
Skanska Norge as skal på oppdrag fra Statens vegvesen bygge ny E16  
fra Bjørum i Bærum til Skaret i Hole kommune. I løpet av februar begynner 
de første arbeidene med skogshogst og andre mindre arbeider.  
Etter påske setter anleggsarbeidene i gang for fullt.

Nå begynner byggingen av ny
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Strekningen er totalt 8,4 kilometer lang, og skal 
bygges som firefelts motorvei, hvorav to kilometer 
ligger i Hole kommune og resterende i Bærum kom-
mune. De første 3,5 kilometerne opp mot Sollihøgda 
har stigning på fem prosent, som er maks tillatt 
stigning. Halve strekningen består av to nye tunneler 
på cirka 800 meter og 3,4 kilometer. Den lengste 
tunnelen vil gå under Sollihøgda. 

I all hovedsak er dette et fjellanlegg, noe som 
innebærer store bergskjæringer i strekningen som 
skal gå i dagen, i tillegg til utdrivingen av tunnelene. 
Det skal sprenges løs og transporteres bort cirka 
tre millioner kubikkmeter bergmasse. Dette skal 
fraktes til vegfyllinger i området – mesteparten til 
Nordlandsdalen i Skaret. I tillegg til tunneler og 
skjæringer, skal det bygges åtte brukonstruksjoner. 

På Avtjerna og Skaret skal det bygges store planfrie 
kryss. 

Strekningen bygges i jomfruelig terreng, men følger 
i hovedsak samme trasé som eksisterende E16. 
Dermed frigjøres deler av den gamle veien, som i 
2025-2026 nedbygges til lokalvei, med nye gang- 
og sykkelveier.

Det skal også bygges et avansert automasjons- 
anlegg med trafikkstyring fra Vegtrafikksentralen  
i Oslo.

Prosjektet ligger i nær tilknytning til fredet vassdrag, 
naturreservat og markagrensen.

Ny E16 fra Bjørum til Skaret skal etter planen åpnes 
for trafikk i løpet av sommeren 2025.



Prosjektet inneholder

○  2 motorveikryss

○  2 tunneler, 800 m og 3,4 km
○  5 bruer i linja for E16, inntil 220 meter.
○  Overgangsbruer og støttemurer
○  3 millioner kubikkmeter masse som skal  
 forflyttes
○  Gamle E16 skal ombygges til lokalvei,  
 med tilhørende gang- og sykkelvei. 

Sollihøgdatunnelen fra Avtjerna. Illustrasjon COWI/Rambøll

Rundkjøringer
Trafikken vil bli påvirket når entreprenøren bygger 
rundkjøringer på dagens E16. Dette må de gjøre 
for å få adkomst inn til anleggsområdet. Byg-
gingen vil foregå på en forsvarlig måte som tar 
hensyn til den øvrige trafikken.

Støyende arbeider
For å få utført de nødvendige 
arbeidene, vil det bli en del støy 
i anleggsperioden. Entreprenøren 
vil ta så mye hensyn til omgivelsene 
som mulig. Vi følger støyforskriftene
i Bærum og Hole kommune.   

Sprenging
Sprenging i området vil varsles med 
korte signalstøt i ett minutt før detonasjon. 
Etter sprenging høres et langt signal som  
forteller at sprengingen er over. I denne  
perioden vil det bli kortere stans i trafikken.

Målene med prosjektet

○ Sikre et mer trafikksikkert, effektivt og  
 driftssikkert transportsystem
○ Fjerne en av de større flaskehalsene  
 i transportnettet
○ Forbedret miljø med tanke på støy og  
 luftforurensing samt biologisk mangfold
○ Videreføre utbyggingen av en raskere og  
 mer forutsigbar forbindelse mellom Oslo og   
 Øvre Buskerud, Vest-Oppland og Vestlandet
○ Tilrettelegge for ny vekst for næringsliv 
 og bosetting i øvre Buskerud og  
 Vest-Oppland
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Bjarte Næss 
Skanska AS - Totalentreprenør
Prosjektleder
Telefon 934 44 740
bjarte.naess@skanska.no

Bjørnar Ersvik 
Statens vegvesen
Nabokontakt  
Telefon 452 82 988
bjornar.ersvik@vegvesen.no

Kontaktinformasjon

Øyvind Storløkken  
Statens vegvesen
Delprosjektleder  
Telefon 908 53 518
oyvind.storlokken@vegvesen.no

www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum

For mer informasjon om prosjektet:

https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum

