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Forord 

Etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 4-1 skal det for alle regionale planer og kommuneplaner, som kan 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, som et ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet.  

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og hvordan 
planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke korridoralternativ som skal utredes 
videre og hvilke utredninger som anses som nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket etter Forskrift om konsekvensutredninger. 
Dette innebærer at det i planprogrammet er beskrevet hvilke tema som skal utredes for å belyse 
konsekvensene av tiltaket.  

For å kunne vurdere alternative korridorer for ny E16, ble det gjennomført et ideseminar i november 
2015 for å skissere mulige traseer. På ideseminaret deltok politikere, lag og foreninger i tillegg til 
sentrale grunneiere. Foreslåtte traseer er i ettertid vurdert systematisk mot hverandre gjennom en 
silingsprosess. Det er utarbeidet en silingsrapport som dokumenterer ulike sider ved alternativene. 
Alternativene er rangert etter hvor godt de oppfyller målformuleringene til prosjektet. Siling av 
alternativer er gjort på et overordnet nivå og utgjør grunnlaget for forslag til hvilke korridorer som skal 
utredes videre.  

I utarbeidelsen av planprogrammet har Statens vegvesen samarbeidet med Ringerike kommune, 
Forsvaret og Forsvarsbygg, regionale etater og berørte grunneiere. Målet med samarbeidet har vært å 
få til en felles forståelse for de utfordringene som må løses lokalt og regionalt. 

Det er Statens vegvesen, som tiltakshaver for prosjektet, som har ansvaret for å utarbeide forslag til 
planprogram. Ringerike kommune som ansvarlig myndighet, fastsetter programmet.  

Oppdatert informasjon om prosjektet ligger på prosjektets nettside, 
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16jevnaker.  

Forslag til planprogram for ny E16 på strekningen Nymoen/Hensmoen - Eggemoen i Ringerike 
kommune lå ute til offentlig ettersyn fra 4.5.2016 til 1.7.2016.  Det kom inn 23 merknader.11 
merknader kom fra offentlige instanser, 8 fra lag og foreninger mens 4 kom fra privatpersoner. Alle 
høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert i et eget notat. Der innspillene er tatt til følge, er 
planprogrammet endret. Endringene er markert med gul bakgrunnsfarge i det reviderte 
planprogrammet. 

Det vil bli avholdt offentlig møte (folkemøte) i høringsperioden. Etter at forslag for planprogram har 
vært på høring, vil Statens vegvesen sammenfatte og vurdere innkomne merknader, før forslaget med 
eventuelle endringer oversendes til sluttbehandling i Ringerike kommune.  

  

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16jevnaker
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn  

Statens vegvesen planlegger ny E16 på strekningen mellom Nymoen/Hensmoen – Eggemoen. 
Prosjektet er en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum i Jevnaker og Ringerike kommune hvor 
reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2015.  

Dagens E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen tilfredsstiller ikke kravene til standard i forhold 
til vegens funksjon. I dag betjener E16 både lokaltrafikk mellom Hønefoss og Jevnaker og regional 
trafikk mellom Gardermoen/Oslo nord og indre Buskerud, Telemark og Hallingdalen/Valdres 
(Rv7/E16). 

Planlegging av strekningen startet allerede i 1969. I 1992 ble prosjektet tatt opp på nytt som del av 
utredning av ny hovedflyplass for Oslo. I 1999 ble prosjektet vurdert i forbindelse med revisjon av NTP 
for perioden 2002 – 2011.  

Etter at ny trase for E16 på strekningen Eggemoen – Olum er vedtatt, gjenstår denne strekningen for å 
få enhetlig standard som inngår i en ytre ring 4 utenom Oslo fram til Gardermoen. Realiseringen av 
prosjektet vil bidra til å reduserer reisetiden og sikre en forutsigbar fremkommelighet. Derfor ønsker 
Statens vegvesen med Ringerike kommune å starte opp planarbeidet på nytt med ordinær prosess 
etter Plan og bygningsloven som innebærer utarbeidelse av planprogram, kommunedelplan med 
konsekvensutredning og reguleringsplan.  

 Prosjektet er ikke omtalt i grunnlaget for inneværende NTP 2014 – 2023.  

1.2 Mål 

Samfunnsmål: Beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under. Hvilke virkninger 

vil prosjektet ha på miljø og samfunn.  

I nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er målene for transportpolitikken formulert. Det 
overordnende mål for transportpolitikken er: «Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.»  

Det overordnede målet for E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen:  

Ny E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen skal gi en sikrere og mer effektiv trafikksituasjon for alle 
trafikantgrupper.  

 

Effektmål: Skal vise effekter som tiltaket gir brukere og omgivelsene. Eksempelvis kapasitet, 
regularitet, ulykkesfrekvens, tidsbesparelser mm. Effektmål skal kunne måles over tid.  

- Bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper; færre ulykker med personskade  
- Forutsigbar- og redusert reisetid mellom Nymoen og Eggemoen 
- Redusere gjennomgangstrafikken gjennom Hønefoss sentrum og på fv. 241 
- Bedre transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv og regional utvikling 
- Ta vare på stedlige landskapskvaliteter og identitet som sandfuruskog, ravinelandskap, 

kulturlandskap og elvelandskap.  
 
Resultatmål: Skal beskrive hva som er viktige leveranser og resultater for prosjektet som f. eks. 

kostnader og ytelser. Resultatmål skal kunne måles umiddelbart etter gjennomført prosjekt.  

- Reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i 2018 
- Kryssene på strekningen skal være planskilt. Plassering av kryss og utforming av disse skal 

gjøres slik at ny veg får mest mulig trafikk og avlaster Hønefoss sentrum og fv. 241 
- Etablere et sammenhengende sykkeltilbud mellom Hønefoss og Jevnaker, og andre relevante 

lenker innenfor planområdet 
- Det skal utarbeides forslag til finansieringsløsning som grunnlag for Stortingsproposisjon 
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- Formingsveileder for E16 Nymoen - Roa skal legges til grunn for å få en sammenhengende 
utforming av vegrommet fra Nymoen i Ringerike kommune til Olum i Jevnaker kommune 

Forutsetninger: 

- Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur skal 
søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8 håndbok i N100 Veg- og 
gateutforming. 

- Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for evt. senere 
utbygging til 4-felt skal sikres. 

- Ivareta ytre miljø gjennom gjeldende lover, retningslinjer og interne føringer for håndtering av 
det ytre miljøet.  

- Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen 
- Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en energieffektiv 

anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser 
 

1.3 Planprosess 

§ 4-1 i Plan og Bygningsloven slår fast at: «For alle regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 
varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.» 

Planprogrammet skal gjøre rede for: 

 Formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. 

 Hvilke traséalternativer som skal utredes i de neste planfasene. 

 Hvilke konsekvenstemaer i forhold til miljø, naturressurser og samfunn som må utredes i 
senere planfaser og hvordan de skal utredes. 

 Hvordan informasjon og medvirkning i senere planfaser skal gjennomføres 

Planprogrammet skal videre sikre at man i utredningene fokuserer på forhold som det er nødvendig å 
få belyst for å kunne: 

 Ta beslutningen om - og på hvilke vilkår – tiltaket kan gjennomføres 

 Foreta valg av alternativ 

Kommunen er ansvarlig myndighet. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i forbindelse med 
varsling av oppstart av planarbeidet. Det er avtalt med Ringerike kommune at planarbeidet skal skje 
med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3.7 som gir kommunen anledning til å la statlig myndighet 
utarbeide og sende et planforslag på høring. Etter høring og evt. revisjon av planprogrammet, 
oversendes det til kommunen for vedtak.  

Dette Planprogrammet gjelder i utgangspunktet kommunedelplan med tilhørende 
konsekvensutredning for strekningen Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. I Planprogrammet er 
alternative traseer for ny veg vurdert. Valg av alternativer inngår som en del av Planprogrammet. 
Avhengig av hvilke innspill som kommer under høring av Planprogrammet, kan det være aktuelt å gå 
direkte til utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. Hvis dette blir aktuelt, vil konsekvensutredningen 
bli utarbeidet som en del av reguleringsplanarbeidet. 

1.4 Prosjektet 

Dette planprogrammet gjelder kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for strekningen 
Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. Tiltaket innebærer at det skal bygges ny E16 fra 
Nymoen/Hensmoen og over til Eggemoplatået, hvor ny E16 kobles sammen med den planlagte E16 
mellom Eggemoen og Olum.  

Vegen planlegges etter dimensjoneringsklasse H5 i Statens vegvesens håndbok N100, med 
vegbredde 12,5m, fysisk midtdeler, toplanskryss og fartsgrense 90 km/t. Det skal tas høyde for at det i 
fremtiden kan være aktuelt å utvide vegen til 4 felt, og derfor skal horisontal- og vertikalkurvaturen 
søkes å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8. 
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Plassering av kryss er en viktig del av prosjektet, og det vurderes nytt kryss med E16 Ådalsvegen, mot 
Jevnaker og til næringsområdet på Eggemoen. Plassering av kryss avhenger av flere forhold, særlig 
viktig i dette prosjektet ,er hvor det er økonomisk og teknisk mulig å krysse ravinedalene i 
Nærstadamarka. 

1.5 Gjennomført ideseminar 

Som et ledd i å vurdere alternative traseer, ble det avholdt et ideseminar 17. – 18. november i 2015 på 
Sundvollen hotell. På ideseminaret deltok lokalpolitikere, representanter fra kommunene Ringerike og 
Jevnaker, regionale myndigheter, velforeninger, grunneiere og næringsinteresser. I planprogrammet 
er det jobbet videre med alternativene som ble presentert på ideseminaret.  

1.6 Avgrensning av planområdet 

Området som blir berørt av korridorvurderingen ligger mellom Nymoen og Hensmoen til Eggemoen 
der hvor ny E16 for Eggemoen-Olum er planlagt bygget.  

  

Figur 1: Avgrensning av området for korridorvurdering 

 

1.7 Vegstandard  

E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er i dag en tofelts veg med varierende standard.  

Fra Hensmoen industriområde til Nymoenkrysset (Ådalsveien) er vegen fri for kryss i plan og det er 
kun en direkte atkomst til vegen fra Nærstadmarka (privat). Strekningen har slake kurver, gul 
midtstripe og fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. Det er boligfelt  nærføring til E16 ved Nymoen.  

Hensmoen 

Nymoen 
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Fra Risesletta til krysset til Almemoen har E16 en lavere vegstandard, med fartsgrense 60 km/t, flere 
krappe kurver og ikke noe separat tilbud til myke trafikanter. På strekningen er det en del spredt 
bebyggelse og næringsvirksomhet som har direkte adkomst til vegen.  

Fra Almemoen og ned til Gummikrysset er fartsgrensen 50 km/t, det er god sikt og en separat g/s-veg 
med kryssing av E16 i kulvert for myke trafikanter. Gummikrysset er et T-kryss mellom E16 og fv. 35 
inn mot Hønefoss sentrum, hvor det til tider kan være kø. 

Fra Gummikrysset til Eggemobakkene går E16 gjennom et område med dyrket mark. Terrenget er flatt 
og oversiktlig, det er separat g/s-veg frem til avkjøringen til Nærstadmarka. Fartsgrensen er 70 km/t. 
På denne strekningen er det flere private avkjørsler, samt et kanalisert T-kryss inn til Hvalsmoen. Fra 
avkjøringen til Nærstadmarka og frem til Eggemobakkene er det flere krappe kurver på E16. 

