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E16 Jevnaker april 2020

Koronapandemien er utfordrende for E16-prosjektet i Jevn-
aker og Ringerike, men vi har fortsatt tro på at vi skal klare å 
åpne ny europaveg sommeren 2022.  PNC-Norge og Skan-
ska skal bygge 12,4 kilometer ny to felts veg med midtrekk-
verk og forbikjøringsfelt i begge kjøreretninger. Tiltak på fv. 
241 til Jevnaker og dagens E16 gjennom Jevnaker er starter 
etter planen etter åpning av ny E16.

Skanska har de siste ukene fjernet kvernet stubber og røtter, 
og er nå i gang med å skyve til side jord- og vegetasjons-
masser i den nye traseen fra Åsbygda til Olum. Entreprenøren 
har startet å bygge anleggsveier, satt opp sperringer, sikret 
anlegget og har rigget opp kontor- og boligbrakker. Bolig-
brakkene er planlagt å tas i bruk i midten av april.

Det er dessverre ikke mulig å bygge veg uten at det blir støy, 
støv og rystelser. Vegvesenet stiller krav til anleggsdriften 
som begrenser disse plagene. 

Sprengningsarbeid
Rett over påske starter Skanska arbeidet med å sprenge 
på strekningen Åsbygda-Olum. Det skal sprenges omlag 
800 000 kubikkmeter. Det er strenge sikkerhetsrutiner som 
gjelder ved sprengning. Det skal opprettes sikkerhetssoner, 
trafikken skal stoppes på veger i nærheten og husstander 
innenfor sprengningssonen skal kontaktes.

Rystelser kan være merkbare uten at det er fare for skader 
på bygninger. Likevel kan det skje at gjenstander kan flytte 

Med flere tiltak for å hindre koronasmitte, er anleggsarbeidet på ny E16 fra Åsbygda til Olum 
kommet godt i gang. Rett etter over påske starter Skanska å sprenge i den nye vegtraséen. 

Foto: Per Kollstad

Øyvind Lekven fra Os utenfor Bergen, og de andre anleggsarbeiderne i Skanska holder god framdrift i arbeidet på ny veg fra Åsbygda til Olum. 
På grunn av koronasmitten ligger produksjonen på 80 prosent av det planlagte.



på seg og falle i bakken. Skanska skal sprenge fram til 
nyttår.

Arbeidstider
Entreprenørene kan i henhold til regelverket jobbe fra 
0700 til 23.00 på hverdager og 0700-2200 lørdager. Nor-
mal arbeidstid på anlegget vil være til 1930. Ved enkelte 
arbeidsoperasjoner, som f.eks. riving av eksisterende broer, 
kan det forekomme arbeid utenom disse tidspunktene. 
Støyende nattarbeid skal godkjennes av kommunelegen 
og skal varsles særskilt til de berørte. 

Trafikk
Siden vi bygger ny E16 i ny trasè, blir dagens trafikk i liten 
grad påvirket av anleggsarbeidet. Unntaket er der fv. 241 
krysser traséen for ny E16 ved Åsbygda, og en strekning 
på Olum hvor E16 vil utbedres i eksisterende trasé. I tillegg 
vil mindre veger fra Jevnaker og inn mot Nordmarka bli 
berørt, men disse vegene skal i hovedsak være åpne for 
ferdsel. Det vil bli informert om endringer i kjøremønster 
og eventuelle stengninger i god tid før arbeid som krever 
stenging av hensyn til sikkerhet.

Veganlegget skal sikres med gjerder. Frode Ildjarnstad og Trond Berg fra HT Gjerde i Valdres, jobbet med dette før påske.

Det blir noe anleggstrafikk på offentlige veger i forbindelse 
med transport av varer til anlegget, men massetransport er i 
all hovedsak planlagt utført internt i anlegget.

Ferdsel i anleggsområdet
Våre store skrekk er at det skal skje ulykker i anleggsom-
rådet. Det er en utfordring at den nye vegtraseen vil sperre 
turveger inn mot Nordmarka.  Tredjeperson skal ikke skal 
ferdes i anleggsområdet. Området skal gjerdes inn og 
skiltes. Vi setter opp skilt der det er lov å krysse. I hovedsak 
er dette ved eksisterende skogsbilveier. Vær forsiktig når du 
beveger deg i nærheten av anleggsmaskiner. Blindsonene 
er mye større enn det du tror. Søk øyekontakt og vink til 
sjåføren, når han vinker tilbake, vet du at han har sett deg og 
kan ta hensyn til deg. 

Randselva bru
Koronapandemien har i stor grad ført til stans i arbeidet med 
Randselva bru. Vår entreprenør PNC Norge er rammet av 
karantenebestemmelsene. Det betyr at deres polske fagar-
beidere har vansker med å reise ut av Polen og inn i Norge. 
Det betyr at aktiviteten på strekningen Eggemoen-Åsbygda 
er liten, og at det kun er den lokale underentreprenøren 
Isachsen som jobber der nå. 



KONTAKT:

Statens vegvesen:
Prosjektleder: Åge Brudeseth, aage.brudseth@vegvesen.no 
mobil: 900 65 279
Byggeleder E16 Eggemoen-Åsbygda: Stig Kjetil Methi, 
stig.methi@vegvesen.no mobil: 906 72 840
Byggeleder E16 Åsbygda-Olum: Pål-Steinar Karlsen, 
paal-steinar.karlsen@vegvesen.no mobil: 974 38 422
Nabokontakt: Rune Midtlie, rune.midtlie@vegvesen.no 
mobil: 412 03 409
Kommunikasjonsrådgiver: Per Kollstad, 
per.kollstad@vegvesen.no, mobil: 979 58 370

Skanska Norge AS (E16 Åsbygda-Olum):
Prosjektleder: Ole-Petter Jensen, 
ole-petter.jensen@skanska.no mobil: 971 48 505
Assisterende prosjektleder og nabokontakt: 
Anders Palm, anders.palm@skanska.no 
mobil: 977 26 190
HMS-leder: Hans Petter Hjorth, hanspetter.hjorth@
vassbakk.no mobil: 404 55 286

PNC Norge AS (E16- Eggemoen-Åsbygda):
Prosjektleder: Mariusz Urbanski, 
mariusz.urbanski@pnc-norge.no mobil: 951 24 713
Anleggsleder: Grzegorz Piechowski, 
grzegorz.piechowski@pnc-norge.no mobil: 907 33 418
HMS-leder: Przemyslaw Przygodzki, 
przemyslaw.przygodzki@pnc-norge.no 
mobil: 414 30 256

Arne Henrik Bjerkås og Eirik Opsal hos Isachsen Norge, var to av tre ansatte som jobbet med grunnarbeid rundt Randselva bru.

Prosjektleder Ole-Petter Jensen i Skanska, og byggeleder Pål 
Steinar Karlsen i Statens vegvesen, skal samarbeide tett i anleggs-
perioden for E16 fra Olum til Åsbygda

MER INFORMASJON
Du finner mer informasjon om E16 Eggemoen-Olum på 
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16nymoenolum/
delprosjekter/e16-eggemoen-olum.
facebook.com/E16EggemoenOlum/


