miljøtiltak i 
praksis, med all flytting av mudder det ville medført. 
En ny bro mellom Rørvik og Kroksund vil også medføre en miljøbelastning, som følge av frigjøring av 
næringsstoffer som har vært fanget i sedimenter gjennom lang tid. Fyllinger og landkar trukket ut i 
vannet må sees på som helt utelukket, med de kunnskaper som allerede finnes om problematikk med 
vannutskifting i Steinsfjorden. 
Broer slik de er visualisert vil også ha noe negativ konsekvens for dorgefiske, spesielt med utrigger 
(oterlignende fiskeutstyr). 
Kroksundet har svært stor båttrafikk. Og er en viktig del av rekreasjonsområde for brukere av 
innsjøene. Broen vil visuelt og støymessig redusere rekreasjonsverdien for området for en stor gruppe 
mennesker. 

mailto:postmottak@hole.kommune.no
mailto:postmottak@ringerike.kommune.no
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Risiko for ulykker til vanns 
Bropilarer vil utgjøre en stor kollisjonsrisiko for båttrafikk i døgnets mørke timer. Med mindre de blir 
markert med lys. 
 
Veiens levetid 
Utredningen er ment å ta høyde for trafikkmengde 20 år frem i tid. Strekningen Vik – Høyenhall, som 
var ferdig i 1992, er nå litt over 20 år gammel. Strekningen inngår ikke i de nye korridorene som blir 
anbefalt av Vegvesenet. Strekningen kan derved få en levetid på kun 30 år. 
Når en eventuell E16 i ny korridor blir bygget må trasevalget være bra nok i et perspektiv på noen 
hundre år. Det er uakseptabelt å gjøre disse dramatiske inngrepene i natur og kulturmiljø på stadig 
nye steder hvert 30 år. 
Til sammenligning har de vernede områdene en uendelig varighet. 
 
Fordeler for Hole – Ingen! 
Det ser ikke ut som noen av korridorene vil gi Hole og Holes innbyggere noen fordeler. 
Kollektivtilbudet blir dårligere. Fremkommeligheten for bil og varetransport tilnærmet uendret siden 
dette uansett må skje på eksisterende veier. 
I dag oppleves større problemer med fremkommelighet først og fremst gjennom Hønefoss eller 
Sandvika og videre ut på E18. Disse problemene blir ikke løst av utbygging E16 Skaret – Hønefoss. 
 
Positive konsekvenser for næringslivet? 
Utredning konkluderer med at alle alternativer, unntatt gul, vil være positivt for næringslivet. 
Her må det presiseres at det nesten utelukkende er næringslivet i Ringerike som vil nyte godt av dette. 
Kun grønn korridor vil være positivt for Helgelandsmoen i Hole. Skal fordeler for private/kommersielle 
interesser i relativt små områder som Helgelandsmoen eller Hvervenmoen vektlegges høyere enn 
ulemper et for et høyt antall innbyggere og turister? Noen mister sågar sine hus i alle alternativene. 
For noen av alternativene er det snakk om hele gårdsbruk som går tapt. Dette er også tap av 
arbeidsplasser. 
 
Opprydding etter tidligere tiltak 
Som nevnt vil den tidligere utbygde strekningen Vik – Høyenhall etter alt å dømme miste mye av sin 
funksjon med grønn og blå korridor. Strekningen, som ligger i vika utenfor kommunesenteret Vik, har 
etter hvert blitt ansett som et problem for sentrumsutviklingen og begrenser Viksområdets tilgang og 
nærhet til Steinsfjorden. 
Opprydding i denne feilslåtte veistrekningen med alle sine av-/påkjøringsramper og rundgjøringer bør 
innlemmes i korridoralternativene som går utenom Vik. 
 
Bompenger 
Bomtakster er uakseptabelt høye. Hvis også det også settes opp innkrevingspunkter på ”gamleveier” 
vil dette være en utilbørlig byrde for Hole innbyggernes daglige liv med alle de småturer og ærender 
som hører med. Også foreningsliv og enkelte idretter vil bli skadelidende av dette. 
 
Kollektivtransport – Buss 
Konsekvensutredning konkluderer med at nesten alle alternativer vil medføre en trafikkforskyvning fra 
buss til bil som følge av bedret fremkommelighet for bil. Rosa korridor er i utredningen et unntak fra 
dette. 
Egne erfaringer fra mangeårig pendling mellom Sundvollen og Vøyenenga tilsier at konsekvensene for 
kollektivreser på korte strekninger blir langt alvorligere enn det fremgår i utredningen. 
Det er to forhold som har gjort kollektivtilbudet dårlig på kortdistansene. Busselskapet har gjort om 
mange avganger fra ordinære ruter til ekspressruter. Samtidig gjorde åpningen av strekningen 
Vøyenenga – Bjørum at muligheten for stopp på strekningen ble enda dårligere. 
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Tabeller viser reduksjon av antall normalavganger til fordel for ekspressavganger: 
 

 
Tabell fra 2007 viser at det gikk 20 normalavganger fra Hønefoss på hverdager (kolonner med hake 
over). 
 

 
Tabell fra 2009 viser en reduksjon av normalavganger ned til 8. 
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Dagens tabell med 9 normalavganger fra Hønefoss 
 
Som det går frem av rutetabellene har strekninger som Utstanda og Bjørum – Vøyenenga fått et sterkt 
redusert tilbud. Også et så viktig stoppested som Sandvika rb.st./Sandvika Storsenter har blitt 
nedprioritert i perioden. 
Samtlige korridoralternativer for ny E16 Skaret – Hønefoss medfører at Sundvollen og i varierende 
grad Vik og Steinsåsen blir liggende som bakevjer i forhold til foretrukket kjørerute for majoriteten av 
bussavgangene. Det er grunn til å tro at disse strekningene vil få samme utvikling som vi har sett for 
Utstanda og Bjørum – Vøyenenga. 
 