Eggemobakken har en lengde på ca. 1,5 km og stigning på 9 %. Stigningen gjør at tunge kjøretøy får 
redusert hastighet opp bakken, samt at denne trafikantgruppen kan få problemer å komme opp 
bakken vinterstid. På toppen av Eggemobakken settes fartsgrensen opp til 80 km/t rett før avkjøringen 
til NAF-banen. E16 går videre på Eggemoplatået i retning Jevnaker, med kanalisert T-kryss til 
Eggemoen næringspark og T-kryss med forbikjøringslomme til Viul. Det er ikke noe tilbud til myke 
trafikanter fra avkjøringen til Nærstadmarka og til kommune-grensa til Jevnaker langs med dagens 
E16. Et alternativ for myke trafikanter er å bruke skosbilvegnettet i Nærstadmarka og på Eggemoen.  

Figur 2: Oversiktskart over planområdet med dagens vegnett.  

1.8 Arealbruk 

Ringerike kommune har et areal på ca. 1550 km², hvor skog dominerer med ca. 1200 km². Dyrkamark 
utgjør ca. 80 km² og ca. 5 km² er industri/servicetjenester (SSB).  

Antall husholdninger i Ringerike ligger på rundt 14 150 (SSB 2014). Kommunesenteret og bysenteret 
ligger i Hønefoss. 
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I Ringerike kommune er det i dag rundt 30.000 innbyggere, mens det i tettstedet Hønefoss bor ca. 
14.000 mennesker. I Jevnaker tettsted bor det rundt 4.600 mennesker. Det er betydelig utveksling av 
varer og tjenester mellom disse to tettstedene.  

Figur 3: Arealbruk i planområdet (Skog og landskap) 

Ringerike kommunes kommuneplan for 2007-2019 viser framtidig arealbruk. Det er avsatt aktuelle 
korridorer for ny E16, men disse er ikke gitt rettsvirkning, se figur 4. 
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Figur 4: Utdrag fra kommuneplankart (2007-2019) over aktuelt planområde for ny E16 (tidligere rv35) 
Nymoen-Eggemoen.  

 

 

 

 

 

 

 

Avsatte korridorer 

E16 
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1.9 Dagens vegtrafikk 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E16 mellom kommunegrensa til Jevnaker og Hensmoen er hentet fra 
Norsk Vegdatabank (NVDB). Tall fra 2015 viser følgende årsdøgntrafikk på E16, se figur 5. 

 

Figur 5: Registret trafikkbelastning på delstrekninger. Kjt/døgn (ÅDT 2015 NVDB) 

På fv. 35 i gjennom Hønefoss og opp til Gummikrysset er årsdøgntrafikken 17700 kjt/d. 

1.10 Kollektivtrafikk 

Følgende bussruter kjører på E16 innenfor planområdet: 

- Rute 701 Toso skole – Hønefoss sentrum (Opplandstrafikk). 

- Rute 221 Hønefoss sentrum – Jevnaker rutebilstasjon (Brakar). 

- Rute 225 Hønefoss – Knestang – Viul (Brakar). 

- Rute 232 Hønefoss – Hensmoen – Hallingby – Nes i Ådal (Brakar). 

Det er busslommer ved Vågård, Nymoen, Risesletta, Solbakken, Havresletta, Almebakken, 
Almesletta, Hvalsmokrysset, Nærstad, Austjord, Egge og Eggemoen.  

1.11 Trafikkulykker  

I perioden 2005 – 2014 har det skjedd 53 trafikkulykker med personskade på E16 fra 
kommunegrensen mot Jevnaker til ca. 200 m nord for T-krysset på Hensmoen. 5 ulykker har medført 
at mennesker er blitt hardt skadd, mens de resterende 48 ulykkene har endt med lettere personskade. 

6
2

0
0
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Totalt har 80 personer blitt skadet i de 53 ulykkene. Det har vært en fotgjengerulykke, en sykkelulykke 
og 9 mc-ulykker på strekningen.  

Tabell 1: Antall ulykker fordelt på år og alvorlighetsgrad, samt antall skadde og drepte personer fordelt 
på år og skadegrad. 

År 

Antall 
ulykker 
totalt 

Antall ulykker Antall personer 

Drept Hardt skadd Lett skadd Drepte Hardt skadde Lettere skadde 

2005 2     2     2 

2006 7   1 6   1 9 

2007 8     8     15 

2008 10   3 7   3 15 

2009 4     4     5 

2010 3     3     3 

2011 7     7     9 

2012 4     4     6 

2013 1     1     2 

2014 7   1 6   1 9 

Totalt 53 0 5 48 0 5 75 

 

 

Figur 6: Oversikt over personskadeulykker i perioden 2005 – 2014. 

De strekningene som er mest ulykkes utsatt er: 

Fra avkjøringen til Nærstadmarka til krysset ved NAF-senteret har det skjedd 18 ulykker i perioden. 
Tre av disse har skjedd ved avkjøringen til Nærstadmarka, alle påkjøring bakfra ulykker. De 
resterende ulykkene på denne strekningen er konsentrert rundt de krappe kurvene på strekningen, 
hvor 6 av ulykkene er utforkjøringsulykker og 5 er møteulykker.  
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De øvrige ulykkene har fordelt seg utover resten av strekningen, men med noen ansamlinger i krysset 
med fv. 35 Hønegata, toplanskrysset ved Risesletta og krysset på Hensmoen. Av de 53 
personskadeulykkene har det vært 18 utforkjøringsulykker og 13 møteulykker. 

 

1.12 Forurensning  

1.12.1 Støy 

Beregningene på støy er utført i programvaren Norstøy. I henhold til støyretningslinjen T-1442/12 bør 
utendørs støynivå ved støyfølsom fasade ikke overskride en døgnekvivalent på ≥55dBA (gul og rød 
støysone), og innendørs støynivå bør ikke overskride en døgnekvivalent på ≥30 dBA.   

 

Figur 7: Utdrag fra støyvarselkart for Ringerike kommune. Bildet viser beregnet støysone langs E16 
ved Nymoen. Trafikkgrunnlaget er år 2016.  

Fra Hensmoen til «Gummikrysset» og videre mot Eggemoen langs dagens E16 er ca. 30 boliger utsatt 
for støy mer enn 65 dBA (rød støysone) og ca. 50 boliger med støy mer enn 55 dBA (gul støysone). 
Området rundt Nymoen og Gummikrysset er mest utsatt for støy innenfor planområdet. 

1.12.2 Lokal luftforurensning 

Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og NO2 kan være et problem i byer og 
tettsteder med stor trafikk eller luftstagnasjon (inversjon). Luftforurensning kan blant annet gi 
luftveislidelser, økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdommer. I tillegg kommer lukt, støv, og skitt, 
plage og nedsatt trivsel.  

Det anbefales å følge opp boligområder som ligger nærmere enn 50 meter fra veger som har en 
trafikk på mer enn 10 000 kjt/døgn (ÅDT). 

For boliger som i dag ligger langs E16 fra Hensmoen mot Gummikrysset og videre mot Eggemoen blir 
ikke utsatt for luftforurensning fra vegtrafikken som overskrider kravene i Forurensningsforskriften. 
Vegstrekningene har lavere trafikk enn 10 000 kjt/døgn og det er lite stillestående kø på disse 
strekningene.   
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1.12.3 Vannforurensning 

Ihht. Forurensingsloven har Statens vegvesen et selvstendig ansvar for å utøve sin virksomhet slik at 
forurensning fra vegen blir så liten som mulig. Generelle krav til planlegging og bygging av nye 
veganlegg er at det skal vurderes etablert egne oppsamlings- og rensesystem som fører til at 
forurensningen minimaliseres.  

Avrenning fra vegen til vassdrag som endrer vannkvaliteten kan påvirke det biologiske mangfoldet i og 
rundt vassdraget. Økt trafikksikkerhetstiltak som salting kan påvirke vassdrag og grunn negativt langs 
vegen. 

Nærstadmarka utgjøres av to uavhengige bekkesystemer. Den østre, Hagabekken har sitt nedbørsfelt 
tilknyttet Nærstadsmarka. Influenseområdet grenser opp mot Randselva. Hagabekken blir i dag brukt 
til å sette ut ørretsmolt for rekruttering til de lokale ørretstammene. Hagabekken hadde tidligere 
drikkevannskvalitet, men i dag er bekken forurenset av kloakk og annen overflateavrenning.  

Det vestre bekkedraget i Nærstadmarka har mindre vannføring enn Hagabekken, og på grunn av den 
lave temperaturen i vannet kan man anta at mye av vannføringen skyldes  grunnvannstilsig.  

 

1.13 Landskapsbilde 

Planområdet domineres av det store og flate Eggemoplatået som står i sterk kontrast til det intakte 
ravinelandskapet Nærstadmarka. I øst avgrenses planområdet av den meandrerende Randselva, som 
har skåret seg ned i den mektige grusmorenen. 

Eggemoen, som er Norges største grusavsetning dannet under siste istid, er relativt flat med mye 
furuskog. Dette er et ensartet område, brutt opp av Eggemoen flyplass med tilhørende 
næringsbebyggelse og Forsvarets anlegg.  

Ravinelandskapet er meget kupert og variert, men terrengformene er delvis kamuflert av tettvokst 
skog. Boligfeltet på Nymoen fra 80-tallet avgrenser området i vest. Gården Nærstad sør i ravinen 
ligger vakkert til på en høyde med utsikt mot Eggemoen. 

Noe jordbrukslandskap inngår i planområdet sør og nord for ravinen. Dødisgropene i den nordøstre 
del av planområdet danner en markert overgang fra den flate Eggemoen. 
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1.14 Kulturmiljø 

Eggemoen består av en enorm sandmorene som domineres av furuskog. Området har vært viktig for 
å skaffe ressurser fra utmarka, som vilt, tjære og ved til brensel. Dette kommer til uttrykk ved alle 
fangstgropene, tjæreanleggene og kullgropene som er kjent i området. Disse kulturminnene er fra 
perioden ca. Kr. f-.-1500 e. Kr. I utkanten av utredningsområdet i nord og sør ligger gårdsbebyggelse 
ved Egge og Vågård. Ved Vågård er det kjent automatisk fredete gravhauger fra jernalderen.  
 
Eggemoen leir ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten som flyplass under andre verdenskrig. I 
etterkrigstiden overtok Forsvaret området, og det ble bygget ut som standplass for 
Ingeniørkompaniet/Brigaden i Sør-Norge. Flere av bygningene i det sentrale leirområdet er fredet etter 
forskrift.  
 
Viktige kulturminner er:  

 Eggemoen leir 

 Verneverdige gårdsmiljø ved Egge 

 Gravminner ved Vågård 

 Utmarkskulturminner  

 

 

Figur 8: Utsnitt fra kulturminnedatabasen Askeladden som viser kjente kulturminner i området 
 

1.15  Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Disse definisjonene beskriver 
opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom og 
friluftsområder.  

Det er særlig friluftsområder som er av interesse i planområdet. Eggemoen-platået er et svært 
populært turområde. Det er etablert et løypenett både for langrenn og oppmerkede stier for fotturer. 
Terrenget er flatt og furuskogen er åpen som gjør det enkelt for alle å bruke området til rekreasjon og 
trening. Terrengsykling og turorientering er også populære aktiviteter på Eggemoen-platået.  
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Det er i dag store utbyggingsplaner på Eggemoen-platået. Den planlagte næringsparken vil 
beslaglegge deler av dagens friluftsområde. Det kan være aktuelt å gjøre område nord for Eggemoen 
leir og flyplass mer tilgjengelig for friluftsliv.  

Ravinelandskapet i Nærstadmarka er også et brukt friluftsområde. Det er særlig sykling langs 
skogsbilvegene innover Nærstadmarka som er populær.  

 

1.16  Naturmangfold 

Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag.  

Landskapet innen planområdet består i hovedsak av to landskapsregioner. Eggemoen har en relativt 
intakt furuskoglandskap (sandfuruskog), og hører med til Østlandets skogkledde åstrakter. 
Nærstadmarka med sine dype raviner hører med til «Låglandsbybygder østafjells». Kjennetegnes med 
at de ligger under marin grense (Stabbetorp et.al 1999). 

