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Forord 
Statens vegvesen har i samarbeid med Bærum og Hole kommuner utarbeidet grunnlag for 
reguleringsplan for ny E16 på strekningen Bjørum – Skaret, en såkalt teknisk plan. Med basis i 
teknisk plan er det utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser 
for området som blir berørt av ny E16 enten permanent eller midlertidig i forbindelse med 
anleggsgjennomføringen. Det er utarbeidet separate reguleringsplansforslag for hver av de to 
kommunene. 

Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommundelplan for E16 Bjørum – Skaret, som ble vedtatt 
i Hole kommunestyre 7.5.2007 og for Bærum i Miljøverndepartementet 19.6.2009. 

Grunnlaget for reguleringsplanen er presentert i følgende rapporter: 

 Hovedrapport (denne) 
 Illustrasjonsplan, A3-format (de viktigste tegninger og illustrasjoner)  
 Kortversjon, A4-format 
 Brosjyre, A4-format 

 
I tillegg er det utarbeidet cirka 40 faglige arbeidsnotater (se vedlagt liste) og et tegningshefte med 
cirka 220 tegninger. 

Grunnlaget er utarbeidet av Statens vegvesen Region øst med Jan Birger Lund som 
planleggingsleder. Mari Barstad er prosjektansvarlig.  

En konsulentgruppe med ViaNova Plan og Trafikk AS som hovedkonsulent har bistått i arbeidet. 
Geir Syrtveit har vært prosjektleder for konsulentgruppen. 

Offentlig høring: Forslaget til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og underliggende 
plangrunnlag skal legges ut til offentlig høring. Frist for uttalelse vil framgå av følgebrev og 
annonse i pressen. 

Høringsuttalelser for planen i henholdsvis Bærum kommune og Hole kommune sendes til: 

Bærum kommune 
Områdeutvikling 
1304 Sandvika 
e-post: post@baerum.kommune.no 
Oppgi PlanID 2011013 på merknaden 
  
Hole kommune 
Viksveien 30 
3530 Røyse 
e-post: postmottak@hole.kommune.no  
Oppgi PlanID 201103 på merknaden 
 
 

mailto:post@baerum.kommune.no
mailto:postmottak@hole.kommune.no
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Eventuelle spørsmål til planen kan rettes til: 
 
Statens vegvesen Region øst, Prosjekt E16 Sandvika - Skaret 
May Bente Hiim Sindre, tlf.  928 55 543 
e-post: may.sindre@vegvesen.no      
 
eller 
 
Mari Barstad, tlf. 480 64 476 
e-post: mari.barstad@vegvesen.no   
 
Bærum kommune 
ved Kari Sagbakken, tlf. 67 50 44 78 
e-post: kari.sagbakken@baerum.kommune.no 
 
Hole kommune 
ved Hilde Bendz, tlf. 32 16 11 00 
e-post: Hilde.Bendz@hole.kommune.no 
 
Rapporten finnes på internett under www.vegvesen.no/vegprosjekter/E16 Sandvika - Sollihøgda, 
www.baerum.kommune.no og www.hole.kommune.no 

Statens vegvesen Region øst 

November 2012 
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1. Sammendrag
1.1 Innledning 
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Bærum og Hole kommune grunnlag for reguleringsplan 
for ny E16 som motorveg med fire felt på strekningen fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole 
kommune. Strekningen er 8,5 km hvorav 6,5 km i Bærum i Akershus og 2 km i Hole i Buskerud.  

 
 

1.2 Dagens situasjon 
Trafikken på E16 på Sollihøgda var i 2010 cirka 10.500 ÅDT (årsdøgntrafikk) og vil i følge 
beregninger passere 12.000 i 2015, det vil si før ny E16 blir åpnet.  

E16 mellom Bjørum og Skaret er i dag europaveg, men betjener samtidig lokaltrafikk mellom 
Sandvika og vestre del av Bærum.   

E16 har tidvis for liten kapasitet i forhold til dagens trafikkbelastning. Mangel på kapasitet medfører 
ofte store forsinkelser, spesielt i forbindelse med helgeut- og innfart.  

Gjennom tettbebyggelsen er det miljøproblemer knyttet til utrygghet, barrierevirkning, støy, støv og 
skitt, og luftforurensning.  

 

1.3 Mål for tiltaket 
 Målet med å bygge ny E16 er å oppnå bedre trafikksikkerhet, trafikkavvikling og miljø, samt 

videreføre utbyggingen av en raskere og mer forutsigbar forbindelse mellom Oslo og Øvre 
Buskerud / Vest-Oppland / Vestlandet. E16 har stor betydning for næringsliv og bosetting i øvre 
Buskerud og Vestoppland, og er en viktig faktor når det gjelder tilrettelegging for ny vekst. 

 Lokalmiljøet på Sollihøgda skal bedres vesentlig. 
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 Sykkeltrafikken skal ha gjennomgående ruter. 
 Utforme en god infrastruktur for kollektivtrafikk. Legge til rette for at en større andel av 

persontrafikken vil velge å benytte kollektive transporttilbud. 
 Tilrettelegge for effektive kontaktpunkter mot dagens bebyggelse på Sollihøgda og fremtidig 

utbygging på Avtjerna. 

 

1.4 Standard for ny E16 
 Ny E16 bygges som smal firefelts motorveg – 20 meters bredde 
 Skiltet hastighet  

o Isi – Bjørum sag 80 km/t 
o Bjørum sag – Skaret 100 km/t 

 Tunneler bygges med to tunnelløp, med to kjørefelt i hvert løp 
 Det etableres planskilte kryss for hver tredje kilometer 
 Eksisterende E16 nedgraderes og skal fungere som lokal samleveg. 
 Tilrettelegging for kollektivtrafikk og innfartsparkering i kryssområdene 
 Etablering av gjennomgående gang- og sykkelveg langs samlevegen (eksisterende E16) 

 

1.5 Anbefalt forslag på de enkelte delstrekningene 

Isi – Bjørum sag 

 
Figur 1: Ny E16 sett fra Isi mot Bjørum sag. 

Det er vurdert om ny bru over Isielva burde ligge nord eller sør for dagens bru.  

Ny bru over Isielva foreslås plassert nord for eksisterende bru for å ivareta hensynet til landskap, 
kulturmiljø, naturmiljø og friluftsinteresser. Vegutvidelsen er tilpasset slik at inngrep i eksisterende 
fjellskjæring begrenses. 
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Krysset ved Bjørum sag 

 
Figur 2:Nytt kryss ved Bjørum sag. Framtidig Ringeriksbane krysser over i forgrunnen. I bakgrunnen tunnelen under 
Bukkesteinshøgda.Ved Bjørum sag viste kommunedelplanen et halvt kryss med kun sydvendte ramper.  

Det er vurdert om det er mulig å bygge et fullt planskilt kryss. Alternativet med fullt kryss anbefales 
da det er bedre i forhold til kollektivtrafikken og fordi det gir bedre omkjøringsmulighet ved stengt 
tunnel. Fullt kryss er også bedre i forhold til framtidig adkomst til en ny togstasjon på en eventuell ny 
Ringeriksbane, og som adkomst til en framtidig utbygging av nedre Avtjerna. 

Tunnelen under Bukkesteinshøgda 

 
Figur 3:Tunnelen under Bukkesteinshøgda. 
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Tunnelen under Bukkesteinshøgda er 790 meter og er justert noe i forhold til kommunedelplanen for å 
få en bedre linjeføring.   

Vegskjæringen i Bjørkåsen ved Brenna 

 
Figur 4: Ny E16 i vegskjæring ved Bjørkåsen ved Brenna. 

Miljøverndepartementet har i sitt vedtak gitt retningslinjer om at det skal innarbeides en terrassering 
av skjæringen i Bjørkåsen for å oppnå bedre terrengtilpassing. Det er vurdert ulike utforminger og det 
er konkludert med en anbefaling der skjæringen utvides betydelig i forhold til en normal fjellskjæring 
med en beplantet skråning fra veien opp mot skjæringen. Dette vil gi en landskapsmessig bedre 
løsning enn en normal fjellskjæring. 

Skoglund – Avtjerna

 
Figur 5: Ny E16 langs Rustanelva mellom Skoglund og Avtjerna. 
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Denne strekningen ligger nær Rustanelva.  Linjeføringen er justert i forhold til kommunedelplanen ved 
at den er trukket lenger inn i fjellskjæring for å unngå at elva berøres av veganlegget. Videre er det 
lagt opp til en vegbredde som gir plass for støyskjerm ved en eventuell senere etablering av boliger i 
utbyggingsområdet Avtjerna. 

Krysset ved Avtjerna 
Krysset ved Avtjerna er det viktigste krysset på strekningen. Den søndre portalen for tunnelen under 
Sollihøgda er trukket noe sørover i forhold til kommunedelplanen. Dette medfører at krysset også må 
flyttes noe sørover. Her er dalen trangere og krysset ligger nær Rustanelva. Det er derfor foreslått et 
kryss som tar liten plass og som gir god tilpasning til terrenget og unngår inngrep i Rustanelva.  Det er 
foreslått busslommer og innfartsparkering ved krysset for at bilister skal kunne parkere og ta bussen 
mot Sandvika/Oslo.  

 
Figur 6: Nytt kryss ved Avtjerna. Starten på Sollihøgdatunnelen. 

Tunnelen under Sollihøgda 
Tunnel under Sollihøgda med Blå linje er 3.370 meter 
lang. Miljøverndepartementets avgjørelse om at tunnelen 
skulle forlenges noe ved Avtjerna, medførte at det også 
ble aktuelt å se på en optimalisering av tunneltraseen 
under Sollihøgda (Blå linje). Nye grunnundersøkelser 
viste at det ville være mer gunstig for gjennomføringen 
om tunnelen ble lagt lavere og i en mer østlig trase med 
større avstand til Tjernslitjern. Det var også andre 
geologiske forhold som lite fjelloverdekning og flere 
svakhetssoner som gjorde at en justering av tunneltraseen 
på Bærumssiden var ønskelig. 

Det er også foreslått å justere tunneltraseen i Hole 
kommune. I kommunedelplanen var det forutsatt en kort 
tunnel ved Berntsegård i tillegg til Sollihøgdatunnelen. 
Etter de nye grunnundersøkelsene og ut fra en 
helhetsvurdering av løsningen har forprosjektet anbefalt 
at de to tunnelene slås sammen til en tunnel, og at traseen 
blir lagt en del lavere enn forutsatt i kommunedelplanen. 

Rød linje = Kommunedelplan 
Blå Linje = Reguleringsforslag 
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Den foreslåtte løsningen fører til at den opprinnelige korte dagsonen ved Berntsegård forsvinner og at 
transportkostnadene reduseres. 

Krysset ved Skaret 

 
Figur 7: Krysset på Skaret. Rasteplass til venstre. Hvileplass til høyre. I bakgrunnen dagens Skaret-tunnel. 

I forhold til kryssløsningen som ble vist i kommunedelplanen er det kommet til en del nye 
forutsetninger. Tunnelpåhugget på Sollihøgdatunnelen ligger lavere i terrenget enn tidligere. 
Skarettunnelen har en retning som blir styrende for ny E16, spesielt fordi det planlegges med en 
framtidig hastighet på 100 km/t når motorveien er ferdig bygget i fire felt. 

Det foreslås en rasteplass og hvileplass i forbindelse med krysset, og at det legges til rette for en god 
betjening av kollektivtrafikken.  Fv 285 krysser over E16 i stedet for under slik det var i 
kommunedelplanen. Vegen er lagt på utsiden av E16 mot Holsfjorden for å minimalisere 
terrenginngrepet i fjellet på østsiden av ny E16. 

Massedeponi ved Skaret 

 
Figur 8: Ufylling av masser ved Skaret for etablering av kryss, rasteplass og deponi i Nordlandsdalen (til venstre). 
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Vegprosjektet  Bjørum  –  Skaret  har  et  stort  masseoverskudd  på  cirka  3,1  mill.  m3.  Massene kan 
benyttes til nødvendig oppfylling for nytt kryss ved Skaret, omlegging av fv 285, ny rasteplass og 
hvileplass. Til disse formål kan plasseres cirka 1,7 mill. m3 overskuddsmasse. Det er videre behov for 
å plassere ytterligere 1,4 mill. m3 i området dersom det ikke blir funnet alternativ anvendelse. I 
reguleringsplanen må det reguleres tilstrekkelig areal til å kunne plassere hele masseoverskuddet på 
3,1 mill. m3 i området. Det kan finnes alternativ anvendelse for en del av massene, men dette vil ikke 
bli avklart før anlegget skal gjennomføres. På figuren er det vist en utfylling der hele 
masseoverskuddet er plassert i området ved Skaret. 

Lokalveger og gang- og sykkelveger 
Dagens E16 skal nedbygges til å bli en lokal samleveg. Dagens gang- og sykkelvegsystem skal 
utbedres slik at det blir en god sammenhengende gang- og sykkelveg over Sollihøgda fra Smestad i 
Bærum til Skaret i Hole. 

 

1.6 Tidsplan for planbehandling og byggestart  
Følgende fremdrift legges til grunn:  

Reguleringsplan  2011 - 2013 
 
Tidsplan for utarbeidelse av byggeplan og bygging av ny veg er foreløpig uavklart. Dette vil være 
avhengig av når prosjektet blir prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 som skal 
behandles i Stortinget i løpet av 2013. 
 

1.7 Kostnader 
Det er høsten 2012 utført en kostnadsberegning etter ANSLAGs-metoden. Overslaget endte på 2,9 
milliarder kr (2012-priser) med en sannsynlighet på 85% for å ende innenfor nøyaktighetskravet på +/- 
10%.  
 

1.8 Konsekvenser av tiltaket 
Eksisterende E16 vil bli nedklassifisert til samleveg med vesentlig mindre trafikk enn i dag.  

I alle kryss på ny E16 planlegges busslommer og innfartsparkeringer. Ved Bjørum sag legges det til 
rette for en fremtidig togstasjon på en eventuell ny Ringeriksbane med adkomst fra det nye krysset 
med E16. 

Det etableres sammenhengende gang og sykkel-veg med fast dekke på hele strekningen. 

4,2 km av 8,5 km ny E16 legges i tunnel. Derved oppnås betydelige miljømessige forbedringer for 
store arealer. Forbedringene vil merkes ved mindre støy, reduserte barrierer og et bedre nærmiljø og 
friluftsliv. På grunn av den kraftige trafikkreduksjonen på eksisterende E16 vil støysituasjonen 
generelt bli forbedret for boliger nær dagens E16. Det bygges støyskjermer langs ny E16 for å skjerme 
de boliger som har krav på støyskjerming.  

De landskapsmessige inngrepene fra et nytt motorveganlegg er betydelige. Det er derfor lagt vekt på å 
redusere inngrepene ved å benytte lite arealkrevende kryss og optimalisere linjeføringen slik at 
veganlegget bevarer eksisterende landskapsformer i størst mulig grad. Vegen er trukket tilbake fra 
elvekantene for å unngå inngrep i Rustanelva og Isielva. 

Det er fokusert på å minimalisere veganleggets virkninger for nærmiljø og friluftsliv, kulturminner, 
naturmiljø og naturressurser.  
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2 Bakgrunn for prosjektet  
2.1 Dagens situasjon  
E16 Bjørum – Skaret ligger på grensa mellom Akershus og Buskerud. Strekningen er cirka 8,5 km 
hvorav 6,5 kilometer i Bærum kommune i Akershus og 2 kilometer i Hole kommune i Buskerud.  

Vegstrekningen er en del av E16 mellom Sandvika og Bergen og representerer en viktig transportrute 
mellom Østlandet og Vestlandet. 

Utbyggingen av E16 mellom Sandvika og Hønefossområdet har ikke skjedd i takt med 
trafikkutviklingen og regionens behov for et effektivt hovedvegnett.  

Det er en langsiktig målsetting om å bygge E16 som ny firefelts motorveg fra Sandvika til Hønefoss. I 
dette prosjektet skal E16 mellom Bjørum og Skaret planlegges som ny fire felts motorveg. 

Hensikten er å oppnå bedre trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og miljø, samt å videreføre 
utbyggingen av en raskere og mer forutsigbar forbindelse mellom Oslo og Øvre Buskerud / Vest-
Oppland / Vestlandet. 

Stortinget har ved behandlingen av NTP for 2010-2019 gjort gjennomføringen av prosjektet avhengig 
av at det blir etablert en bompengeordning for delfinansiering av anlegget.  

Trafikken på E16 på Sollihøgda var i 2010 cirka 10500 ÅDT og vil passere 12.000 i 2015. 

Dagens E16 mellom Bjørum og Skaret har to funksjoner. Den er europaveg og betjener samtidig 
lokaltrafikk mellom Sandvika og vestre del av Bærum.   

E16 har tidvis for liten kapasitet i forhold til dagens trafikkbelastning. Trafikkbelastningen medfører 
til dels store forsinkelser i trafikken, spesielt i forbindelse med helge ut-/innfart.  

Utbyggingen av E16 i 4 felt gjennom Bærum pågår. Strekningen Wøyen - Bjørum ble åpnet i 2009. 
For strekningen Sandvika – Wøyen planlegges anleggsstart i 2013 med åpning ca. 2018. 

2.2 Forutgående planutvikling 
Arbeidet med avklaring av ny trasé for E16 over Sollihøgda har pågått i flere tiår. I 2004 startet en ny 
prosess der det skulle planlegges for en motorveg med 4 felt i stedet for en tofeltsveg slik det var 
planlagt for tidligere.  

Det ble gjennomført en bred kommunedelplanprosess der flere alternative traséer ble vurdert. I 2006 
ble forslag til ny kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E16 lagt fram for de to 
kommunene til behandling. 

Hole kommune 
Kommunedelplan for ny E16 ble vedtatt i kommunestyret 7.5.2007, sak 28/07. Kommunestyret vedtok 
alternativ grønn linje G2. 

Bærum kommune 
Kommunedelplan for ny E16 ble fastsatt av Miljøverndepartementet i brev til Fylkesmannen i 
Akershus av 19. juni 2009. Endelig tilsagn i Bærum kommunestyre 16.6.2010, der kommunen ber om 
at reguleringsarbeidet igangsettes så snart som mulig. 

Bompengeording 
Akershus fylke og Buskerud fylke har i februar 2011 vedtatt å opprette bompengeselskap for å 
delfinansiere utbyggingen av E16 Bjørum – Skaret ved bompenger. Bompengeselskapet ble opprettet i 
2011 og har tatt opp lån med fylkeskommunal garanti for å finansiere reguleringsplanarbeidet. 
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2.3 Tidsplan for planbehandling og byggestart  
Følgende fremdrift legges til grunn:  

Høring av reguleringsplan 1. kvartal 2013 
Vedtatt reguleringsplan  2. kvartal 2013 
 
Tidsplan for utarbeidelse av byggeplan og bygging av ny veg er foreløpig uavklart. Dette vil være 
avhengig av når prosjektet blir prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 som skal 
behandles i Stortinget i løpet av 2013. 
 

3 Forhold til annen planlegging 
3.1 Nasjonal Transportplan (NTP) 
I Nasjonal Transportplan for perioden 2010 - 2019 som ble vedtatt av Stortinget i 2009, er det forutsatt 
at byggingen av E16 Bjørum – Skaret skal starte i perioden 2015 – 2019. Planleggingen har derfor 
vært lagt opp til at anlegget eventuelt kunne starte i 2015. 
 
Forslag til ny Nasjonal Transportplan for perioden 2014 – 2023 ble lagt fram våren 2012 og skal 
behandles i Stortinget i 2013. Det er først etter denne behandlingen at vi får vite når anlegget E16 
Bjørum – Skaret kan påregnes å bli gjennomført. 
 

3.2 Kommuneplan for Bærum 2010-2020, arealdelen 
Kommuneplan for Bærum 2010 – 2020, ble vedtatt i kommunestyret mars 2010. Planen viser ny E16 
mellom Sandvika og Sollihøgda.  

For E16 Bjørum – Skaret er det lagt inn den traséen som ble vedtatt av Miljøverndepartementet i 2009. 
Reguleringsforslaget som nå fremmes avviker, som beskrevet i denne rapporten, noe fra kommunedel-
planen på grunn av nødvendig optimalisering av løsningen i forbindelse med detaljplanleggingen. 

 
Figur 9: Utsnitt av kommuneplanens arealdel i Bærum. Avtjernautbyggingen markert med gult og markagrensen med tykk 
grønn strek. 
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I kommuneplanen for 2010 – 2020 er det lagt inn et større byggeområde med ca. 5000 boliger ved 
Avtjerna mellom Bjørum sag og Sollihøgda. Byggeområdet er lokalisert på begge sider av dagens veg, 
med hovedtyngden på nordøstsiden. 

I bestemmelsene til kommuneplanen, § 8.4, er det tatt inn et eget punkt om utbyggingen: 

Før Avtjerna kan utbygges, skal nærmere rammer og rekkefølgebestemmelser for utbyggingen være 
fastsatt i kommune-, kommunedel-, eller reguleringsplaner. I disse planene må tilfredsstillende samlet 
transportløsning for området, inkludert etablering av en effektiv kollektivløsning, herunder 
baneløsning, som viser samfunnsøkonomisk lønnsomhet, være sikret og finansiert før utbygging 
godkjennes, og være etablert når boligområdet tas i bruk. 

 

3.3 Kommuneplan for Hole 2009 – 2019, arealdelen 
Kommuneplanen for Hole 2009 – 2019 ble vedtatt i kommunestyret februar 2009. Planen viser ny E16 
fra Sollihøgda til Skaret. 

I foreliggende løsning til reguleringsplan er det gjort mindre justeringer av veglinjen ved Skaret i 
forhold til traséen som er vist i kommuneplanen. 

 

3.4 Kommunedelplan for ny E16 mellom Bjørum og Skaret 
Hole kommune 

Kommunedelplan for ny E16 ble vedtatt i kommunestyret 7.5.2007, sak 28/07. Kommunestyret vedtok 
alternativ grønn linje G2. 

Bærum kommune 

Kommunedelplan for ny E16 ble fastsatt av Miljøverndepartementet i brev til Fylkesmannen i 
Akershus av 19. juni 2009. Endelig tilsagn i Bærum kommunestyre 16.6.2010, der kommunen ber om 
at reguleringsarbeidet igangsettes så snart som mulig. 

Miljøverndepartementet fastsatte at alternativ R1.2 med nærmere omtalte tiltak skal legges til grunn 
for strekningen Bjørum – Avtjerna og alternativ G2-mellomlang på strekningen Avtjerna – Skaret. 
Tiltakene omfatter: 

 Opprusting av gang- og sykkelvegen mellom Skoglund og Avtjerna, samt å få en sammenhengende 
god gang og sykkelveg med fast dekke på hele strekningen 

 Se på muligheten for terrassering av skjæring gjennom Bjørkåsen samt beplante for å dempe innsyn 
og støyrefleksjon 

 Eventuelt tilbys erstatningstomter for eksisterende boligeiendommer som må innløses 

G2-mellomlang innebærer en forlengelse av tunnelen med ca 535 m i forhold til opprinnelig 
tunnellengde i alternativ G2.  
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Figur 10: Kommunedelplan for ny E16 Bjørum - Hole grense. 

I løpet av arbeidet med videreutvikling av løsningen som er vist i kommunedelplanen, har det vært 
nødvendig å gjøre enkelte endringer i planforslaget. Dette skyldes særlig at det er gjennomført mer 
omfattende grunnundersøkelser, og at vegsystemet ellers er vurdert mer detaljert enn i 
kommunedelplanen. 

Endringene gjelder i hovedsak trasé for Sollihøgdatunnelen og kryssområdene på Bjørum sag, 
Avtjerna og Skaret.  Beskrivelse av endringene er gitt i kap. 4.  
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4 Beskrivelse av tiltaket  
4.1 Mål 
 Målet med å bygge ut E16 som firefelts motorveg er å oppnå bedre trafikksikkerhet, 

trafikkavvikling og miljø, samt videreføre utbyggingen av en raskere og mer forutsigbar 
forbindelse mellom Oslo og Øvre Buskerud / Vest-Oppland / Vestlandet. E16 har stor betydning 
for næringsliv og bosetting i øvre Buskerud og Vestoppland, og er en viktig faktor når det gjelder 
tilrettelegging for ny vekst. 

 Lokalmiljøet på Sollihøgda skal bedres vesentlig. 
 Sykkeltrafikken skal ha gjennomgående ruter. 
 Utforme en god infrastruktur for kollektivtrafikk. Legge til rette for at en større andel av 

persontrafikken vil velge å benytte kollektive transporttilbud. 
 Tilrettelegge for effektive kontaktpunkter mot dagens bebyggelse på Sollihøgda og fremtidig 

utbygging på Avtjerna. 
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4.2 Endringer i forhold til kommunedelplanen 
Arbeidet med utviklingen av vegløsningen i reguleringsplanfasen har gjort det nødvendig å endre 
planforslaget på enkelte punkter i forhold til det som ble lagt til grunn for kommunedelplanen. De 
enkelte elementer omtales nedenfor.  

Kryssområde Bjørum  sag 

 
Figur 11:Reguleringsforslag.        Figur 12: Kommunedelplan. 

Ved Bjørum sag viste kommunedelplanen et halvt kryss med kun sydvendte ramper. I 
detaljprosjekteringen er kryssløsningen bearbeidet og nordvendte ramper er lagt inn. I tillegg er det 
lagt inn en ny rundkjøring på samlevegen. 

Endrede konsekvenser: 

Fullt kryss bedrer forholdene for kollektivtrafikken og gir bedre omkjøringsmulighet ved stengt 
Skuitunnel. Kryssløsningen bedrer framtidig adkomst til en ny togstasjon på en eventuell ny 
Ringeriksbane, og framtidig utbygging av området «søndre Avtjerna». 

Vegskjæringen i Bjørkåsen ved Brenna 
Skjæringen utvides betydelig i 
forhold til en normal 
fjellskjæring og det legges en 
skråning fra veien opp mot 
skjæringen som kan beplantes.  

Endrede konsekvenser: 

Veganlegget gjøres visuelt mer 
åpent. Terrenget utformes slik at 
det kan etableres trevegetasjon i 
skråningene som gir en visuell 
forbedring av skjæringen og en 
demping av støyrefleksjonen. 
Figur 13: Reguleringsforslag. 
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Krysset ved Avtjerna 

 
Figur 14:Reguleringsforslag.   Figur 15:Kommunedelplan.    

Sollihøgdatunnelen ligger nå dypere i fjellet enn i kommunedelplanen. Derfor er den søndre 
tunnelportalen trukket noe sørover. Dette fører også til at krysset må flyttes noe sørover. Her er dalen 
trangere og krysset ligger nær Rustanelva. Krysset utformes som et smalt ruterkryss med ramper som 
føres opp til en oval rundkjøring. Det smale krysset tar mindre plass og tilpasses til terrenget i den 
smale elvedalen. Det etableres bussholdeplasser og innfartsparkering ved krysset slik at bilister kan  
parkere og ta bussen mot Sandvika/Oslo.  

Endrede konsekvenser: 

Krysset er landskapsmessig tilpasset slik at Rustanelva ikke berøres av veganlegget. 
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Tunnelen under Sollihøgda 
Tunnelen under Sollihøgda er i 
reguleringsforslaget 3.365 meter lang. 
Miljøverndepartementets avgjørelse om at 
tunnelen skulle forlenges noe ved Avtjerna, 
gjorde det aktuelt å se på en optimalisering av 
tunneltraseen under Sollihøgda (blå linje).  
Nye grunnundersøkelser viste at det ville være 
mer gunstig om tunnelen ble lagt lavere og i 
en mer østlig trase med større avstand til 
Tjernslitjern.  Dette var også fordelaktig i 
forhold til lite fjelloverdekning og flere 
svakhetssoner i løsningen i kommune-
delplanen.  

I kommunedelplanen var det forutsatt en kort 
tunnel ved Berntsegård i tillegg til 
Sollihøgdatunnelen. Med bakgrunn i  nye 
grunnundersøkelser og ut fra en 
helhetsvurdering er de to tunnelene knyttet 
sammen til en tunnel. Traseen er også i dette 
området lagt lavere enn i kommunedelplanen.  

Kommunedelplanløsningen har en horisontal-
kurvatur med R=800 m og R=1000 m i en S-
kurve. Denne løsningen førte til behov for en 
breddeutvidelse på grunn av kravene til sikt i 
nærmere halvparten av tunnelens lengde.  

Reguleringsforslaget har minste horisontalkurvatur med R=2000 m. Denne geometrien krever ikke 
breddeutvidelse. Stigningsforholdene er noe slakere enn kommunedelplanens løsning. 

 

 

Figur 16: Venstre bilde: Dagstrekning ved Berntsegård (KDP-løsning). Høyre bilde: Foreslått vegløsning med lang tunnel 
fram til Skaret. 

Endrede konsekvenser: 

Tunnelen ligger lavere og har mindre stigning. Dette gir lavere transportkostnader. 

Forlengelse av tunnelen ved Avtjerna og fjerning av dagsonen ved Berntsegård fører til at flere boliger 
skjermes for økt støy og luftforurensning. 

De viktige korridorene for vilttrekk ved Avtjerna og på Berntsegård blir ikke berørt av ny E16. 

Rød linje = Kommunedelplan 
Blå Linje = Reguleringsforslag 
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Krysset ved Skaret 

 
Figur 17: Reguleringsforslag.    Figur 18:Kommunedelplan. 

I forhold til kryssløsningen som lå til grunn for kommunedelplanen er det kommet til en del nye 
forutsetninger. Tunnelpåhugget på Sollihøgdatunnelen ligger lavere i terrenget enn tidligere. 
Skarettunnelen har en retning som blir styrende for ny E16, spesielt fordi det planlegges med en 
framtidig hastighet på 100 km/t når motorveien er ferdig bygget i fire felt. 

Vegen er lagt på utsiden av E16 mot Holsfjorden for å minimalisere terrenginngrepet i skråningen på 
østsiden av ny E16. 

Det foreslås plassert en rasteplass og hvileplass i forbindelse med krysset, og det legges til rette for en 
god betjening av kollektivtrafikken.  Fv. 285 krysser over E16 i stedet for under slik det lå til grunn i 
kommunedelplanen. 

Endrede konsekvenser: 

Reduserte terrenginngrep i skråningen øst for veganlegget. Kollen mellom rasteplassen og fv. 285 
bevares. 

 

4.3 Trafikktall og trafikale forhold 
Avtjerna er et framtidig boligområde vist i kommuneplanen for Bærum, og som kan bli utbygd på lang 
sikt. Området er angitt med ca. 5000 boliger og 15 000 personer og strekker seg fra Bjørum sag opp til 
bebyggelsen på Sollihøgda.  

Trafikkberegninger for år 2030 er beregnet både med og uten utbygging av Avtjerna. Det legges opp  
til at vegsystemet skal kunne håndtere en trafikkøkning ved en eventuell utbygging av 
Avtjernaområdet.  
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Figur 19: Trafikktall; ÅDT 2030 uten utbygd Avtjernaområde. 

Figur 20: Trafikktall; ÅDT 2030 inklusive utbygd Avtjernaområde.  

4.4 Standard for E16 og lokalveger 
Hovedpunktene i valgt standard kan i oppsummeres slik:  

 Etablering av ny E16 som smal firefelts motorveg med 20 meters bredde 
 To tunnelløp, med to kjørefelt i hvert løp 
 Planskilte kryss etableres for hver 3. kilometer 
 Eksisterende E16 nedgraderes og skal fungere som lokal samleveg 
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 Tilrettelegging for kollektivtrafikk og innfartsparkering i kryssområdene 
 Gjennomgående gang- og sykkelveg langs samlevegen (eksisterende E16) 

Utformingen av veganlegget er basert på forutsetninger gitt i gjeldende håndbøker og normaler. 

Veg i dagen 
I tabell 1 er det en strekningsvis opplisting av dimensjoneringsklasser mm. for vegene. Gang- og 
sykkelveger foreslås etablert med 3,0 meter bredde eksklusiv skulder.  

 
Figur 21: Normalprofil av veg i dagen, vist med av- og påramper. 

Tabell 1: Dimensjoneringsklasser for veger. 

    

Veg i tunnel  
Tunnelene utformes og utstyres i henhold til tunnelklasse E, se tabell 2. E16 inngår i det såkalte 
”Trans-European Road Network” (TERN), og utformingen skal tilfredsstille minstekrav til sikkerhet i 
vegtunneler gitt i EU–direktiv 2004/54/EF.  

 

        

Veg Funksjon Håndbok-
/retnings-
linjer 

Fartsgrense 
km/t 

ÅDT  år 2030 
Uten og Med Avtjerna utbygging 

ÅDT 
Tunge 

Dim. 
klasse 

 Uten Med   

E16 Isi - Bjørum Stamveg Hb 017  80 16.300 31.700 ca 12% S7 

E16 Bjørum-Avtjerna Stamveg Hb 017  100 15.300 24.400 ca 12% S8 

E16 Avtjerna-Skaret Stamveg Hb 017  100 14.000 14.800 ca 13 % S8 

Ramper i kryss Hovedveg Hb 017 / 
Hb 263  

60 30 - 500 40 – 5.000  S1 

Lokale hovedveger (Fv tidl. E16/ omkjøringsvei) Hovedveg Hb 017  60   50 – 430  S1 

Lokale samleveger (ved utbygging Avtjerna) Samleveg Hb 017/BK 60  8400/6600/3300  S1 

BK = Bærum kommune 
ÅDT-tall for ramper gjelder ensrettet trafikk på ramper. 
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Figur 22: Normalprofil av veg i tunnel. 

Tabell 2: Dimensjoneringsklasser for tunneler. 

 

Kollektivtransport 
Det antas at ekspressbusser vil benytte ny E16. Lokalruter forutsettes å benytte eksisterende E16 og 
holdeplasser lokalisert langs denne.   