Avstanden til holdeplasser øker betydelig for veletablerte byggefelt, hvor mange brukere i dag har 
gangavstand. Avhengigheten av store pendlerparkeringer øker drastisk. Det vil for eksempel være 
svært uheldig om dyrket mark på Smiujordet må omgjøres til pendlerparkering for Steinsåsen og 
Røyse. 
 
 
 
 
Truls Kristensen 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Leif Bjarne Iversen  

Sendt: 14.03.2013  

Til:   Postmottak;postmottak@ringerike.kommune.no  

Kopi:    

Emne:  Nei takk til motorveien! Merknader til konsekvensutredning m.v.  

________________________________________________________________  
 
 
 ET BASTANT NEI TIL MOTORVEIEN! 
 
 
Da den såkalte "Panoramaveien" ble bygget på slutten av 1980-tallet fikk det store konsekvenser for min 
del. Store støyproblemer, 
delvis ødelagt vannforsyning og dårlig tilgjengelighet til området opp mot Krokskogen. Dette med 
tilgjengelighet har meget stor betydning for meg og alle de fastboende i området. Jeg ser med stor uro 
fram mot ytterligere utvidelser av veiene i Hole kommune. 
 
Siden ca.1850 har min slekt hatt bo- og feriested på/ved "Høgkastet" i Hole kommune. Jeg er redd for at 
anlegg av den påtenkte 
E16 vil ødelegge kulturlandskapet og noe av landets fineste matjord. Forbauses over at 
Ringerike-regionen med åpne øyne vil være med på å ødelegge sitt eget naturmiljø m.v. Jeg kan ikke 
forstå tankegangen til politikerne i de respektive kommunene. 
 
Statens Vegvesen anbefalte nylig 2 alternative korridorer for motorvei E16 Skaret-Hønefoss. Ifølge 
Vegvesenets dokument har begge betydelige negative konsekvenser for både natur- og kulturmiljø i Hole 
og Ringerike kommuner, men de er billigst og enklest å bygge. 
Jeg kan ikke akseptere slike store inngrep i Holes unike miljø. 
 
Landets regjering startet nylig arbeidet med å lage en norsk handlingsplan for mangfoldet i naturen. 
Planen forplikter Norge til å bevare naturens mangfold og ikke ødelegge store naturområder, som de nye 
planene bærer bud om. Ødeleggelse av natur vil dessuten øke enormt hvis en jernbane kommer i tillegg 
gjennom kommunen 
 
Istedenfor den planlagte utbyggingen bør det satses på trafikksikring av eksisterende E16. En forbedring 
av strekningen Rørvik- 
Hvervenkastet-Hønefoss kan, over en kort periode, gjennomføres langt billigere enn motorveiprosjektet. 
Anlegg av midtdeler er allerede kommet langt og kan fortsettes slik at trafikksikringen på den "gamle" 
veien blir betydelig bedret.  
 
Dagens rop om ny 4-feltsvei straks er høylydt, men rushtrafikken viser at inn-/utkjøringen til/fra Hønefoss 
er den største trafikale bøygen. Hønefoss-trafikken er et lokalt ansvar for Ringerike kommune. Derfor: 
Rydd opp i egen kommune, Ringerike! 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Thor Ebbesen 
Lindebergåsen 64 a 
1068 Oslo 
________________________________ 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   OeYSTEIN OLBERG  

Sendt: 14.03.2013  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  Innspill E-16  

________________________________________________________________  
 
 
 Innspill  ny E-16       14 mars 2013 
 
Som direkte berørt grunneier ønsker jeg meg veitrase A12a, da denne trasen tar minst dyrka mark i Hole 
og Ringerike. 
Denne veilinja vil i minst mulig grad rasere bomiljøet og friluftslivet mellom Fekjær og Bymoen.  
Jeg ønsker en ny vei velkomen.Men veien må bygges helt frem til Ve krysset på Ringerike. 
 
Hilsen  
Øystein Olberg 
Ole Rytteragers vei 41 
3530 Røyse 
 
 
**************************************************************************** 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Viggo Ree  

Sendt: 14.03.2013  

Til:   Postmottak  

Kopi:  Tobias Salathe  

Emne:  Municipality plan for E16 Skaret-Hønefoss  

________________________________________________________________  
 
 
 Hole kommune - Hole municipality 
N-3530 Røyse, Norway 
postmottak@hole.kommune.no 
 
 
Municipality plan for E16 Skaret-Hønefoss - comments from Viggo Ree 
 
The Norwegian Public Roads Administration (NPRA - Statens vegvesen) has elucidated conclusions for 
building a new E16 road between Skaret and Hønefoss in Co. Buskerud, Norway. The report has been 
published with several proposed corridors for a four-lane highway along this distance. Most of the 
corridors include one or several bridges across localities in the Northern Tyrifjorden Wetland System. In 
addition several corridors are very close to localities in this wetland system. One corridor (green) is 
planned with one or two bridges through a locality recently proposed as a nature reserve (Storelva and 
Busundevja). 
 
The Northern Tyrifjorden Wetland System became a Ramsar site in 1996 (International No. 802, National 
No. 15). Norway became a Contracting Party in 1974, being amongst the first seven Contracting Parties 
required in order for the Ramsar Convention to enter into force. Since 2005 a new plan for including 
further protected localities in this Ramsar site has been carried out. 
 