Vegetasjonen er markert forskjellig med furuskog på Eggemoen, og med opprinnelig løvskog i 
Nærstadmarka – trolig gråor-heggeskog. Tidligere har nok området vært sterkt preget av beite. I dag 
består store deler av Nærstadmarka av plantet gran (meget høy bonitet). Langs kanten av moen ut 
mot Nærstadmarka er det en mer artsrik vegetasjon som er mindre preget av lyngarter, men med flere 
næringskrevende arter. Skogen klassifiseres som en lågurtskog med furu i tresjiktet.  

Bekken i den vestre delen av Nærstadmarka antar man at det ikke er fisk, men i utløpet til Randselva 
finnes det bla.a. gjedde og flere andre fiskeslag. I Hagabekken er det registret ørret nedenfor 
«fossen» som er et vandringshinder (tidligere demning). Ringerike Sportsfiskere har lagt ut gytegruss 
og satt ut ørret i den nedre delen av Hagabekken. Det er meget beskjeden gyting av ørret fra 
Randselva, men elva tilføres årlig ny settefisk, slik at det på sikt kan bygges opp en god ørretstamme. 

Når det gjelder hjortevilt finnes det 9 kjente trekkveier for hjortevilt i forbindelse med Nærstadmarka. I 
hjorteviltregisteret under fallvilt er det siden år 2000 registret tre påkjørsler av elg mellom Hensmoen 
og Gummikrysset, og 14 mellom Gummikrysset til fylkesgrensa på Eggemoen. Påkjørsler av rådyr er 
betydelig flere enn av elg og påkjørslene er særlig konsentrert ved Alme og opp Eggemobakken.  

For fugleliv er artsmangfoldet størst nede langs elveskråningene, deretter i ravinene og relativ lav 
artsmangfold på furumoen.  

1.17  Naturressurser 

Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, 
vannforekomster, berggrunn og mineraler er definert som naturressurser. Naturressurser omhandler 
også landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. 

Med ressursgrunnlag menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurdering av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og 
kvalitet, men ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. 

Det meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk og grusressurser 
(masseuttak).    

På Eggemoen-platået er det høyreist furuskog (sandfuruskog) som har en høy bonitet etter Skog og 
landskap sitt kartgrunnlag (NIBIO) 

Kartlegginge viser videre at Nærstadmarka også har skog med høy bonitet. Dette bekreftes i 
rapporten fra NINA oppdragsmelding 577 (1999) som beskriver skogen i Nærstadmarka med særs 
høy bonitet. Skogen i Nærstadsmarka domineres av plantet gran, men med innslag av løvskog i visse 
områder.  
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Korn og grassproduksjon innenfor planområdet ligger i dag langs dagens E16 fra Gummikrysset til 
Eggemobakken. Det er også noen mindre jordbruksområder inne i Nærstadmarka og ved Hensmoen. 
Eggemoen-platået som i dag består av sandfuruskog har et potensial for oppdyrking (NIBIO). 

Eggemoen-platået er blant Norges største grusreserver. 

1.18  Reiseopplevelse 

«Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse av område og veg sett fra vegen» (V712). 
Eggemoen og Nærstadmarka har unike landskapskvaliteter som er ønskelig å få frem for de reisende 
ved valg av linjeføring og valg av tekniske løsninger.  

1.19  Eiendomsstruktur 

Dagens eiendomsstruktur i planområdet består av 5-6 større eiendommer på Eggemoen og 
Nærstadmarka. Ved Hensmoen, Nymoen og Gummikrysset er området preget av mindre 
landbrukseiendommer, boligfelt og næringseiendommer.   

 

Figur 9: Oversiktskart med eiendomsgrenser 
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1.20  Geologi og geoteknikk 

Geologisk beskrivelse av området 

Området på og rundt Eggemoplatået er preget av kvartære og yngre landskapsformer. Figur 9 viser en 
del typiske avsetninger som synes i landskapet, som isrenner, dødisgroper og iskontaktavsetninger. I 
front av Eggemoplatået i blått vises de marine avsetningene som i dag utgjøre et stort ravinelandskap, 
se fig. 10. 

Kvartærgeologi 

Eggemoplatået er det som vi kaller en brerandavsetning. Under den siste istiden var deler av sokkelen 
og fastlands-Norge dekket av is og for ca. 9500 år siden lå selve isfronten ved Hønefossområdet. På 
grunn av den store tyngden av isen, har området ligget ca. 200 m lavere enn dagens overflate slik at 
havet har ligget inn over Tyrifjorden. På grunn av at salte vannmasser strakte seg inn over 
Tyrifjordbassenget, ble det avsatt store mengder leire på sjøbunnen inn mot og under dagens platå på 
Eggemoen. Under denne perioden lå selve istungen i Randsfjorden. Senere rykket breen fram igjen 
og avsatte suksessivt grovere og grovere materiale bestående av sand og grus over den leirete 
sjøbunnen. I siste fase lå isfronten ved dagens fylkesgrense og breelver avsatte grovt materiale som 
stein og grus horisontalt på toppen av allerede avsatte lag. Dette topplaget varierer fra 6-7 meter i 
nord til under 1 meter ved terrassekanten i sør, og utgjør de store grusressursene på Eggemoen. Den 
finere sanden under det grove topplaget har en mektighet på 30-40 m. Underst ligger de marine 
sedimentene som silt og leire. 

 

Figur 10. Kvartærgeologisk kart over undersøkelsesområdet, etter Østmo et al. 1978 og Nordahl-
Olsen 1994. 
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Berggrunnsgeologi 

Eggemoplatået ligger midt på oslofjordforkastningen som skiller Oslofeltets kambro-siluriske bergarter 
i øst og grunnfjellsbergartene i vest. Grunnfjellsbergartene består i hovedsak av sure bergarter som 
gneiser, granitter og kvartsitter i tillegg til amfibolitter i nordvest. Oslofeltets sedimentære bergarter i 
øst består av leirskifere sammen med kalksteiner og sandsteiner som igjen er intrudert av store 
mengder syenittbergarter. 

 

Figur 11: Figuren viser oslofeltforkastningen med grunnfjellsbergarter i vest og Oslofeltets bergarter i 
øst 

 

Grunnvannspotensiale 

Ut fra undersøkelser utført av NGU vil ikke grunnvansmagasinet på Eggemoen utgjøre en 
reservevannskilde til dagens hovedvannforsyning i Ringerike kommune. Det er begrenset nydanning 
av grunnvann som er gitt av nedbørsinfiltrasjon. Nydanning av grunnvann kan imidlertid økes betydelig 
ved kunstig infiltrasjon av råvann fra Randselva. 

Geoteknisk beskrivelse av området 

Det forventes at løsmasse-mektighet er svært varierende i planområdet. Marine grense ligger ca. 200 
meter over dagens havnivå, dvs. stor del av planområdet ligger under marine grense. 
Kvikkleireforekomst er stort sett assosiert med marine/havavsetninger under marine grense. Derfor 
utelukkes det ikke faren for kvikkleire. På Eggemoen-platået består området av breelvavsetning. 
Breelvavsetningene er vanligvis velgraderte og godt drenerende. De har relativt god bæreevne, som 
også har god grav- og spuntbarhet. Likevel, vegbygging i slike avsetninger krever tiltak som 
erosjonssikring av skjæringer, god drenering og frostsikring.  

I Nærstadmarka består området av tykk havavsetning, hovedsakelig silt og leire. Landskapet er 
betydelig ravinert.  Området «Almemoen» i Nærstadmarka er kartlagt som middels faregrad og 
risikoklasse 3 ihht. NVEs kvikkleiresoner. NVEs kartlegging av kvikkleiresoner er en kvalitativ metode 
basert på grunnlag av topografiske, geotekniske og hydrologiske kriterier. Faregradskartleggingen 
dekker ikke alle områder med skredfare.  
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Stabilitetsforhold og behov for sikringstiltak må avklares så tidlig som mulig i planprosessen. Det er 
viktig at grunnundersøkelsene tilpasses utviklingen av planene. Behov for detaljkunnskap om 
grunnforholdene øker etter som planene tar form. I kommunedelplanen vil det være nødvendig å 
utføre forundersøkelser av grunnforholdene slik at fundamentering og utforming av nødvendige 
byggverk avklares i prinsipp for at kostnadene kan anslås. 

 

1.21  Skred og flom 

Det er skredfare i deler av planområdet. Overgangen mellom Eggemoen-platået og Nærstadmarka har 
fare for skred/utglidninger. Her er det viktig å bevare vegetasjonen for å forhindre utglidninger.  

Det er ingen fare for skred på Eggemoen, siden dette området er flatt og grunnen består av grus og 
sand.  

Det er ikke registrert flomutsatte områder i planområdet. 

2 Gjeldende rammer og premisser 

2.1 Rikspolitiske/statlige retningslinjer (RPR) 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

 Redegjør for nasjonale mål av betydning for areal- og transportplanlegging  

 Klargjør viktige prinsipper for hva som bør vektlegges i planleggingen  

 Peker på samarbeidsbehov og ansvar for gjennomføringen 
  

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Fortetting og arealøkonomisering, knutepunktutvikling og 
senterutvikling i forbindelse med videre utbygging (bolig og næring understrekes som særlig viktig 
relatert til transportplanlegging, blant annet for å kunne begrense transportbehovet). Det skal legges til 
grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv planleggingen samt gode regionale helhetsløsninger på 
tvers av kommunegrensene. 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av det 
fysiske miljø. På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige planprosesser og får 
mulighet til å uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning støy, trafikkfare og annen 
helsefare. I nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse. I den 
grad arealer som brukes til dette går tapt, skal det skaffes fullverdige erstatningsarealer. 

RPR for vernede vassdrag 

Siden 1973 har det blitt vedtatt flere verneplaner for vassdrag av Stortinget. Vernet gjaldt i 
utgangspunktet mot kraftutbygging, men Stortinget har senere forutsatt at verneverdiene heller ikke 
må undergraves av andre inngrep. RPR gjelder for hundremetersbeltet og for spesielt verdifulle 
områder utenfor dette som har betydning for vassdragets verneverdi. RPR angir ulike klasser av 
områder med ulikt forvaltningsregime, etter hvor tett bebygd og påvirket områdene er. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging (fastsatt 04.09.09) 

Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:  

 Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 

 Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 



21 

 

 Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp 

2.2  Meldinger fra Stortinget 
 

St.meld. nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Stortingsmeldingen «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» (RM) er regjeringens viktigste 
dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken. 

Regjeringen vil utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig forvaltning av 
landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Arealpolitikken skal også bidra til 
reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes med sikte 
på redusert motorisert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en 
trygg og effektiv trafikkavvikling. Gjennom mer langsiktig og helhetlig arealpolitikk skal nasjonale mål 
for lokal og regional utvikling forenes med mål for bevaring av landskaps-, natur- og kulturverdier. 

St.meld. nr. 29 (96-97): Regional planlegging og arealpolitikk  

Stortingsmeldingen om regional planlegging og arealpolitikk signaliserer et ønske om å prioritere 
overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Det pekes på at Norge har en lav 
befolkningstetthet, samtidig som bare 4 % av arealene i landet er dyrkbar mark. Mesteparten av våre 
utbygde områder er konsentrert rundt den dyrkbare marken, og skaper konflikter mellom ytterligere 
konsentrasjon og jordvern.  

