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Nyhetsbrev

Oppstart bygging ny
E16 Eggemoen- 
Olum 

KONTAKT

Prosjektleder Åge Brudeseth, tlf. 900 65 279, 
e-post: aage.brudeseth@vegvesen.no
Byggeleder E16 Eggemoen-Åsbygda: 
Stig Kjetil Methi, tlf. 906 72 840, e-post: stig.methi@vegvesen.no
Byggeleder Åsbygda-Olum: 
Pål-Steinar Karlsen, tlf. 974 38 422, 
e-post: paal-steinar.karlsen@vegvesen.no
Nabokontakt: Rune Midtlie, tlf. 41 20 34 09, 
e-post: rune.midtlie@vegvesen.no
Kommunikasjonsrådgiver: Einar Søberg, tlf. 970 92 789, 
e-post: einar.soberg@vegvesen.no

Arbeidstider
Entreprenørene som skal bygge ny E16 kan 
i utgangspunktet gjøre byggearbeider på 
hverdager mellom 07.00 og 23.00 og på 
lørdager mellom 07.00 og 22.00. Ved enkelte arbeidsopera-
sjoner kan det gjennomføres arbeid utenfor disse tidsrom-
mene. Støyende nattarbeider vil i så tilfelle varsles særskilt 
etter godkjennelse fra kommunelegen. 

Sprenging
Ved sprenging er det strenge sikkerhetsrutiner. 
Entreprnøren oppretter sikkerhetssoner hvor 
ingen kan oppholde seg, stopper trafikken på veger i nær-
heten og kontakter husstander innenfor sonen før sprenging.

Mange vil kunne oppleve rystelser etter sprengninger. 
Rystelser kan være merkbare uten at det er fare for skader 
på bygninger. Selv om det ikke er fare for skader på bygnin-
ger, kan det forekomme at pyntegjenstander ol. forflytter 
seg noe ved hver sprenging før gjenstanden til slutt faller 
i bakken. Statens vegvesen anbefaler derfor beboere nær 
anleggsområdet om å ta ned gjenstander fra hyller og 
vegger som kan ødelegges ved fall i gulvet. 

Støy og støv
I perioden hvor ny E16 bygges, må det 
påregnes noe forstyrrelser i form av støy, 
vibrasjoner og rystelser. Det vil bli stilt krav til anleggsdriften 
i henhold til støyretningslinjene som begrenser disse 
plagene.  

I anleggsperioden kan det også være utfordringer med 
støv. Entreprenørene vil begrense utfordringer med støv 
ved gode anleggsrutiner slik som rengjøring av maskiner, 
salting/vanning av anleggsveger og tildekking av lass. 
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Hva skal bygges?
Statens vegvesen har fått i oppdrag å planlegge og bygge 
ny E16 mellom Eggemoen og Olum. På denne cirka 12,4 km 
lange strekningen skal ny E16 bygges som en tofeltsveg med 
midtrekkverk og forbikjøringsfelt i begge kjøreretninger. Ny 
E16 bygges i ny trase slik illustrasjonen på første side viser.  

Mål 
Hovedgrunnene til bygging av ny veg er:
- Å bedre trafikksikkerheten.
- Å øke fremkommeligheten.
- Å legge til rette for tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker.
- Å trygge bomiljøet langs eksisterende E16.

Fremdrift
Statens vegvesen har delt utbyggingen av E16 Eggemoen- 
Olum inn i to delstrekninger, nemlig Eggemoen-Åsbygda og 
Åsbygda-Olum. Utbyggingen av strekningen Eggemoen-
Åsbygda er i ferd med å starte opp.  På strekningen Åsbygda- 
Olum vil byggearbeidene trolig starte opp tidlig 2020. Hele 
strekningen mellom Eggemoen og Olum åpner for trafikk i 2022. 
I forbindelse med E16-utbyggingen skal det også 
gjøres tiltak på fv. 241 og på eksisterende E16. 

E16 i ny trase
Som kartet på første siden viser, bygges E16 i ny trase mellom 
Eggemoen og Olum. Ettersom ny veg bygges i ny trase, vil 
utbyggingen kun berøre trafikk på eksisterende E16 i overgan-
gen mellom ny og eksisterende veg på Olum og Eggemoen. 
Utbyggingen av E16 vil imidlertid krysse fv. 241 ved Åsbygda 
samt veger/ferdselsårer mellom Jevnaker og skogsområdene 
mot Nordmarka. Statens vegvesen vil informere om endringer 
i kjøremønster og eventuelle stenginger av veger i forkant av 
stenginger. Denne informasjonen vil bli gitt gjennom lokale 
medier og på nettsiden vegvesen.no/
e16nymoenolum og siden «Statens vegvesen, E16 Egge-
moen-Olum» på Facebook. 

Det må påregnes at anleggstrafikk benytter offentlige veger i 
utbyggingsområdet bl.a. i forbindelse med massetransport. 

Bratvalsgrinda

Opperud

Utmarksgjerde

Furumyrbekken

Utmarksgjerde
Statens vegvesen har satt opp et utmarksgjerde langs hele 
traseen for ny E16. Dette utmarksgjerdet har flere porter hvor 
turgåere kan krysse gjennom anleggsområdet. Hvor disse 
portene er, kommer frem av kartet under. 


