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Forord 

Statens vegvesen har startet opp planarbeid for ny E16 mellom Nymoen/Hensmoen og 
Eggemoen i Buskerud fylke. 

For å avklare interesser og behov til ny E16 inviterte Statens vegvesen og Ringerike 
kommune til et ideseminar for å få frem forslag til traséer og kryssplasseringer, samt forslag 
til tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange.  

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra idéseminaret som ble avholdt 17. og 18. 
november 2015 på Sundvolden hotel. Deltakere var i hovedsak representanter for regionale 
myndigheter, Ringerike kommune, Statens vegvesen, velforeninger, lag og organisasjoner. 

I Statens vegvesen ledes planarbeidet av planleggingsleder Bjørn Nyquist. 

 

Oslo, 18. desember 2015 

 

Cathrine L. Løken 
Møteleder idéseminar 
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1 Introduksjon  

1.1 Innledning 

Det ble sendt ut invitasjon til ideseminar 23.10.2015 med påmeldingsfrist 30.10. Etter 
påmeldingsfristen ble det også tatt kontakt med aktuelle deltagere som ikke var påmeldt ved 
fristens utløp. Det var i alt 55 personer som møtte opp og deltakerne var i hovedsak 
representanter for regionale myndigheter, Ringerike kommune, Statens vegvesen, 
velforeninger, lag og organisasjoner. Deltagerlisten følger som vedlegg 1 i rapporten.  

Seminaret ble avholdt på Sundvollen hotell tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober 2015. 
Hensikten med ideseminaret var å avklare interesser og behov til ny E16 og få frem forslag 
til traséer og kryssplasseringer gjennom en gjensidig menings- og kunnskapsutveksling. 
Seminaret er et ledd i utarbeidelsen av planprogrammet som skisserer hvordan planarbeidet 
blir gjennomført. 

 

1.2 Velkommen til idéseminar! 

Idéseminaret ble åpnet av møteleder Cathrine L. Løken, Statens vegvesen Region Øst.  

Ordfører i Ringerike kommune, Kjell B. Hansen, ønsket velkommen. Han dro opp historiske 
linjer for ny E16 med røtter tilbake til 1980-tallet og understreket at E16 er en viktig veg for 
regionen. Vegen vil komplettere en pakke som har vært diskutert lenge og vil sammen med 
Ringeriksbanen, E16 Eggemoen-Olum og bypakke Hønefoss skape en helhet. Ordføreren 
understreket at det er viktig å sette fart på prosessen, og han håpet at seminaret og den 
påfølgende planprosessen klarer å holde seg til det som er realistiske traséalternativer i dag.  

 

 

 

Deltakere på idéseminaret. 
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1.4 Info om arbeidsform og program 

Møteleder Cathrine L. Løken forklare at hensikten ideseminaret er å løfte frem 
problemstillinger og kunnskap, og produsere innspill til planprogrammet for ny E16 på 
strekningen Nymoen/Hensmoen – Eggemoen.  

Møtelederen oppfordret deltakerne til å bidra aktivt slik at seminaret når målet om at det i 
løpet av dagene kommer fram innspill og gode ideer som prosjektet skal ta utgangspunkt i 
når det skal beslutte hva det skal jobbes videre med i utarbeidelse av et planprogram som 
skal vedtas av kommunen. En viktig del av seminaret er å dele kunnskap. Mange i Statens 
vegvesen er eksperter på veg, mens deltakerne er eksperter på stedet og har mye 
lokalkunnskap som er viktig å få fram. Staten vegvesen ønsker kunnskap og møteleder 
påpekte at det er viktig at deltakerne kommer med innspill om hva Statens vegvesen kan og 
bør jobbe videre med når det gjelder ny E16 gjennom planområdet. 

Møteleder gikk deretter gjennom programmet for idéseminaret. Programmet følger som 
vedlegg 2 i rapporten.  

 

     

Deltakere i arbeid. 
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Flyfoto av planområdet. 
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Kart over planområdet. 
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2 Bakgrunnsinformasjon 

For å sikre at deltakerne hadde noe felles kunnskap før de startet arbeidet ble det holdt 
innlegg for å gi deltakeren bakgrunnsinformasjon om prosjektet og stedet.  

 

2.1 Om Statens vegvesens oppgave  

Bjørn Nyquist, planleggingsleder i Statens vegvesen, orienterte om at han også er 
planleggingsleder for ny E16 på parsellen Eggemoen – Olum i Jevnaker kommune hvor 
reguleringsplanvedtak nå foreligger og et bompengeforslag er oversendt kommunen. Her 
håper Statens vegvesen på anleggsstart i 2017-2018.  

Ny E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er en naturlig videreføring av parsellen 
Eggemoen – Olum. E16 gjennom dette området er en viktig veg både regionalt og nasjonalt. 

Rv 35, som vegen het tidligere, fra Hokksund forbi Hønefoss, Jevnaker og over til 
Gardermoen er ofte blitt kalt en fjerde ring utenom Oslo. Ruten er viktig for 
innenlandstrafikk som ikke behøver å gå innom Oslo. Dette er understreket i St. mld. 26 
(2012-2013) NTP 2014 – 2023. Utbyggingen av E16 på denne strekningen vil styrke 
næringsutviklingen i området ved at den bidrar til å styrke den felles bo- og 
arbeidsmarkedsregionen som er mellom Hønefoss og Jevnaker. I 2011 ble det gjennomført 
en konseptvalgsutredning (KVU) for denne strekningen og det var to strekninger som ble 
prioritert: Hokksund – Åmot og Hønefoss – Jevnaker.  

Målet med ny E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er å korte ned reisetiden, bedre 
framkommeligheten og få mindre gjennomgangstrafikk i Hønefoss. 

Trafikkberegninger utført i forbindelse med KVU-arbeidet for Hønefoss viser at trafikken på 
Eggemoplatået kan bli halvert med en ny forbindelse.  

Ny veg skal dimensjoneres for trafikk mellom 6-12 000 kjøretøy i døgnet (ÅDT), ha fysisk 
midtdeler og alle kryss skal være planskilte. Normal bredde blir 12,5 meter. I tillegg er det 
krav om 1-2 forbikjøringsfelt pr. 10 kilometer veg med minimumslengde 1 km. Geometrien 
på ny veg skal planlegges slik at det er mulig å bygge ut til firefelts veg i samme korridor.  

Det er store utviklingsplaner i området, blant annet på Eggemoen flyplass som i 2009 ble 
solgt fra Forsvaret til Ola Tronrud AS. Den gang ble det gjort et arbeid for å få plassert et 
nytt kryss til Eggemoen flyplass. Krysset ble lagt helt ute på kanten mot elveskrenten til 
Randselva og til dels litt utenfor. I foreslått kryssområde er det oppdaget en svært viktig 
naturtype som har regional og nasjonal verdi, og som derfor er foreslått vernet av 
Fylkesmannen i Buskerud. Dette utløser behovet om å utarbeide en ny plan for 
kryssplassering på Eggemoen. 
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Foreliggende forslag til plan med kryss plassert i Rankedal naturreservat må revideres. 

 

 

Kart som viser forslag til avgrensing av Rankedal naturreservat til venstre og Viulkastet til høyre.  
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Planlagt framdrift 

Utarbeide planprogram 1. kvartal 2016 
Vedtak planprogram  2. kvartal 2016 
Utarbeide kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) 3. kvartal 2017 
Utarbeide reguleringsplan (RP) 4. kvartal 2018 
Vedtak reguleringsplan 2. kvartal 2019 
Byggestart 2021 

 

Planprosess 

Planlagt planprosess fram til ny veg står ferdig starter nå med å utarbeide planprogram, 
deretter kommunedelplan med konsekvensutredning av noen alternative traséer, videre skal 
det utarbeides reguleringsplan, deretter gjennomføre grunnerverv og utarbeide byggeplan 
før selve anleggsgjennomføringen finner sted.  

 

Figuren viser prosjektets plan- og byggefaser med pil som peker på hvilken fase prosjektet befinner 
seg i nå. 

 

Bjørn Nyquist avsluttet sitt innlegg med å trekke opp følgende problemstillinger som må 
avklares i det kommende planarbeidet: 

• Siling av alternativer. Gjøres som en del av planprogrammet. 
• Avklare om det skal være politisk behandling av alternativer. 
• Valg av standard: Må ha plass til fire felt i fremtiden. Vegklasse H10. 
• Byggegrenser. 
• Forhold til naturverdier, kulturverdier og andre verdier i korridoren. 
• Forhold til vernearbeidet av elveskråningene.  
• Er det behov for avbøtende tiltak? 
• Foreslått kryssløsning til Eggemoen. Er det fortsatt mulig? 
• Plassering av en hvileplass for tunge kjøretøy. Kommersielt anlegg? 
• Finansiering er forutsatt «på siden» av Hønefosspakka og tenkt som et separat 

bompengefinansiert prosjekt. 
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2.2 Kommunens arealplaner, natur og friluftsinteresser 

Lars Lindstøl, arealplanlegger i Ringerike kommune, innledet med å si han synes det er 
positivt at Statens vegvesen vil gjennomføre planlegging av strekningen 
Nymoen/Hensmoen-Eggemoen som en direkte videreføring av parsellen Eggemoen – Olum 
som nylig er vedtatt av Jevnaker kommune. 

Ringerike kommune har mål om vekst i befolkning og næringsliv og det er stort fokus på de 
store samferdselsprosjektene E16 Sandvika-Hønefoss og Ringeriksbanen, som vil medføre at 
Hønefoss kommer nærme Oslo. En god forbindelse til Gardermoen er også en styrke for 
Ringerike. Dette gir potensiale for vekst og kommunen har mål om å vokse fra nesten 
30 000 innbyggere i dag til 40 000 innbyggere i 2030.  

I konseptvalgsutredningen (KVU) for transportsystemet i Hønefoss-området, som var på 
høring sommeren 2015, anbefaler Statens vegvesen et miljøkonsept med fokus på gange, 
sykkel, tilrettelegging for sentrumsnær boligutvikling og fortetting for å styrke Hønefoss 
som regionsenter. Dette konseptet støttes i all hovedsak av kommunen. 

Eggemoen har en sentral beliggenhet ved E16 nordøst for Hønefoss. Det tidligere militære 
området har god tilgang til veg, jernbane og flyplass, og har derfor et stort 
utviklingspotensial. Eggemoen er et viktig område for kommunen med tanke på etablering 
av nye arbeidsplasser.  

Det er et komplekst område som i kommuneplanens arealdel er regulert til landbruk, natur og 
friluftsområde (LNF), annet byggeområde, industri, flyplass, innflygningsflate for flyplass, 
båndlegging for Forsvaret og vurderingsområde masseuttak. Her finnes også Norges største 
grusforekomst. Det er flere planer for næringsutvikling og Forsvaret har planer om å styrke 
sin tilstedeværelse i området.  
Eggemoen et viktig område for utøvelse av friluftsliv, blant annet sykling og skigåing. 
Friluftslivet blir ikke bare påvirket av de fysiske inngrep som vegen medfører, også 
støypåvirkning fra veg har stor betydning for friluftslivet.  
 
Naturinteressene i området er omfattende. Rankedal er foreslått som naturreservat etter 
naturmangfoldloven og tilrådd av Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Saken ligger nå i 
Klima- og miljødepartementet. Det er forekomst av viktig sandfuruskog og det er mange 
kulturminner i området.  
 
Lars Lindstøl avsluttet med å si at ny E16 Nymoen/Hensmoen – Eggemoen er et viktig 
prosjekt og det er avgjørende at det i den kommende planprosessen etableres et godt 
samarbeid mellom kommunen og Statens vegvesen. 
 

  

 

 Side 13  
  



Oppsummering av idéseminar E16 Nymoen/Hensmoen – Eggemoen, 17.-18.11.2015 

 
 
2.3 Forsvarets planer i området 

Bård Risøy, senioringeniør i Cyberforsvaret, åpnet med å si at Forsvaret stadfester sin rolle 
på Eggemoen. Risøy representerer lokal koordinerende myndighet (LKM), og koordinerer 
Forsvarets uttalelser gjeldende Eggemoen. 

Forsvarets satellittstasjon Eggemoen er en viktig del av Forsvarets informasjonsinfrastruktur 
som understøtter Forsvarets evne til å løse oppgaver her hjemme og sørger for 
kommunikasjon til norske styrker i utlandet. Stasjonen leverer også kommunikasjon til andre 
land og inngår i en viktig internasjonal informasjonsinfrastruktur. 

Forsvaret har i dag store arealreserver innenfor eiendommen på Eggemoen. Gjerdet rundt 
dagens aktivitetsområde utgjør kun i underkant av halvparten av eiendommen. Det er planer 
om relokalisering av deler av virksomheten og utvidelse innenfor eiendommen. På sikt kan 
det bli aktuelt å flytte annen forsvarsvirksomhet til Eggemoen og Forsvaret ønsker å holde 
mulighetene åpne for å utnytte sine arealer her.  

Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for å fastsette en 
hensynssone rundt Forsvarets eiendom på Eggemoen. Rapporten fra ROS-analysen viser at 
det er en rekke sårbarheter og negative konsekvenser, både for sivile brukere og for 
Forsvarets drift, dersom det bygges og etableres virksomheter for tett innpå Forsvaret på 
Eggemoen.  Forsvaret ønsker ikke annen virksomhet innenfor hensynssonen, men jobber 
med å få etablert en grønn korridor for å ivareta friluftsaktivitet i området.  

 

 

Skisse som viser ønsket hensynssone rundt Forsvaret på Eggemoen. 
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Bård Risøy avsluttet med å si at ved valg av trasé for ny E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen 
må Forsvarets interesser ivaretas med tanke på avkjøring og at hensynssonen ikke krysses. 
Forsvarets virksomhet på Eggemoen vil utvikles videre i årene fremover og det er ikke planer 
om å trappe ned virksomheten sett i et 20 års perspektiv. 

Regionkoordinator Lars K. Olsen, Rådet for Ringeriksregionen (Hole, Ringerike og Jevnaker) 
spurte om hensynssonen tar hensyn til grustaket og fikk bekreftende svar. Videre ba Olsen 
Risøy si litt om hvilke hensyn som er viktige innenfor sonen. Risøy svarte at høye bygg og 
konstruksjoner kan skjerme for kommunikasjonsinfrastrukturen og elektronisk støy kan 
påvirke signaler. Et skrekkscenario fra ROS-analysen var hensetting av sivile kjøretøy med 
sprengstoff i nærheten av viktige installasjoner.   