Det legges vekt på en mer strategisk innrettet areal- og transportplanlegging slik at alternative areal og 
transportstrategier på et tidlig tidspunkt vil kunne bidra til økt kvalitet og effektivitet i planprosessene 
og gi et bedre grunnlag for politisk avveining og vedtak. Følgende premisser skal tillegges større vekt i 
planleggingen: 

 Hensyn til biologisk mangfold 

 Hensyn til utbyggingspolitikk og transportsystem 

 Hensyn til jordvern 

 Hensyn til estetikk og landskapsbilde 

 Hensyn til funksjonshemmede 
 

2.3   Aktuelt lovverk 

 Plan- og bygningsloven 

 Forurensningsloven 

 Kulturminneloven 

 Vannressursloven 

 Viltloven 

 Jordloven 

 Skogbruksloven 

 Vegloven 

 Naturmangfoldloven 

 Lakse- og innlandsfiskeloven 
 

2.4   Nasjonal transportplan 

E16 Nymoen/Hensmoen – Eggemoen står ikke omtalt i inneværende planperiode. Det er heller ikke 
nevnt som et eget prosjekt i forslaget til NTP 2018 - 2027 som kom 23.mars 2016. 
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2.5 Fylkesplaner mv 

 Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 

 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 

 Landbruksplan for Ringerike kommune, vedtatt 26.06.05. (Herunder jordpolitisk arealvurdering) 

 Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling (2015 – 2020). 

 E16 Skaret – Hønefoss, Forprosjekt for Helgelandsalternativet vedtatt 5.2.2016 

2.6 KVU 

 KVU Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker  

 KVU/KS1 for framtidig transportsystem i Hønefossområdet 
 

2.7 Kommunale planer 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt 30.04.2015 

 Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007 

2.8 Reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner:  

 Reguleringsplan for Eggemoen industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.2007 (PlanID 
0605_272-03) 

 Detaljregulering for E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 26.03.2015 (PlanID 0605_388 og 389) 

 Reguleringsplan for Trollmyra Avfallsplass, vedtatt 26.09.1991 (PlanID 0605_209) 

 Reguleringsplan for NAF anlegg Eggemoen, vedtatt 23.05.1996 (PlanID 0605_238) 

 Reguleringsplan for Eggemoen nærøvingsområde, vedtatt 28.02.1991 (PlanID 0605_208) 

 Reguleringsplan for Ringerike skyte- og øvingsfelt, vedtatt 29.09.1994 (PlanID 0605_229) 

Reguleringsplaner under arbeid:  

 Områderegulering for Eggemoen Aviation and Technology park (PlanID 0605_367) 

 Områderegulering for næring/industri på Eggemoen (PlanID 0605_375 

Annet 

 Prosjekt for planskilt kryss ved Eggemoen flyplass 

2.9 Andre føringer 

 Klima- og energihandlingspakke for Osloregionen 

 Energi og klimaplan for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.  

 Den europeiske landskapskonvensjon 
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (12.06.2015) 
 

 De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig 
at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen i den kommende perioden for å 
bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk. 

 Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og 
hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Gjennom 
planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store 
sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Staten, fylkeskommunene og 
kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne vedtak.  
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3. Beskrivelse av tiltaket 

3.1    Vegstandard 
E16 inngår i riksvegnettet. Standard på ny veg fastsettes ut i fra kravene i Statens vegvesens håndbok 
N100 Veg- og gateutforming, hvor prognose for framtidig trafikk på vegnettet og vegens funksjon er 
premissgivende.  

Horisontal- og vertikalkurvaturen skal i størst mulig grad tilpasses de overordna linjene i landskapet. 
Minimumskurvatur etter vegnormalene kan benyttes der det er behov i forhold til terrengform, 
arealbruk og andre ikke-prissatte konsekvenser. Vegnormalene er premiss og eventuelle fravik fra 
disse skal godkjennes av Vegdirektoratet, eventuelt av regionvegsjefen for mindre avvik. 

Ny veg skal dimensjoneres for en trafikkbelastning 20 år fram i tid sett i forhold til forventet åpningsår. 
Med bakgrunn i at åpningsår ikke er avklart har vi brukt prognoser for 2040 som dimensjonerende. 
Dette for å ta høyde for framtidig trafikkutvikling. Dimensjonering av ny E16 er basert på trafikkdata fra 
en regional trafikkmodell for region sør. Trafikkgrunnlaget på ny E16 20 år etter åpningen er i sjiktet 8-
12 000 kjt./døgn (ÅDT, årsdøgntrafikk). På basis av vegens funksjon og trafikkgrunnlag skal det ihht. 
vegnormalene legges til grunn en standard med to felt med fysisk midtdeler samt nødvendige 
forbikjøringsfelt (dimensjoneringsklasse H5).  

 

Figur 12: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT 
6000-12 000 og  fartsgrense 90 km/t (mål i m). 
 

 

Figur 13: Tverrprofil H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75 meter 

Ny veg vil inngå som en del av en «ring 4» rundt Oslo i tillegg til at det vil få en ringvegfunksjon rundt 
Hønefoss. Derved vurderes strekningen til å kunne få mer trafikk enn en ren vekstfaktorprognose som 
bygger på en årlig vekst ut i fra økning i befolkning og arbeidsplasser skulle tilsi. Derfor skal ny 
veglinje tilpasses horisontal- og vertikalgeometri til dimensjoneringsklasse H8, som er en 4-felts veg 
med fartsgrense 100 km/t.  

Vegen skal ha midtdeler med midtrekkverk. Det bør anlegges minst to strekninger med 
forbikjøringsfelt pr 10 km i hver retning. Forbikjøringsfeltene bør være minst 1 km.  
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I henhold til vegnormalen skal veger i dimensjoneringsklasse H5 (H8) ha planskilte kryss. Fotgjengere 
og syklister skal ha et trygt tilbud innenfor planområdet. Kryssinger med ny E16 skal være planskilte 
og anlegges på steder der det naturlig er størst kryssingsbehov. Dette gjelder også for adkomst mot 
friluftsområder mv. Planskilte kryssinger må også etableres med tanke på landbruksdrift. 

Eventuelle viltkryssinger skal etableres ihht. Statens vegvesens håndbok 242 Veger, dyreliv og vilt. 

4. Alternativer 

4.1 Beskrivelse av traséer fra ideseminaret 

I november 2015 ble det avholdt et ideseminar for å få frem forslag til traséer og kryssplasseringer for 
ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen. Ideseminaret endte opp med forslag til 5 hoved 
traséer/korridorer mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. For alternativ 1 forelå det imidlertid 4 
forskjellige alternativer mellom vestenden av flyplassen på Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. I 
ettertid er alternativ 1 A og 1 B slått sammen til en korridor ettersom de lå så nære hverandre, slik at 
det er tre forskjellige alternativer for alternativ 1. Videre følger en kort beskrivelse av de ulike 
alternativene. Oversikt over de ulike alternativene kan ses på figur 13. 

 

Figur 14: Alternative traseer foreslått på ideseminar 
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4.2 Beskrivelse av alternativene 

Alternativ 1 a/b 

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16 
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne 
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16 
legges om. Ny E16 fortsetter så videre vestover mot Hamborg, hvor den går over den dyrka marka 
frem til ravinedalene i Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en 
høydeforskjell på ca. 90 m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka 
marka på Nedre Snaret. Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på 
en ny bru videre vestover mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en 
lengde på ca. 700 m. Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved 
Nymoen bygges det et nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres. 

  

Figur 15: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 a/b 

Alternativ 1 c 

Alternativ 1 c starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16 
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne 
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16 
legges om. E16 fortsetter videre i retning nordvest forbi Hamborg og gjennom sandfuruskogen på med 
Eggemoplatået. Dette er et mye brukt friluftsområdet, og E16 vil krysse flere turstier og skogsbilveger 
som må legges om. E16 blir liggende på østsiden av ravinedalene i Nærstadmarka, før den krysser på 
bru over i nordenden av ravinedalene. Brua vil ha en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av 
hvor ravinedalene krysses. E16 vil så krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på 
eksisterende E16 i et nytt toplanskryss nord for Nymoen. 

 
Figur 16: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 c 
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Alternativ 1 d  

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16 
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne 
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16 
legges om. Herfra senkes E16 ned i terrenget og blir liggende på nordsiden av eksisterende E16, for 
så å komme ut på den dyrka marka til Oddvar Røysi. E16 fortsetter så over dyrka mark i retning 
sørvest frem til kanten på ravinedalene. Her stuper terrenget ned mot Hagabekken, og E16 krysser 
derfor ravinedalene på en ca. 450 m lang bru, før den lander på en rygg nord for Nærstad gård. E16 
krysser så den dyrka marka til Nærstad gård og bekken som går langs den dyrka marka, før den stiger 
oppover mot et nytt toplanskryss på Nymoen. 

  

Figur 17: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 d 

Alternativ 2 

Dette alternativet starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen 
flyplass. E16 går så inn i furuskogen på østsiden av flyplassen, før den går ned i kulvert under 
rullebanen på flyplassen. Kulverten får en lengde på ca. 1100 m, hvor vegen kommer opp i dagen rett 
øst for adkomstvegen inn til forsvaret. Adkomstvegen må legges over eller under den nye E16. Videre 
fortsetter vegen gjennom sandfuruskogen i retning sørvest mot Hamborg, hvor den krysser flere 
turstier og skogsbilveger. Ved Hamborg går E16 over dyrka mark frem til ravinedalene i 
Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en høydeforskjell på ca. 90 
m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka marka på Nedre Snaret. 
Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på en ny bru videre vestover 
mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en lengde på ca. 700 m. 
Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved Nymoen bygges det et 
nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres. 

  

Figur 18: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 2 
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Alternativ 3 

Alternativ 3 starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen flyplass, 
hvor det blir kobling til lokalvegene mot Jevnaker og Hønefoss. Videre vil ny E16 gå i kulvert på ca. 
600 m under rullebanen på Eggemoen, for så å komme opp nord for eksisterende bygninger på 
vestsiden av rullebanen. Herfra går vegen gjennom furuskogen på eiendommen til Tronerud 
Engineering AS, før den krysser adkomstvegen inn til forsvaret. Dette medfører at adkomstvegen til 
forsvaret må legges over eller under ny E16. Videre går ny E16 vestover gjennom sandfuruskogen på 
Eggemoen, hvor den krysser flere turstier. E16 krysser så østre del av ravinedalene i Nærstadmarka 
på en bru med en lengde på ca. 900 m. Traséen kommer så inn på nordsiden av Nedre Snaret, hvor 
den blir liggende i skogkanten nord for den dyrka marka. Videre fortsetter E16 vestover på en ny bru 
med en lengde på ca. 700 m mot et nytt toplanskrysset på Nymoen.  

  

Figur 19: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 3 
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Alternativ 4 

Dette alternativet kobler seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m øst for dagens 
E16. Traséen fortsetter så i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss der 
traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen. På 
nordsiden av flyplassen svinger vegtraseen mot vest, hvor den følger den tiltenkte taksebanen til 
Eggemoen flyplass. Her blir E16 liggende i eiendomsgrensen mellom forsvaret og Tronerud 
Engineering AS, noe som gjør at vegen blir liggende innenfor hensynssonen til forsvaret. I enden av 
taksebanen vil E16 krysse adkomstvegen inn til forsvarets eiendom. Herfra går vegen rett vestover 
gjennom sandfuruskogen på Eggemoen og bort til nordenden av ravinedalene i Nærstadmarka. Dette 
er ett mye brukt friluftsområde, og det vil derfor være behov for å sikre god tilgang til området. Vegen 
vil så svinge seg rundt nordenden på ravinedalene i Nærstadmarka, hvor den vil krysse skogsbilveger 
og Hagabekken. På grunn av store høydeforskjeller i ravinedalene vil det være behov for en bru, 
antagelig med en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av hvor ravinedalene krysses. E16 vil så 
krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på eksisterende E16 i et nytt 
toplanskryss nord for Nymoen. 