Altogether four proposed four-lane highway corridors include bridge solution over the locality Kroksund 
West of Sundvollen (North of Rørvik) in Hole municipality. This locality has no official protection status, but 
is an important locality in the wetland system. The Ramsar Bureau's Regional Coordinator Tim Jones 
visited Norway in June 1997. He also spent two days studying the Northern Tyrifjorden Wetland System. 
At that time Norwegian authorities planned a railway through this wetland system, and a proposed bridge 
across Kroksund was a central subject in 1997. Tim Jones advised against a railway brigde across 
Kroksund. In his report to the Directorate for Nature Management in Trondheim and the Ramsar 
Sercretary General, Ramsar Convention Bureau, Gland dated July 1997 he wrote the following about the 
threats to Kroksund: 
 
"To meet its obligations under the Ramsar Convention, Norway should select the rail and/or road 
development route(s) with the lowest direct and indirect impacts on the ecological character of the wetland 
system." 
 
This recommendation was very important for later management and solutions in Norway. Hole 
municipality leaned in 2001 upon this report in their struggle against a railway straight through the 
Tyrifjorden wetlands and the cultural landscape in the district. One year later the Norwegian Parliament 
(Stortinget) supported this argumentation and decided that if a railway was to be built between Oslo and 
Hønefoss, the route should be established east of Northern Tyrifjorden Wetland System. In this respect it 
is very sad to see that the Norwegian Public Roads' Administration chooses bridge crossings both in 
Kroksund and through other important localities in this Ramsar site. This will represent negative impacts 
on the ecological character of the wetland system and represent a clear violation of the Ramsar 
Convention ratified by Norway. 
 
Please observe that the Directorate for Nature Management recently sent a letter to the Ramsar 
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Convention Secretariate in Gland, Switzerland, in which it informed the Secretariate about the proposed 
highway through parts of the wetlands belonging to the Tyrifjorden system ("Possible change of ecological 
charter - RS 802 - N Tyrifjorden WS - Norway"). The different highway corridors can be studied here: 
 
http://www.hole.kommune.no/e16-skaret-hoenefoss-konsekvensutredning.5154434-173248.html 
 
For comparison with the latest protection plan for the Tyrifjorden Wetland System a map is included. 
 
Bottlenecks in existing E16 between Rørvik and Hønefoss can be established and will improve road safety 
and smooth flow of traffic. This will safeguard the unique and famous natural and cultural landscape of this 
part of Hole and Ringerike. In addition to the internationally important natural qualities in these 
municipalities we find here one of the most important areas in Norway in terms of cultural and historical 
values. 
 
 
 
Best regards, 
 
Viggo Ree 
Norwegian Nature 
Address: Pamperudbakken 
Gomnesveien 139 
N-3530 RØYSE 
Norway 
E-mail address: post@norsk-natur.no - viggo@ree.no 
Telephone: +47-32157715 / +47-98645775 
Telefax: +47-32157822 
 
 
Copy: 
Ramsar Convention Secretariat 
Tobias Salathe, Regional Adviser for Europe 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Claus Perlt  

Sendt: 15.03.2013  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  Innsigelse / uttalelseretten vedr E16 - Skaret til Hønefoss  

________________________________________________________________  
 
 
   
 
Hole Kommune og Statens Vegvesen 
 
  
 
UTTALELSESRETTEN FOR NY E16 - HOLE KOMMUNE 
 
  
 
Først vil jeg sige at jeg er motstander av den planlagte 4-feltsmotorveg som ligger til vurdering. 
 
  
 
Den vil ødelegge så mye av Hole Kommune's smukke og rekreativ områder - rett / midt i gjennom 
områder på Røyse, hvor masse mennesker i alle aldre og hele uke bruker skogen og naturen til trimm, tur 
og gledelige opplevelser i naturen. 
 
  
 
Dessuten er nytteverdien for oss som bor i kommuen veldig liten. Ingen kommer til å betale kr. 100,- for å 
kjøre tur retur  Vik/Hønefoss - dette verken til hverdag eller til fest. Alle vil bruke gamle veien. 
 
  
 
Og heller har vi stor industri eller andre krevende bedrifter i kommunen - her er det nabo kommunen som 
får fordelen av en ny E16 som motorveg. 
 
  
 
Men - når dette nå er sakt, så må vi sikkert også innse at ny E16 kommer - uansett hva jeg mener eller 
ikke….! 
 
  
 
Det som jeg ikke helt forstår er hvorfor det absolutt skal være en 4-feltsmotorvei - der kunne bli laget en 
utredning som for eksempel ligger på den gamle strekning. Men i stedet for 4-feltsmotorveg kunne man 
bygge en "svensk modell" nemlig en 3-feltveg - hvor man skiftervis gir rettningene 2-feltsveg. Dette har og 
gir veldig god hastighet og et godt flytt i trafikken. 
 
  
 
Og uansett - så mener jeg politikkene i Hole nå bør kjenne sin besøkelsestid og kreve alt som er muligt og 
utnytte den situasjon som kommer: 
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- hvorfor ikke begynne å tale med lokale bedrifter (for eksempel Spencon mfl ) for å få samarbeide om 
hvordan man kan få bygget en vei som kan bli en attraksjon i byggningmessig forstand. Dette kunne 
muligvis få en masse turister til kommuen i årene som kommer, når først veien er ferdig - prestisje og mye 
omtale. 
 
- politikkene må forlange å få "bygget" opp naturen på hele trekkningen igjen, så kommunens borgere 
stadig har litt områder på Røyse som kan brukes til turer og løyper. 
 
- politikkene må som erstattning kunne forlange at Statens Vegvesen forbedre infrastruktureren på Røyse, 
for eksempel med forbedring av veien til Elstøen Gartneri og rundt resten av Røyse. Tenk at hele Røyse 
kunne anlegges med gang- og sykelvei. Dette er et stort ønske for alle som bor og bruker Røyse. 
 
  
 
Jeg håper selvfølgelig at jeg om 20 år kan sige til mine barnebarn at Røyse er og altid har/vil været en 
perle i naturopplevelser - om du bruker benene, sykkel, barnevogn, motorsykel til å komme rundt. Masse 
natur - en eventyrlig perle Hole Kommune. 
 