 

2.4 Næringslivets planer i området 

Christine Næss Mathiesen fra Ola Tronrud AS orienterte om næringssatsingen i området. Ola 
Tronrud AS har en eiendom på 2300 dekar på Eggemoen. Eiendommen har en attraktiv 
plassering som gir mange fordeler for utvikling av en næringspark. Per i dag er det 250 
arbeidsplasser på Eggemoen utenom Forsvaret, og bedriftene har stort preg av et 
internasjonalt høyteknologisk miljø. Det jobbes mye med nettverksvirksomhet innad i 
næringsparken og det er ønske om å styrke samarbeid med Kongsberg og Raufoss.  

Bedriftene som allerede er etablert på Eggemoen er i vekst og Ola Tronrud AS ønsker å 
imøtekomme denne veksten slik at disse bedriftene forblir i Ringerike. Derfor trengs det å 
etablere to nye bygg allerede neste år. 

Næringsparkens visjon er at Eggemoen skal være et fremtidsrettet miljø for teknologi og 
luftfartsindustri, nasjonalt og internasjonalt. Og utviklingen i dag viser at de er på god veg.  

Ola Tronrud AS ønsker å bevare flyplassen med dens funksjon og ønsker flyplassrelatert 
virksomhet nær flyplassen. Blant annet er det ønske om å restaurere en gammel taksebane 
for å kunne vedlikeholde fly og helikoptre.  

Ola Tronrud AS har utarbeidet forslag til en områdereguleringsplan. Planen ser lite grønn ut, 
men det er ikke sånn det skal bli da grøntareal er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene med 
en prosentandel. 

Planen for Eggemoen er satt på vent fram til planen for ny E16 er vedtatt. Dette er svært 
uheldig og kan få store konsekvenser for næringsutviklingen da forutsigbarhet, fleksibilitet 
og mulighet for rask etablering er avgjørende. Ola Tronrud AS har behov for å få fortsette 
planarbeidet nå og ønsker snarlig avklaring på trasévalg for ny E16.  
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Ola Tronrud AS sitt planforslag for Eggemoen.  

 

 

Bjørn Leifsen gav en orientering om grunneier Oddvar Røysi sine planer for sin eiendom på 
Eggemoen. Som Ola Tronrud AS har Oddvar Røysi også fått beskjed om å stoppe 
planleggingen i påvente av at ny trasé for E16 er avklart. Dette synes Leifsen er vanskelig å 
forholde seg til, og utviklingen settes i et vakuum. Leifsen oppfordret Statens vegvesen til å 
være villig til å strekke seg litt og lage planer og løsninger som fungerer i en mellomperiode. 
Kryss som kan bli overbelastet kan løses som et første byggetrinn og bidra til at planene på 
Eggemoen kan realiseres.   

Videre påpekte Bjørn Leifsen at ny E16 ikke bare må bli en interregional transportveg, men 
en veg som også tjener lokalsamfunnet. Vegen bør derfor ikke legges for langt utenom 
Hønefoss.  

 

 

 Side 16  
  



Oppsummering av idéseminar E16 Nymoen/Hensmoen – Eggemoen, 17.-18.11.2015 

 
 

 

Planforslag for Oddvar Røysi sin eiendom som ligger vest for flystipa på Eggemoen. 

 

På spørsmål fra møteleder om hva slags aktivitet det planlegges for, svarte Leifsen at Oddvar 
Røysi har planer om lagervirksomhet som supply for sin cruisetrafikk på Vestlandet samt 
generelle arealer for næringsutvikling. Det er ikke avklart hvem som er interessert i å 
etablere seg her. Det er derfor vanskelig å si hvor mye trafikk næringsområdet vil generere.  

Wenche Bjertnes, Statens vegvesen Region sør, kommenterte at det er gjort 
trafikkberegninger ut i fra næringsutviklingen som er ønsket og dersom dere sier noe om 
trafikken fra næringsområdet vil det være et godt bakteppe for vegplanen. Bjørn Leifsen 
svarte at det er umulig å si og man må være åpen for at det kan bli både lite og mye trafikk.  

Christine Næss Mathiesen kommenterte at tallene som ligger i beregningsmodellene ikke er 
konkrete og store arealkrevende næringer trenger ikke nødvendigvis bety stor trafikkvekst. 
Det er viktig for Røysi å vite hvor stor kapasitet krysset vil ha og det er ønskelig med en 
funksjonell løsning.  

Øystein Norbø fra Vågård vel: Vi snakker om fire felts veg. Hva med trafikken videre? Er det 
planer om at eksisterende E16 også skal bli fire felt?  
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Bjørn Nyquist, Statens vegvesen, svarte at å fastsette influensområdet til tiltaket er viktig og 
det er viktig å beregne trafikk. Dette skal utredes mer i planprosessen. 

Øystein Norbø lurte videre på hva med trafikktallene videre oppover mot Hallingby? Hvorpå 
Bjørn Nyquist svarte at han ser for seg to felt med midtdeler, men det må man se på i den 
videre prosessen hvor trafikktall og potensiale skal vurderes. 

Wenche Bjertnes hadde følgende spørsmål til Nyquist: Vi er opptatt av et funksjonelt 
vegsystem og vi er enige om at trafikk fra næringen på Eggemoen ikke kommer med en 
gang, men over tid. Vil dere lage noen scenarier på hva det vil bety? Bjørn Nyquist svarte at 
trafikkmodellene tar utgangspunkt i scenarier for ulike områder, og Statens vegvesen må 
føre dialog med næringslivet for å få kunnskap om hvor mye trafikk som genereres. 

 

2.5 Hensynet til naturmiljø 

Bjørn Nyquist viste kart over ravineområdet som er en rødlistet naturtype, det vil si 
utrydningstruet naturtype det må tas hensyn til, og presiserte at gjennom dette området vil 
det bli svært konfliktfylt å legge en veg. 

 

 

Ravineområdet merket med rød sikkel på flyfoto. 
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Møteleder avrundet bolken med innlegg ved å oppfordre deltakerne til å ta med seg det de 
har hørt som et bakteppe når de senere skal jobbe med forslag til traséer for ny E16. 
Deltakerne har fått presentert en del rammer, men de ble oppfordret til å tenke fritt og 
argumentere for at rammene må endres eller flyttes. Det er mange ulike interesser og 
hensyn å ta, og man får ikke løst alle uenigheter i løpet av seminaret, men vi får løftet dem 
fram. Møteleder oppfordret deltakerne til å bidra konstruktivt og komme med innspill og 
forslag til løsninger.  

 

2.6 Idrett- og friluftsliv 

Fossekallen IL og Ringerike orienteringslag var forhindret i å delta på seminaret, men hadde 
på forhånd sendt inn sine innspill til prosjektledelsen. Idrettslagene arrangerer årlige større 
skirenn og orienteringsløp i områdene Eggemoen, Nærstadmarka og Hensmoen. De 
anmoder derfor om at det i planlegging av ny veg legges til rette for kryssing av traséen på 
minst to steder til fots eller på ski. Framtidige planer om å anlegge skiløype fra Hønefoss 
over Eggemoen til eksisterende løype fra Jevnaker vil med gode krysningspunkter under ny 
E16 fortsatt være mulig å gjennomføre.  