  

Figur 20: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 4 
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Alternativ 5 

Som alternativ 4 vil dette alternativet koble seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m 
øst for dagens E16, og fortsette i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss 
der traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen. 
Traséen fortsetter så på nordsiden av Eggemoen flyplass, hvor den må krysse jernbanesporet som 
går til industriområdet på Bergermoen. Herfra fortsetter traséen vestover gjennom furuskogen på 
nordsiden av forsvarets eiendom. Dette er et friluftsområdet med mange turstier og skogsbilveger som 
den nye vegen må krysse. Det vil derfor være behov for å etablere flere underganger/overganger for å 
opprettholde tilgangen til friluftsområdet og marka forøvrig.  

Traséen fortsetter vestover mot Vågårdsåsen, hvor den blir liggende på nordsiden av Spenncon sin 
fabrikk på Hensmoen. Nord for fabrikkområdet har Ringerike Skytterlag en skytebane. Hvis 
skytebanen skal bevares må vegen legges på nordsiden av skytebanen. Vegtraséen må da krysse 
gjennom en kolle i Vågårdsåsen, hvor det blir behov for enten tunnel eller høye skjæringer. Videre må 
vegtraséen krysse bekken/elva Væla, samt at traséen går over Setervadmyra, før den kobler seg på 
eksisterende E16 nordvest for Hensmoen. Her etableres et nytt toplanskryss med tilknytning mot E16 
mot Valdres og sørover mot Hønefoss. 

  

Figur 21: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 5 

5. Siling av alternativer  

På ideseminaret for ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen ble det foreslått 7 korridorer for 
plassering av ny E16. Målet med silingen har vært å redusere antall korridorer ned til 3 – 4 mulige 
løsninger. Silingsprosessen har bestått av flere faser. 

Alle alternativer som kom frem under idedugnaden i 2015 er vurdert opp mot et sett kriterier. 
Vurderingene som er gjort for hvert enkelt alternativ er dokumentert i et eget silingsnotat. 
Silingsnotatet legges ut til offentlig ettersyn samtidig med Planprogrammet 

5.1 Metode 
Korridorene ble vurdert i et eget evalueringsverktøy som er kalt «Faglig intern beslutningsmodell». 
Modellen kombinerer alternative løsninger med vektede kriterier.  

Kriterier: 

Det velges ut kriterier som korridorene skal vurderes opp mot. Dette for å sikre en så bred faglig 
vurdering som mulig, og at sentrale problemstillinger knyttet til valg av korridor blir belyst. Kriteriene er 
vektet innbyrdes i forhold til hvor viktige de vurderes å være i forhold til hverandre i dette prosjektet. 
Det ble valgt en skala fra 1 til 4, hvor 4 er rangert som viktigst. I prosjektet er det forutsatt at 
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Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet som foregår her i dag er flyttet til 
nord for flyplassen. Dette er årsaken til at f.eks. nærmiljø og friluftsliv er gitt vekting 2.  

Vurdering av alternative løsninger: 

Konsekvensene innen de ulike kriteriene skal vurderes skjønnsmessig slik at det er den relative 
forskjellen som er viktig, og ikke hvor bra de er i forhold til nasjonale og regionale kriterier. 
Vurderingene er overordnede og baseres på prinsipper. Alle konsekvenser vurderes ut fra faglige 
kriterier etter en skala fra – 4 til + 4. Følgende beskrivelse er gitt for de ulike karakterene: 

4 = meget stor positiv konsekvens 
3 = stor positiv konsekvens 
2 = middels positiv konsekvens 
1 = liten positiv konsekvens 
0 = lite/intet omfang 
-1 = lite negativt omfang 
-2 = middels negativt omfang 
-3 = stort negativt omfang 
-4 = meget stort negativt omfang 

Resultat: 

Vektingen av kriterier og verdiene som settes for hver korridor multipliseres sammen til en karakter. 
Etter at alle verdier er satt regnes totalsummen og gjennomsnittskarakteren sammen for hver korridor. 
Ut fra totalsummen lages en rangert liste over hvor gode korridorene er vurdert å være. 

5.2 Silingskriterier 

Følgende kriterier ble brukt i silingen av alternative korridorer: 

Kriterier Beskrivelse Vekt 

Naturmangfold Naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har 
betydning for dyrs og planters levegrunnlag. Det er ikke registrert 
svært viktige naturtyper eller enkeltarter i planområdet (Naturbase og 
Artsdatabank), og derfor har dette fått vekt 2. 

2 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv 
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. Definisjonene beskriver opphold 
og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære 
uteområder, byrom og friluftsområder. I prosjektet er det forutsatt at 
Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet 
som foregår her i dag er flyttet til nord for flyplassen. Nærmiljø og 
friluftsliv har derfor fått vekt 2. 

2 

Kulturmiljø og 
kulturminner 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, 
tro eller tradisjon til.  Med kulturmiljøer menes områder hvor 
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng 
som for eksempel bygningsmiljøer i byer og tettsteder og jordbrukets 
kulturlandskap. Begrepet kulturlandskap kan brukes nært synonymt 
med kulturmiljø, og er et uttrykk for landskapets historiske innhold, 
slik dette kommer til uttrykk gjennom spor av menneskelig aktivitet for 
eksempel i et landbrukslandskap. I prosjektet er det forutsatt at store 
deler av Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og derfor 
forutsettes det at kulturminnene er frigjort og kriteriet får vekt 1.  

1 

Landskapsbilde Tema landskapsbilde brukes i denne sammenheng som en 
betegnelse på de visuelle og estetiske kvalitetene i landskapet.  
Begrepet omfatter både det åpne natur- og kulturlandskapet og det 
mer bebygde landskapet eller byen.  Landskapsbilde dannes av de 
ulike mønstrene i landskapet med landformen/terrengformen som 
ramme.  Innholdet i bildet dannes av de ulike landskapselementene 
som vegetasjon, bebyggelse, elver og vann. Til sammen danner 

3 
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disse mønstrene visuelle kvaliteter som synliggjøres i form av 
vertikale skiller, landemerker, knutepunkter, områder, skala, åpenhet, 
tetthet og retninger.  Kombinasjonen og samspillet mellom mønster 
og enkeltelementer avgjør den visuelle og landskapsestetiske 
kvaliteten på området. Landskapet på Eggemoplatået og i 
ravinedalene i Nærstadmarka har høy verdi, og er derfor gitt vekt 3. 

Naturressurser Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i 
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler er 
definert som naturressurser. Naturressurser omhandler også 
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. Det 
meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk 
og grusressurser (masseuttak). Deler av arealene i planområdet er 
planlagt omgjort til næringsarealer. Det er lite dyrket mark som blir 
påvirket, samt at det er mulig å drive skog under eventuelle bruer. På 
grunn av dette får kriteriet vekt 1. 

1 

Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet går på vegsystemets muligheter til å unngå 
trafikkulykker i forhold til alle trafikantgrupper. Både ny E16 og 
eksisterende E16 er tatt med i vurderingen. Et av hovedmålene for 
prosjektet er å redusere antall trafikkulykker med personskade. 
Kriteriet får derfor vekt 4. 

4 

Linjeføring Herunder vurderes horisontal- og vertikalgeometrien og samspillet 
mellom disse. På nåværende stadium er ikke linjene detaljert, og det 
er derfor gjort en grov skjønnsmessig vurdering at kriteriet. Ny veg 
skal bygges som H5-veg, med horisontal- og vertikalkurvatur for H8-
veg. Alternativene går i relativt uberørt terreng, og det anses som at 
det er gode muligheter for å få til tilfredsstillende linjeføring i alle 
alternativene. Kriteriet får derfor vekt 1. 

1 

HMS / 
Anleggsteknikk 

Herunder vurderes forhold som påvirker sikkerheten i 
anleggsgjennomføringen knyttet til sprengning, kryssinger, 
masseflytting, behovet for midlertidige vegomlegginger for 
eksisterende trafikk gjennom området med de ulemper det medfører 
for trafikantene m.m. HMS har høyest prioritet i 
anleggsgjennomføring, og vil bli prioritert like høyt uavhengig av 
korridorvalg. Det er derfor ikke utslagsgivende for valg av korridor i 
dette prosjektet. Kriteriet får derfor vekt 2. 

2 

Anleggskostnader Det gjort en grov kostnadsberegning av hva de ulike alternativene vil 
koste. Det er et ønske at anleggskostnadene blir så lave som mulige, 
og derfor får dette kriteriet vekt 3. 

3 

Driftskostnader Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av hva det vil koste å drifte 
de ulike alternativene når vegen er ferdig. I dette inngår utstyr, 
konstruksjoner, innkjøp, varighet etc. Det er et ønske at 
driftskostnadene blir så lave som mulige, og derfor får dette kriteriet 
vekt 3. 

3 

Grunnforhold Med bakgrunn i NGU sine berggrunn og løsmassekart er det gjort en 
skjønnsmessig vurdering av hvordan grunnforholdene vil påvirke de 
ulike alternativene. Grunnforholdene påvirker anleggskostnadene, 
anleggsgjennomføring og muligheten for å få gjennomført prosjektet. 
Kriteriet har derfor fått vekt 3. 

3 

Reisetid Det er sett på hvor lang reisetiden er mellom fylkesgrensen i Oppland 
og til toplanskrysset på Risesletta for alle alternativene. Dette betyr at 
for f.eks. alternativ 5 så inkluderer dette ny veg og eksisterende E16 
fra nord for Hensmoen til Nymoen. Reisetiden påvirker hvor mye 
trafikk som blir overført til ny veg, og derfor er det viktig at reisetiden 
blir kortest mulig. Redusert reisetid er et av hovedmålene i prosjektet 
og derfor får dette kriteriet vekt 4. 

4 

Avlaste Hønefoss Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden 
gjennom Hønefoss sentrum. Ett av hovedmålene for prosjektet er å 
avlaste Hønefoss sentrum for trafikk, og derfor har dette kriteriet fått 
vekt 4. 

4 
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Avlaste fv. 241 Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden 
på fv. 241. Standarden på fv. 241 er dårlig og derfor er det viktig at 
trafikkmengden på denne vegen blir redusert mest mulig. Kriteriet har 
derfor fått vekt 3. 

3 

Tapt næringsareal Her er det gjort en vurdering av hvor mye næringsareal som går tapt i 
de ulike alternativene. Eggemoplatået er regulert til næring, og det er 
et potensialet for mange arbeidsplasser her. Det er derfor viktig for 
kommunen at minst mulig av de fremtidige næringsarealene blir 
berørt, og derfor har dette kriteriet fått vekt 3. 

3 

 

5.3 Siling og sammenstilling 

Tabell 2: viser karaktersetting og vekting av alternativene i forhold til konsekvenseområde 

og kriterier. Gjennomsnittskarakter er også oppgitt.  