  
 
Håper på det beste for Røyse. 
 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
Claus Perlt 
 
Askeladden 1 
 
3530  Røyse 
 
________________________________ 
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Høringsuttalelse – Bjørn Andvig 2013-03-13 Page 1 
 

Bjørn Andvig 
Jørgen Moes vei 75 
3512 HØNEFOSS 

13.03.2013 
 

E-16 Skaret Hønefoss – Konsekvensutredning - Trasévalg 

Høringsuttalelse - Merknad 

Jeg viser til den meget omfattende og grundige konsekvensutredning med forslag til 
kommunedelplan som er utarbeidet av Statens Vegvesen, Region Sør, Prosjektavdelingen. 

Dette grunnlaget, sammen med deltakelse de gjennomførte informasjonsrunder og åpne dager, 
danner grunnlaget for denne høringsuttalelse.  Jeg vil forsøke å knytte kommentarer til de viktigste 
elementer som bør være på plass slik at kommunene Hole og Ringerike kan etablere grunnlaget for 
en god kommunedelsplan og en best mulig videre framdrift i arbeidet. 

I dette vil jeg konkretisere følgende punkt: 

• Rammer - for den framtidige nasjonale vegen gjennom Ringeriksregionen 
• Valg av løsning – Grønn korridor – Alternativ A12a - begrunnelser 

I tillegg har jeg knyttet kommentarer til prioritering av de respektive trinn i arbeidet og 
utforming av veiløsning i grønn korridor 

1. Konklusjon – Betydning for framdriften. 

Statssekretæren i Samferdselsdepartementet ble i et drøftingsmøte spurt følgende fra 
undertegnede: 

• Hva er den aller viktigste faktor for å sikre rask fremdrift for å få på plass en ny E-16 
gjennom Hole og Ringerike? 

Hans svar var ganske enkelt: 

• At man klarer å skape enighet lokalt, for derved å redusere ekstraordinære behandlinger i 
Fylkesmannsembetet og departementene – Miljø og Samferdsel. 

Dersom man i arbeidet med kommunedelplanen klarer å samle seg om ETT alternativ, og skape gode 
løsninger rundt dette alternativ, da vil den videre håndtering overfor sentrale myndigheter bli 
LANGT raskere, og fokus kan bli rundt den aller beste utvikling av denne løsning.   

Etter min mening vil en trasé i Grønn korridor være den løsning som har størst mulighet for å finne 
enighet og vil gi færrest tunge konflikter lokalt. 
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2. Rammer – for den framtidige nasjonale vegen gjennom Ringeriksregionen. 

Nåværende E-16 følger i hovedsak den trasé som salige vegdirektør Krag fikk gjennomført for over 
100 år siden – OVER Sollihøgda. En ny E-16 mellom Sandvika og Hønefoss-området vil bli den 
viktigste del av det nordlige stamveinettet mellom Oslo-regionen og Bergen-Vestlandet. 

Vi som bor i Ringeriksregionen – Hole og Ringerike kommuner, må være villige til å se veien i et 
nasjonalt perspektiv, samtidig som den skal bidra til noe helt avgjørende for vår region: 

• Å sikre at "den fjerde kvadrant" – nordvest for Oslo – blir det mest spennende og 
attraktive utviklingsområde for Oslofjord-regionen i perioden 2020 - 2050.   

De andre tre kvadranter har allerede et relativt moderne samferdselsnett i retning Oslo, det er kun 
for Ringeriksregionen og videre nordvest-over at det mangler en firefelts veiforbindelse. Det er her 
potensialet for utvikling i Hovedstadsregionen er størst – både for bosetting og næringsutvikling. 

I det nasjonale perspektiv må man også se HELHET i planleggingen av en slik strekning.  Rammen for 
konsekvensanalysen var opprinnelig strekningen Skaret – Hvervenmoen, altså til dagens innfart 
Hønefoss Syd.  Underveis i prosessen har man evnet å tenke lengre ved å 
betrakte Hønefossregionen i et større perspektiv og å se på en helhetlig veiløsning.   

Når vi vet at den største del av gjennomgangstrafikken deles mellom E-16 og RV 7 ved Ve-krysset, 
må det være gunstig å trekke linjene helt fram til dette punkt.  Som drøftet ved informasjonsmøtet, 
vil videreføring mellom Styggedalen og Ve-krysset i stor grad kunne følge dagens trasé med 
minimale ekstra konsekvenser – bortsett fra at enhver løsning her vil berører landbruksarealer. 

Ved å se en ny E-16 gjennom Ringeriksregionen i et tidsperspektiv frem mot 2050, gir dette også 
politikere i Ringerike og Hole kommuner mulighet til å se videre utvikling av BYEN Hønefoss og 
bygdene rundt med tettsteder i Hole på lang sikt. 

• Man må se utviklingen av en nasjonal stamvei i og omkring Hønefoss i perspektivet 20 - 40 år 
og ikke i forhold til utviklingen de nærmeste 5-10 år.  

• I mange andre nasjonale veiprosjekter har det vist seg – ved langsiktig tenkning lokalt, 
skapes nye muligheter og morgendagens næring og bosettingsmønster dannes.  

• Ved kortsiktig tenkning og knytning til dagens og gårsdagens strukturer skapes dårlige 
løsninger BÅDE for samferdsel, OG for miljø og menneskelige aktiviteter. 

I et slikt perspektiv vil det være mulig å vurdere nye utviklingsområder både for Hole kommune 
rundt aksen Vik – Bymoen, og for Ringerike/Hønefoss rundt Vestsiden mellom Tolpinrud og 
Styggedalen. 

Min konklusjon er derfor at  

• En løsning som er knytte opp mot Hvervenmoen, er en "gårsdagens løsning".   
• En løsning som tangerer Hønefoss-området og skaper en helhetlig veiløsning frem til Ve-

krysset vil være den beste forutsetning for videre utvikling i et 20-40 års perspektiv. 
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3. Valg av løsning – Grønn korridor - Alternativ A12a - begrunnelser. 