Nærstadmarka har særlige kvaliteter som orienteringsterreng på grunn av ravinene. Dette er 
også et viktig viltområde. Her vil det være viktig å etablere planfrie kryssinger (bruer) og 
unngå store fyllinger som skalper irreversible barrierer. Idrettslagenes hovedsynspunkt er at 
hensynet til idrett og friluftsliv må være en integrert del av planleggingen av ny veg og at 
områdets betydning som friluftsområde og som arena for idrettsaktivitet både til 
konkurranser og trening i minst mulig grad reduseres.  

Med stor befolkningsvekst i Hønefossområdet de nærmeste tiårene vil det være av stor 
betydning å etablere korridorer som forbinder nærfriluftsområdet med friluftsområdene 
lenger unna byen.  
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3 Mål for prosjektet 

Deltakerne ble oppfordret til å kommentere foreløpig forslag til mål for prosjektet. 

Ny E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen skal: 

• Sikre forutsigbar framkommelighet 
• Redusere reisetiden 
• Avlaste Hønefoss for gjennomgangstrafikk 
• Sikre friluftsinteressene på Eggemoen 
• Tilrettelegge for attraktivt næringsområde 
• Legge til rette for sammenhengende sykkelløsning mellom Hønefoss og Jevnaker 

langs dagens E16  
• Legge til rette for kollektivtrafikk 

 

I løpet av seminaret kom det et innspill:  

• Vegen skal ha minst mulig negativ effekt på natur og miljø. 
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4 Behov 

Gruppene ble bedt om å svare på hvilke behov ny E16 skal dekke. Det være seg lokale, 
regionale og nasjonale samfunnsbehov. Resultatet av hva de ulike gruppene kom fram til er 
referert i det følgende. 

 

4.1 Hvilke behov skal ny E16 dekke? 

Gruppe 1 

Framkommelighet: 
• Ring 4 utenom Oslo 
• Forutsigbar framkommelighet opp 

Eggemobakken 
• Lette «trykket» i Gummikrysset 
• Redusere gjennomgangstrafikk 

gjennom Hønefoss 
• Regionale forbindelser for 

næringslivet 
• Kortest mulig trasé 
• Korte ned pendlerveg i regionen 
• Lokal trafikk til ny veg 
• Ringveg rundt Hønefoss 

Miljø 
• Helgetrafikken utenom sentrum 
• Støyskjerming 
• Miljø/landskap 
• Godt miljø for befolkningen 
• Behov for å ta hensyn til beboere 
• Ivareta tilgang til friluftsområder 
• Arealbruk 

Næring 
• Næringsutvikling 

Trafikksikkerhet 
• Fremme gange- og sykkel 
• Gang- og sykkelveg Hønefoss-

Jevnaker 
 

Bygg/anlegg 
• HMS i byggefase 
• God trafikkavvikling inntil 

ferdigstillelse 
• Minst mulig trafikkarbeid 
• Drift og vedlikehold 
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Gruppe 2 

• Effektiv transportåre 
lokalt/regionalt/nasjonalt 

• Framkommelighet 
• Effektivt vegnett 
• Riktig dimensjon 
• Veg for fremtidig vekst 
• Funksjonell utforming 
• Opprettholde forbindelser 
• God trafikkavvikling 
• Forbindelse indre/øvre Østlandet 
• Rask adkomst 
• Bygge opp under regional utvikling 
• Effektiv trafikkavlastning for 

Hønefoss 
 

• Ivareta næringsinteresser 
• Næringsutvikling 
• Forbindelse til Gardermoen flyplass  
• Transportsektor 
• Veg for syklister og gående 
• Ivareta miljøinteresser 
• Ivareta friluftsinteresser 
• Bærekraftig næring (skog og jord) 
• Unngå støv- og støyplager for 

beboere 
• Klimahensyn 
• Verne matjord 

 

 

Gruppe 3 

• Miljø, støy og eksos 
• Grønne områder benyttes 
• Uforstyrret friluftsliv 
• Unngå dyrket mark 
• Bevaring av bomiljø på Nymoen og 

Vågård 
• Dekke fremtidens transportbehov 
• Stor nok veg for fremtiden 
• Større kapasitet på vegnettet 
• Trafikkorker på veg 
• Trafikksikker framkommelighet 
• Trafikksikkerhet for gående, 

syklende og kjørende 
• Kapasitet og trafikksikker E16 

gjennomgående (ring 4) 
 

• Utviklingsmulighet  
• God tilknytning til overordna vegnett  

(beboere + næringsliv) 
• Trafikkavvikling 
• Enkle avkjøringer/påkjøringer 
• Effektiv framkommelighet 
• Redusert reisetid 
• Strekningen skal være kortest mulig 
• Vegsystem forenlig med lokale 

behov for utvikling 
• Hierarkifungerende vegsystem 

lokalt/regionalt/nasjonalt  
(hovedveg/gamleveg/lokalvegnett) 

• Sammenhengende omkjøringsveg 
rundt Hønefoss 
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Gruppe 4 

• Lokale hensyn 
• Ivareta miljø og friluft 
• Tilgjengelighet til friområder 
• Kollektivbetjening av Eggemoen 
• Hensyn til næringsutvikling i 

området 
• Næringsvirksomhet 
• Kryss til næringsområder 
• Kryss til underordnet vegsystem 
• Sykkelrute mellom Hønefoss og 

Jevnaker 
• Sykkelveg – annen trasé for dette 
• Avlaste trafikk i sentrum 

 

• Miljøby 
• Omkjøringsveg for Hønefoss 
• Lokal omkjøring 
• Adkomstpunkter til viktige funksjoner 
• Mest mulig direkte linje 
• Avlaste eksisterende vegsystem for 

trafikk 
• Robust 
• Effektiv transport 
• Fleksibel veg som lett kan tilpasses stor 

ÅDT 
• Tiltak i eksisterende vegsystem for 

tilpasning til ny trafikksituasjon 
 

 

Gruppe 5 

• Stimulere næringsliv – økt 
tilgjengelighet 

• Truck stopp 
• Brede skuldre på vegen – se til 

Sverige 
• God framkommelighet 
• Ringveg Hønefoss nord-syd 
• Mindre belastning nær byen 
• Avlaste Gummikrysset 
• Løsninger som reduserer kø i 

Hønefoss 
• Lokal interkommunal trafikk  
• God tilførsel til næringsliv på 

Eggemoen 
• Raskere og kortere avstand ut og 

inn 
 

• Raskest transport mellom Vekrysset og 
Olimb-Eggemoen 

• Raskest transport mellom Hønefoss og 
Jevnaker 

• Beskytte friluftslivsområdet 
• Gang- og sykkelrute Jevnaker-

Hønefoss 
• Ny sykkelrute 
• Transittrafikk Hallingdal-Gardermoen 

og Valdres-Gardermoen 
• Raskere frem 
• Gjennomgangstrafikk 
• Transportåre 
• Indre ringveg Hokksund-Hønefoss-

