
  

Vakre vegers pris
Vegdirektørens pris VAKRE VEGER 
ble opprettet i 1988. Prisen er 
en hederspris for anlegg med 
gode estetiske kvaliteter tilpasset 
omgivelsene. Det kan være veger, 
bruer, tunneler eller tilhørende 
anlegg og utstyr. 
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Vakre vegers pris 2018

Hedrende omtale
Holmestrand stasjon

Juryens uttalelse:
Jernbanens InterCity utbygging rundt hovedstaden er 
Norges største kollektivtrafikksatsing. Hovedfokuset 
i jernbanebyggingen er forkortet reisetid og pålitelig 
regularitet, og flere steder skal det bygges nye 
jernbanestasjoner i byene. Det ligger store utfordringer 
i å avveie tekniske og transportpolitiske hensyn med god 
byutvikling der de nye stasjonene bygges. 

Holmestrand stasjon er den første helt nye bystasjonen 
som står ferdig innenfor den store satsingen. Etter en 
omfattende utredningsprosess med mange alternative 
løsninger er stasjonen bygget som en fjellhall helt inn 
mot bykjernen. Dette har vist seg som et svært vellykket 
byutviklingsgrep, der jernbanestasjonen gir grunnlag for 
en positiv sentrumsutvikling. Med personheis i stasjonen 
mellom sentrumsnivået og boligområdene oppå fjellet gir 
stasjonsanlegget enkel forbindelse for myke trafikanter 
mellom deler av Holmestrand som tidligere lå atskilt. 

Stasjonens hovedinngang markerer anlegget på en 
god måte i det nye bybildet. Her ligger også den nye 
bussterminalen. Både stasjonshallen, atkomsttunneler 
og byrommene ut mot byen er gitt et enkelt og elegant 
formuttrykk.  

Stasjonen markerer starten på en helt ny tidsalder for 
byen under fjellet. Holmestrand stasjon er et strålende 
eksempel på effekten av å bygge ut miljøvennlig transport i 
bysentrum.
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De andre prisvinnerne i 2018 er: 

Hovedgata og Holgata i Tvedestrand

E6 Frya – Sjoa i Gudbrandsdalen
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