
Nyheter om E16 Nymoen-Olum
E16 skal bygges i ny trase mellom Eggemoen og Olum. Nyvegen blir en tofeltsveg med
forkjøringsfelt og midrekkverk. Kartet under viser den nye vegtraseen. Statens vegvesen 
ønsker med dette nyhetsbrevet å informere om status for den kommende utbyggingen av E16

Prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029
Stortinget vedtok i juni 2017 Nasjonal transportplan for perioden 2018 til 2029. I Stortinget sitt vedtak er det lagt opp til at utbyggingen 
av E16 mellom Eggemoen og Olum til en tofelts veg med midtdeler starter opp i perioden 2018 til 2023. Forutsatt nødvendig tilslut-
ning til finansiering og utbygging av strekningen i Stortinget i løpet av 2017, kan utbyggingen starte i andre halvår 2018.  

Forberedende arbeider
Det vil gjennomføres en rekke forberedende arbeider før byggingen av ny E16 kan starte. Flere av disse arbeidene er allerede 
godt synlige. 

Arkeologiske undersøkelser
Tidligere i høst ble det gjort arkeologiske undersøkelser mellom Eggemoen og Olum. Bakgrunnen for undersøkelsene er å sikre 
kildematerialet slik at området kan frigis til den kommende utbyggingen av E16. Arkeologene vil i løpet av vinteren skrive en 
rapport fra undersøkelsene som vil bli gjort tilgjengelig blant annet på vegvesenet sine nettsider.



Kistefossveien
I midten av november 2017 var arbeidet med å bygge ny Kistefossvei ferdig. Siden februar har eksisterende veg blitt utbedret på en 
320 meter lang strekning, i tillegg til at det er bygget ny veg på en cirka 770 meter lang strekning. Det har også blitt satt inn en  ny 
undergang under Roa-Hønefossbanen slik at tyngre anleggsutstyr kan komme frem til områdene hvor det skal bygges ny E16-bru 
over Randselva. Arbeider nær jernbanen må forberedes i meget god tid, og utbyggingen av Kistefossveien er derfor utført som for-
beredende arbeid.

Omlegging av høyspent og vann- og avløp
Høyspent og vann- og avløp legges om på strekningen Storetjern-Kanada som følge av E16-utbyggingen. Omleggingene gjøres som 
et samarbeid mellom Jevnaker kommune, Glitre energi Nett AS, Telenor og Statens vegvesen med Jevnaker kommune som prosjekt-
leder. Omleggingene er delt i to faser. Arbeidene med omleggingen av høyspent og vann- og avløp på strekningen Olum-Storetjern 
startet i august, mens arbeidene på strekningen Olum-Bratval starter i 2018. Omleggingene på hele strekningen skal være ferdig 
innen 2019 slik at vegtraseen til E16 blir fristilt.

Omleggingen av høyspentlinjer samt vann- og avløp er omfattende arbeider med tyngre anleggsmaskiner som blant annet brukes til 
sprenging, pigging, komprimering og masseflytting.

Avskoging
I august startet avskogingen av traseen for ny E16. Det meste av traseen ble ferdig avskoget i løpet av oktober, mens det som står igjen 
vil gjennomføres etter at det er oppnådd enighet med grunneierne. Bildet under viser avskoget trase ved Kanadavegen.

Bildet viser riggplassen til entreprenøren til omlegging av høyspent og vann- og avløp. Foto: Nitar AS / Frank Tverran



Grunnundersøkelser
Det har i tidligere planfaser blitt gjort grunnundersøkelser i ny trase for E16. For å få enda mer kunnskap om grunnforholdene langs 
ny vegtrase, vil det utover vinteren og våren bli gjort ytterligere grunnundersøkelser på hele strekningen mellom Eggemoen og Olum. 
Bildet til høyre viser grunnundersøkelser gjort på Eggemoen i juni. 

Riving av hus
Statens vegvesen har lyst ut en konkurranse om riving av bygninger på eiendommer som er innløst. Bygningene er planlagt revet i 
løpet av første halvår i 2018. Statens vegvesen samarbeider tett med nødetater og forsvaret for å legge til rette for at mange av husene 
som erverves blir brukt til øvelser. Slike realistiske øvelser er svært nyttige for utrykningspersonale.

Støytiltak
I løpet av 2018 vil Statens vegvesen ta kontakt med eiere av eiendommer som kan bli berørt av støy fra ny E16 mellom Eggemoen 
og Olum for å avtale en befaring. Bakgrunnen for befaringene er å kartlegge hvilke eiendommer som er berettiget tiltak i henhold til 
støyforskriften T-1442 og gjeldende reguleringsplan. Støytiltakene vil være ferdig gjennomført før ny E16 mellom Eggemoen og Olum 
åpner i 2021.

Åpen dag
Statens vegvesen inviterer til åpen dag andre onsdagen i måneden på anleggsriggen ved siden av Jevnaker stasjon. 
På åpen dag kan du komme innom i perioden fra klokken 16 til 18 for å slå av en prat om den kommende utbyggingen 
av E16 mellom Eggemoen og Olum. Første åpen dag er onsdag 10. januar.

Eventuelle avvik fra tidspunkter for åpen dag vil annonseres på prosjektets nettsider www.vegvesen.no/e16nymoenolum og 
prosjektets side på Facebook. 

E16 Nymoen-Eggemoen
Som mange er kjent med, har Statens vegvesen jobbet med kommunedelplan for en kommende utbygging av E16 mellom Nymoen 
og Eggemoen. I kartet under ser dere de tre alternative korridorene det jobbes med på denne strekningen. Forslag til kommune-
delplan legges ut på høring etter jul. Statens vegvesen vil gi mer informasjon om korridorene og om høringsperioden i forbindelse 
med at planforslaget legges ut på høring. Forslag til kommunedelplan skal etter planen oversendes til endelig politisk behandling i 
Ringerike kommune i løpet av første halvår 2018. Valg av korridor og plassering av kryss er viktig for næringsutviklingen i området. 
Statens vegvesen ønsker også å få en rask avklaring på plassering av krysset på Eggemoplatået for å unngå midlertidige veg- og 
kryssløsninger ved utbyggingen av strekningen Eggemoen - Olum.

I Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 er ikke E16 Nymoen-Eggemoen omtalt. Det er derfor inntil videre kun satt av midler til 
å fullføre kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning.

Bildet viser grunnundersøkelser gjennomført i dødisgropa ved Eggemoen i juni.



Mer informasjon
Du finner mer informasjon om prosjektet på vegvesen.no/e16nymoenolum eller på prosjektets side ”Statens vegvesen, 
E16 Eggemoen-Olum” på Facebook.

Kontakt
Byggeleder E16 Eggemoen-Olum
Pål-Steinar Karlsen på telefon 974 38 422 eller e-post paal-steinar.karlsen@vegvesen.no

Planleggingsleder E16 Nymoen-Eggemoen
Bjørn Nyquist på telefon 24058350 eller e-post bjorn.nyquist@vegvesen.no.

Grunnerverver 
Ole Askheim-Thygeson på telefon 916 50 243 eller e-post ole.askheim-thygeson@vegvesen.no

Nabokontakt 
Rune Midtlie på telefon 412 03 409 eller e-post rune.midtlie@vegvesen.no

Kommunikasjonsrådgiver 
Einar Søberg på telefon 970 92 789 eller e-post einar.soberg@vegvesen.no
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