Jevnaker-Gardermoen-Sverige (ring 4) 
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Gruppe 6 

Trafikksikkerhet 
• Trafikksikkerhet (unngå 

Eggemobakkene) 

Annet 
• Opprettholde friluftstilbud 
• Transport for næringsliv og 

arbeidsreiser 
• Tilfredsstille næringslivets behov 
• Grusressurs 
• Avlastningsveg for E18 mot 

Gardermoen 
• Rask planavklaring 
• Nasjonale behov: Avlaste Oslo 
• Regionale behov: Avlaste Hønefoss 
• Lokale behov:  

- Hensiktsmessig trasé til næring 
- Ikke verdisette friluftsinteresser 
- Ikke verdisette fremtidig 
arealutvikling 
 

 
 
Redusert reisetid 

• Redusert reisetid 
• Avlaste biltrafikk i Hønefoss 

sentrum 
 
 
Tilrettelegge for sykkel 

• Sykkelvennlig 
• Klima - og miljøvennlig transport 

 

 

Gruppe 7 

• Kortere reisetid 
• Som gjennomkjøringsveg 
• Som transportveg for 

næringsvirksomhet 
• Som transportveg for beboere 
• Tverrforbindelse 
• E16 ringveg Oslo 
• Ytre ring 
• Transport av gods til og fra 

næringsvirksomhet 

• Redusere gjennomgangstrafikk i 
Hønefoss 

• Separere trafikktyper 
• Gang- og sykkelveg 
• Kollektivtransport 
• Ta vare på friluftsområder 
• Ta vare på friluftsliv 
• Natur: Unngå mest verdifulle 

områder. Skjerme viktige 
naturområder mot forurensning 
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4.2 Behov sett fra ulike gruppers ståsted 

Deretter ble deltakerne bedt om å finne sammen med sin homogene gruppe som de dannet i 
starten av seminaret. Disse «faggruppene» skulle velge de behovene som er viktigst for sin 
gruppe.  

Gruppe A. Miljøgruppa 
1. Beboeres behov til bokvaliteter 
2. Natur og friluft (ravinelandskap) 
3. Matjord må vernes 
4. Kollektiv, gange og sykkel må 

styrkes 
5. Nødvendig å planlegge for fire felt 

dersom vi skal satse på kollektiv, 
gange og sykkel?  

6. Avlaste sentrum for 
gjennomgangstrafikk 
 

Gruppe B. De folkevalgte + Lars 
1. Avlaste trafikk gjennom Hønefoss 

med en ytre ring 
2. Stimulere næringsliv på Eggemoen 

(bindinger i foreliggende planer, 
ikke nødvendig å diskutere på nytt) 

3. Friluftsinteresser. Bruk av dagens 
vegsystem til bedre tilrettelegging 
for gange og sykkel. 

 

Gruppe C. Kommunal og regional 
planavdeling 

1. Avlaste sentrum 
2. Ivareta friluftslivet, arealbruk og 

næringsutvikling (plassering av 
trasé) 

3. Trafikksikkerhet (få tungtrafikk vekk 
fra sentrum) 

4. Klima og miljø (korte ned reisetid og 
veg) 
 

Gruppe D. Grunneiere, næring og beboere 
1. Miljø: Minst mulig inngrep, minst 

mulig miljøbelastning, opprettholde 
eksisterende 
forbindelser/adkomster til 
eiendommer, avlaste dagens veg og 
trafikksystem. 

2. Næringsområder og boligområder: 
Ivareta næringsområder og fremtidig 
vekst, ivareta boligområdene Vågård 
og Nymoen. 

3. Forutsigbarhet: For 
næringsutvikling, ivareta 
friluftsområder (Eggemoen og 
Nærstadmarka, Hensmoen), reisetid, 
tilrettelegge for transport 
(tungtrafikk, hvileplasser).  

Gruppe E. Vegmakerne 
1. Helhetlig vegsystem med klart 

hierarki 
2. Fremtidige behov med tanke på 

befolkningsvekst og 
næringsutvikling (dimensjonere for 
framtiden) 

3. Trafikksikker og miljøvennlig veg 
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5 Oppsummering av dag 1 

Første dag av seminaret ble avsluttet med at møteleder oppsummert hva deltakerne hadde 
gjort i løpet av dagen og noen ord om hva som skulle skje på dag 2.  

Regionkoordinator Lars K. Olsen, Rådet for Ringeriksregionen (Hole, Ringerike og Jevnaker), 
kommenterte at ut fra framdriften som ble presentert innledningsvis er det 6 år til planlagt 
byggestart. Olsen understreket at det er viktig med et klart mål for når byggestarten skal 
finne sted og han oppfordret Statens vegvesen til å legge fram, på dag 2 av seminaret, et 
forslag til planløp som viser hvordan man kan nå byggestart i 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminardeltakere i arbeid. 
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6 Innledning dag 2 

Dag 2 av seminaret ble innledet ved at Bjørn Nyquist gav en oppsummering av det som 
hadde kommet fram på seminarets første dag. Nyquist innledet med å si at planlegging er å 
håndtere konflikter og presenterte følgende observasjoner: 

 

Observasjoner 

• Uavhengig av ny E16 må dagens friluftsaktivitet på Eggemoplatået flyttes på grunn av 
utbyggingsplanene i området 

• Områdeavgrensingen var i utgangspunktet Nymoen/Hensmoen -Eggemoen,  
men bør trolig utvides mot Vekrysset med rv. 7 

• Det er ønske om rask planprosess for å imøtekomme lokale behov (arbeidsplasser og 
vekst) 

 

Andre observasjoner: Eldfrid Engen fra landbruks- og miljøvernavdelingen hos 
Fylkesmannen i Buskerud påpekte at et viktig tema er å ta hensyn til natur og miljø og at 
dette også bør være formulert som et mål for prosjektet.  

 

Mulige målkonflikter 

• Inngrep vs. natur- og landskapsverdier 
• Ny veg vs. bomiljø (støy, støv) 
• Nasjonale mål vs. lokale behov (0-vekst vs. trafikkvekst) 
• Rask planprosess vs. robust plan 
• Nytt lovverk og endrede standardkrav vs. tidligere planarbeid 

 

Oppsummering av behov 

• Løsning for gående og syklende 
• Opprettholde et godt friluftstilbud 
• Avlaste Hønefoss for gjennomgangstrafikk 
• Forutsigbart vegnett (framkommelighet, reisetid) 
• Rask transport (varer ut/inn) 
• Legge til rette for vekst (befolkning, næring, arbeidsplasser) 
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7 Beskrivelse av gruppeoppgavene  

Alle gruppene fikk følgende oppgaver de skulle løse ved å tegne og skrive på utdelt kart over 
området:  

a) Tegn forslag til traséer for ny E16  
- Hvor skal linja gå? 
- Hvor vil dere plassere kryss? 
- Merk av viktige områder på kartet (lokalkunnskap) 
 

b) Kom med forslag til bruk av gamlevegen Hvalsmovegen/Eggemovegen 
- Hva skal vegen brukes til? 
- Hvordan flytte mest mulig trafikk over på ny veg? 
- Kom med forslag til løsning for gange, sykkel og kollektiv mellom Jevnaker og 
Hønefoss 

 

Videreutvikling av forslagene 

Deretter skulle gruppene videreutvikle forslagene ved å presentere sine forslag for en annen 
gruppe for å få innspill. Gruppene korrigerte deretter egne forslag ut fra hva de fikk av 
innspill og hva de hadde sett hos de andre gruppene.  