Holdeplasser for ekspressruter legges til rampene i de nye motorvegkryssene slik at av- og påkjøringen 
til E16 gjøres effektiv og komfortabel. Lokalruter over Sollihøgda gis effektive koblinger til E16 via 
kryssene på Avtjerna og Skaret. 

Innfartsparkeringsplasser skal lokaliseres i forbindelse med holdeplassene og kobles til lokalvegnettet 
slik at adkomsten blir sikker og effektiv for både syklende og kjørende. 

I det framtidige utbyggingsområde Avtjerna er det antatt at det blir etablert en god kollektivbetjening 
med høyfrekvent busstilbud med god flatedekning. 

Tilgjengeligheten til holdeplasser skal i størst mulig grad ha sikre og universelt utformete gang- og 
sykkeladkomster.  

I kommuneplanen for Bærum er det vist en trasé for framtidig Ringeriksbane. I 
reguleringsplanforslaget  settes det av areal for banen med en stasjon ved Bjørum sag. 

Gang – og  sykkelvegsystem 
I «Sykkelstrategi for Bærum» er gang- og sykkelvegen fra Bjørum til Sollihøgda en hovedtrasé. 
Miljøverndepartementet vedtok at det i forbindelse med utbyggingen av ny E16 skulle gjennomføres 
nødvendige forbedringer på delstrekningen mellom Skoglund og Avtjerna (1,2 km) i tillegg til at det 
skulle sikres en sammenhengende god gang og sykkelveg med fast dekke på hele strekningen.  

       

Tunnel Håndbok/-
retningslinjer 

ÅDT  år 2030 uten 
Avtjerna utbygging 

ÅDT  år 2030 inkl. 
Avtjerna utbygging 

ÅDT  
tunge 

Tunnel 
profil 

Tunnel 
klasse 

Bukkesteinshøgdatunnelen Hb 021 15.300 24.400 11 % 2 x T9,5 E 

Sollihøgdatunnelen (evt. inkl. 
Berntsegårdtunnel) 

Hb 021 14.000 14.800 10 % 2 x T9,5 E  
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Med Sollihøgdas posisjon som regionalt utfartspunkt er det mange som benytter området til trening og 
rekreasjon. Et attraktivt gang- og sykkelvegnett er viktig for økt bruk av sykkel for å komme seg til/fra 
markaområdene.  

Ved en eventuell framtidig utbygging av Avtjernaområdet skal gang- og sykkelvegnettet også håndtere 
denne trafikken.  

Fjerning av den fysiske midtdeleren på dagens E16 gir mulighet for etablering av en gang- og 
sykkelveg innenfor samlevegen på strekningen mellom Bjørum sag og Skoglund. Fra Skoglund til 
tettbebyggelsen på Avtjerna har eksisterende E16 et smalt profil uten fysisk midtdeler. Det anlegges 
ny gang- og sykkelveg på østsiden av samlevegen fram til Avtjernmyra. Fra Avtjernmyra til Skaret 
anses eksisterende gang- og sykkelvegtilbud som tilfredsstillende.   

Universell utforming skal legges til grunn for utforming av alle vegelementene i gang- og 
sykkelvegnettet. 

Rasteplasser, hvileplasser og kontrollplasser 
Det foreslås lokalisert en rasteplass på Skaret i tilknytning til kryssområdet. Rasteplassen planlegges 
som et eget anlegg med adkomst fra samlevegen. Anlegget utformes som en hovedrasteplass som i 
størst mulig grad skal være tilrettelagt for alle.  

Hvileplass for tungtransport foreslås lokalisert i tilknytning til rasteplassen slik at brukere av 
hvileplassen får et godt servicetilbud. 

Rasteplassen vil få en flott vestvendt utsikt mot Holsfjorden og en attraktiv utforming. 

Ny kontrollplass/kjettingplass for nordgående trafikk planlegges ved E16 Økrikrysset sør for 
prosjektet E16 Bjørum – Skaret. 

 

4.5 Grunnforhold og geotekniske vurderinger 

Løsmasser 
Strekningen mellom Bjørum og Skaret er i stor grad dekket av et tynt humus-/torvdekke. Søndre og 
nordre påhugg for Bukkesteinshøgdatunnelen ligger i en tynn hav-/strandavsetning. For denne 
tunnelen er det ellers tynt humus-/torvdekke og bart fjell/tynt dekke. 

For Sollihøgdatunnelen er det registrert tynt humus-/torvdekke over store deler av tunnelen. Mot 
Skaret tunnel i nord er det hovedsakelig bart fjell. 

Berggrunnsgeologi 
Berggrunnen ved Sollihøgda er restene av en tykk serie basalt- og rombeporfyr-lavaer, som tøt opp fra 
sprekker og fløt utover og ligger på de eldre sedimentære bergartene. Mellom lavastrømmene ble det i 
roligere perioder avsatt tynnere sedimentære lag. Det hele er gjennomskåret av spredte forkastninger 
/sprekkesoner og ganger av diabas, rombeporfyr og syenitt.  

Tunnelene  vil  bli  drevet  i  forskjellige  lavastrømmer  av  rombeporfyr,  men  vil  også  krysse  
sedimentære  lag mellom lavastrømmene og en rekke spredte gangbergarter. Det vil som regel være et 
sedimentært, porøst lag på toppen av hver hovedlavastrøm. Tykkelsen på de porøse sedimentlagene 
varierer fra noen få cm til flere meter, avhengig  av  hvor  lang  tid  en  lavastrøm  ble  utsatt  for  
erosjon  og  forvitring  før  det  kom  en  ny  lavastrøm  som dekket området.   
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Hydrogeologi 
Lavabergartene i Oslo-feltet anses som Norges beste vanngiver når det gjelder ytelser fra borebrønner 
i berg.  

Lavastrømmene ved Sollihøgda ligger stablet oppå hverandre med tilnærmet horisontale strømmer. 
Bergarten i det  indre  av  disse  strømmene  er  ofte  massiv,  og  vannstrømmingen  foregår  her  i  
liten  grad  utenom sprekkesoner/svakhetssoner.  Mot  toppen  av  strømmene  er  lavaen  mer  porøs,  
noe  som  føre  til  en  betydelig vannstrøm. 

Anleggsgjennomføring 
Tunnelene er planlagt drevet konvensjonelt ved boring/sprenging med sikring med bolter og 
sprøytebetong.  Ved kryssing av svakhetssoner skal sikring dimensjoneres spesielt. 

Tunnelmassene består i hovedsak av lavastrømmer av rombeporfyr med mindre innslag av 
sedimentære bergarter. Rombeporfyr kan ofte brukes til forsterkningslag og bærelag. Testing av 
bergartsprøver vil bli utført vinteren 2012/2013 og avgjøre bergartens egnetheten til ulike formål. 

 

4.6 Kulturmiljø og kulturminner 
E16-traséen krysser gjennom flere områder med kulturminner og kulturmiljøer. 

Mellom E16 og Isi miljøsorteringsanlegg er det registrert tre områder for automatisk fredete 
kulturminner; fornminnefelt Isi. Områdene ligger øst for lokalvegen på toppen av skjæringen mot Isi 
og vil ikke bli berørt av utvidelsen av E16.  

Ved Bjørum sag er det samlede kulturmiljøet på Bjørumsaga vurdert til liten til middels verdi i 
konsekvensutredningen for E16, blant annet fordi flere av de opprinnelig registrerte husene er revet og 
restene av saga falt ned. Forholdet til det gamle veifaret nedstrøms eksisterende bru er vurdert som 
viktigere enn kulturmiljøet omkring saga. Vegfaret er regulert til spesialområde bevaring.  

Gamle vegfar er viktige kulturminner i nordvestre deler av Bærum kommune og tilstøtende områder i 
Hole kommune. Foreløpig har NIKU en idé om at veifarene mellom Sollihøgda og Skaret er rester 
etter ferdselsårer mellom Sylling – Skaret – Sollihøgda. Det er fullt mulig at enkelte av farene går 
langt tilbake i tid.  

Ved Rustan – Brenna finnes kulturlandskap som er av de best bevarte i Bærum kommune. Det gamle 
jordbrukslandskapet som blir berørt ved at ny E16 krysser i bru tilhører et småskala beitelandskap som 
i dag er vedlikeholdt med små arealer dyrka mark, beitehager, skogholt, rydningsrøyser og 
åkerholmer. Utfordringene i samspillet mellom ny veg og det historiske kulturlandskapet ligger i 
detaljutformingen av tiltakene.  
 

4.7 Utarbeidelse av reguleringsplanen 
Arbeidet med reguleringsplanen startet høsten 2011 og planoppstart ble varslet i avisene 8.9.11. 
Kommunedelplan med tilhørende krav fra Miljøverndepartementet var utgangspunkt for arbeidet. 
Arbeidet har vært utført i to faser: En forprosjektfase hvor løsningene fra kommunedelplanen ble 
optimalisert og betingelsene fra Miljøverndepartementet ble ivaretatt. En detaljplanfase der grunnlaget 
for reguleringsplanen er utarbeidet. 

Målet med reguleringsplanen er å fastlegge nødvendig areal for midlertidige og permanente 
arealinngrep for ny E16 Bjørum – Skaret med tilhørende kryssområder og vegomlegginger. 

Føringer for planarbeidet 
Ved behandlingen av kommunedelplanen for E16 Bjørum – Skaret i Bærum kommune ble det gitt en 
del retningslinjer for den videre planleggingen. I tillegg har Miljøverndepartementet i forbindelse med 
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sin avgjørelse gitt betingelser som skal ivaretas i den videre planleggingen. Retningslinjene og 
betingelsene er gjengitt nedenfor. 

Hole kommune har i forbindelse med behandlingen av kommunedelplanen for E16 Bjørum – Skaret 
også gitt større retningslinjer for videre planlegging. 

Berørte veger/arealer/boliger 

Betingelse fra MD: Planforslaget innarbeider en gjennomgående gang- og sykkelveg av god standard 
og med fast dekke på hele strekningen. Det medfører bl.a. at det i reguleringsplanen legges inn 
nødvendige forbedringer på delstrekningen mellom Skoglund og Avtjerna (1,2 km) og at disse 
gjennomføres som en del av E16 utbyggingen. 

For eksisterende boligeiendommer som må innløses skal det, dersom det er ønsket fra de berørte 
beboerne, i samarbeid med Bærum kommune innarbeides erstatningstomter i samme område som del 
av reguleringsplanen. 

Retningslinje fra KDP Bærum: Reguleringsplan skal i tillegg til tiltaket omfatte nødvendig omlegging 
av veier, gang-/ sykkelveier, turveier, driftsveier og atkomster til boliger og andre virksomheter. For 
områder som kun skal benyttes i anleggsperioden, skal fremtidig arealbruk bestemmes i 
reguleringsplan, og gjennomføring sikres ved rekkefølgebestemmelser. 

Det skal gjøres helhetlige vurderinger av arealbruken for arealer som blir berørt av tiltaket. Det skal tas 
hensyn til det framtidige stasjonsområdet for Ringeriksbanen. 

Retningslinje fra KDP Hole: Ny E16 skal planlegges som stamveg i spredt bebyggelse. Standardklasse 
H1, årsdøgnstrafikk 10 000 – 20 000, smal firefelts motorveg med 20 m vegbredde. 

Dagens E16 skal bygges ned til tofelts bredde, tilpasset hastighetsnivå 60 km/t. Midtdeler fjernes. 

Vassdrag/Rustanelva 

Retningslinje fra KDP Bærum: Planlegging samt bygge- og anleggstiltak i områder som omfattes av 
vassdragsloven, (dvs. vannarealer i innsjøer, elver og bekker, samt landarealer som normalt 
oversvømmes,) jf Vannressurslovens § 2, skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende nasjonale 
retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte områder. 

Nye broer over Rustanelva må ikke bygges med fundamenter som  reduserer elvas tverrsnitt. Inngrep i 
og langs Rustanelva og bekker skal søkes minimalisert, og må gjøres så skånsomt som mulig. I den 
videre planleggingen skal muligheten for brattere helning på fyllinger og bruk av murer nær elva 
vurderes for å redusere inngrepet langs elva og for å forbedre estetiske virkninger av tiltaket. 

Bjørkåsen 

Betingelse fra MD: For skjæringen gjennom Bjørkåsen skal det ses på mulighetene for og innarbeides 
i reguleringsplanen en terrassering av skjæringsskråningene for å oppnå bedre terrengtilpasning 
(estetikk). I reguleringsplanen skal det for skjæringene/terrasseringene i dette området også stilles krav 
til beplantning for å dempe det visuelle innsynet og støyrefleksjonen. 

Friluftsliv 

Retningslinje fra KDP Hole: Plassering og utforming av kryssinger for friluftsliv og rekreasjon skal 
drøftes med berørte parter og samordnes med landbrukets behov for driftsveger. 

Naturmiljø 

Retningslinje fra KDP Hole: Kulverter og rør for kryssing av mindre vassdrag skal utformes slik at de 
sikrer riktig fall, lengde, lysåpning, bunnsubstrat og minimumsvannstand. Kantvegetasjonen langs 
vassdrag skal bevares så langt som mulig. 

Detaljert kartlegging av vilttrekk for å finne optimal plassering og utforming av faunapassasjer. 

Bruer som skal fungere som krysningspunkt for hjortevilt må ha minimumshøyde 5 meter. Det bør 
være fri sikt til terrenget fra den ene til den andre siden. Grøntkorridorene mot krysningspunktene 
opprettholdes. 
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Kulturminner og kulturmiljø 

Retningslinje fra KDP Hole: Kulturminnelovens undersøkelsesplikt (§9) i forhold til automatisk 
fredete kulturminner må følges opp. Eventuelle nyere tids kulturminner skal også dokumenteres før 
fjerning eller flytting. 

Det bør vurderes å gjennomføre en vegetasjonsundersøkelse i form av pollenanalyse for å avklare 
mulighetene for at tiltaket kan skade bosettingsspor fra middelalder og forhistorisk tid. 

Ved en eventuell tilrettelegging av stinett i Holsfjordsskråningen må det tas hensyn til spor fra de 
historiske vegene. 

Landskapsbilde 

Retningslinje fra KDP Hole: Det skal utarbeides retningslinjer som viser prinsipper for behandling av 
sideterreng, bruk av vegetasjon, utforming av konstruksjoner, massedeponier og istandsetting av 
arealer som berøres i anleggsperioden.  

For massedeponi ved Skaret bør det lages en detaljert plan for etappevis oppfylling og istandsetting av 
landskapet. 

Landbruk 

Retningslinje fra KDP Hole: Plassering og utforming av driftskryssinger for landbruk skal drøftes med 
berørte parter og samordnes med friluftslivets behov. 

Eventuelle anleggsveger planlegges med etterbruk som driftsveger. 

Det skal legges planer for revegetering av midlertidige anleggsveger, deponier og andre områder som 
er blitt påvirket i anleggsfasen. 

Geo- og vannressurser 

Retningslinje fra KDP Hole: Det skal gjennomføres en detaljert kartlegging av berggrunnen i forhold 
til valg av tunneltrasé. Traséen må optimaliseres i forhold til berggrunn. 

Akseptabelt lekkasjenivå i tunneler bør fastsettes og jevnlige målinger av innlekkasje i tunneler i 
anleggsfasen gjennomføres. 

Det bør etableres observasjonsbrønner for grunnvann langs tunneltraséen før anleggsstart. 

Etablering av kontrollprogram i anleggsfasen for brønner og vassdrag hvor det er risiko for påvirkning 
av vannkvaliteten. 

Det skal planlegges tiltak for å hindre partikkelforurensning til vassdrag fra deponier. 

Overvann fra vegbanen i tunnel og avløpsvann fra tunnelvask må håndteres i lukket system, inklusiv 
tilfredsstillende rensing før de slippes ut til resipient. 

Overvann fra dagsoner bør renses lokalt ved. feks. lokal infiltrasjon av overvann. I tilfeller hvor det er 
sårbare grunnvannsressurser under vegen kan ikke vannet infiltreres lokalt, men ledes til resipient. 

Miljø og miljømessige konsekvenser 

Retningslinje fra KDP Bærum: Det skal utarbeides miljøprogram for håndtering av miljøspørsmål i 
detalj- og byggeplan, og program for miljøoppfølging i anleggsperioden. 

Tiltakshaver må utarbeide en plan for massedeponering. Planen må redegjøre for konsekvenser på 
veinettet ved transport av masser og avbøtende tiltak. 

Retningslinje fra KDP Hole: Det skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram. Programmet skal styre 
Statens vegvesens håndtering av miljøspørsmål i planleggingen og detaljeres for også å ivareta 
miljøoppfølging i anleggsperioden. Det skal også lages en plan for deponering av masser. 
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Støy og luftforurensning 

Retningslinje fra KDP Bærum: Ved utarbeiding av reguleringsplan skal gjeldende grenseverdier for 
støy legges til grunn. Krav til støy, vibrasjoner og støy i anleggsfasen skal fastsettes i reguleringsplan. 
Reguleringsplan for vei skal også redegjøre for luftforurensning i forhold til gjeldende grenseverdier. 