Jeg støtter først og fremst Statens Vegvesen sin konklusjon, at den totalt sett beste løsning er et 
alternativ i Grønn korridor.  Med en kort tunnel i alternativ A1a med et stort kryss på Smiujordet vil 
ha store konsekvenser for svært verdifulle arealer og skape store lokale konflikter.  Med tanke på 
totale prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, vil jeg argumentere for alternativ A12a med lang 
tunnel fra Kroksund frem til Bymoen i Hole, og med forslag til endret løsning med rett bro over 
Kroksund.  Jeg foreslår også at man fullfører planlegging av veianlegget helt frem til Ve-krysset for å 
skape en helhetlig og effektiv ny transportløsning – og eliminere flaskehalser - for hele strekningen. 

Begrunnelser for å foreslå denne løsning er følgende: 

• E-16 i grønn korridor vil være den beste løsning for en ny vei i forhold til inngrep overfor et 
kulturlandskap med flere 1000 års historie og sterk nasjonal forankring.  Enhver løsning i rød 
korridor vil medføre store og dramatiske inngrep både i kulturlandskap og svært verdifullt 
landbruksområde.  Enhver løsning i blå korridor vil også beskjære svært sentrale deler av de 
historiske områder knyttet til områdene mellom Mo og Norderhov. 

• En vei i grønn korridor kan tilpasses et "jomfruelig landskap" på en langt bedre måte enn 
noen annen løsning. 

o Traséen går for en stor del gjennom terreng som er preget av skog- og mo-områder. 
o Ved å senke veitraséen 3-5 m i terrenget området Bymoen – Helgelandsmoen, og 

gjennom områdene ved Prestmoen, oppnår man meget sterk reduksjon av 
støybelastningen og god tilrettelegging for kryssing av vegen for vilt og friluftsløyper. 

• E-16 i grønn korridor vil gi Hole kommune – Vik-området og Ringerike kommune med 
Hønefoss by store muligheter for å tenke langsiktig utvikling uten for sterke bindinger til en 
motorveiløsning som skjærer gjennom store deler av dagens bolig- og næringsområder 

• E-16 i grønn korridor vil gjøre at dagens vei opprettholdes som en meget god nær-
transportløsning etter at ny vei er fullført. 

• E-16 i grønn korridor vil gi minst mulige anleggs-ulemper i byggefasen.  Verken dagens 
veitransportløsning eller annen virksomhet vil bli direkte berørt av behov for omlegging 
og/eller masseforflytninger.  Ved å sammenligne med andre prosjekter – E-6 Minnesund – 
Gardermoen, kan man forstå hvor store konsekvenser dette har underveis. (2009 – 2012).  

• Grønn korridor - Alternativ A12a vil skjerme verdifulle områder i Hole kommune – både 
kulturverdier og jordbrukslandskap, og merkostnadene i anleggsfasen vil oppveies av en 
sterk forbedret kultur- og miljømessig løsning.  På lang sikt vil dette være den klart beste 
løsning for lokalsamfunnet. 

Det er mitt håp at politikerne i Hole og Ringerike vil se dette som grunnlag for sine 
kommunedelplaner. 
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4. Prioriteringer - Gjennomføringskraft. 

Strekningen fra Skaret til Styggedalen frem til Ve-krysset er et veianlegg på vel 30 km. Den største 
utfordringen på denne strekningen er fra Rørvik og helt til forbi Hvervenmoen. 

Men for E-16 fra Sandvika til Hønefoss-regionen er den største utfordringen i dag, strekningen fra 
Bjørum/Isi og frem til Skaret. 

Et forslag til prioriteringsrekkefølge vil derfor kunne være: 

• Strekingen Isi til Skaret gjennomføres raskest mulig og vil gi store trafikksikkerhets- og 
fremkommelighets forbedringer. 

• Strekningen Rørvik – Styggedalen igangsettes innen 2018 og fullføres i 2023. 
• Strekningen Skaret Rørvik kan – dersom hele den nye veien finansieres fornuftig, bygges 

parallelt med Rørvik - Styggedalen. 

Som angitt tidligere – med Grønn korridor vil man i svært liten grad komme i konflikt med dagens 
løpende trafikk. 

 
5. Utforming av veiløsningen – Merknader til de enkelte delstrekninger og løsninger. 

Ny E-16 fra Skaret til Hønefoss-området vil by på en rekke utfordringer både i linjeføringer og 
trasévalg.    

Undertegnede er opptatt av gode løsninger både for transport og hensyn til klima og miljø. Jeg har 
svært mange erfaringer fra kjøring i Europa, langs strekninger der man har bygget motorveier i 
utfordrende landskap.  Noen av de løsninger som der er gjort for å minimere skjemmende 
naturinngrep, skjerme omgivelser i forhold til støv og støy, er innspill som i konsekvensutredningen 
er lite berørt.   

Dette er innspill som vel først og fremst får verdi når trasévalget er gjort.   

Dels er det innspill som berører felles traséen fra Skaret til Rørvik, og dels er det innspill som først og 
fremst underbygger mitt forslag til valg av Grønn trasé. 

Jeg har tatt utgangspunkt i avstandsmålene i profilkartet. Startpunkt Skaret = 0. 