 

 
 
 
 
 

Konsekvensområde Kriterie Vekt Kar Kar*vekt Kar Kar*vekt Kar Kar*vekt Kar Kar*vekt Kar Kar*vekt Kar Kar*vekt Kar Kar*vekt

Konsekvenser for miljø Naturmangfold 2 -4 -8 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -2 -4 -2 -4 

Nærmiljø og friluftsliv 2 0 0 -1 -2 0 0 0 0 -2 -4 -1 -2 -3 -6 

Kulturmiljø og kulturminner 1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Landskapsbilde 3 0 0 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -1 -3 0 0 -2 -6 

Konsekvenser for naturresurser Landbruk, skog, grus 1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 

Samfunnsmessige konsekvenser Trafikksikkerhet 4 3 12 2 8 3 12 3 12 3 12 2 8 0 0

Linjeføring (geometri) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

HMS/anleggsteknikk 2 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -1 -2 -1 -2 0 0 0 0

Anleggskostnader 3 -2 -6 2 6 -2 -6 -4 -12 -3 -9 3 9 2 6

Driftskostnader 2 0 0 1 2 0 0 -3 -6 -2 -4 1 2 2 4

Andre konsekvensområder Grunnforhold 3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -1 -3 0 0

Reisetid 4 4 16 2 8 4 16 4 16 4 16 3 12 1 4

Avlaste Hønefoss 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 0 0

Avlaste fv. 241 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 0 0

Tapt næringsareal 3 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -4 -12 -3 -9 0 0

Grunnervervskostnader 1 2 2 -2 -2 2 2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 2 2
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4 = ++++ meget stor positiv konsekvens
3 = +++ stor positiv konsekvens
2 = ++ middels positiv konsekvens

1 = + liten positiv konsekvens
0 = 0 lite/intet omfang

-1 = - l ite negativt omfang
-2 = -- middels negativt omfang

-3 = --- stort negativt omfang
-4 = ---- meget stort negativt omfang
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Etter at alle kriteriene er vurdert på de ulike alternativene kommer alternativ 4 best ut, med en 
totalscore på 34. Det er spesielt på landskapsbilde, anleggskostnader, HMS/anleggsteknikk og 
avlasting av Hønefoss hvor alternativ 4 scorer høyt. Alternativ 4 scorer i tillegg relativt bra på reisetid, 
avlaste fv. 241 og trafikksikkerhet. Det er kun for naturressurser alternativ 4 er vurdert å være dårligst 
av alternativene, men da sammen med flere andre alternativer. I tillegg kommer alternativ 4 dårlig ut i 
forhold til tapt næringsareal. 
 
Alternativ 1 a/b er vurdert som det nest beste alternativet. Dette er det korteste alternativet og scorer 
derfor høyt både på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk. 1 a/b scorer i 
tillegg bra på kriteriene nærmiljø og friluftsliv og landskapsbilde. 1 a/b går på to lange bruer over 
ravinedalene, noe som gjør at anleggskostnadene blir vesentlig høyere enn i alternativ 4. I tillegg 
vurderes grunnforholdene og anleggsgjennomføringen som utfordrende i dette alternativet. Dermed 
blir alternativet rangert lavere enn alternativ 4.  
 
På tredje- og fjerdeplass kommer alternativ 1 c og 1 d. Det er spesielt på trafikksikkerhet, reisetid, 
avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk hvor disse alternativene scorer høyt. Forskjellen mellom disse 
alternativene ligger hovedsakelig på anleggskostnader, hvor det er behov for å bygge to lange bruer i 
alternativ 1 d, mens det antagelig kun blir behov for en kort bru i alternativ 1 c. I tillegg skiller det en 
del på reisetid, hvor 1 c får dårligere score som følge av at 1 c er en del lenger enn 1 d. 
 
Alternativ 2 og 3 vurderes å ha dårligere måloppnåelse enn alternativene over. Begge alternativene 
scorer høyt på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk. Årsakene til dette er 
at de er relativt korte og mye av trafikken på eksisterende E16 blir overført til ny veg. Begge 
alternativene blir svært dyre å bygge og får høyere driftskostnader ettersom det i begge alternativene 
er behov for lange bruer over ravinedalene, samt lange kulverter under flystripa på Eggemoen. 
Alternativ 3 scorer i tillegg veldig dårlig i forhold til tapt næringsareal, ettersom denne kommer til å 
beslaglegge store arealer hos Tronrud Engineering. Begge alternativene går over ravinelandskapet 
hvor grunnforholdene er vurdert som utfordrende. Alternativ 2 vil i tillegg mest sannsynlig berøre 
Eggemoen leir som er et fredet kulturminne, og får derfor dårligst score på kriteriet kulturmiljø og 
kulturminner. 
 
Lavest score får alternativ 5 med – 2 poeng. Hovedårsaken til at dette er fordi veldig lite av trafikken 
på eksisterende E16 vil bli overført til ny E16. Dette gjør at alternativ 5 scorer lavest på kriteriene for å 
avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk. Alternativ 5 er også det lengste alternativet, noe som gjør at 
den får lavest score i forhold til reisetid. I dette alternativet vil ny E16 påvirke friluftslivet i stor grad, 
ettersom E16 blir liggende i det området hvor det er tenkt at friluftslivet skal flyttes til, når 
Eggemoplatået blir utviklet til næringsarealer. Grunnforholdene er imidlertid vurdert som best i 
alternativ 5, ettersom ny E16 blir liggende i områder som ligger over den marine grense.  
 

5.4 Anbefalte korridorer som skal utredes videre 

5.4.1 Alternativer som foreslås at ikke blir tatt med videre 

Alternativ 2 og 3 ønsker Statens vegvesen ikke å gå videre med da disse vil bli svært dyre (lange 
kulverter under flyplassen og lange bruer over Nærstadmarka), i tillegg vil alternativ 2 kunne komme i 
konflikt med den vernede militærleieren. Begge alternativer legger beslag på næringsarealer på 
Eggemoenplatået. 

Alternativ 5 kommer relativt gunstig ut med hensyn til kostnader og naturmiljø, men alternativet vil gi 
liten avlastning av dagen E16 Hønefoss sentrum eller fv. 241. Statens vegvesen ønsker derfor heller 
ikke å ta med dette alternativet videre. 

Av de vurderte korridoralternativene ser prosjektet to alternative scenarier for valg av alternativer som 
skal tas med i det videre planløpet. 

Alle alternativer starter i et fremtidig planskilt kryss med kobling til den nye strekningen Eggemoen – 
Olum og adkomst til jevnaker. Det er enda ikke tatt stilling til valg av krysstype. I prinsippet står man 
igjen med 3 korridorer, se figur 22. 
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5.4.2 Tre korridorer utredes videre  

For alle korridorer skal fremtidig bruk av eksisterende veg som erstattes av ny veg belyses. 

Korridor 1: Følger dagens E16 på sørsiden av flyplassområdet. Deretter går de i en eller annen trase 
over utløpsområdet i ytterkanten av Nærstadmarka, se figur 22. Det må etableres et planskilt kryss 
med Ådalsvegen mot Valdres ved Nymoen. Nærstadmarka er et svært krevende terreng å krysse. Det 
er svært store høydeforskjeller mellom bunn og topp i ravinelandskapet. Det meste av området ligger 
under den marine grensen og dermed er det fare for at det kan være kvikkleire i grunnen. 
Alternativene er imidlertid de som trekker mest trafikk fra dagens E16 og avlaster dermed Hønefoss 
og fv. 241 best. Alternativene kommer også best ut mht. reisetid. I prinsippet dekker denne korridoren 
til alle alternativene 1a, 1b og 1d, se figur 14. 

Korridor 2: Dekker alternativ 1c, se figur 14 og 22. Følger dagens E16 på sørsiden av flyplassområdet. 
Deretter platåkanten rundt det meste av Nærstadmarka, krysser denne i overgangen mellom 
grusavsetningen og starten på Nærstadmarka. Dette alternativet kobles på Ådalsvegen mot Valdres i 
Hen området, og følger dagens E16 til Nymoen-krysset. 

Korridor 3: Krysser flyplassen på nordsiden av flystripa og følger taksebanen over mot kanten til 
Nærstadmarka. Deretter følger den traseen til alternativ 1c over mot et nytt kryss på Hen og videre 
langs dagens E16 til Nymoen-krysset. Alternativet trekker til seg nesten like mye ny trafikk som de 
korteste, men blir ca. 2 km lengre enn de korteste alternativene. 

 

Figur 22: Skravert areal markerer anbefalte korridorer 1, 2 og 3 som skal vurderes videre i arbeidet 
med konsekvensevurderingen- og kommunedelplanen. Deler av strekningene er lik for alternativene  

6. Tema for konsekvensutredning 

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt 
vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn. 

Konsekvensutredningen skal belyse ulike konsekvenser av alternative vegløsninger og danne 
grunnlag for valg av et evt. flere alternativ som det utarbeides kommunedelplan for. Grunnlaget for 

Korridor 1 

Korridor 2 

Korridor 3 
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utredningen er en samfunnsøkonomisk analyse som tar for seg både prissatte konsekvenser og ikke-
prissatte konsekvenser. I tillegg vurderes netto ringvirkninger. Konsekvensene for de 
beslutningsrelevante temaene skal beskrives i tråd med Statens vegvesens Håndbok V712 (tidligere 
Hb140) - Konsekvensanalyser. Konsekvensutredningen skal utføres etter Plan- og bygningslovens § 
4-2 og tilhørende forskrift om konsekvensutredning, samt ulike rundskriv og veiledere fra 
Miljøverndepartementet.  

I dette planprogrammet har man tilstrebet å fokusere på de problemstillinger og temaer som er mest 
relevante i forhold til et beslutningsgrunnlag for kommunedelplanen, i tillegg til forhold som skal 
utredes nærmere før behandlingen i kommunene. 

 

6.1 Prissatte konsekvenser 

Mange konsekvenser kan kvantifiseres og verdsettes i kroner fordi prisene dannes i et marked for kjøp 
og salg. Verdisetting av andre konsekvenser er et resultat av studier av betalingsvillighet for å oppnå 
et gode. De prissatte konsekvensene beregnes som bruttokostnader (markedspriser inkl. skatter og 
avgifter) for å kunne belyse fordelingsvirkninger mellom aktørgrupper.  

 

 

  

Figur 25: Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyse (Håndbok V712 Metode)                              

Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med siste versjon av programmet EFFEKT. Dette er 
Statens vegvesen sitt hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med veg- og 
transportprosjekter. I EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet og 
sammenstilt. Det gjøres nytte- /kostnadsberegninger etter prinsippet i EFFEKT, prosjekttype 3. Dette 
vil si med data fra transportmodell og trafikantnyttemodul. Analyseperioden av de 
samfunnsøkonomiske virkningene er 40 år regnet fra åpningsåret. 

Analysen omfatter følgende tema: 

 Trafikanter og transportbrukere 
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 Operatører 

 Det offentlige 

 Ulykker 

 Støy- og luftforurensning 

 Restverdi 

 Skattekostnader 
 
Netto nytte (nåverdi) av et prosjekt er summen av diskontert nytte og kostnad for hvert enkelt år i 
analyseperioden. Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å 
gjennomføre prosjektet er trukket fra nytten. 

6.1.1 Trafikant- og transportbrukernytte 

Som trafikanter regnes bilførere, bilpassasjerer, kollektivreisende, syklende og gående. 
Reisehensikten deles i fritidsreiser, tjenestereiser og reiser til og fra arbeid. I tillegg beregnes 
godstransport. 

For de ulike trafikantgruppene beregnes endring i: 

 Reisetid 

 Distanseavhengig kjøretøykostnader 

 Andre utgifter for trafikantene 

 Helsevirkninger for gående og syklende 

 Utrygghet for gående og syklende 

6.1.2 Operatørnytte 

Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene av 
kollektiv-, parkerings- eller bomselskapene.  Med operatørselskaper menes selskaper som står for 
offentlig transportvirksomhet eller selskap som bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. Det 
tas hensyn til følgende operatørselskaper:  

 Kollektivselskaper 

 Parkeringsselskaper 

 Bompengeselskaper 

 Andre private aktører 

6.1.3 Drifts- og vedlikeholdskostnader 

Budsjettvirkninger for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter og 
omfatter bl.a. investeringskostnader for nytt tiltak, og framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for ny 
og eksisterende veg. Anleggskostnader for tiltaket utarbeides ved hjelp av ANSLAG-metoden.  

6.1.4 Ulykker  

Det skal gis en beskrivelse og analyse av ulykkessituasjonen på strekningen for dagens situasjon, og 
det skal beregnes forventede ulykker i de aktuelle vegnett for hele analyseperioden. Ulykkene skal 
kategoriseres etter skadegrad og ulykkestype. De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en 
trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske kostnadene og velferdstapet som trafikkskadde og 
pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap av helse eller leveår.  