Retningslinje fra KDP Hole: Det skal gjennomføres beregninger av støynivå for innendørs og utendørs 
oppholdsarealer. Tiltak skal dimensjoneres for å oppfylle Miljøverndepartementets retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). I følsomme områder bør det stilles krav til maksimal 
støy fra aktuelt anleggsutstyr jmf. anbefalingene i T-1442. 

Tetting av tunneler 

Retningslinje fra KDP Bærum: Tiltakshaver må tette tunneler slik at tiltaket ikke får konsekvenser for 
vann, vassdrag eller drikkevann, eller medfører endringer i grunnvannstanden. 

Anleggsarbeider 

Retningslinje fra KDP Bærum: Forurensning knyttet til anleggsarbeidene skal forebygges og 
minimaliseres. I reguleringsplan skal det vurderes tiltak for å unngå forurensning til vann i driftsfasen, 
og tilrettelegges for å unngå dette. 

Retningslinje fra KDP Hole: Områder for anleggsvirksomhet, anleggsveger, riggplasser og 
massedeponier som går utover vegens areal, skal midlertidig reguleres til disse formål, med etterbruk 
landbruk eller annen hensiktsmessig etterbruk. 

Avløpsvann fra anleggsdrift av tunneler skal vurderes med hensyn på behov for rensetiltak. 

Behov for midlertidige kryssinger i anleggsperioden vurderes i samråd med kommunen. 
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5 Beskrivelse av planen 
5.1 Ny bru over Isielva – tilkobling til eksisterende E16 
Den nye parsellen kobles til eksisterende E16 ved Isi-krysset i øst. Eksisterende E16 skal utvides fra 2 
til 4 felt. Utvidelsen medfører behov for en ny bru i tillegg til eksisterende bru over Isielva. 

Ny bru over Isielva plasseres nord for eksisterende bru for å ivareta hensynet til natur, miljø og 
friluftsinteresser i samsvar med vedtatt kommunedelplan. 

Traséutvidelsen medfører utvidelse av vegen inn i eksisterende fjellskjæring mot Isiområdet. 
Skjæringen er høy og det er gjort betydelige sikringsarbeider ved forrige anleggsperiode. Det er derfor 
også vurdert en alternativ trasé på sørsiden av eksisterende bru for å unngå inngrep i denne 
fjellskjæringen. Syd for eksisterende bru på Isisiden stikker terrenget fram i en smal rygg mellom elv 
og bru. Fjellet i ryggen er oppsprukket og løst. Framføring av ny bru og fundamentering av brua i den 
smale fjellryggen vil føre til et markert inngrep i terrenget ut mot elva. Ny bru på nordsiden av 
eksisterende bru vil få bedre forankring i terrenget og gjøre mindre skade på elvelandskapet. 

 
Figur 23: Bru ved Bjørum sag sett fra sør i retning mot Kjaglidalen. 

Ny bru på nordsiden av eksisterende bru er vurdert som den beste løsningen i forhold til 
fundamentering og total brulengde. Det er vurdert mulighet for utvidelse av eksisterende bru, men 
dette er ikke funnet hensiktsmessig av både anleggsmessige og tekniske hensyn. 

Søyler plasseres på linje langs elva og utenfor vannstrengen. Denne plasseringen av søyler vil gi best 
sikt på langs av elverommet og dermed ha minst negativ innvirkning på opplevelsen av dette.  

Brua over Isielva har en klar karakter av viadukt (dalbru). Bruene over Rustandalen ved Brenna og 
over Brubonnsdalen ved Skoglund gis samme uttrykk som brua over Isielva. Bruene varierer fra 50 til 
130 meter og med spenn fra 20 til 35 meter. Dette gir noe varierende dimensjonskrav på bjelke og 
søyler. For å oppnå en visuell enhet er søylene foreslått med oval form. Bredde og tykkelse kan da 
variere noe uten at man merker forskjellen fra bru til bru. 

Brusnittet er foreslått tradisjonelt utført med vinger og underliggende bjelke. Løsningen er robust i 
forhold til variasjoner i bredde og høyde, og gir et enkelt og lett utrykk. 

 
Figur 24: Typisk tverrsnitt av viadukt – bruer i linja. 
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5.2 Kryssområde Bjørum sag 

 
 Figur 25: Kryssområde Bjørum sag sett fra sørøst. Dagens E16 til venstre, i bakgrunnen Rustan. 

Kryssområdet strekker seg fra brua over Isielva til påhugget for ny Bukkesteinshøgda tunnel. Det 
etableres fullt kryss, med to rundkjøringer på samlevegen for økt fleksibilitet og bedre avvikling for 
trafikk til/fra samlevegen og i omkjøringssituasjoner. 

Avrampe fra øst føres under ny E16 og blir liggende i dyp, tosidig skjæring. For å gjøre undergangen 
oversiktlig og åpen legges E16 på bru over rampen. Pårampe mot øst ligger på terreng med svakt fall 
mot ny E16. Begge rampene møter samlevegen (dagens E16) i en ny rundkjøring. 

Avrampe fra vest føres på bru over E16 før den ledes tilbake over E16 på en ny bru før den møter 
samlevegen i en ny rundkjøring. Pårampe mot vest føres fra rundkjøring, over E16 før den føres på 
terreng med svak stigning fram til ny E16.  

Krysset ved Bjørum sag skal i henhold til kommunedelplanen gi adkomst til søndre del av framtidig 
utbyggingsområde, Avtjerna, og/eller terminal for en eventuell framtidig Ringeriksbane. Avkjøring vil 
kunne etableres fra rampene på nordsiden av E16. Terrenget her er flatt og muliggjør etablering av 
rundkjøring. 

Deler av kryssområdet er berørt av tidligere inngrep og utbygginger. Berørte arealer istandsettes med 
terrengforming og vegetasjonsetablering ved utlegging av toppmasse. Små fjellknauser som blir 
stående igjen mellom ramper og E16 bør sprenges ned og formes i sammenheng med terrenget for 
øvrig.  

Samlevegen tilknyttes kryssområdet via to rundkjøringer som ligger på sørsiden av hovedvegen. 
Kryssetableringen medfører mindre tilpasninger av eksisterende vegtrasé for få plass til  rundkjøringer 
og holdeplasser. 
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Figur 26: Kryssområde ved Bjørum sag. 

Holdeplasser for buss lokaliseres mellom de to rundkjøringene. Holdeplassene kan enkelt betjene både 
lokalruter på samleveg og ekspressruter som kjører av- og på hovedvegen i krysset. 
Innfartsparkeringsplass lokaliseres i tilknytning til holdeplassene. 

Dersom det kommer stasjon for en framtidig Ringeriksbane på nordsiden av krysset, er det 
tilgjengelige arealer for utvikling av en miniterminal med holdeplasser for ekspressbusser på platået 
nord for krysset. Her kan det innpasses en større parkeringsplass. Parkeringsplassen kan benyttes som 
utfartsparkering på kveldstid og i helgene. 

Gang- og sykkelvegen føres på sørsiden av kryssområdet og blir liggende mellom samlevegen og 
Rustanelva, med mur ut mot elva, slik at vegetasjonsbeltet mellom gang-/sykkelvegen og elva bevares. 

Holdeplasser og innfartsparkering knyttes sammen via fortau og plankryssing av samlevegen. 
Overgangsbrua over E16 foreslås etablert med ensidig fortau for å knytte området nord for krysset til 
gang-sykkelvegnettet.  

Overgangsbruene i betong føres i kurve over ny E16, og har forskjellig bredde, 1 eller 2 felt. Det 
foreslåes å gi brusnittet en bueformet underside. Formen gjør det vanskelig å "lese" forholdet mellom 
tykkelse og bredde, og bueformen ligger alltid vinkelrett / tangentialt på søylen. 
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Figur 27: Overgangsbruer i krysset ved Bjørum sag. 

Tunnelpåhugget blir liggende med en høy fjellskjæring på begge sider med skjæringer fra 8-10 m opp 
mot 25-30 m. Det er foreslått en portalløsning med tilnærmet vertikal avslutning av tunnelportalen der 
fronten forblendes med naturstein/tørrmur. Portalåpningen plasseres ca 40 m før påhugget slik at 
terrenget bearbeides for å dempe fjellskjæringen inn mot påhugget.   

 

 
Figur 28: Søndre tunnelportal ved Bukkesteinshøgda. 

 

5.3 Tunnel under Bukkesteinshøgda 
Bukkesteinshøgda tunnel strekker seg fra kryssområde på Bjørum til Brenna i Rustandalen. 
Tunnellengden er 790 meter. Krysning over eksisterende E16 ved Brenna er bestemmende for 
tunnelens stigning. Løsningen er tilnærmet lik kommunedelplanløsningen, søndre tunnelportal er 
trukket noe mot øst for bedre terrengtilpasning i tillegg er tunnelen rettet ut. Tunnelen går under et 
naturområde uten bebyggelse.  
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Figur 29: Optimalisert løsning – tunnelen er rettet ut. 

Bergoverdekningen over tunnelen varierer mellom 10-75 meter. Det er mer enn 30 meter 
bergoverdekning på 500 meter av tunnellengden. Påhugg i sør er lagt til en bergskråning og det vil bli 
150-200 meter med bergskjæring i forkant av påhugget. Påhugg i nord går ut i en skråning som er 
dekket av løsmasser sørøst for Brenna gård. 

Sårbar natur på Bukkesteinshøgda skal skånes ved blant annet systematisk overvåkning av 
grunnvannsnivået i forbindelse med tunneldrivingen. 

5.4 Brukryssing ved Brenna  

  

Figur 30: Bru over Rustandalen. Til høyre i bakgrunnen Brenna gård. 

Bru over Rustandalen ved Brenna etableres med 103 meters lengde for å ta vare på det 
omkringliggende kulturlandskapet. E16 går i tosidig skjæring i ca. 50 m lengde fra tunnelportalen i 
Bukkesteinshøgda før eksisterende E16 krysses på bru. Brua krysser lavt over eksisterende E16, men 
vil likevel framstå som et dominerende element i kulturlandskapet. Brua bygges todelt med ca 12 m 
bredde mellom kjøreretningene. Avstanden skyldes nødvendig bredde mellom tunnelene. Det åpne 
rommet mellom kjøreretningene vil være med på å gi brukonstruksjonen et mer luftig preg og gi 
mulighet for noe grønne flater under brua. Brua bygges så lang at den «lander» på fjell i begge ender. 
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Fyllinger i skråningen mot Rustanelva på østsiden og eksisterende E16 på vestsiden bør unngås og 
kantvegetasjonen skal i størst mulig grad bevares langs elveløpet. 

Deler av kulturlandskapet i området er av de best bevarte i Bærum kommune. Det gamle 
jordbrukslandskapet som blir direkte berørt tilhører et småskala beitelandskap som i dag er 
vedlikeholdt med små arealer dyrka mark, beitehager, skogholt, rydningsrøyser og åkerholmer. Nordre 
portal i Bukkesteinstunnelen tilpasses i størst mulig grad det omkringliggende kulturlandskapet ved at 
fjellet helt eller delvis tas ut i hyller og at det tilbakefylles med jordmasser med helling 1: 2 og tilsås. 
Teknisk rom (T2) er innpasset på høyre side før portalen og ligger under terreng med kun en synlig 
fasade mot E16.  

 
Figur 31: Nordre tunnelportal i Bukkesteinshøgdatunnelen. Til høyre Rustan gård. 

 

5.5 Skjæring i Bjørkåsen  
Etter kryssing av bru over Rustandalen føres nye E16 i en skjæring på cirka 900 meter, gjennom 
Bjørkåsen på sørsiden av eksisterende E16. Horisontalkurvaturen er justert som følge av endrede krav 
til hastighet. Justeringen betyr at E16 blir liggende i noe dypere skjæring, noe over 30 meter på det 
meste i innerkurve. Linjeføring er ellers i prinsippet den samme som i kommunedelplanen. 

For å gi E16 et mer åpent profil gjennom den høye skjæringen er fjellskjæringene trukket lengre ut enn 
minimumsavstanden på 6,5 m. Skråningen med helling 1:2 videreføres til samme avstand. I tillegg til å 
gjøre vegen visuelt åpen muliggjøre løsningen også etablering av trevegetasjon i skråningene. Etablert 
trevegetasjon vil gi en visuell demping av skjæringen, slik Miljøverndepartementet har ønsket. På 
toppen av fyllingen, inn mot skjæringsfoten, legges et motfall mot skjæringen for å fange opp løs stein 
som faller ned fra skjæringen. Partiet med motfall vil også sikre adkomst til skjæringen ved rensk. 

Fjellskjæring langs ytterkurve mot nord er viktig som støyskjerm mot eventuell framtidig utbygging 
av Avtjerna.  
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Figur 32: E16 gjennom Bjørkåsen sett vestover. Til høyre  bebyggelsen langs eksisterende E16 ved Brenna. 

 

5.6 E16 mellom Skoglund og kryssområdet på Avtjerna  
Linjeføring på strekningen er trukket noe lengre inn i terrenget i forhold til kommunedelplanens 
veglinje nord for brua ved Skoglund slik at Rustanelva blir minst mulig berørt av ny E16. 

Ved Skoglund passerer E16 over skogsbilveg og bekkefar i Brekkedalen. Høydeforskjellen mellom ny 
veg og dalføret er ca 15 m på det høyeste. En brukonstruksjon med lengde på 132 meter føres over 
dalføret for å ivareta hensynet til natur, miljø og friluftsinteresser. 

Fri passasje for hjortevilt og fauna vil ivaretas på en god måte, samtidig som det sikres gode forhold 
for vannføring, ikke bare i selve bekkeløpet, men også den naturlig avrenning fra større deler av 
terrenget. Skoglund er en viktig inngangsport til marka for regionalt friluftsliv; langrenn, sykling og 
gående. Bruløsningen er med på å ivareta og sikre god tilgjengelighet til markaområdene.   

For å redusere/hindre fylling i skråningen ned mot Rustanelva mellom Skoglund og Avtjerna er E16 
lagt noe lengre inn i terrenget enn i vegtraséen som er vedtatt i kommunedelplanen. En justering av 
traséen fører også til at vegetasjonsbeltet langs Rustanelva i mindre grad berøres av veganlegget. Økt 
skjæringshøyde i innerkant av traséen vurderes som akseptabelt i forhold til gevinsten ved å bevare 
terrenget ned mot elva. 

Innpassing av utfartsparkering i området ved Skoglund er foreslått delvis under de to nye bruene hvor 
det uansett vil være anleggsvirksomhet i forbindelse med bygging av bru. Rensebasseng for drensvann 
legges under p-plassen slik at terrenginngrep i området blir minimert.   
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Figur 33: Kryssing av Brekkedalen ved Skoglund på bru. 

 

5.7 Kryssområde Avtjerna 
Kryssområde Avtjerna er lokalisert i dalbunnen der Tømmerdalen møter Rustandalen. Krysset er 
plassert tett inntil Rustanelva og eksisterende E16. Krysset ligger i et trangt område i Rustandalen og 
må innpasses på en landskapsmessig god måte. Det har vært vurdert flere alternativer for krysset. 

 
Figur 34: Kryssområde på Avtjerna. Til høyre dagens E16. I bakgrunnen til venstre bebyggelsen på Sollihøgda. 
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For å ta vare på elva med det nærmeste sideterrenget har de fleste alternativene tatt utgangspunkt i at 
elveløpet krysses på en eller flere bruer. 

På grunn av ny løsning for tunnel under Sollihøgda er plassering av tunnelpåhugg og kryssområde 
forskjøvet noe sørover i forhold til kommunedelplanen. 

Krysset er utformet som et smalt ruterkryss med en oval rundkjøring, brukonstruksjon, liggende over 
hovedvegen. Rundkjøringen knyttes til rundkjøringen i samlevegen via en overgangsbru over samle-
vegen. Lokalvegen mot Bråtan knyttes direkte til krysset.  

Samlevegen knyttes til kryssområdet via ny rundkjøring på eksisterende E16. Rundkjøringen gis en 
standard som er tilpasset en framtidig utbygging av Avtjernaområdet. På grunn av dette må 
eksisterende E16 løftes noe i tilknytningen til rundkjøringen. 

 

Figur 35: Plan av kryssområde på Avtjerna.

 

 
Figur 36: Snitt ved kryssområde på Avtjerna. Bru over Rustanelva forbinder samlevegen med E16.

Etablering av rundkjøring på eksisterende E16 kombinert med ny gang-/sykkelveg og 
bussholdeplasser langs denne gir inngrep med skjæring i innerkant og noe fylling ut mot elva.  

Hovedtraséen for gang- og sykkelvegen ligger parallelt med samlevegen gjennom kryssområdet. 
Fortau på brua og på vestsiden av rundkjøringen knytter Bråtanområdet til gang- og 
sykkelvegsystemet. 
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Innfartsparkering etableres på oppfylt område langs Bråtanveien vest for krysset. Foreløpig vurdering 
tilsier at det vil være plass for 40 parkeringsplasser. Plassene har god beliggenhet for bruk som 
utfartsparkering på kveldstid og i helgene. Ved eventuell utbygging av Avtjerna antas det at det kan bli 
aktuelt å etablere supplerende innfartsparkering andre steder i Avtjernaområdet. 