• Dobbel linjeføring. - Traséen Skaret – Ny Nes-tunnel – Rasteplassen Rørvik.  Utfordringen i 
den meget bratte skrenten mot Krokskogen er bredde på en 4-felts vei og høyder på 
skjæringene.  Forslag til tiltak: 

o Ny Nes-tunnel - løp retning nordover. Løpet forlenges til ca 2500 m. og kommer ut 
ved pkt 4500. Her bør nordgående to felt komme ut og videreføres 50-80 m innenfor 
sydgående og på en litt høyere kotehøyde.  (Ref E-18 Kobbervikdalen – løp sydover). 

o Parallelle felt med avstand gjennom bratt terreng.  Fra omkring dette punkt bør 
nordgående to felt legges parallelt og som angitt litt høyere i terrenget enn 
sydgående (Dagens to felt).  Dette vil gi langt mindre skjemmende skjæringer, og 
mulighet for å bevare noe vegetasjon mellom de to felt noe som i seg selv skaper 
skjerming overfor skjemmende skjæringer. 



Høringsuttalelse – Bjørn Andvig 2013-03-13 Page 5 
 

o Løpende trafikk mindre berørt med denne type løsning enn ved en "trang" 4-felts 
trasé. 

• Elstangen – Rørvik – frem til brohodet.  Den løsning som er skissert i kap.10.2 altenativ 
brukryssing gir svært mange trafikale og miljømessige fordeler.  Det etableres en enkel kryss-
løsning.   Det relativt nye boligområdet ved Elstangen vil skjermes mot et stort åpent kryss 
da veien vil gå i tunnel under dette området. (Hva som vil skje med eventuelle 
varmepumpebrønner i området må vurderes) 

• Selve broen over Kroksund.  En rett bro med lengde omkring 550 meter skaper muligheter 
for svært flotte arkitektoniske løsninger.  En vakker bro vil være et tilskudd til et vakkert 
landskap, en løsning som kan speile seg mot den flotte Krokskog-ryggen og være en åpning 
til hele Tyrifjorden.  Det vil bli en tilleggs dimensjon for hele anlegget!!! 

• Tunnel Kroksund –Bymoen.  Ved å legge hele denne strekningen i en tunnel som har svært 
begrensede helninger/stigninger, vil man skjerme hele dagens halvøy mellom Vik og 
Smiujordet.  Fra store deler av Storøya vil også trafikken være helt borte.  Argumentene 
omkring driftskostnader ved tunnel oppveies av ikke prissatte miljøkonsekvenser….. 

• Bymoen – Helgelandsmoen - Skogslandskap med svært positive miljøeffekter.  Fra Bymoen 
til Helgelandsmoen vil Grønn korridor følge eksisterende skogsområder, eller være i kanten 
av dette.  Ved å legge traséen gjennom skog, oppnås følgende miljøeffekter: 

o Skogen er den beste lokale absorbent for CO2, og vil representere et 
"nærmiljøtiltak". 

o Skogen vil danne en randsone med god støyskjerming, i tillegg til nedenevnte tiltak 
om å legge traséen senket i terrenget. 

• Senket trasé – dels med kulvert-løsninger.  Fra Bymoen til Helgelandsmoen går Grønn 
korridor gjennom et område dels med turstier, dels med noe vilt som trekker i området.  Ved 
å legge traséen senket 3-5 meter i terrenget og utnytte overskuddsmassen til å forme 
randvoller langs veien, vil man oppnå svært god skjerming mot omgivelsene, både visuelt og 
støymessig.  Kvaliteten på rekreasjonsområdene rundt vil i stor grad opprettholdes.  Ved å 
anlegge kulverter – "betongtuneller" – 2-4 steder langs traséen, vil både turløyper/skiløyper 
og vilt-trekk kunne ivaretas. 

• Bro - krysning Storelva.  Her er den største utfordring i forhold til biotop- og miljøkvaliteter 
knyttet til fugleliv.  Men alle erfaringer viser, at når en slik veiløsning med en lang bro er 
ferdig etablert, vil biotopen meget raskt re-etablere vegetasjon og fugleliv. 

• Prestmoen - Senket trasé – gjennom skog. Også fra Storelva gjennom Prestmoen til 
Styggedalen, kan man som fra Bymoen til Helgelandsmoen senke traséen gjennom deler av 
skogsområdene.  Videre vil et nytt Styggedalskryss ligge rett over dagens Rv 35 og videre 
linjeføring til Ve-krysset vil følge dagens trasé – dels over dyrket mark. 

Jeg håper å få mulighet til å bidra med innspill i den videre prosess, men er som angitt først og 
fremst opptatt av at man finner frem til en løsning som sikrer raskest mulig realisering av NY E-16 
mellom Sandvika og Ringeriksregionen!! 

Hole, 13.03.2013, 

Bjørn Andvig 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Thomas Svensen  

Sendt: 14.03.2013  

Til:   Postmottak  

Kopi:    

Emne:  Merknader ny E16 Skaret – Hønefoss  

________________________________________________________________  
 
 
 Til den det måtte angå, 
 
Ønsker å bemerke at vegløsningene uten lang tunell vil føre til vesentlige støyplager. Erfaringene med 
dagens vei er at trafikkstøyen reflekteres av fjellene og man avhengig av vindretning hører denne svært 
godt. Ny vei er planlagt med høyere fart, vil gi høyere trafikkbelastning og mer støy. Spesielt er å bemerke 
er støynivået som vil oppstå i Løken Barnehage som følge av nærhet til 4-felts mototvei. 
 
Videre vil de veiløsningene som er foreslått være ødeleggende for det folkehelsetilbudet som tilbys i dag 
med en vesentlig reduksjon i løypenettet for ski om vinteren. Så vidt jeg kan forstå er også idrettsanlegget 
rundt Svendsrd også berørt og det virker merkelig at det er så vanskelig å få utvidet dette området for å 
imøtekomme den økende idrettsgleden blant barn i bygda, men så enkelt å få gjennomslag for ny vei som 
berører samme område. Nytt alternativ område for stadionaktiviteter er heller ikke utpekt. Det er også et 
nettverk av stier og løpetraseer som vil gå tapt, og flere av distriktets idrettsarrangement vil bli berørt av 
utbyggingen og vil måtte endre trase. 
 