 

Utsjekk mot mål og behov 

Videre skulle gruppene sjekke ut om eget forslag innfrir målene for prosjektet og 
tilfredsstiller behovene som ble avdekket i første del av seminaret for deretter å eventuelt 
justere forslaget sitt.  

• Hvordan svarer forslaget på prosjektmålene? 
• Hvordan svarer forslaget på behovene? 
• Hva er positive effekter av forslaget? 
• Hva er negative konsekvenser av forslaget? 

 

Vrengning – verst mulig utvikling av området 

Til slutt ble gruppene bedt om å tenke destruktivt og sette ord på hva som vil være den verst 
mulig utviklingen av området.  
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8 Presentasjon av forslagene 

I dette kapittelet presenteres gruppenes løsninger og svar på oppgavene. 
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8.1 Gruppe 1 

Gruppen bestod av Jon Kvisberg (bordvert), Bjørn Nyquist, Hans Jan Håkonsen, Bjørn Leifsen, 
Hilde Roa Hatlestad, Sigri Rosø og Heidi Skagnæs. 

 

 

Deltakere gruppe 1. 

 

Beskrivelse av forslaget 

Gruppa jobbet med tre linjer, men ble enige om følgende trasé som den beste:  

Kortest mulig trasé fra Risesletta, sør for Nymoen, gjennom ravinedalen fram til Eggemoen. 
Traséen er kort slik at den blir brukt og kan avlaste lokalvegen i størst mulig grad. 

Etablere et toplanskryss på Eggemoen for å løse påkobling til lokalvegnettet (gamlevegen). 
Gruppa ønsker å avlaste eksisterende veg, men det var uenighet i gruppa vedrørende om 
gamlevegen skal stenges eller ikke. Kollektivtrasé og lokal sykkelveg langs eksisterende veg. 
Supplerende sykkelveg mellom Hønefoss og Jevnaker langs jernbanelinja på østsiden av 
Randselva. Dette blir et flatere alternativ enn Eggemobakkene, og det er mange som bor på 
denne siden av elva. Gruppa ønsker å legge til rette for en framtidig firefelts veg langs 
dagens E16 oppover Rensfyllinga og ned til Vekrysset.  
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Gruppe 1 sitt forslag. 

 

Utsjekk mot mål og behov 

Gruppa mener forslaget oppfyller mål og behov godt, fordi:  

• Kort og effektiv trasé langt sør, nær dagens veg, gir god avlastning, forutsigbarhet og 
kort reisetid 

• Konsentrerer støy fra trafikk, fly og næring og er dermed skånsomt for beboere 
• Skjermer grøntområder i nordøst for ytterligere belastning  
• Ivaretar mest mulig av resterende arealer og bruløsning sikrer tilgang til 

Nærstadmarka for folk og dyr 
• Sikrer friluftsinteresser mot nordøst på Eggemoen 
• Hensyntar planlagt næringsutvikling og ivaretar muligheter for utvikling innen vekst 

og arealbruk 
• Foreslår oppgradering av Henshellinga (E16 nordover fra Hønefoss) 
• GSV både langs dagens veg og en flatere trase langs Randselva (muligens 

bomfinansiert?) 
• Lokale kollektivruter langs dagens veg og regionale ruter på ny veg 
• Forslaget er i tråd med tidligere lanserte forslag 
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Negative konsekvenser av forslaget 

• Delvis nedbygging av ravinelandskap – stort inngrep 
• Mulig ruvende landskapsinngrep 
• Høye anleggskostnader ved mye bruk av bru 
• Mulig stengning av dagens veg for lokaltrafikk (kun åpen for kollektivtrafikk) 

 

Verst mulig utvikling av området 

• Dagens problemer forsterkes 
- Innsigelser 
- Politikk 
- Fremdrift planarbeid 
- Antall muligheter/utredninger 

• Konsekvenser for boligområder 
- Store støyproblemer 
- Riving av hus 
- Traséalternativer nær bebyggelsen 

• Tap av mulige arbeidsplasser 
- Stopp i næringsutviklingen 
- Stans av utvikling på grunn av motstridende interesser 

• Kostnader 
- Etablering  
- Bruk (høy bomtakst)  

• Ikke avlastet vegnett 
- Eggemobakkene åpen for trafikk 
- Delt trafikk mellom ny veg og eksisterende veg 

• Liten effekt lokalt 
- Tar for mange hensyn slik at ny trase blir lang, kronglete og lite egnet 

• Uforutsette funn og hendelser 
- Finner uvurderlige verdier i Nærstadmarka  
- At det dukker opp jokere undervegs  
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8.2 Gruppe 2 

Gruppen bestod av Snorre Vaagland (bordvert), Lars Lindstøl, Pål-Steinar Karlsen,  
Knut Arild Melbø, Lars Olsen, Christine Næss Mathiesen og Olav Djønne. 

 

 

Deltakere gruppe 2. 

 

Beskrivelse av forslaget 

Gruppe 2 har tegnet opp flere forslag til traséer for ny E16 og mener alle forslagene bør 
utredes. Gruppa har tatt utgangspunkt i å finne løsninger som avlaster Hønefoss sentrum, 
tilrettelegger for næringsutvikling og hensyntar boligområder.  

Alternativ 1A: Kortest mulig trasé fra Risesletta, sør for Nymoen, gjennom ravinedalen fram 
til Eggemoen hvor det etableres et kryss ved Hamborgjordet. Denne kryssplasseringen vil 
avlaste dagens veg. Deretter følge eksisterende trasé langs østsiden av flystripa fram til 
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påkobling med planlagt veg retning Olum. Dagens veg, som blir lokalveg, føres fra krysset 
på Hamborgjordet og legges under ny E16 ved NAF Ringerike og deretter ut til 
Eggemobakken. Dette traséforslaget gjennom ravinedalen forutsetter bru hele eller deler av 
vegen for å skåne ravinelandskapet.  

Alternativ 1B: Et øvre alternativ fra midt mellom Nymoen og Hensmoen langs nordsiden av 
ravinedalen fram til nytt kryss ved Hamborgjordet. Herfra samme trasé som alternativ 1A. 
Dette alternativet vil i mindre grad påvirke ravinelandskapet. Dagens veg, som blir lokalveg, 
føres fra krysset på Hamborgjordet og legges under ny E16 ved NAF Ringerike og deretter ut 
til Eggemobakken. Det må ses på løsning for samlokalisering av kryssene Hensmoen og 
Nymoen som beslaglegger minst mulig dyrka mark.  

Alternativ 2: Trasé fra midt mellom Nymoen og Hensmoen langs nordsiden av flystripa. 
Denne traséen går gjennom Forsvarets arealer og gruppe 2 foreslår å legge E16 fire meter 
ned i bakken med et miljølokk med gangbru over. På den måten kan et dødt areal bli brukt 
til noe positivt. Det ble påpekt i gruppa at dette alternativet kan være problematisk fordi 
Forsvaret har interesser i dette området.  