Bussholdeplasser for ekspressbusser etableres på rampene. Beliggenheten er effektiv i forhold til 
bussrutene på E16 og gunstig i forhold til fortau på bru over E16. Holdeplasser for lokalruter 
lokaliseres i forbindelse med rundkjøringen på samlevegen. Holdeplassene tilknyttes g/s-vegsystemet 
langs samlevegen. Det etableres fortau på brua for å knytte innfartsparkering og ekspressbuss-
holdeplasser til g/s-vegsystemet. 

I valgte kryssutforming med rundkjøring beliggende over E16, legges både østvendte og vestvendte 
ramper tett inntil E16. Mot E16 tas høydeforskjellen mellom rampene og E16 opp med murer i 
kombinasjon med graskledde skråninger. Mot Rustanelva etableres murer. Murene forblendes med 
naturstein. Forbindelse mellom ny og eksisterende E16 legges samlet på en bru over elva. Løsningen 
muliggjør bevaring av Rustanelva uten inngrep. Det også mulig å ta vare på eksisterende vegetasjon i 
et sammenhengende belte langs elva. Arealer som berøres ved bygging av murer og bru revegeteres 
ved utlegging av stedlig toppmasse. Eksisterende og ny vegetasjon vil etter noe tid danne en visuell 
skjerm mellom murene i kryssområdet og elva. Kryssløsningen gir også mindre inngrep/skjæring i 
fjellskråningen syd for krysset. Bekk fra Tømmerdalen i sydvest legges i kulvert under E16 og 
kryssområdet. 

Veggeometrien gir i utgangspunktet omfattende, tosidige skjæringer på strekningen fram mot 
tunnelportalen. For å redusere inngrepet er fjellskjæringene begrenset til om lag 10 m høyde med øvre 
del undersprengt med helling 1:1,5. Det er foreslått en portalløsning med tilnærmet vertikal avslutning 
av tunnelportalen der fronten forblendes med naturstein/tørrmur. Fjellskjæringene tas ut med helling 
5:1, sikkerhetssone og fylling mot fjellfoten slik det er angitt i formingsveileder. Den øvre delen 
tilbakefylles med jord og toppmasser for revegetering. 

 
Figur 37: Søndre tunnelportal i Sollihøgdatunnelen. 
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5.8 Sollihøgda tunnel 

 
Figur 38: Trasé for Sollihøgda tunnel. 

Sollihøgda tunnel strekker seg fra kryssområde ved Avtjerna til Skaret. Tunnellengden er 3365 meter. 
I løsningen i vedtatt kommunedelplan var tunnelstrekningen delt i to tunneler med en kort 
dagstrekning mellom Aslegård og Berntsegård. Dagstrekningen var noe uheldig estetisk og i forhold 
til viktig vilttrekk i området. Gjennom kartlegging av fjellforholdene i området og optimalisering av 
linjepålegget er vegtraséen senket og flyttet mot nord slik at den korte dagstrekningen unngås. 

Traséen i reguleringsforslaget ligger noe øst for traséen fra kommunedelplanen. Bergoverdekning for 
tunnelen er mellom 15 og 100 m. I den alternative traséen er bergoverdekningen generelt større og 
nærføring til Tjernslitjern unngås. Det er to områder som har lav bergoverdekning; en strekning på 
cirka. 200 meter i forbindelse med kryssing av en elv fra Avtjernsmyra og E16 og en kortere strekning 
på cirka. 10-20 meter i forbindelse med skrånende berg ved profil cirka 6900.  
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5.9 Kryssområde Skaret 

 

Figur 39: Kryssområdet på Skaret sett nordover. Til venstre rasteplass. Til høyre hvileplass for trailere. I bakgrunnen 
Holsfjorden.

Kryssområdet på Skaret ligger i en dagsone i Holsfjordskråningen mellom portalene for framtidig 
Sollihøgda tunnel og eksisterende Skaret tunnel. I første omgang tilpasses geometrien til eksisterende 
Skaret tunnel. For nordgående trafikk reduseres antall felt fra to felt i Sollihøgdatunnelen til ett felt i 
Skaret- tunnelen. Overgangen fra to til et felt skjer gjennom krysset på Skaret. Statens vegvesen 
Region sør (SvRs) utreder 4-felts veg fra Skaret til Hønefoss. Lokalisering av krysset og linjeføring er 
tilpasset en framtidig løsning med to tunnelløp for Skaret tunnel. 

For å redusere inngrep og utfylling i det bratte terrenget er det valgt tilsvarende kryssløsning som på 
Avtjerna med en rundkjøring plassert over E16 og langsgående ramper nær ny E16. Samlevegen føres 
over E16/gjennom rundkjøringen. Raste- og hvilplassanlegg lokaliseres henholdsvis på sør- og 
nordsiden av E16. Det etableres en egen adkomst på bru over E16 til rasteplassanlegget. Brua knyttes 
til samlevegen på nordsiden. Kollen på vestsiden av krysset bevares som et skille mellom 
rasteplassanlegget og utfylling for veganlegget fram mot Skarettunnelen.  

Fylkesveg 285 vil bli liggende tilnærmet parallelt med E16 i skråningen fram mot Skaret tunnel. 
Vegene separeres ved å legge opp en sammenhengende voll med høyde på ca 2 m over E16 for å 
unngå blending fra motgående trafikk.  
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Figur 40: Plan av kryssområde på Skaret.

Bussholdeplasser for ekspressbusser etableres i øvre del av sørgående påramper. Beliggenheten er 
effektiv i forhold til bussrutene på E16 og gunstig i forhold til fortau på bru over E16. Holdeplasser for 
lokalruter lokaliseres langs samlevegen, holdeplass retning Sandvika foreslås plassert ved 
adkomstbrua til rasteplassen. Det foreslås å benytte eksisterende holdeplass (Berntsegård) i retning 
Hønefoss langs samlevegen.  

Innfartsparkering foreslås etablert i forbindelse med hvileplassanlegget. Plassene kan eventuelt brukes 
som utfartsparkering på kveldstid og i helgene.  

Hovedtraséen for gang- og sykkelvegen ligger parallelt med samlevegen fram til kryssområdet og 
knyttes til fortau som føres ut til bussholdeplassene på rampene. Fortau over adkomstbrua til 
rasteplassanlegget knytter dette området til gang- og sykkelvegnettet. Langs omlagt fv. 285 etableres 
ny gang-sykkelveg. 

Rasteplassen legges på fylling utenfor E16 med fantastisk utsikt mot Holsfjorden i syd og vest. Hvile-
/oppstillingsplass for tunge kjøretøy legges mellom samlevegen og E16. Fyllingen ligger godt 
forankret i terrenget på øst- og vestsiden og den avgrenses naturlig av en kolleformasjon i syd.  

  

Figur 41: Raste- og hvileplassen på Skaret. 
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Adkomst til rasteplassen legges på horisontal bru over E16. Oppstillingsplass, adkomstbru og 
hovedplan i rasteplassen ligger på samme nivå. Oppfylt areal vil gi rikelig plass for parkering, 
servicefasiliteter, sitteplasser og lekemuligheter innrammet av terrengformer og vegetasjon. 
Rasteplassen vil også være et godt utgangspunkt for kortere og lengre turer i omkringliggende 
naturområder. Foreløpige undersøkelser tyder på at det finnes flere gamle vegfar i området omkring 
rasteplassen. Ved lokalisering, restaurering og skilting kan disse bli spennende turveger og attraktive 
målpunkter for besøkende på rasteplassen. 

Overgangsbru over E16 for adkomst til rasteplass. Brua foreslås utført som spennarmert platebru i 
betong. For å spenne over E16 inkl. ramper har brua en lengde på 62 m. 

 
Figur 42: Overgangsbru til rasteplassområde. Til venstre teknisk rom i forbindelse med tunnelen. 

Tunnelportalen blir liggende under eksisterende E16. Ny E16, og dermed portalen, er senket og 
trukket noe lengre mot nordøst i forhold til løsningen som lå til grunn for kommunedelplanen. 
Samlevegen over tunnelportalen flyttes noe mot øst og nord for å gi plass til et naturlig terrengforløp 
over portalen. Portalen vil bli utformet som en skrå portal med helling 1:2 i henhold til 
formingsveileder. Teknisk rom (T4) innpasses langs E16 og vil ligge under terreng. 

 
Figur 43: Nordre tunnelportal i Sollihøgdatunnelen. I forgrunnen overgangsbru til rasteplass. 
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5.10 Fylkesveg 285 
Fylkesveg 285 kobles til E16 i krysset på Skaret. Det nord-/sydgående daldraget, Nordlandsdalen, inn 
mot Skaret tunnel planlegges benyttet til deponering av tunnelmasser. Oppfyllingen av daldraget 
muliggjør en optimalisering av traseén for fylkesvegen samtidig som vegen trekkes lengre ut på 
fyllingen og fristilles fra E16. Føringen av fylkesvegen har vært en av faktorene som har styrt 
utformingen av utfyllingen i Nordlandsdalen. 

 
Figur 44: Fylkesveg 285 fra Skaret mot Holsfjorden. 

 

5.11 Samleveg (dagens E16 nedbygget) 

Samlevegnett 
Samlevegen (dagens E16) knytter seg til eksisterende samleveg (Ringeriksveien) ved krysset på 
Bjørum sag og går parallelt med nye E16 til kryssområdet på Skaret der den knyttes til fv. 285.  

Eksisterende E16 bygges ned slik at den framstår som samleveg gjennom området, vegen  
dimensjoneres i henholdt til standardklasse S1 og 60 km/t. I forbindelse med nedbyggingen fjernes 
eksisterende midtdeler og kryssene åpnes for alle svingebevegelser. 

Samlevegen vil fungere som omkjøringstrasé når tunnelene stenges. Utformingen av nedbygd E16 har 
tatt hensyn til sikker og effektiv trafikkavvikling i en omkjøringssituasjon. 

Ny gang- og sykkelveg 
I forbindelse med nedbyggingen av eksisterende E16 benyttes overskytende vegbredde fra kjørevegen 
til trasé for gang- og/eller sykkeltrafikk fra Bjørum sag til Skoglund. Mellom Skoglund og 
bebyggelsen på Avtjerna er eksisterende E16 så smal at det må etableres en ny gang- og sykkeltrasé 
parallelt med kjørevegen. Fra bebyggelse på Avtjerna til Berntsegård har eksisterende fortausløsning 
og gang- og sykkelveg tilfredsstillende standard og kvalitet.  

Med Sollihøgdas posisjon som regionalt utfartspunkt er det mange som benytter området til trening og 
rekreasjon. Et attraktivt gang- og sykkelvegnett som muliggjør bruk av sykkel for å komme seg til/fra 
markaområdene vil være positivt.  

Det etableres gang-sykkelveg på deler av ny fv. 285. 
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5.12 Deponiområder 
Behov for massedeponi 
Vegprosjektet Bjørum – Skaret har et stort masseflyttingsbehov på cirka 3,1 mill. uam3 (utført anbrakte 
masser).  Massene kan benyttes til nødvendig oppfylling for nytt kryss ved Skaret, omlegging av fv 
285, og ny rasteplass og hvileplass. Til disse formål kan plasseres cirka 1,7 mill. m3 overskuddsmasse. 
Det er videre behov for å plassere ytterligere 1,4 mill. m3 dersom det ikke blir funnet alternativ 
anvendelse. I reguleringsplanen må det reguleres tilstrekkelig areal til å kunne plassere hele 
masseoverskuddet på 3,1 mill. m3. Det kan finnes alternativ anvendelse for en del av massene, men 
dette vil ikke bli avklart før anlegget skal gjennomføres. 

Vurderte deponiområder 
Følgende deponiområder er vurdert. 

Deponi Kadettangen (i Oslofjorden ved Sandvika) 

Deponiet planlegges utnyttet fullt ut i forbindelse med anlegget E16 Sandvika – Wøyen. 

Deponi Lakseberget (i Oslofjorden ved Sandvika) 

Deponiet er ikke formelt planlagt ennå, men er påtenkt som deponimulighet for overskuddsmasser fra  
ny E18 gjennom Bærum. 

Lorangmyr ved Avtjerna 

Deponi som ble benyttet ved utbyggingen av E16 Wøyen – Bjørum, og som vil bli forsøkt utvidet 
ytterligere i forbindelse med behov for deponering av overskuddsmasser fra anlegget E16 Sandvika – 
Wøyen. Deponiet ligger i nedslagsfeltet til Rustanelva som er en sårbar resipient med fisk og liten 
vannføring. Det regnes ikke med at dette deponiet kan utvides ytterligere for å dekke noe av behovet 
for ny E16 Bjørum – Skaret. 

Drammen havn 

Drammen havn vil trolig være interessert i masser, men transportavstanden er relativt lang og deponier 
i nærområdet prioriteres. 

To dalsøkk sør for Skaret tunnel i kryssområdet på Skaret 

Her er det volummessig mulighet for å plassere all overskuddsmassen for E16 Bjørum – Skaret.  Det 
foreslås utfylling i Nordlandsdalen og i et dalsøkk nærmere Berntsegård (framtidig rasteplass).  
Deponiet foreslås utformet på en landskapsmessig god måte. Vegetasjon reetableres. 

Avhending av masser gjennom entreprenører 

Når det nærmer seg anleggsstart vil det bli undersøkt  om det er mulig å få avhendet mest mulig av 
overskuddsmassene enten via de utførende anleggsentreprenører eller gjennom andre firmaer som 
driver med masseomsetning (for eks Franzefoss). Dette vil kunne medføre at masser føres vekk fra 
anlegget og at deponibehovet blir mindre. Men i reguleringsmessig sammenheng bør det reguleres 
tilstrekkelig areal for å dekke deponibehovet i verste tilfelle. 

Valg av deponiområde 

Det foreslås at deponiområdet legges til Skaret i Hole. Bærum kommune er allerede belastet med 
deponiområder fra tidligere og pågående E16 utbygginger. Resipientforholdene i Bærum er vanskelige 
(Rustanelva og Isielva). Massetransport til Drammen Havn er miljømessig og ressursmessig en 
dårligere løsning. 
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Utforming av deponi 
Massedeponiet er i vesentlig grad fordelt langs parsellen mellom dagens Skaret tunnel og ny 
Sollihøgdatunnel som nødvendig oppfylling for nytt kryss, rasteplass og ny trasé for fv. 285. En høy 
kolle deler masseområdet i to deler. Dette gjør at inngrepet synes mindre, sett fra Holsfjorden. 

Det øvrige masseoverskudd plasseres videre nedover i den dype Nordlandsdalen.  

Ved å vektlegge god terrengforming, istandsetting og vegetasjonsetablering vil inngrepet i løpet av 
noen år gli naturlig inn i omgivelsene. 

De etterfølgende bilder viser fjernvirkningen av deponiet sett fra tre forskjellige avstander. Deponiet 
blir lite framtredende i det storkupperte terrenget. 

  

  
  

KU-alternativ Reguleringsplanforslag 

  
KU-alternativ Reguleringsplanforslag 

  
KU-alternativ Reguleringsplanforslag 
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Naturverdier i Nordlandsdalen 
Deponiet i Nordlandsdalen gir et inngrep i et område med potensielt rik naturkvalitet, slik det er for 
mange områder langs Holsfjordskråningen.  Oppfylling for rasteplass ved Damtjernbekken gir et 
mindre inngrep i det samme området. Rundt 2 km sør for deponiet ligger naturreservatet 
Tverrbergkastet (782 daa), som sikrer varig vern av ulike og verdifulle typer av brattlendt barskog 
typisk for området. I dette området er det innslag av alm-lindeskog i elvegjel. I partier med lågurt-
granskog vokser det også lønn, lind og hassel. Orkideen marisko er påvist i dette området. 
Berggrunnen er rombeporfyr. Vernet av Tverrbergkastet vil sannsynligvis ivareta potensielt viktige 
arter og vegetasjon som bygges ned i deponi, da berggrunn og naturgrunnlag er relativ lik.  

Biofokus har sommeren 2012 gjennomført en kartlegging av naturverdier av deponiarealet med 
hensyn på om det finnes viktige naturverdier. Rapporten konkluderer med at området ikke har 
spesielle verneverdier sammenlignet med omkringliggende områder i Holsfjordsskråningen. 
Områdene er preget av ung skog etter hogst, og det ble ikke registrert spesielle forhold eller arter 
knyttet til Nordlandsbekken eller Damtjernbekken. Generelt er det rik skog og vegetasjon i 
bekkekløftene i dette området, men hogst har forringet de biologiske forholdene i deponiområdet. 

I forbindelse med et møte hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud angående deponiområdet 
ble det ytret ønske om å vurdere muligheten for å få Nordlandsbekken til å renne på toppen av 
ferdigstilt deponi. Dette vil bli vurdert i forbindelse med senere byggeplanlegging av anlegget. 