En siste bemerkning er hvordan man kan utrede å bygge i fredede områder og omliggende natur (også 
fredet ned i grunnen pga unikheten). Fredningen må da ha en høyere prioritet enn at den bare kan 
oppheves som følge av en effektivisering av transporten. 
 
Håper det kan tas hensyn til at lokalbefolkningen, særlig pendlere, vil bidra mest finansielt til denne veien 
som følge av bompenger, og det da tas mer hensyn til betalerens ønsker enn at billigste løsning skal 
velges. 
 
Mvh 
Thomas Svensen 
 
________________________________ 
 
Denne epost har blitt kontrollert for virus og ondsinnet kode av Comendo <http://www.comendo.no>  
 
________________________________ 
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Hole kommune 
Viksveien 30 
3530 Røyse         13.3.2013 

 
Høringsuttalelse til konsekvensutredning for E16 Skaret–Hønefoss 
 
Vi viser til konsekvensutredning for ny E16 med høringsfrist den 14. mars, kunngjort av Hole 
kommune på Internett. 
 
Ulike temarapporter som Kulturmiljø, Nærmiljø og Friluftsliv og Naturmiljø har 
tilsynelatende mangler og angivelige feilvurderinger når det gjelder omfang og konsekvenser 
av de ulike korridorene på ulike områder. I denne høringsuttalelsen er et utvalg tatt med. 
 
Temarapporten «Kulturmiljø» Forslag til kommunedelplan m/KU belyser i liten grad 
planområdets historiske og sentrale betydning i jernalder og vikingtid. Videre er fornminner 
og kulturmiljøer som ligger i planlagte korridorer utelatt og således ikke vurdert (se figur 2). 
 
Fornminner, arkeologiske funn, stedsnavn og sagaer viser at Hole kommune med tilgrensende 
område i nord, over til Ringerike kommune, i jernalder og vikingtid var et politisk, religiøst 
og økonomisk sentrum i kongedømmet Ringerike. Selve maktsenteret utgjorde omtrent det 
området som i dag er kjent som Røysehalvøya (se figur 1). 
 

 
Figur 1. Maktsenteret i vikingtidens kongedømme Ringerike. 
 
Ringerike var den gangen antagelig et maktsenter for en større region av Østlandet. Dette er 
angivelig årsaken til at kongeriket Ringerike i vikingtid spiller en sentral rolle på Østlandet i 
følge Norges kongesagaer av Snorre Sturluson. Handlinger i andre sagaer er også lagt til 
kongedømmet Ringerike som bl.a. sagaen Fridthjof den frøkne, men dette er ikke tatt med. 
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Området var i jernalder og vikingtid et religiøst senter. Stedsnavn knyttet til gudene Odin 
(Onsaker), Njord (Norderhov), Frøy (Frøyshov), Frøya (Frøyhov) og Ull (Ullern) viser dette 
(figur 1). I tillegg kommer gårdene Gusgård (Gudsgård) og Helgeland (Hellig land). Dette er 
forhold som ikke er belyst i KU-en. 
 
Det er i dette området Halvdan Svarte, Harald Hårfagres far, fant sin kone og rikskongens mor 
og det er her Halvdan Svarte ble gravlagt; Stein gård i Hole kommune. Halvdan Svarte er 
nevnt i konsekvensutredningen, men de andre kongene; Sigurd Hjort, Sigurd Syr og Harald 
Hardråde er utelatt. Det er en årsak til at Hole har fire kongekroner i sitt kommunevåpen. 
Områdets nasjonale betydning, hva angår vikingtidens konger, er utelatt. 
 
Da turismen i Norge begynte på 1700-tallet og tok seg opp på 1800-tallet var turen fra 
Kristiania til Ringerike over Krokskogen, med utsyn over Røysehalvøya omgitt av fjorder og 
skoger og med fjell i bakgrunnen, en av de store turistattraksjonene. Dette området gikk for å 
være et av Norges mest nasjonale landskap den gangen. Dette er heller ikke er belyst. 
 
Ny E16 vil medføre en omfattende oppdeling av et sentralt kulturhistorisk miljø med store 
estetiske verdier. Dette er svært problematisk, og denne problemstillingen er i liten grad 
vurdert i temarapporten «Kulturmiljø» Forslag til kommunedelplan m/KU. 
 
Temarapportene er til dels krevende å sette seg inn i 
Uten kart som viser de ulike miljøenes beliggenhet og utbredelse samt de ulike 
vegkorridorene rapportene omtaler, så er det en vanskelig oppgave å orientere seg, lese og 
vurdere rapportene. Det foreligger heller ingen kart over kultur- og naturminner som ligger i 
de ulike korridorene eller i planområdet. Leseren er derfor henvis til å lete frem disse 
opplysningene på Riksantikvarens og Direktoratet for naturforvaltnings sine nettsider.   
 
Kulturmiljøer og kulturminner er ikke vurdert 
Kulturmiljø og kulturminner rundt tunnelåpningen ved Kjelleberget er ikke vurdert i 
temarapporten «Kulturmiljø» Forslag til kommunedelplan m/KU. Her ligger det et gravfelt og 
et kullfremstillingsanlegg. Disse vil angivelig bli direkte berørt av korridor 6 og 12 (figur 4).  
 

 
Figur 2. Kjelleberget. Kilde: http://www.kulturminnesok.no/ 
 
 



 

      

   

Figur 3. A12a      Figur 4. A1a    
       
Naturmiljø er tilsynelatende feilvurdert 
Temarapporten E16 Skaret – Hønefoss. Temarapport Naturmiljø. Konsekvensutredning 
vurderer omfang som lite eller intet og konsekvens ingen (0) for naturtypelokaliteten når 
tunnelpåslag (figur 4) kommer i konflikt med en fredet geologisk forekomst ved Kjelleberget 
(figur 5) er vanskelig å forstå kan være riktig.  
 