 

 

Gruppe 2 sitt forslag. 
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Gang- og sykkelveger 

• Opp Henshelling fram til dagens kryss og videre via Nymoen 
• Langs Hvalsmovegen/Eggemovegen (gamlevegen) 
• Nordlig trasé fra Bergermoen via Vågård og Hensmoen og deretter sørover til Nærstad 

 

Utsjekk mot mål og behov 

Gruppe 2 hadde satt opp en matrise for å synliggjøre hvordan de ulike alternativene svarte 
på mål og behov. Matrisen viste at alle tre alternativene gruppa presenterte vil ha omtrent 
like god måloppnåelse og vil tilfredsstille de viktigste behovene til ny E16. 

 

Verst mulig utvikling av området 

Trafikale forhold Nærmiljø Konflikter/egeninteresser 
• At det ikke bygges ny 

veg 
• At køen i Hønefoss blir 

lengere 
• At vegen blir 

underdimensjonert 
• At det velges feil trasé 
• Ingen sykkelløsning 
• Kryssene plasseres feil 
• Ikke koordinert med E16 

Olum og E16 Sandvika 
 

• Nedbygging av 
Eggemoen til andre 
formål enn friluftsliv 

• Ødeleggelse av Vågård  
• At elgen ikke lenger 

finner tilhold i disse 
traktene 

• At friluftsområdene blir 
gjennomtrengt av bilveg. 
For friluftsinteressene er 
det kanskje greit at det 
ikke skjer noe 

 

• Politisk detaljstyring 
• For stort fokus på 

egeninteresser 
• Ingen utvikling 
• Strekningen kommer 

ikke inn i Nasjonal 
transportplan (NTP) 
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8.3 Gruppe 3 

Gruppen bestod av Guro Skinnes (bordvert), Cassandra Mood Hummel, Knut Erik Skogen, 
Sven Brun, Øystein Nordbø, Eivind Myhr og Ragnar Skinnes. 

 

 

Deltakere gruppe 3. 

 

Beskrivelse av forslaget 

Alternativ 1: Trasé fra Risesletta i viadukt over ravinedalen fram til Hamborg. Deretter tunell 
under flystripa på Eggemoen. 

Positive effekter av forslaget 
• Forutsigbar framkommelighet 
• Redusert reisetid sørover 
• Avlaster Hønefoss best 
• Ivaretar friluftsliv best 
• Ivaretar næring best 
• Gange, sykkel og kollektiv på gammelt 

vegnett, som går i kulvert under ny veg  
 

Negative konsekvenser av forslaget 
• Ravinelandskapet berøres 
• Verneområdet kan bli berørt 
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Alternativ 2: Nordlig trasé, nord for jernbanelinje. 

Positive effekter av forslaget 
• Forutsigbar framkommelighet 
• Best for gange, sykkel og kollektiv 
• Gir et hierarkisk vegsystem 

Negative konsekvenser av forslaget 
• Redusert reisetid til Valdres (gjelder 

kun for en mindre andel av trafikken) 
• Avlaster Hønefoss minst  
• Ivaretar friluftslivet på Eggemoen minst 

  
 

Alternativ 3: Trasé fra Nymosletta, midt mellom Nymoen og Hensmoen, langs nordsiden av 
ravinen og sørover fram til Hamborg, deretter følge eksisterende trasé øst for flystripa.  

Positive effekter av forslaget 
• Redusert reisetid sørover 
• Avlaster Hønefoss 
• Ivaretar friluftsliv 

 

Negative konsekvenser av forslaget 
• Verneområde kan bli berørt 
 

 

 

Gruppe 3 sitt forslag. 
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Bruk av gamlevegen 

• Gang- og sykkelveg mellom Nærstad og Statoil ved Samsmoen 

 

Utsjekk mot mål og behov 

• Alternativ 1 gir størst gevinst i forhold til mål og er den korteste traséen. 
• Alternativ 2 ivaretar lokale hensyn og begrenser næringsutvikling på Eggemoen, men 

ny næringsvirksomhet kan etableres langs med denne traséen.  
• Alternativ 3 bevarer mer av friluftsområdene. 

 

Verst mulig utvikling av området 

• At det ikke skjer noe og ingen ny veg. Ingen avlastning av Hønefoss og ingen vekst i 
befolkning og næring 

• Buss og sykkel glemmes 
• Friluftsområdet forsvinner 
• Lokale interesser overkjøres. Bomiljø og eiendommer ivaretas ikke 
• Trafikksikkerhet ivaretas ikke  
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8.4 Gruppe 4 

Gruppen bestod av Alf-Anders Langhelle (bordvert), Kirsten Orebråten, Wenche Bjertnes, 
Bård Risøy, Thorfinn Karlsrud og Christian P. Mathiesen. 

 

 

Deltakere gruppe 4. 

 

Beskrivelse av forslaget 

Ny E16: 

• Flytte krysset lenger inn på Eggemoen nord for Hamborg.  
• Alternativ A: Fra Risesletta i bru over ravinen direkte til kryss ved Hamborg.   
• Alternativ B: Trasé nord for ravineområdet. Foreslår å nedlegge eksisterende kryss 

ved Bertel O. Steen, og flytte det lenger sør-sørøst. 
• Plassering av krysset vil gjøre det lite attraktivt å bruke dagens veg som en snarveg 

mellom Eggemoen og Hønefoss sentrum. 
• God utnyttelse av eksisterende vegnett. Ikke behov for bommer. 
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Eksisterende veg (gamlevegen): Eggemobakken gjøres om til fylkesveg og legges under 
glattkjøringsbanen til NAF.  

Sykkel og gange: Det er allerede planlagt til Risesletta. Nærstadmarka kan brukes som grønn 
korridor til sykkel, gange og ski. Nett av gang- og sykkelveger på lokalvegnettet. 

 

 

 

Gruppe 4 sitt forslag. 
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Utsjekk mot mål og behov 

• Nøkkelen er kryssplassering og lokalvegsystemet. Forslaget åpner for to traséer mot 
vest. 

 

Negative konsekvenser av forslaget 

• Trafikkbelastningen mellom Nymoen og Hønefoss sentrum kan bli større. 

 

Verst mulig utvikling av området 

• Ingen tiltak 
• Løsning som gir dårlig forutsigbarhet 
• Full utbygging på Eggemoen uten tiltak i vegnettet 
• Ny veg på nordsida (nord for jernbanelinjen) som blir barriere for friluftsinteresser 
• Forslag om trasé mellom Forsvaret og flyplassen ødelegger mye 
• Løsning som ikke avlaster Hønefoss sentrum 
• Veg og kryss i konflikt med naturvern 
• Store inngrep i raviner 
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8.5 Gruppe 5 

Gruppen bestod av Nina Utne (bordvert), Nanna Kristoffersen, Bror Tollef Rognerud, Tom J. 
Myrvang, Jan Erik Sletten, Eva Liell og Anders Hagerup. 

 

 

Deltakere gruppe 5. 

 

Beskrivelse av forslaget 

Gruppe 5 foreslår tre alternative traséer for ny E16: 

• Alternativ 1/5: Bru fra Hensmosletta over ravinen, videre til sørenden av flystripa.  
• Alternativ 4/5: Bare veg fra Hensmoen og nord for ravinen fram til sørenden av 

flystripa. 
• Alternativ 5/5: Bru over ravinen kombinert med tunnel under flystripa og Eggemoen.  
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Kollektiv: Ekspressbuss på ny E16, lokalbuss også på gamlevegen. 