Avrenning fra steindeponi 
Dalsøkkene har avrenning mot Holsfjorden i form av to mindre bekker. Under utfyllingsarbeidet vil 
deponiene kunne gi avrenning av jordpartikler, steinstøv og nitrogenforbindelser fra sprengstoff. 
Omfattende transport og bruk av maskiner vil gi en økt fare for akutte utslipp fra anleggsmaskiner. 

Ved sprengning av tunneler brukes det slurrybasert sprengstoff. Slurry (SSE) inneholder 26 % 
nitrogen. Rundt 10 % av dette forventes å kunne være udetonert slik at det kan vaskes ut fra 
steindeponiet. Utvasking av nitrogen fra steindeponiet vil skje over tid, og vil være gradvis avtakende 
etter ferdigstilt deponi. Storparten av utvasking forventes å skje i løpet av en periode på 2-3 år etter 
opplegging av masse, avhengig av nedbør, mektighet og overdekking. 

Nitrogenet fra deponiet vil i hovedsak føres til Holsfjorden via Nordlandsbekken. Denne bekken har et 
nedbørfelt på rundt 3 km2, og en middelavrenning på rundt 15 sekundliter per km2. Konstentrasjonene 
i bekken vil variere mye avhengig av nedbør og snøsmelting. 

Nitrogenet fra sprengstoff foreligger både som ammonium og nitrat. Nitrat er mobilt for utvasking. 
Ammonium vil delvis bindes til fjell og partikler, der det nitrifiseres og vaskes ut som nitrat etter 
hvert. Ammonium tilført vassdrag forbruker oksygen under nitrifisering (2,1 g oksygen per gram 
ammonium-N). Samtidig tilførsel av nitrat (oksidasjonsmiddel) vil forebygge oksygensvinn som følge 
av utslipp av ammonium. 

Avrenning fra steindeponiene skal behandles i rensedammer før videre utslipp i lokale bekkesystemer. 
Rensedammene vil fjerne partikler gjennom sedimentasjon samt tjene som beredskapspunkter for 
eventuelle akutte utslipp. Nitrogen fra sprengstein vil i liten grad fjernes i slike dammer, og det er 
heller ikke andre aktuelle rensemetoder for kostnadseffektiv rensning av nitrogen fra slik avrenning. 

Bekkene i dalsøkkene skal føres kontrollert gjennom deponiene i rør eller kulvert, og avrenningen fra 
deponiene skal slippes til bekk først etter behandling i rensedam. 

Holsfjorden er brukt for uttak av råvann til drikkevann for Asker og Bærum vannverk samt Sylling 
vannverk. Asker og Bærum vannverk (100 000 PE) henter råvann fra 60 m dyp ved Toverud, rundt 6 
km sør for utløp av bekker fra planlagte steindeponier. Sylling vannverk (900 PE) henter råvann fra 
Svangstrand, rundt 9 km sør for utløp av bekker. Holsfjorden tilføres avrenning fra jordbruksarealer i 
Sylling og flere mindre jordbruksområder langs vestsiden av fjorden, anslagsvis 3000 til 4000 da. 

Nitrogentilførsel fra deponerte steinmasser er neppe problematisk i forhold til påvirkning av råvann, 
da inntak for råvann ligger 6 km lenger sør. 
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Med bakgrunn i de store drikkevannsinteressene knyttet til Holsfjorden skal avrenningen fra 
steindeponiene overvåkes gjennom anleggsperioden, og det må etableres beredskap for akutte utslipp. 
Vannkvaliteten i drikkevannsbrønn(er) på gårdsbruk nedstrøms deponiet må følges opp gjennom 
anleggsperioden. 

 

5.13 Trafikkstyring og plassering av bomstasjoner 
Bukkesteinstunnelen og Sollihøgdatunnelen vil bli overvåket og styrt fra vegtrafikksentralen i Oslo.  

Tunnelene forutsettes utstyrt slik at det ved vegtrafikksentralen umiddelbart kan detekteres inntrufne 
trafikale hendelser. Tunnelens hovedløp inkludert alle havarinisjer samt stengebommer i daganleggene 
vil som et minimum være dekket med kamera for å kunne verifisere henholdsvis inntrufne hendelser 
og bommers reelle posisjon ved iverksetting av trafikkreguleringer. 

Tunnelene forutsettes utstyrt med kjørefeltsignaler for umiddelbar avsperring av kjørefelt for å 
redusere risikoen for følgeulykker og for å minimalisere antall fullstendige stenginger av tunnelløp.  

I forbindelse med stenging av Sollihøgdatunnel ved Skaret for sørgående trafikk vil det være behov for 
styrbare trafikktekniske installasjoner inne i Skarettunnel.  

Det finnes to alternative trafikkregulerings-prinsipper ved stengte tunnelløp: 

 Tovegsregulering i det andre tunnelløpet. 
 Omkjøring via parallellveg – i dette tilfellet gammel E16. 

Planen skal ivareta mulighet for å gjennomføre begge trafikk-reguleringsprinsippene. 

Bomstasjoner 
Som et hovedprinsipp plasseres betalingspunkt for nord og sørgående trafikk på ny E16 på samme 
sted. Sannsynlig plassering er ved krysset på Skaret. For samlevegen vurderes ett betalingspunkt ved 
Avtjerna for sørgående trafikk og ett betalingspunkt på Skaret for nordgående trafikk. 

 

5.14 Forhold til vassdrag. Håndtering av forurenset vann. 
Isielva, Rustanelva og Holsfjorden er viktige vassdrag som ligger i tilknytning til veganlegget. Ved 
utformingen av veganlegget er det lagt vekt på løsninger som i minst mulig grad berører og endrer 
forholdene i vassdragene.  

For Isielva og Rustanelva er det vektlagt løsninger som ikke fører til utfylling i vassdraget, samtidig 
som det er fokusert på å bevare en randsone med vegetasjon langs elveløpet. 

Traseen er vurdert i forhold til flomfare. Alle berørte elver og bekker dimensjoneres for 200 års 
flomintervall. Parallelle terrenggrøfter og drensinstallasjoner dimensjoneres for 100 år. Den nye 
motorveien krysser hovedvassdragene i bru, og veien utløser kun bekkelukking av en sideelv ved 
Avtjernakrysset. 

For ny bru over Isielva har forholdene til elveløpet og laks- og sjøørretbestanden vært viktige for valg 
av løsning. Bruløsningen skal i minst mulig grad berøre vassdraget og fundamentene for søylene er 
plassert slik at de ikke berører vassdragets normale elveløp. 

Avrenning fra steindeponiene på Skaret behandles i rensedammer før videre utslipp til lokale 
bekkestystemer. Bekkene i området skal føres kontrollert gjennom deponiene i rør eller kulvert. Siden 
Holsfjorden er en viktig drikkevannskilde skal avrenningen fra steindeponiene overvåkes og det 
etableres beredskap for akutte utslipp. 

Både i anleggs- og driftsfasen er det lagt stor vekt på å samle opp og rense prosessvann og 
overflatevann fra vegen før utslipp til terreng, vassdrag eller kommunalt ledningsnett. I anleggsfasen 
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blir prosessvannet renset og det gjennomføres et prøveprogram for dokumentasjon av renseeffekten 
før det slippes til resipient.  

I driftsfasen samles vaskevann fra tunnelen i sandfang og deretter i rensebassenger/gjennom filtre før 
det slippes i resipient/på ledningsnett. Det legges også opp til et kontrollprogram i driftsfasen. 
Overvannet fra dagsonen infiltreres i sidegrøfter, med eller uten filtermasser. Overløp føres via 
sandfang til rensebasseng før utslipp i vassdrag. 

 

5.15 Tekniske bygg. Tekniske anlegg 
Tekniske bygg i forbindelse med Bukkesteinshøgda- og Sollihøgdatunnelen (trafoer mm) innpasses på 
høyre side før tunnelportalene i nivå med E16 og vil ligge under terreng. Det er kun fasadeveggen som 
er synlig eksponert mot E16. Taket tildekkes med jord og blir beplantet. 

Kraftleverandørene er Hafslund Nett AS i Akershus og i Buskerud Ringeriks-kraft Nett A/S. Opplegg 
for ringmating avklares med disse. 

Tunnelene er planlagt med ventilasjon, rømningsveger, sikkerhetsutrustning og belysning i henhold til 
gjeldende tunnelnormaler. 

Det forutsettes at ny E16 får vegbelysning. Daganlegget planlegges med midtstilte 12 m høye master 
med senteravstand på ca. 50 m. Lokalvegene er belyst med 10 m høye master med senteravstand på ca. 
35 m. 

 

5.16 Ventilasjonsberegninger 
Ventilasjonsberegningene er utført for forventet timetrafikk (antall kjøretøy per time) og omfatter både 
dimensjonerende skyvekraft for vifteanlegget ved brannventilasjon (50 MW brann) og produserte 
mengder karbonmonoksid (CO), svevestøv (PM 10 ) og nitrogenoksider (NO x ). I tillegg er de 
nødvendige ventilasjonskreftene ved køtrafikk blitt beregnet. Alle ventilasjonsberegningene er basert 
på Håndbok 021 fra statens vegvesen og prognoser for årsdøgntrafikk (ÅDT) i 2030. 

 

5.17 Drift og vedlikehold 
Det er utarbeidet et eget arbeidsnotat for drift og vedlikehold. Det er viktig at reguleringsplanen 
dekker alle arealbehov som rasjonelt drifts- og vedlikeholdsopplegg har behov for. 

Eksempler på dette er drift og vedlikehold av tunneler, håndtering av snø, rensk av skjæringer og 
behov for driftslommer. 

 

5.18 Vannforsyning 

Tettbebyggelsen 
Boligbebyggelsen på Sollihøgda får i dag drikkevannet fra grunnvannsbrønner. Det er to kommunale 
fjellbrønnanlegg. Anlegget i Hole dekker ca. 20 boliger samt noe øvrig bebyggelse. Anlegget i Bærum 
dekker ca. 50 boliger. Utenfor disse soner er det private brønner. 

Alle brønner er blitt registrert for å kunne vurdere hvilke konsekvenser en ny tunnel vil kunne få for 
den enkelte brønn. Reguleringsforslaget legger opp til at alle boliger fortsatt skal ha fullgod 
drikkevannsforsyning etter at E16-anlegget er gjennomført. 
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Vann til driften av tunnelene 
Det trengs vann til tunnelene både for brannslukking og vasking. Det er viktig at vanntrykket og 
mengden er tilstrekkelig. Det er vurdert ulike løsninger. Det anbefales at det bygges et vannbasseng 
som dekker vegvesenets behov ved siden av Bærums vannverk i Niskinnveien. Kapasiteten på 
kommunens borebrønner utvides slik at de også kan levere vann til det nye vannbassenget. 
Vannbassenget vil bli liggende rett over tunneltraséen. 

 

5.19 Anleggsgjennomføring 
Den overordnede framdriftsplanen viser at anlegget kan bygges på ca. 4 år.  Det forventes å sette 
trafikk på ny E16 etter ca. 3,5 år. Deretter bygges eksisterende E16 om til samleveg med tilhørende 
gang- og sykkelveg. I samme periode bygges det fortau langs Ringeriksveien mellom Smestad og 
Bjørum sag.  

 

Figur 45: Overordnet fremdriftsplan for anleggsgjennomføring 

Trafikkavvikling, faser og riggområder  
Store deler av traséen som bygges ligger utenfor eksisterende E16. Med hensyn på trafikkavvikling er 
utfordringene i hovedsak knyttet til kryssområdene og parsellgrensene hvor ny og eksisterende E16 
skal koples sammen. 

Riggområdene er lokalisert i tilknytning til kryssområdene og i nærheten av de større 
brukonsktruksjonene.  Det blir behov for å knytte anleggsområdet til eksisterende E16, fortrinnsvis via 
rundkjøringer. 

 

Aktivitet

0 Forberedende arbeider

A Bjørum - Isielva Bru Skjæring Veg

B Bjørum sag-krysset Murer og bruer Veg

C Bukkesteinshøgda tunnel Tunneldriving Veg, elektro og testing

D/E Dagsone Rustanddalen og Skoglund Bru Rustand + Skoglund Skjæring Veg

F Avtjerna-krysset Murer og bruer

G Avtjerna - Skaret (Sollihøgda tunnel) Tunneldriving Veg, elektro og testing

H Skaret-krysset Murer og bruer Veg

I Lokalveg og GSV Veg og GSV

3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv1.kv 2.kv 3.kv 4.kv
1. år 2. år 3. år 4. år

1.kv 2.kv 3.kv 4.kv1.kv 2.kv
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Figur 46: Veganlegget og riggområdene,markert med oransje farge. 

Ved ombygging av eksisterende E16 til samleveg vil det bli lokale tilpasninger i forbindelse med 
anleggsarbeidet. 

En av hovedutfordringene blir logistikk, med svært stort uttak og transport av masser. Deler av 
massene (fra Sollihøgdatunnelen) vil kunne kjøres direkte til fylling ved Skaret, muligens uten å måtte 
transporteres på offentlig veg. Her vil man da kunne benytte dumpere. For øvrige massetransporter 
forutsettes behov for lastebiler ut på offentlig vegnett. 

 

5.20 Kostnader 
Ny E16 Bjørum – Skaret er 8,5 km lang. I tillegg til nyanlegget inngår kostnader i forbindelse med 
ombygging av eksisterende E16 til samleveg. Kostnaden er anslått ved Anslagberegning til 2.899 mill. 
kr. (P50 i 2012-priser) med en sannsynlighet på 85% for å ende innenfor nøyaktighetskravet på +/- 
10%. 
 
I forhold til tidligere kostnadsberegninger har blant annet følgende forhold ført til en økning av 
kostnadene: 

 Forlengelse av Sollihøgdatunnelen 
 Fullt planskilt kryss ved Bjørum sag 
 Hensynet til elver, landskap, natur og friluftsliv – forlengelse av bruer 
 Rasteplass 
 Gang- og sykkelvegsystem 

 

5.21 Prinsipper for byggegrenser 
Forslag til byggegrenser utarbeides i samarbeid med Bærum og Hole kommuner. 
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5.22 Grunnerverv 
Permanent arealbehov 
Det vil være behov for å erverve 573 daa for å dekke veganleggets arealbehov, 305 daa i Bærum 
kommune og 268 daa i Hole kommune. 

Det er ca. 43 daa dyrka mark, ca. 44 daa skoggrunn uten skog og ca 480 daa skoggrunn med skog som 
berøres. I tillegg vil tilsammen ca. 4 daa med hagestriper måtte erverves. 

31 eiendommer vil berøres. 4 boliger med tilhørende uthus/garasjer forutsettes innløst, derav 1 bolig i 
Bærum og 3 boliger i Hole. 5 frittliggende uthus/hytter i Bærum kommune forutsettes også innløst. 

Permanent klausulering 
Det vil være behov for å innføre restriksjoner for hva slags aktiviteter som kan tillates utført i 
nærheten av tunnelene, slik at tunnelene ikke skades. 25 eiendommer ligger innenfor 
klausuleringssonen til tunnelene. 

I Bærum kommune er det 23 eiendommer som blir berørt av klausuleringen, mens det i Hole er 2 
eiendommer.  

Midlertidig arealbehov 
I anleggsperioden vil det være behov for å midlertidig erverve 34 daa. De midlertidige arealene ligger 
hovedsakelig i tilknytning til portalområder.  

Det er ca. 2 daa dyrka mark, ca. 20 daa skoggrunn uten skog og ca 10 daa skoggrunn med skog som 
berøres. I tillegg vil tilsammen ca. 2 daa med hagestriper måtte midlertidig erverves. 

5.23 Omklassifisering av veger 

Forslag 
 Ny motorveg får betegnelsen E16. 
 Dagens E16 fra Bjørum sag til Skaret nedklassifiseres til fylkesveg. 

 

6 Konsekvenser av tiltaket 
6.1 Endret trafikkbilde 
E16 over Sollihøgda har tidvis for liten kapasitet i forhold til dagens trafikkbelastning. Mangel på 
kapasitet medfører ofte store forsinkelser, spesielt i forbindelse med helgeut- og innfart.  

Ny E16 vil endre trafikkbildet vesentlig i planområdet, særlig merkbar vil endringen være for 
tettbebyggelsen fra Avtjerna til Sollihøgda. Gjennomgangstrafikken på E16 legges i tunnel under 
området samtidig som de trafikale forholdene bedres betraktelig for både lokaltrafikk og myke 
trafikanter. 

Dersom Avtjernaområdet blir utbygd, vil det bli en trafikkmengde i 2030 på ny E16 mellom Bjørum 
og Avtjernakrysset på ÅDT 24.400. Nord for Avtjernakrysset vil trafikkmengden være på ÅDT 
15.000. Her vil det være liten økning da det meste av trafikken til/fra Avtjerna vil være rettet mot 
Sandvika. Uten Avtjernautbygging vil trafikknivået på ny E16 mellom Bjørum og Avtjernakrysset 
være cirka ÅDT 10.000 lavere enn med utbygging. 

Det nye vegsystemet vil gi god trafikkavvikling både med og uten Avtjernautbyggingen. Kapasiteten i 
kryssområdene er også god. 
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6.2 Trafikksikkerhet 
Ulykkessituasjonen er i første rekke en kombinasjon av trafikkbelastning på vegnettet og de 
ulykkesfrekvenser de ulike vegene har. Den nye 4-felts E16 vil gi bedret trafikksikkerhet i forhold til 
dagens E16. 