6.1.5 Støy  

Det skal beregnes et 0-alternativ som er eksisterende E16 og et alternativ med ny E16 uten støytiltak 
for hvert vegalternativ, alle med trafikktall fremskrevet 20 år og med beregningshøyde 4 meter. En 
komplett støyutredning med vurdering av avbøtende tiltak vil bli gjennomført i reguleringsplanfasen.  

Analysen av støy skal gjøres i tråd med T-1442 / 2012, Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging. Det skal gis informasjon om: 



37 

 

 Antall boenheter og institusjonsplasser iht. støysoner benevnt som gul (55-65dB) og rød 
(>65dB) støysone.  

 Antall personer utsatt for mer enn 30dB innendørs støynivå i rom til varig opphold, og mer enn 
55dB utendørs støynivå utenfor rom til støyfølsom bruk. 

6.1.6 Luftforurensning 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) skal benyttes i prosjektet. 
Retningslinjen legger opp til å vurdere luftkvaliteten i arealplaner på bakgrunn av gule og røde soner. 
For rød sone er hovedregelen at bebyggelsen følsom for luftforurensing bør unngås. I gul sone bør en 
gjøre en nærmere vurdering av luftkvaliteten ved ny bebyggelse. Grenseverdiene i 
Forurensningsforskriften kapittel 7 skal ikke overskrides.  

Gjeldende beregningsverktøy skal brukes ved beregning av luftforurensning.  

6.1.7 Klimagassutslipp 

EFFEKT skal brukes til å beregne utslipp av klimagasser i ulike faser av de aktuelle utbyggings-
alternativene. Mengden utslipp skal presenteres i tonn.  

For å vise skille mellom utslipp som skjer i anleggsfasen, ved drift og vedlikehold og utslipp fra 
transportarbeid, skal resultatene presenteres grafisk. 

Prosjektet skal også gjennomføre en LCA (livssyklusanalyse). En LCA-beregning er en standardisert 
metode for utførelsen av en komplett miljøanalyse for et produkt eller en prosess. En LCA inkluderer 
alle miljøpåvirkninger gjennom hele livsløpet, fra vugge til grav.  

6.1.8 Restverdi 

Restverdi er uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. 

6.1.9 Skattekostnad 

Av Finansdepartementets Veileder i samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet, sept. 
2005) framgår det at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal det beregnes en ekstra 
skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og vedlikehold av veger 
samt tilskudd til kollektivtransport. 

6.2 Ikke- prissatte konsekvenser 

Forhold som spiller inn for de ikke prissatte temaene kan være 

1. Verdien er knyttet til goder som en ønsker å bevare for framtiden, og som det per i dag er 
vanskelig eller umulig å verdsette i kroner og øre.  

2. Verdien er knyttet til ressurser som kan bli verdifulle for samfunnet i framtiden, og som det 
dermed er svært vanskelig å måle verdien av i kroner og øre i dag.  

Formålet med å analysere ikke prissatte konsekvenser er å frambringe kunnskap om 
undersøkelsesområdet og virkninger av tiltaket. Analysen skal vise hvordan ulike alternativene vil 
kunne påvirke forholdene for fagtemaene.  For analysemetode av ikke prissatte temaer, se Statens 
vegvesen sin Håndbok V712. 

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for miljøtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 
kulturmiljø og kulturminner, naturmiljø samt naturressurser, som skal utredes i 
konsekvensutredningen.  

 

6.2.1 Landskapsbilde 

Definisjon av tema 
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Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som 
følge av tiltaket. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene 
og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. 

Metode 

Metoden for å definere landskapsbilde / bybilde tar utgangspunkt i landskapsdefinisjonen gitt av den 
europeiske landskapskonvensjon (ELK). Den grunnleggende dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet analyseres med følgende karaktertrekk; Landform, kretsløp og livsform.  

Generelt karakteriseres utredningsområdet av forekomsten og samspillet mellom tre karaktertyper; 
Naturlandskap, spredtbygde strøk og tettbygde strøk. Disse trekkene identifiseres videre for det 
aktuelle utredningsområde gjennom å se på landskapets karakterstyrke. 

Mer spesifikt vurderes den synlige karakteren som oppstår av dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet i et område. Karakterområder identifiseres innenfor tre typer;  

 Naturlandskap er områder der avtrykket av naturkreftene preger synsbildet,  

 Spredtbygde strøk er ryddede og kultiverte områder, der landbruk og ressursuttak er 
dominerende, mens  

 Tettbygde strøk er områder der bygg og anlegg utgjør hovedbildet. 
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Figur 26: Metoden som brukes for å definere landskapsbilde/ bybilde, med utgangspunkt i 
landskapsdefinisjonen gitt av den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) 

 

 

Verdi – omfang - konsekvens 

Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste hovedtrekkene og verdiene i landskapet. Verdiene 
vurderes i forhold til: 

 Karaktergivende landformer. 

 Karaktergivende aspekter ved det naturlige kretsløpet (vann, vegetasjon, klima). 

 Kulturell forståelse og bruk av område som landskap (bebyggelse, vern, opparbeidelsesgrad). 
Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket 
vil medføre for omgivelsene. Omfang vurderes i forhold til de samme landskapskriteriene som for 
verdi. Vurderingen skal ta utgangspunkt i følgende aspekter ved tiltaket: 

• Alternativenes lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplanet. 
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• Alternativenes dimensjon/ skala. 

Det skal kort gjøres rede for trafikantenes synsbaserte reiseopplevelse ved de ulike alternativene.  

 

6.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Definisjon av tema 

Temaet nærmiljø skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det berørte området. 
Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø. Nærmiljøet blir påvirket 
av tiltakets type og størrelse i forhold til arealbeslag, barrierevirkning, støy og luftforurensning. 
Omfangsvurderingene skal gi en beskrivelse av hvor store negative eller positive endringer tiltaket 
antas å medføre for nærmiljøene i området. 

Begrepet friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser. Temaet friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av området. Friluftsliv 
kan bli påvirket av arealenes kvalitet for å drive friluftsliv på grunn av arealbeslag, endret 
tilgjengelighet, lokal luftforurensning og støynivå. 

Metode 

Data vil bli hentet fra offentlige databaser, kommune og fylke, samt andre relevante offentlig 
tilgjengelige planer/ kart (turkart, orienteringskart)/ utredninger som viser grønn struktur, stier, løyper, 

gang‐ og sykkelveier, friluftslivsområder, skoler, barnehager, institusjoner m.m. Ressurspersoner 
innen nærmiljø og friluftsliv i Ringerike kommune vil være viktige kilder til lokalkunnskap og bruken av 
områdene.  

Miljødirektoratets metodikk for kartlegging av friluftsområder skal vurderes (Ringerike O-lag) 

Verdi – omfang - konsekvens 

Barrierevirkninger og arealforbruk som følge av de ulike alternativene skal vurderes i forhold til 
boligområder, skoler, friluftsområder og nærmiljøfunksjoner. Utrygghet vedrørende trafikk vurderes i 
forhold til vegens nærområder. Det vurderes om nye vegtiltak kan ha innvirkning og/ eller endre 
etablerte sammenhenger i nærmiljøene. De ulike alternativene vil bli vurdert utfra disse momentene. 

Influensområdet er det området som i en eller annen grad vil bli påvirket av vegalternativene, direkte 
eller indirekte.  

 

6.2.3 Naturmangfold 

Definisjon av tema 

Tema naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmangfold omfatter alle terrestriske 
(landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), samt biologisk 
mangfold knyttet til disse.  

Metode 

En konsekvensutredning for tema naturmangfold iht. Håndbok V712 skal utarbeides for traséene med 
omfangs- og konsekvensvurdering for de aktuelle inngrepene. I tillegg til håndboka benyttes også 
veileder fra Miljødirektoratet – DN håndbok 13 Kartlegging av naturtyper, og DN håndbok 11 
Viltkartlegging. De verdisatte områdene presenteres i kart og tabell. 

Viktige kilder for innhenting av beslutningsrelevante data vil være ulike digitale databaser som 
Naturbasen, Artsdatabanken, Vannportalen, NGU og/ eller miljøvernavdelinger/ -konsulenter hos 
kommune/ fylkeskommune, Statens Naturoppsyn samt lokale foreninger. 
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Data samlet fra ulike kilder samt informasjon innhentet fra befaring presenteres i en statusbeskrivelse 
for området. Grunnlagsdata om området fremstilles også på kart. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Temaet skal utredes med vekt på enkeltområder/ -lokaliteter og landskapsøkologiske trekk. Det skal 
samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle Naturmangfoldloven (nml) § 8, både med hensyn på 
verdier og inngrepets påvirkning. I tillegg skal temaet vurderes ut fra nml § 9 «Føre var»-prinsippet 
som i denne sammenheng innebærer at en i tvilstilfeller, eller ved for dårlig kunnskapsgrunnlag, skal la 
tvilen komme naturverdiene til gode. Hvis en for eksempel er i tvil om verdisettingen av et område, 
skal en vekte opp verdien ettersom graden av usikkerhet øker. Tilsvarende skal det etter nml § 10 
gjøres helhetlige vurderinger på økosystemnivå og det skal vurderes hvilke sumeffekter planlagte og 
tidligere naturinngrep vil ha samlet hvis tiltakene som utredes blir gjennomført. 

Eventuelle forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper iht. naturmangfoldloven må avklares 
og belyses. 

6.2.4 Kulturmiljø og kulturminner  

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. Kulturminner, 
som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik måte at vi tar vare på spor fra tidligere 
generasjoner, slik at disse kan overleveres til nye generasjoner. Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i 
den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke 
verdien av disse.  

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner.  

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljø er definert 
som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Ved 
avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i.  

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle 
erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner § 4. Kulturlandskap er 
landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. Nyere tids kulturminner er kulturminner 
yngre enn 1537. SEFRAK-registreringer er bygninger som er registrert i det landsomfattende 
SEFRAK-registeret, som omfatter bygninger eldre enn 1900.  

Metode 

I forbindelse med konsekvensutredningen må en ta utgangspunkt i registreringer i 
kulturminnedatabasen Askeladden samt SEFRAK-registeret. Eggemoen er omtalt i Landsverneplan 
for Forsvaret. Det er tidligere gjennomført en god del registreringer i området ved Buskerud 
fylkeskommune, blant annet befaring av nyere tids kulturminner i leirområdet. Befaringsrapporter fra 
disse registreringene samt landsverneplanen bør legges til grunn for arbeidet med 
konsekvensutredning 

Ved utredningen bør en ha fokus på å utrede følgende temaer: 

 Kulturmiljøer knyttet til okkupasjonshistorien og utviklingen av området som militær forlegning i 
etterkrigstiden.   

 Kulturmiljøer tilknyttet bruken av utmarka 

 Kulturmiljøer tilknyttet bosetningshistorien i området 

Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 skal oppfylles ved påfølgende reguleringsplanarbeid 

Verdi-omfang-konsekvens 

Verdifulle kulturminner og kulturmiljøer i foreslåtte korridorer skal verdisettes, man skal også vurdere 
kulturminner innenfor influensområdet hvis dette er relevant. 

Det skal vurderes hvilken grad tiltaket vil påvirke registrerte kulturminner og kulturmiljøer. 
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6.2.5 Naturressurser 

Definisjon av tema 

Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. Med 
ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Naturressurser deles inn i to hovedkategorier: 

Fornybare ressurser: 

• Vann, fiskerressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske ressurser. Med vannressurser 
menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann samt deres anvendelseområde.  

Ikke-fornybare ressurser: 

• Jordsmonn   

• Georessurser (berggrunn og mineraler) 

Til disse også deres anvendelseområder. 