 «Lokalitet V25 Kjellerberget 
Verdi: 
Område fredet som geologisk naturminne (fossiler), med stor verdi for undervisning og 
forskning. 
 
Omfang: 
Tiltaket vil gi nærføring til området, men ikke påvirke verdien av dette vesentlig. Omfanget 
vurderes som lite eller intet. 
 
Konsekvens: 
Tiltaket vurderes å gi lite eller intet omfang, i et område med stor verdi. Dette gir ingen 
konsekvens ( 0 ).» 
 
Videre vurderes det i samme rapport: 
 
«Lokalitet 15 Steinsåsen 
Verdi: 
Kalkfuruskog med innslag av ulike kalkfuruskogstyper og andre skogtyper som 
lågurtgranskog. Området er stort, og enkelte dellokaliteter har større verdier enn andre. 
Skaftjordstjerne (NT) ble funnet ved befaring. Marisko (NT) og flueblomst (VU) er tidligere 
registrert, men trolig utgått på grunn av nedbygging. Potensialet for funn av sjeldne og truete 
arter er likevel stort, og verdien vurderes derfor som middels stor. 
 

Omfang: 
Tunnelpåslaget ved Kjellerberget vil gi et arealbeslag i lokaliteten, men dette er så lite i 
forhold til den totale størrelsen av området, og vil heller ikke berøre de viktigste delene av 



det, at omfanget vurderes som lite eller intet. 
 

Konsekvens: 
Tiltaket vurderes å gi lite eller intet omfang for en naturtypelokalitet med middels verdi. Dette 
gir ingen konsekvens ( 0 ).» 
 

 
Figur 5. Kjelleberget med fredet geologisk forekomst markert med gult.  
Kilde: http://geocortex.dirnat.no/silverlightViewer/?Viewer=Naturbase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norderhov 

 
Figur 6. Norderhov med blå korridor (b). 
 
I temarapporten «Kulturmiljø» Forslag til kommunedelplan m/KU står det under punkt 4.2.4 
Kulturmiljø 31 Norderhov:  
«Verdi: Stor 
 
Omfang: 
Ingen av korridorene vil medføre inngrep, oppdeling eller arealtap for kulturmiljøet. Tiltaket 
vil stort sett ikke endre kulturmiljøet, og omfanget vurderes derfor som lite/intet.  
 
Konsekvens: 
Konsekvensen blir ubetydelig (0).» 
 
Denne vurderingen kan ikke være riktig. Ny E16 kommer 400–500 m unna Norderhov kirke 
og prestegård. Norderhov har siden vikingtid vært et sentrum. Først som hov til guden Njord 
siden som kirkested, kirken er angivelig fra 1100-tallet. Prestegården spilte også en rolle i 
Karl XIIs felttog i 1716. Stedet er i dag kirke og museum. 
 
At korridor ikke skal medfører oppdeling av kulturmiljø er vanskelig å forstå. Dette er et tiltak 
som endrer kulturmiljøet rundt Norderhov i høyeste grad og spesielt hvis det kommer et kryss 
her.  
 
Stedet spiller en viktig historisk rolle, og en ny blå korridor (b) vil bli liggende i nærmiljøet til 
Norderhov og motorvegen blir godt synlig fra kirken. At konsekvensen settes til ubetydelig 
(0) og omfang lite/intet må være en feilvurdering. Dette vil medføre en negativ konsekvens 
for kulturminner og kulturmiljø. Dette er også et spørsmål om hvor grensen for kulturmiljøet 
Norderhov er satt. Omliggende jorder rundt (tilhørende Norderhov kirke?) og som blå 
korridor (b) er tegnet inn på bør vurderes som en del av kulturmiljøet til Norderhov (figur 6). 



Hverven/Tanberg 

 
Figur 7. Tanberg. 
 
I temarapporten «Kulturmiljø» Forslag til kommunedelplan m/KU står det under punkt 4.2.4 
Kulturmiljø 32 Hverven/Tanberg:  
«Verdi: Middels/stor 
 
Omfang: 
Korridoren vil ikke medføre inngrep, oppdeling eller arealtap for kulturmiljøet. Blå korridor 
fører til bedring for kulturmiljøet, i det E16 kommer lenger vekk. E16 går i dag tett inntil 
kulturmiljøet. Omfanget vurderes derfor som middels positivt. 
 
Konsekvens: 
Konsekvensen blir middels positiv (++).» 
 
I dette området ligger det relativt tette forekomster med kulturminner (figur 7). Blå korridor 
(b) vil angivelig medføre tap av et eller flere av dem vurderes ikke. 
 
At korridor videre ikke medfører oppdeling av kulturmiljøet er det vanskelig å forstå. 
Kulturmiljøet blir inneklemt mellom to veier og avskåret fra et større område. Igjen, hva har 
utreder satt som grensen for kulturmiljøet? I dette tilfellet Hverven/Tanberg. 
 
At konsekvensen er middels positiv (++) kan ikke være riktig. Konsekvensen her er negativ. 
 
 
 
 
 
 



Konsekvens for løypenett er dårlig belyst 
I temarapporten E16 Skaret – Hønefoss. Temarapport Nærmiljø og Friluftsliv belyses kun 
deler av løypenettet, men ikke det fulle og hele. Det er videre utelatt for Steinssletta. Grønn og 
blå korridors negative konsekvens for løypenettet i de ulike delområdene har hull (nord-vestre 
del av Steinssletta – dvs. omkring gårdene Sørum, Mo og Norderhov). Videre er det ikke 
vurdert hva en barriere midt i løypenettet vil medføre for hele bruken av løypenettet (figur 8).  
 

 
Figur 8. Løypekart i Hole. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Torbjørn Røberg 
Kommunestyrerepresentant for Venstre 
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