For å gi et bilde på bedret trafikksikkerhet er det beregningsmessig sammenlignet situasjonen med 
dagens E16 og en situasjon med ny E16 uten utbygging av Avtjerna i 2030. Ser man på effekter over 
en 25-års periode vil ny E16 gi en reduksjon på 2,4 drepte, 9 hardt skadde og 90 lettere skadd. 

Eksisterende E16 vil nedbygges til en samleveg med redusert fartsgrense i forhold til dagens nivå. 
Trafikksikkerheten for syklister og gående bedres ved at det planlegges en sammenhengende gang-
sykkelveg langs hele traseen. Gang- og sykkelvegen adskilles fra biltrafikken med rekkverk. 

Avvikssituasjoner og omkjøring 
Hovedprinsippene for trafikkregulering ved trafikale hendelser i tunnelene: 

 Ved mindre hendelser som motorstopp i tunnel, stenges ett kjørefelt, mens det andre 
kjørefeltet kan benyttes med redusert hastighet. 

 Ved hendelser der begge kjørefelter i en tunnel må stenges, etableres omkjøring i en retning 
via omkjøringsvegen (dagens E16). 

 Ved ulykke med personskade og uhell med materiell skade, antas at aktuelt tunnelløp må 
stenges i 50 % av tilfellene. 

 Ved brann eller branntilløp i kjøretøy i tunnelen stenges begge tunnelløp og det etableres 
omkjøring via dagens E16, for begge kjøreretninger. 

 Ved planlagte vedlikeholdsarbeider om natten i et tunnelløp vil det bli lagt til rette for at det 
kan kjøres toveis trafikk i det andre tunnelløpet slik at det ikke blir omkjøring på dagens E16. 
Dette representerer mer enn 80 % av antall stengninger. 

 
Tabell 3:Forventet stengningsomfang for de ulike tunnelene. 
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6.3 Kollektivtrafikk 

 
Figur 47: Framtidige traséer for buss. 

Ny E16 vil i størst grad påvirke ekspressrutene ved at disse flyttes fra dagens E16 og over til ny E16. 
Lokalruter mellom Sandvika og Sollihøgda/Hønefoss vil i liten grad endre trasé fra dagens, enkelte av 
holdeplassene i tilknytning til de nye kryssområdene vil få en ny lokalisering. 

Ekspressbussene forventes å benytte nye E16 og holdeplassene som etableres i forbindelse med av- og 
pårampene i kryssområdene på Bjørum sag, Avtjerna og Skaret. Ved alle kryssene er det avsatt plass 
for etablering av innfartsparkeringsplasser i tilknytning til holdeplassene.  

Utformingen av holdeplassene skal følge prinsippene for universell utforming. Ved relokalisering av 
eksisterende holdeplasser vektlegges lik utforming av holdeplassens belegg, informasjon/skilting og 
oppholdsfasiliteter. For lokalruteholdeplasser anses det tilstrekkelig å etablere lehus på holdeplasser i 
retning mot Sandvika. Holdeplasser for ekspressruter skal utformes med samme servicetilbud i begge 
retninger. 
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Sykkelparkeringsplasser skal legges slik at de er synlige fra kjøreveg og gang- og sykkelveg. Det skal 
legges til rette for at det kan monteres overvåkningsutstyr ved parkeringsplassene ved at det føres fram 
strøm til ekspressbussholdeplassene/innfartsparkeringsplassene. 

Alle holdeplasser tilrettelegges med strøm for å sikre god belysning og mulig kobling til 
sanntidsinformasjonsystem. 

6.4 Gang- og sykkeltrafikk 
Redusert gjennomgangstrafikk på eksisterende E16 vil ha stor positiv effekt for forholdene for gang- 
og sykkeltrafikken i planområdet. Trafikken på samlevegen er i en framtidig situasjon beregnet til 
ÅDT 1000 - 1900. Trafikkmengden gjør det mulig for transport- og treningssyklister å benytte 
kjørebanen. I tillegg vil en ny gjennomgående gang- og sykkelveg fra Smestad (Isi) til Skaret være 
positivt for myke trafikanter som bruker hele eller deler av strekningen. Ny gang- og sykkelveg ligger 
parallelt med kjørevegen og utformes etter prinsippene for universell utforming. Nærhet til kjøreveg er 
viktig for trygghetsfølelsen. 

Eksisterende gang- og sykkelveg benyttes som turveg og vil være en alternativ trasé for myke 
trafikanter. 

6.5 Støyforhold 
Det er beregnet støybelastning for fremtidig trafikk (2030) både på eksisterende og ny E16 med og 
uten støyskjerm. Dagens veg med framtidig trafikk brukes som sammenligningsgrunnlag for å 
illustrere hvordan forholdene vil utvikle seg dersom det ikke gjøres noe med vegnettet.  

Ny E16 har positiv virkning for mange av boligene som i dag er støyutsatt. Med utbygging av ny E16 
vil antall støyutsatte boliger  (Lden 55-65dB) reduseres fra 96 boliger til 6 boliger. Med full 
Avtjernautbygging vil antall støyutsatte eksisterende boliger (Lden 55-65dB) være 15.  

Bærum kommune: 
 Eksisterende E16 Ny E16 uten Avtjernautb. Ny E16 med Avtjernautb. 
Gul (55-65dB) 41 5 14 
Rød (> 65 dB) 33 0 0 

 
 Hole kommune: 
 Eksisterende E16 Ny E16 uten Avtjernautb. Ny E16 med Avtjernautb. 
Gul (55-65dB) 9 1 1 
Rød (> 65 dB) 13 0 0 

 Tabell 4: Oversikt over antall boliger i Bærum og Hole kommune som belastes med støy fra E16. Støy fra lokalveger er ikke 
tatt med i beregningene. 

Det etablereres støyskjermingstiltak for eksisterende boliger som har Lden > 55dB. 
Støyskjermingstiltakene er beregnet utfra trafikk i 2030, uten Avtjernautbygging.  

Anbefalt støyskjerming uten Avtjernautbyggingen er støyskjerm ved Bjørum Sag og støyskjerm på 
deler av strekningen Brenna – Avtjerna. På Skaret vil støyskjerming langs E16 ikke være 
hensiktsmessig. Her må en eventuell støyskjerming gjøres med lokale skjermer ved berørte boliger. 

Langs ny trasé for E16 mellom Skoglund og Avtjerna settes det av areal slik at eventuelle behov for 
støyskjerming ved en Avtjerna-utbygging kan ivaretas.  

Illustrasjonene under viser støysituasjonen i dagsonene i planområdet for de ulike beregnede 
situasjonene. Alternativene med nytt vegsystem er vist med støyskjermer. 
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Støysituasjon i området Isi - 
Bjørum sag. Eksisterende 
vegsystem med framtidig 
trafikk, år 2030. Uten 
Avtjernautbygging. 
 

 

 
 

Støysituasjon i området Isi - 
Bjørum sag. Nytt vegsystem 
med framtidig trafikk, år 
2030. Uten 
Avtjernautbygging.  

 

 
 

Støysituasjon i området Isi - 
Bjørum sag. Nytt vegsystem 
med framtidig trafikk, år 
2030. Med 
Avtjernautbygging. 
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Støysituasjon i 
området Brenna - 
Avtjerna, mellom 
tunnelene. 
Eksisterende 
vegsystem med 
framtidig trafikk, 
år 2030. Uten 
Avtjernautbygging. 
 

 

 

Støysituasjon i 
området Brenna - 
Avtjerna, mellom 
tunnelene. Nytt 
vegsystem med 
framtidig trafikk, 
år 2030. Uten 
Avtjernautbygging. 
 

 

 
 

Støysituasjon i 
området Brenna - 
Avtjerna, mellom 
tunnelene. Nytt 
vegsystem med 
framtidig trafikk, 
år 2030. Med 
Avtjernautbygging. 
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Støysituasjon i 
området på Skaret. 
Eksisterende 
vegsystem med 
framtidig trafikk, 
år 2030. Uten 
Avtjernautbygging. 
 

 

 
 

 
Støysituasjon i 
området på Skaret.  
Nytt vegsystem 
med framtidig 
trafikk, år 2030. 
Uten 
Avtjernautbygging. 
 

 

 
 

 
Støysituasjon i 
området på Skaret.  
Nytt vegsystem 
med framtidig 
trafikk, år 2030. 
Med 
Avtjernautbygging. 
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6.6 Luftforurensning  
Norsk institutt for luftforskning (NILU) har beregnet luftforurensning ved tunnelportalene.  

Luftkvaliteten i et område vurderes ved å sammenligne målinger eller beregninger av konsentrasjoner 
av luftforurensning med renseverdier for virkning på helse og/eller vegetasjon. Begrepene grenseverdi 
og Nasjonalt mål er tallverdier for forurensningsgrad. Grenseverdiene er juridisk bindende, mens de 
Nasjonale målene er målsetninger som er noe strengere enn grenseverdiene. Grenseverdiene i Norge er 
fastsatt av Miljøverndepartementet i Forskrift for lokal luftkvalitet. 

Tabellen under viser grenseverdier og Nasjonalt mål for luftkvalitet for de aktuelle komponentene. I 
denne rapporten har vi sammenlignet beregnede konsentrasjoner med forskriftens grenseverdier og 
anbefalt luftkvalitetskriterium. 

 
Tabell 5:Grenseverdier og Nasjonalt mål for luftkvalitet. Tallene i parentes viser hvor mange ganger grenseverdien tillates 
overskredet hvert år. 

Beregninger av spredning av forurensning fra tunnelmunningene er utført for normal trafikkavvikling 
og ved maksimal timetrafikk. 

Ved Sollihøgdatunnelens nordre portal vil tre 
bygninger bli belastet med NO2-konsentrasjon 
over 100 µg/m3 som er maksimal 
timemiddelkonsentrasjon. Alle boligene 
foreslås innløst som følge av konflikt med det 
nye veganlegget. Det etableres luftetårn ved 
denne portalen på grunn av nærhet til rasteplass 
og hvileplass. 

Ved de andre tunnelportalene blir ingen boliger 
belastet med NO2 verdier over anbefalt 
grenseverdi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 48: Sollihøgdatunnel nordre portal. Utbredelse av 
35µg PM 10 /m3 (døgnmiddel) og 100µg NO2 /m3 
(timemiddel) dersom det ikke etableres luftetårn. 
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6.7 Risiko på strekningen – ROS-analyse 
Det Norske Veritas (DNV) har gjennomført en Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for ny 
E16 Bjørum – Skaret.  

Analysen omfatter risikoanalyse av både dagstrekninger og tunneler. I tillegg er det vurdert sårbarhet 
(nedetid og tilgjengelighet og beskaffenhet av omkjøringsveier) når deler av strekningen ikke er 
tilgjengelig. Analysen dekker både personrisiko og skade på ytre miljø, men ikke risiko for 
materiellskade.  

Analysen er gjennomført for driftsfasen av strekningen. For anleggsfasen er det gjennomført en egen 
SHA-analyse. Skade på personer som er involvert i vedlikeholds- og reparasjonsarbeid i driftsfasen, er 
ikke analysert i foreliggende rapport, og forutsettes ivaretatt gjennom SVVs rutiner / prosesser for 
vurdering av vedlikeholdsarbeid. 

Analysen viser at strekningen gjennomgående har et lavt risikonivå, blant annet på grunn av 
forutsetning om at både tunneler og dagsoner bygges i henhold til gjeldende normer og standarder. 
Under fareidentifikasjonen er ingen hendelser blitt klassifisert til å representere høy risiko. Dette 
gjelder både risiko for personer og ytre miljø. Imidlertid har analysen identifisert risikoreduserende 
tiltak som vil kunne bringe risiko enda lavere ned.  

Det kan konkluderes med at sammenlignet med dagens E16 så representerer den foreslåtte 
utbyggingen en betydelig risikoforbedring.  
I periodene med stengt veg på dagtid er det foreslått at dagens E16 benyttes som omkjøringsveg. Det 
er planlagt noen endringer på dagens E16, som fjerning av midtdelere samt å benytte deler av 
vegbanen til gang og sykkelveg. Når framtidige endringer vurderes, er det viktig å ta hensyn til at 
dagens E16 er planlagt benyttet som omkjøringsvei.  

Det er også vurdert om det kan etableres toveisløsning i ett løp. Dette bør kunne etableres i begge 
tunneler for planlagte vedlikeholdsarbeider om natten. Trafikken om natten er liten. Det er estimert at 
deler av strekningen samlet vil være stengt på grunn av hendelser i ca. 10 % av året i gjennomsnitt, 
hvorav tunnelvedlikeholdet vil utgjøre ca. 85%.  

Både omkjøringsvegen og muligheten for å kjøre toveis i én tunnel medfører at sårbarheten er lav på 
strekningen. 

 

6.8 Ytre miljø – YM-plan 
Det er utarbeidet en ”Plan for Ytre Miljø”. Denne tilsvarer tidligere miljøoppfølgingsprogram. YM-
planen er basert på de gjennomførte konsekvensanalyser, arbeidet med teknisk plan og en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for miljø. 

YM-planen har til hensikt å sikre at tiltakets miljøvirkninger holdes innenfor gitte rammer beskrevet i 
regelverk, retningslinjer og konsekvensutredning.  

YM-planen skal være:   

 Et styringsredskap for tiltakshaver  
 Utgangspunkt for videre detaljprosjektering av tiltaket  
 Utgangspunkt for videre oppfølging fra vegvesenets side  
 Dokumentasjon for miljøvurderinger i prosjektet, både i anleggs- og driftsfasen  
 Grunnlag for justering eller iverksetting av avbøtende tiltak  
 Grunnlag for informasjon overfor berørte parter  
 Premiss for utarbeidelse av konkurransegrunnlag med hensyn på gjennomføring av  

anleggsarbeidene 
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6.9 SHA-analyse 
Det er gjennomført en analyse for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) der hvert enkelt 
anleggsarbeid er vurdert for å identifisere forhold som kan innebære risiko for anleggsarbeidere og 3. 
part. Det er også foreslått risikoreduserende tiltak.  

Følgende områder vil være spesielt utfordrende i det videre arbeid: 

 Etablering av gang- og sykkelveger langs dagens E16 samtidig med at det er trafikk på vegen. 
 Sikring av fotgjengere som krysser dagens E16. 
 Organisering  av massetransport til deponi ved Skaret. 
 Midlertidige omlegginger av trafikken i anleggsperioden. 

 

6.10 Landskapsbilde 
E16 Bjørum – Skaret knyttes til eksisterende fire-felts E16-trasé Wøyen – Bjørum, ved krysset på Isi, 
og er gitt samme form og utrykk som denne. Formingsveilederen for E16 Kjørbo – Skaret ligger til 
grunn for valg av løsninger for terrengbehandling og utforming av konstruktive elementer. 

Landskapet i planområdet har en klar todeling, med et småskala dal- og skoglandskap på Bærumssiden 
og et åpent landskapsbilde med vidt utsyn på Holesiden av Sollihøgda.  

Det trange landskapet på Bærumssiden med nærføring til og inngrep i naturlandskapet langs 
Rustanelva har vært styrende for valg av kryssløsninger og konstruksjonselementer.  Landskapet på 
Holesiden har sin landskapsmessige utfordring gjennom at inngrep i området lett blir eksponert i 
skråningen mot Holsfjorden.  

Terrengforming og vegetasjonsetablering med stedegne masser er vektlagt for å integrere anlegget i 
landskapet på en god måte og dempe fjernvirkning av inngrep.  Vegetasjon skal i størst mulig grad 
etableres ved hjelp av naturlig revegetering, eventuelt med supplering av pluggplanter.  

Alle områder som berøres av anlegget både langs ny E16-trasé og langs eksisterende E16 skal settes i 
stand.  

Konsekvenser for landskapet 
Ny bru over Isielva utformes som eksisterende bru og søyler og landkar utformes og plasseres slik at 
begge bruene visuelt framstår som en enhet. Ny søyler plasseres på linje med eksisterende søyle for i 
minst mulig grad å endre siktlinjer langs Isielva. 

På Bjørum sag utvides eksisterende kryss. Deler av kryssområdet er berørt av tidligere inngrep og 
utbygginger. Berørte arealer istandsettes med terrengforming og vegetasjonsetablering ved utlegging 
av toppmasse.  Små fjellknauser som blir stående igjen mellom ramper og E16 bør sprenges ned og 
formes i sammenheng med terrenget for øvrig. Det blir omfattende, tosidige skjæringer på strekningen 
fram mot østvendt tunnelportal i Bukkesteinshøgda. Fjellskjæringene langs E16 er begrenset til om lag 
10 m høyde med øvre del undersprengt med helling 1:2. Disse tilbakefylles med jord og toppmasser 
for revegetering. Portalen vil bli utformet som vertikal portal med tørrmursfront og vingemur. 