Metode 

Verdivurdering av landbruksressurser og georessurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert 
i Håndbok V712. De verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

For landbruk skjer datainnhenting fra digitale arealressurskart (AR5) og andre offentlige tilgjengelige 
databaser og hos ressurspersoner hos kommune/ fylkeskommune/fylkesmann. 

Georessurser; Informasjon hentes fra NGU’s databaser som har kart over grus‐ og pukkforekomster, 
løsmassekart og kart over mineralforekomster. I tillegg konsulteres Direktoratet for mineralforvaltning 
og fylkesgeologen.  Det skal beregnes direkte og indirekte båndleggelse av grusressurser som følge 
av tiltaket (DMF). 

For hydrologiske konsekvenser vil det bli utarbeidet fagrapport som beskriver de hydrologiske forhold, 
før og etter en utbygging, på de berørte elvestrekninger. Arbeidet vil bli utført i henhold til NVEs 
veileder for konsesjonsbehandling av vannkraftsaker 1/98. 

For hydrogeologiske konsekvenser henter man ut aktuell informasjon om grunnvanns‐ og energi 
brønner fra den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA, og supplere den med informasjon fra 
kommunen om grunnvannsressurser og overflatevann. Informasjon om vannforekomstenes 
miljøtilstand innhentes fra Vannportalen.  

Verdivurdering av vannressurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert i Håndbok V712. De 
verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Vurderinger av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter likevel ikke 
den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. Det er forhold knyttet til 
den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske) nytten og verdien av ressursene som her skal belyses.  

I dette prosjektet vil kartlegging av konsekvens for løsmasser og skog være særlig viktig.  

I Ringerike kommune er jordsmonnet kartlagt i detalj, og dette har gitt grunnlag til en presis fremstilling 
av jordbruksressursene, jfr. verdianalysens figur 3.5.  

Hensynet til miljømålet om god økoligisk tiltstand i vannforekomsten legges til grunn. Ved vurdering av 
konsekvensene av tiltaktet skal det vurderes om tiltaket medfører forringelse av økologisk tilstand jf. 
Vannforskriften § 12. Den regionale planen innarbeides som førende og at vurderingen av 
konsekvensene gjøres jf. fastsatte miljømål for de berørte vannforekomstene (Fylkeskommunen i 
Buskerud).  
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6.3 Sammenstilling 

Sammenstillingen av Prissatte konsekvenser (kap.6.1) og ikke-prissatte konsekvenser (kap.6.2) 
danner den samfunnsøkonomiske analysen. Den Samfunnsøkonomiske analysen, sammen med 
Lokalt utviklingsmønster (kap.7.1), Regionale virkninger (kap.7.2) og Risiko- og sårbarhetsanalysen 
(kap 7.3) danner grunnlaget for anbefaling. For mer info om konsekvensutredning, se Statens 
vegvesens håndbok V 712 Konsekvensanalyser. 

6.4 Gang- og sykkeltrafikk 

Det er et sentralt mål at en større andel av persontrafikken skal foregå med sykkel. I dag er det ikke et 
sammenhengende sykkelvegnett mellom Jevnaker og Hønefoss.  

Prosjektet vil vurdere forholdene for gående og syklende for 0‐alternativet og vurdere dette i forhold til 
de aktuelle utredningsalternativ. Forhold som tilgjengelighet, fremkommelighet, muligheter for kobling 
mot kollektivtransport og ikke minst trafikksikkerhet vil vurderes under dette temaet.  

Eggemobakken på dagens E16 er et hinder for mange syklister på grunn av den lange og bratte 
stigning, stor trafikk og smal vegskulder. Potensialet for økt sykkelandel mellom Hønefoss, Eggemoen 
næringspark og Jevnaker er tilstede, men det må etableres en sykkelløsning som føles trygg for 
syklistenen.  

Selve stigningsforholdene opp til Eggemoenplatået fra Hønefoss og Jevnaker vil være krevende å få 
redusert, men med fremveksten av elektriske sykler vil stigningen opp til Eggemoplatået være 
overkommelige for alle typer syklister.   

6.5 Kollektivtrafikk 

En ny veg mellom Nymoen – Hensmoen og Eggemoen vil nok i mindre grad bli brukt av rutegående 
busser. Bussruter mellom Jevnaker og Hønefoss må i stor grad foregå på dagens veg. Det er viktig å 
sørge for at bussruter sikres en rask og forutsigbar reisetid mellom viktige målpunkt og at det legges til 
rette for gode holdeplasser. Utredningen skal kort omtale konsekvenser og muligheter de ulike 
alternativene kan ha for kollektivtrafikkbildet. I denne sammenheng er det av betydning at man får til 
en effektiv tilkobling til kollektivtransport-systemene. 

6.6 Universell utforming 

Det forutsettes at alle nye fysiske elementer utformes etter prinsippet om universell utforming. Det skal 
redegjøres for hvordan prinsippene for universell utforming er tenkt løst. 

7. Lokal og regional utvikling 

7.1     Lokalt utviklingsmønster 

Teamet omhandler arealbruken i kommunen, både utbygde arealer og planlagt utbygde arealer. 
Utbygging av ny E16 vil medføre endringer i forhold til arealbruken i Ringerike kommune. 
Utbyggingens betydning for lokal tilgjengelighet, barrierevirkninger mellom områder som kunne/burde 
hatt en sammenheng, arealer med endret bruksmulighet og endret utviklingspotensial skal vurderes 
og avbøtende til tiltak beskrives. 

Vurdering av konsekvensene for utvikling av næringsliv som følge av tiltaket skal gjennomføres i 
dialog med aktørene på Eggemoen. Konsekvenseutredningen skal se på påkoblingsmuligheter (kryss) 
til ny E16 og sekundærvegnettet samt plassering av linja. Det totale arealbeslaget skal også utredes 
(Ringerike kommune). 

7.2 Regionale virkninger 

Temaet er knyttet til regionalpolitiske målsettinger om bosetting, trivsel, sysselsetting og næringslivets 
rammebetingelser. 
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Influensområdet skal vurderes bredt, og kommunale og fylkeskommunale målsettinger om 
næringsutvikling, arbeidsmarked og bosetting skal belyses. Prinsippenes konsekvenser med hensyn til 
disse målsettingene skal vurderes og beskrives.  

Virkningen for Ringeriksregionen av at en får en fullverdig omkjøring utenfor Hønefoss sentrum skal 
omtales. Målet med analysen er å synliggjøre hvordan forbedring av tilgjengelighet eller endrede 
forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og 
næringsliv. Analysen vil ikke gi eksakte svar, men kan synliggjøre nye muligheter for 
beslutningstakerne og hva som kan bli synlig utvikling som følge av dette. 

7.3 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Risiko knyttes til uønskede hendelser – dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, materielle 
verdier og miljø. 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsfase, og driftsfasen for det 
ferdige anlegget i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser 
(DSB). 

7.4    Jernbanehensyn 

I ytterkant av planområdet ligger et gammelt industrispor (Randsfjordlinjen) som går frem til 
Bergermoen, tidligere Jevnaker. Konsekvensutredningen må belyse mulig alternativ bruk av tog 
traséen. Det forutsettes et nært samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen for å løse 
eventuelle utfordringer. 

7.5 Etappevis utbygging (Vekrysset-Eggemoen) 

Planlagt byggestart av ny E16 mellom Skaret-Hønefoss (Vekrysset) er i 2019. Målet er en 
sammenhengende 4-felts standard mellom Sandvika og Hønefoss. Det vil være naturlig å se på 
mulighetene for etappevis utbygging mellom Nymoen/Hensmoen og Vekrysset i  forbindelse med 
dette prosjektet.  

7.6 Konsekvenser i anleggsperioden 

Det skal vurderes om tiltaket vil medføre lokale konsekvenser i anleggsperioden/-fasen. Vurdering 
som skal gjøres i anleggsperioden: 

 Utslipp til vassdrag og grunn 

 Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 

 SHA 

 Støy og støv til nærmiljøet 

 Anleggstrafikk, hensynta skoleveger og lokaltrafikk 

 Deponi- og riggområder 

 Andre avbøtende tiltak i anleggsperioden skal omtales  

7.7 Tekniske installasjoner 

Grunnvann, bekkeløp og kilder: De ulike korridorene kan påvirke grunnvannet og bekk/elveløp. Dette 

må vurderes i konsekvensvurderingen. 

Vann- og avløpsanlegg: Kartgrunnlag for vann og avløps må innhentes fra kommunen. Ved behov må 

det vurderes omlegginger. 

Kabler i luft og i bakken: Anbefalte vegkorridorer har konflikt med luftstrekk for høyspent. Permanente 

og midlertidig omlegginger må vurderes.  

Jernbaneanlegg: Prosjektet vil kunne komme i konflikt med jernbanen.  
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Eggemoen flystripe: Alle korridorene vil ha en nærføring til flystripa på Eggemoen. 
Luftfartsmyndigheter må involveres for å innhente eventuelle føringer/restriksjoner i forhold til 
sikkerhetssoner og spesielle forhold til anleggsgjennomføringen.  

8. Videre planprosess 

8.1 Informasjon og medvirkning i planprosessen 

Prosjektet har en egen nettside, hvor informasjon om kommunedelplanarbeidet vil bli lagt ut 

fortløpende: www.vegvesen.no/e16nymoenolum. Her vil også materiellet blir gjort tilgjengelig.  

Kunngjøring og varsel om planoppstart annonseres i Ringerikes Blad i forbindelse med utlegging av 
Planprogrammet til offentlig ettersyn. Myndigheter, interesseorganisasjoner, velforeninger og andre 
instanser blir tilskrevet pr. brev.  

Det planlegges offentlige informasjonsmøte(r) for å informere om planarbeidet. 

Regionalt planforum skal brukes til å presentere og drøfte kommunedelplanen før planen legges ut til 
offentlig ettersyns (Fylkeskommunen i Burskerud) 

Særmøter med f.eks velforeninger og/ eller interesseorganisasjoner vil bli gjennomført ved behov. 
Valg av alternativ vil synliggjøre hvor behovene oppstår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Forslag til framdriftsplan for planarbeidet 

Det er utarbeidet fremdriftsplan for kommunedelplanarbeidet. Tabellen under viser hovedpunktene 
(milepæler/ delmilepæler) i denne. Fremdriften slik den er skissert her kan bli justert på grunn av utfall 
fra konsekvensutredningen og evt. tilgrensende prosjekters fremdrift og prosess. 

Tabell 3: Viser planlagt fremdrift og aktiviteter  

Aktivitet/ fase Periode/ tidsrom Kommunal 

behandling 

Kommentar/ 

annet 

Varsel oppstart planarbeid/ kunngjøring Mai 2016 August 2016  

Utarbeidelse planprogram inkl. 

silingsrapport og verdianalyse 

Vinter 2016   

http://www.vegvesen.no/e16nymoenolum
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Behandling av forslag planprogram for 

offentlig ettersyn 

August 2016 Planutvalg/  

Formannskapet 

 

Høringsfase planprogram inkl. åpent 

informasjonsmøte 

Mai-juni 2016  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Gjennomgang høringsuttalelser/ 

innkomne merknader 

Juli-agust 2016   

Revisjon planprogram August 2016   

Behandling – fastsetting av planprogram August 2016 Planutvalg/  

Formannskapet 

 

Utarbeidelse konsekvensutredning (KU) August 2016 – juni 2017   

Utarbeidelse kommunedelplan m/ KU August 2016 – juni 2017   

Offentlig ettersyn kommunedelplan m/ 

KU 

Juni - august 2017  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Sluttbehandling/ vedtak av 

kommunedelplan m/ KU 

Oktober 2017 Kommunestyret  

Utarbeidelse av reguleringsplan Okotber 2017- juni 2018   

Høringsfase reguleringsplan Juni – august 2018   

Vedtak av reguleringsplan Desember 2018 Kommunestyret  

 

 

 

 

 

  

 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
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