Ved nordre tunnelportal for Bukkesteinshøgdatunnelen tilpasses anlegget det omkringliggende kultur-
landskapet ved at fjellet helt eller delvis tas ut i hyller og tilbakefylles med jordmasser med helling 1:2 
og tilsås.  
I Bjørkåsen vil veganlegget føre til store skjæringer.  Høye fjellskjæringer dempes ved å trekke disse 
lengre unna veien eller ved ekstra uttak av fjell for tilbakefylling med løsmasser og toppmasser for 
revegetering. Skjæringstopper avrundes mot bakenforliggende terreng for å tilpasse anlegget til 
landskapet. 

På Avtjerna tas høydeforskjellen mellom rampene og E16 opp med murer i kombinasjon med 
graskledde skråninger. Mot elva legges rampene på doserte murer. Murene forblendes med naturstein. 
Forbindelse mellom ny og eksisterende E16 legges samlet på en bru over elva. Løsningen muliggjør 
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bevaring av Rustanelva uten inngrep. Det er sannsynlig at det også vil være mulig å ta vare på 
eksisterende vegetasjon i et sammenhengende belte langs elva. Arealer som berøres ved bygging av 
murer og bru revegeteres ved utlegging av stedlig toppmasse. Eksisterende og ny vegetasjon vil etter 
noe tid danne en visuell skjerm mellom murene i kryssområdet og elva. Det blir omfattende, tosidige 
skjæringer på strekningen fram mot søndre tunnelportal i Sollihøgdatunnelen. For å redusere inngrepet 
er fjellskjæringene begrenset til om lag 10 m høyde med øvre del undersprengt med helling 1:1,5. Den 
øvre delen tilbakefylles med jord og toppmasser for revegetering. Tilsvarende som på Bjørum vil 
portalen bli utformet som vertikal portal med tørrmursfront og vingemur. 

I kryssområdet på Skaret er det valgt en tilsvarende smal kryssløsning som på Avtjerna for å redusere 
inngrep og utfylling i det bratte terrenget. Nordre tunnelportal i Sollihøgdatunnelen blir liggende under 
eksisterende E16. Samlevegen (eksisterende E16) over tunnelportalen flyttes noe mot nordøst for å gi 
plass til et naturlig terrengforløp over portalen. Portalen vil bli utformet som en skrå portal med 
helling 1:2. Terrenget tilpasses omkringliggende terreng og tilsås. 

Ved alle tunnelportaler innpasses tekniske bygninger under terreng med kun en synlig fasade mot E16.  

På strekninger hvor det er behov for støyskjerming løses det i størst mulig grad ved hjelp av 
terrengforming, enten ved at vegen er senket i forhold til omkringliggende terreng eller ved etablering 
av voller. Der tilgjengelig areal og krevende terreng vanskeliggjør etablering av voller er det foreslått å 
bruke støyskjermer utformet som gabionkasser fylt med knuste steinmasser fra anlegget. På bruer i 
linja integreres støyskjermen som en del av rekkverket slik at det fremstår som en del av 
konstruksjonen. 

I alle dagsonene skal det settes opp viltgjerder. Gjerdene er trukket unna skjæringstopper og plassert 
slik at disse blir lite synlige fra E16. Gjerdestolpene foreslås utført i en farge som glir inn i 
omgivelsene. 

Ved massedeponiet på Skaret foreslås det meste av massene deponert i Nordlandsdalen hvor 
topografien rundt gjør at deponiet blir mindre synlig fra Holsfjorden. Ved å vektlegge terrengforming, 
istandsetting og vegetasjonsetablering vurderes lokaliseringen som landskapsmessig god. 

 

6.11 Nærmiljø og friluftsliv 
Tilgjengeligheten til naturområdene mellom Bjørum og Skaret vil bli vesentlig bedret når lengre 
strekninger av E16 legges i tunnel. For tilreisende med bil (skiløpere, turgåere) vil mindre trafikk på 
lokalvegnettet og flere parkeringsplasser forenkle og bedre atkomstmulighetene til viktige 
utfartspunkter som Kjaglidalen, Skoglund og Sollihøgda. Syklister vil få et vesentlig bedre tilbud ved 
at samlevegen får betydelig mindre biltrafikk og at det etableres en parallell gang- og sykkelveg langs 
kjørevegen. Utbyggingen av de manglende gang- og sykkelveglenkene mellom Smestad (Isi) og 
Sollihøgda bidrar til at det blir en sammenhengende gang- og sykkelvegtrasé fra Sandvika og til 
Skaret. Dette er positivt for terreng- og tursyklistene samtidig som det er viktig for myke trafikanter i 
lokalmiljøet i planområdet. 

Reduksjon av støy, støv og luftforurensning vil gi bedre forhold for boliger som ligger i nærheten av 
samlevegen (dagens E16). 

 

6.12 Kulturminner og kulturmiljø 
Veganlegget ligger inntil fornminnefeltet på Isi og krysser kulturmiljøet på Bjørum sag. Utvidelsen av 
E16 ved Isi ville ikke berøre fornminnefeltet. 

Kulturmiljøet på Bjørum sag vil berøres ved at det blir flere brusøyler langs Isielva. Byggingen av en 
ny bru rett nord for eksisterende bru vil også visuelt endre forholdene ved at kulturmiljøet blir 
liggende under brukonstruksjonen. 
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Akershus Fylkeskommune har høsten 2012 foretatt arkeologiske undersøkelser i henhold til 
Kulturminneloven §9 (undersøkelsesplikten). Det ble registrert flere enkeltminner som blant annet 
gamle veifar og hulveier, kullgroper og kullmiler, samt en eldre dyrkningsflate. Hvilke av disse som 
eventuelt vil være automatisk fredet, avhenger av resultatene fra C-14 prøvene (radiologisk datering). 

Dersom tiltaket viser seg å komme i konflikt med automatisk fredet kulturminner, kan tiltakshaver 
søke Fylkeskommunen om frigivning. Riksantikvaren fatter endelig vedtak. 

 

6.13 Naturmiljø 
Ny E16 vil påvirke naturmiljø i planområdet.  

Sandviksvassdraget er det viktigste vassdrag for produksjon av laks- og sjøørret i indre Oslofjord.  

Vannkvaliteten er i dag tidvis dårlig som følge av overvann fra urbane flater og ulike typer overløp. 
Avrenning fra ny veg bør med de rensetiltak som er foreslått ikke påvirke vannkvaliteten negativt. 

Rustanelva er et mindre vassdrag brukt som oppvekstområde for yngel av laks- og sjøørret. 

Vegprosjektet legger også opp til å opprettholde en sammenhengende korridor med kantvegetasjon 
langs Rustanelva. Dette blir blant annet ivaretatt gjennom foreslått kryssløsning ved Avtjerna. 

Bruløsningen ved Skoglund vil sikre en korridor for mindre dyr langs dalbunn og bekker ned fra 
Vestmarka. For bekk som kommer ned fra Tømmerdalen vil det også bli vurdert tiltak for å gi 
vandringsmuligheter langs bekkeløpet. 

Planlagte tunneler samt bruløsning 
ved Skoglund vil bedre forholdene for 
trekk av elg og andre dyr fra 
Krokskogen til Vestmarka som følge 
av sterkt redusert trafikk på dagens 
E16 og gode forhold for trekk over 
tunnelene. Hovedtrekket av elg ved 
Avtjernmyra vil skje over den nedre 
delen av Sollihøgdatunnelen og 
eventuelt under brua ved Skoglund. 
Viltgjerder skal lede trekket til disse 
områdene. 

Deponiet på Skaret vil gi inngrep i et 
område i Nordlandsdalen. Området 
har ikke spesielle verneverdier 
sammenlignet med omkringliggende 
områder av Holsfjordsskråningen. 
Områdene er preget av ung skog etter 
hogst, og det er ikke registrert 
spesielle forhold eller arter knyttet til 
Nordlandsbekken eller 
Damtjernbekken. I forbindelse med 
detaljprosjekteringen skal det 
vurderes om Nordlandsbekken kan 
renne på toppen av ferdigstilt deponi. 
 

 

Figur 49: Trekkveier for hjortevilt. 
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6.14 Naturressurser 
Holsfjorden er en viktig naturressurs som råvannskilde for drikkevann for mer enn 100 000 personer i 
Asker, Bærum og Sylling. Det planlegges for å ivareta vannkvaliteten i Holsfjorden gjennom 
anleggsfasen og ved etablering av planlagt steindeponi. Lokalt i Holsfjorden må en forvente økende 
nitrogenkonsentrasjoner i den perioden det skjer utvasking av nitrogenforbindelser fra steindeponiet. 

Kommunale vannverk basert på grunnvann forsyner bebyggelsen på Sollihøgda med drikkevann. Det 
er to kommunale vannverk i området, et for Bærum kommune og et for Hole kommune. Kommunal 
brønn for Bærum kommune ligger i tunneltraséen til Sollihøgdatunnelen, og her må det påregnes 
etablering av erstatningsbrønner. Det er flere brønner for privat vannforsyning og energiproduksjon i 
området. 

Det tas sikte på å sikre forsvarlig vannkvalitet i kommunale og private brønner for 
drikkevannsforsyning gjennom oppfølgende målinger. Det etableres erstatningsbrønner ved 
tørrlegging eller målinger som dokumenterer dårlig vannkvalitet som følge av anleggsarbeid/ 
tunneldriving. Alle erstatningstiltak må være på plass før tunneldrivingen starter. Omfanget av 
erstatningstiltak avdekkes gjennom hydrogeologiske undersøkelser og vannkvalitetsundersøkelser i 
byggeplansfasen frem mot anleggsfasen. 

Overskuddet av stein fra vegprosjektet er i utgangspunktet planlagt plassert i et større deponi på 
Skaret, men utgjør en betydelig ressurs for produksjon av knust stein/pukk. Det er økende pris på 
knust stein til byggeformål, både i Norge og for eksport. 

Det tas sikte på å utnytte stein- og pukkressurser i vegprosjektet på en bærekraftig måte. Planlagt 
løsning med lokalt deponi vurderes som bærekraftig som følge av kort transport. 

Jordbruksarealer blir lite berørt ved utbyggingen, men det er et mindre inngrep i et verdifullt småskala 
beitelandskap ved Brenna, ved utløpet av tunnelen under Bukkesteinshøgda og rett etter kryssing av 
Rustanelva. 

 

6.15 Klimaendringer – tilpasning av løsninger 
Problemstillinger knyttet til klimaendringer er i denne forbindelse hvorvidt det nye veganlegget er 
sikret mot ødeleggelse som følge av endrede klimaforhold, herunder ekstreme værsituasjoner. 

 Anlegget skal utformes og gjennomføres slik at det ikke bidrar til økt oppstuvning av 
flomvann.  

 Anlegget skal utformes og gjennomføres slik at store nedbørsmengder og høy vannstand i 
elvene ikke medfører erosjon, forurensning av vassdrag eller skade på anlegget. 

Det er ingen bruer som kommer i konflikt med flom i Isielva eller Rustanelva. Kulverter, stikkrenner 
og overvannssystem forutsettes dimensjonert etter gjeldende retningslinjer det det er tatt hensyn til 
forventede klimaendringer. 
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7 Vedlegg  
Oversiktstegning 

Oversiktstegninger plan og profil 

O-tegninger – illustrasjon av tiltaket 

Dokumentoversikt 

Utførende firma og fagfordeling 
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Dokumentoversikt over grunnlag for reguleringsplan E16 
Bjørum – Skaret 
Hoveddokumenter, november 2012 

 Hovedrapport (denne) 
 Illustrasjonsplan, A3-format (de viktigste tegninger og illustrasjoner)  
 Kortversjon, A4-format 
 Brosjyre, A4-format 

 

Faglige arbeidsnotater, november 2012 

B-001 Anleggsgjennomføring ViaNova Plan og Trafikk 

B-003 Veganlegg og deponi ved Skaret Bioforsk m.fl. 

B-005 Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden ViaNova Plan og Trafikk 

DV-001 Arbeidsnotat drift- og vedlikehold ViaNova Plan og Trafikk 

E-001 Tekniske anlegg ElectroNova 

E-002 Risikovurdering tekniske anlegg ElectroNova 

G-001 Plan for grunnundersøkelser NGI og GeoVita 

G-002 Datarapport fra grunnundersøkelser - grunnboringer Norconsult (entreprenør) 

G-003 Datarapport for grunnundersøkelser - geofysikk Rambøll (entreprenør) 

G-021 Grunnforhold og geotekniske vurderinger GeoVita 

G-041 Grunnforhold og geologi for bergtunneler NGI 

G-042 Vurdering av bergforhold ifm. etablering av gang- og sykkelveg Smestad - 
Bjørum NGI 

G-043 Hydrogeolisk - ekstranotat på engesk, studie av hydrogeoligien i området NGI 

G-044 Ingeniørgeologisk rapport for vegtunneler NGI 

K-000-B-001 Prosjektforutsetninger for konstruksjoner Dr. Ing Aas-Jakobsen 

K-000-B-002 Forprosjekt konstruksjoner Dr. Ing Aas-Jakobsen 

LA-001 Landskapsvurderinger Grindaker 

LU-001 Vurdering av luftforurensning NILU 

M-001 Ytre miljø – vurderinger knyttet til optimalisering samt anleggs- og driftsfase 
Bioforsk og  

ViaNova Plan og Trafikk 

M-002 YM-plan. Plan for ytre miljø  
Bioforsk og  

ViaNova Plan og Trafikk 

M-003 Kartlegging av naturverdier ved Skaret (E16) i Hole kommune i forbindelse 
med planlagte massedeponier BioFokus 

M-004 Risikoanalyse av ytre miljø Bioforsk, Det Norske Veritas 
og ViaNova Plan og Trafikk 

M-010 Kulturminner og kulturmiljø. Vurderinger. Norsk institutt for 
kulturminneforskning 
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OD-001 Dreneringsprinsipper ViaNova Plan og Trafikk 

OD-002 Prinsipp for rensing av overflatevann og tunnelvann ViaNova Plan og Trafikk 

OD-003 Forurensingsbudsjett ViaNova Plan og Trafikk 

OD-004 Vannforsyning til tunneler ViaNova Plan og Trafikk 

OD-005 Registrering  av eksisterende brønner ViaNova Plan og Trafikk 

R-001 Risiko- og sårbarhetsanalyse Det Norske Veritas (DNV) 

R-002 SHA-vurdering Det Norske Veritas (DNV) 

R-003 Risiko- og sårbarhetsanalyse  for to-veistrafikk i ett tunnelløp Det Norske Veritas (DNV) 

S-001 Støy Brekke & Strand Akustikk 

TB-001 Trafikkberegninger ViaNova Plan og Trafikk 

TS-001 Forventede avvikssituasjoner, funksjonskrav for trafikkstyringssystem ViaNova Plan og Trafikk 

TS-002 Vurdering av tilrettelegging for tovegstrafikk i tunnelene ViaNova Plan og Trafikk 

TU-001 Ventilasjonsberegninger Det Norske Veritas 

V-001 Prosjektforutsetninger geometri og vegoverbygning ViaNova Plan og Trafikk 

V-002 Kollektivtransport og innfartsparkering ViaNova Plan og Trafikk 

V-003 Rasteplass, hvileplass og kontrollplass ViaNova Plan og Trafikk 

V-004 Solforhold ved tunnelportal ViaNova Plan og Trafikk 

V-006 Standardvalg og prosjekteringsgrunnlag ViaNova Plan og Trafikk 

V-007 Gang- og sykkelveger ViaNova Plan og Trafikk 

V-008 Plassering av steder for bompengeinnkreving ViaNova Plan og Trafikk 

   
 

Notater under utarbeidelse, november 2012 
 M-011 Rapport etter arkeologiske undersøkelser høsten 2012.                                     

Utarbeides av Akershus fylkeskommune. 

Tegningshefter, november 2012 
 Tegningshefte med ca. 220 tegninger 
 Tegningshefte med tverrprofiler 

Forprosjekt, april 2012 
 Forprosjektrapport, A4-format 
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Utførende firma og fagfordeling 
Alle dokumentene er utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen Region Øst. Arbeidene er utført av en 
konsulentgruppe bestående av følgende firma, - med tilhørende angivelse av deres hovedfelt og fagområder:  
 
ViaNova Plan og Trafikk AS   Prosjekteringsledelse, løsningsutvikling, vegutforming, VA,  trafikkanalyser 

og -styring, kostnader , Hovedrapport 
Dr. Ing. A.Aas-Jakobsen AS   Løsningsutvikling, konstruksjoner, tunnel, anleggsteknikk 
Grindaker AS   Landskapsplaner og formgiving, landskapsbilde 
Heyerdahl Arkitekter AS  Arkitektur 
BioForsk   Vann og naturressurser, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, YM-plan 
GeoVita AS     Geoteknikk  
Norges Geotekniske Institutt Geologi 
Brekke & Strand Akustikk AS Støy 
ElectroNova AS    Elektro og kabler, belysning, teknisk anlegg 
Det Norske Veritas    Risikovurderinger , SHA og ventilasjon  
Norsk institutt for kulturminne-   Kulturminner og kulturmiljø  
forskning  
Norsk institutt for luftforskning   Luftforurensning 
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