Gange- og sykkelløsning: På eksisterende veg opp Eggemobakkene. For alternativene 4 og 5 
kan det legges GSV på brua slik at man slipper Eggemobakkene. 

 

 

Gruppe 5 sitt forslag. 

 

Utsjekk mot mål og behov 

Alternativ 1 

Positivt Negativt 
• Vågård/Eggemoen blir uberørt 
• Lettere sykkelløsning dersom denne 

legges på brua 
 

• Ikke nytt Hensmokryss i et og samme 
kryss 

• Mer støy mot Nymoen 
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Alternativ 4  
Positivt Negativt 

• Redusert reisetid  
• Nytt kryss på Hensmoen i et og 

samme kryss 
 

• OK for alle mål 
 

 

 

Alternativ 5  
Positivt Negativt 

• Vågård/Eggemoen uberørt • Ikke forutsigbar framkommelighet 
• Lettere sykkelløsning dersom denne 

legges på brua 
• Ikke nytt Hensmokryss i et og 

samme kryss 
• Økt næringsareal på grunn av 

enklere kryssløsning på Eggemoen 
• Må ha alternativ veg for 

utrykningskjøretøy til og fra tunnel 
 • Mer støy mot Nymoen 

 
 

Verst mulig utvikling av området 

• Ingenting som skjer, ikke bevilgning, utsettelse eller stopp i planleggingen 
• Byggestart senere enn 2021 
• Ingen avlastning for Hønefoss 
• Trøbbel i Eggemobakken 
• Næringsinteressene blir ikke hørt og ingen næringsutvikling på grunn av at ny veg 

ikke bygges 
• Grusressursene kan ikke bli utnyttet på grunn av manglende fungerende vegnett 
• Friluftsinteresser blir ikke hørt og rasering av friluftsområder 
• Ikke noe bedre kollektivtilbud på grunn av dårlig fungerende vegnett 
• Ingen økning i antall syklister på grunn av at sykkelvegnettet ikke blir bygd ut 
• Økt luftforurensing 
• Store forurensinger av grunnvannet 
• Store miljøødeleggelser hvis hensyn til natur og mennesker ikke blir ivaretatt 
• Ny veg blir stor omveg. Medfører at trafikk fortsatt må gå i Eggemobakkene 
• Stagnasjon i befolkningsutvikling på grunn av vegnett som ikke fungerer 
• Negativ samfunnsøkonomi grunnet store forsinkelser i trafikken 
• Vegen blir liggende tvers over Eggemoen og flystripa 
• Vedvarende stor andel tungtransport på Hensmoen fordi krysset ikke flyttes 
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8.6 Gruppe 6 

Gruppen bestod av Rune Nordli (bordvert), Arnfinn Baksvær, Børre Næss, Brede Kihle, 
Magnar Dammen, Jonas Riffault Andresen, Gunhild Aaby Sørensen og Hans Tollef Solberg. 

 

 

Deltakere gruppe 6. 

 

Beskrivelse av forslaget 

Trasé for ny E16: Gruppen hadde i utgangspunktet tre forslag til traséer for ny E16, men 
landet på det minst konfliktfylte alternativet som er trasé fra Hensmoen i randområdet mot 
ravinedalen og sørover til Hamborg. 

Kryssplasseringer: Det etableres et nytt kryss ved Hamborg ved sørenden av flystripa. 
Dagens kryss på Hensmoen stenges og det etableres et nytt kryss lenger sør. 

Kollektiv: Åpne nordlig jernbanetrasé og etablere stasjoner ved Follum, Hensmoen, 
Eggemoen (nordenden av flystripa) og Jevnaker. Grunnen til at gruppa valgte denne 
jernbanetraséen fremfor Randsfjordbanen som er kortere er fordi det er flest arbeidsplasser 
på Hensmoen og Eggemoen. Kun kollektivtrafikk på gamlevegen og stenge for annen trafikk.  

Gange og sykkel: Langs gamlevegen/Eggemobakkene. Gjennom Almemoen via Nymoen til 
Hensmoen og videre til Vågård langs nordsiden av flystripa på Eggemoen. 
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Gruppe 6 sitt forslag. 

 

Utsjekk mot mål og behov 

Forslaget vil avlaste Hønefoss sentrum. En løsning tvers over ravinedalen ville vært kortere, 
men gruppa tror ikke en trasé nord for ravinen vil utgjøre så stor forskjell i reisetid.  

 

Verst mulig utvikling av området 

• At det ikke skjer noe og at dagens vegløsning videreføres 
• At alternativ nord for flystripa vedtas 
• Ingen løsning for kollektiv, gange og sykkel 
• Uforutsigbar reisetid 
• At det fylles opp i ravinedalene 
• Ødeleggelse av natur og adkomst til friluftsliv 
• Negativt dersom næringslivet etablerer seg andre steder 
• Ødelegge for Forsvaret  
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8.7 Gruppe 7 

Gruppen bestod av Kaja Bonnevie (bordvert), Arne Bruberg, Eldfrid Engen, Anne M. Aasness 
Marthinsen, Maike Julia Geldbach og Olav Klasson Vefald. 

 

 

Deltakere gruppe 7. 

 

Beskrivelse av forslaget 

Gruppa hadde opprinnelig tre alternative traséer for ny E16, men forlot tidlig det nordligste 
alternativet nord for flystripa og presenterte to alternative traséer. Gruppa foretrakk selv 
alternativ 3.    

Alternativ 1: Gjennom ravinen.  
Trasé fra Risesletta, sør for Nymoen, gjennom ravinedalen fram til sørenden av flystripa og 
deretter følge eksisterende trasé. Nytt kryss etableres midt på Eggemoplatået, rett øst for 
midten av flystripa. En forutsetning for dette alternativet er en brukonstruksjon for å spare 
ravinen.   

Alternativ 3: Nordsiden av ravinen 
Trasé fra sør for Hensmoen og langs randsonen nord for ravinen og sørover til sørenden av 
flystripa.   
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Gruppe 7 sitt forslag. 

 

Positive effekter og negative konsekvenser av forslagene 

Alternativ 1  
Positivt Negativt 

• Kort veg til Hønefoss • Inngrep i ravinelandskapet 
• Unngår dyrka mark 

 
 

 

Alternativ 3  
Positivt Negativt 

• Unngår ravinen 
• Bra for tungbiltransport videre 

nordover mot Valdres 

• Økt trafikk forbi Nymoen 
• Kan berøre sandfuruskog 
• Noe dyrka mark berøres 
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Gange- sykkel og kollektiv 

• Gange, sykkel og kollektivtrafikk på gamlevegen med restriksjoner for privatbiler   
• Gang- og sykkelveg på innfartsvegen nordfra til Hønefoss 
• Gang- og sykkelveg kan også vurderes på sørsiden av Randselva 
• Mulig gang- og sykkelveg langs jernbanetrasé nord for flystripa 

 

Utsjekk mot mål og behov 

De to alternativene er forhåndsvis like når det gjelder måloppnåelse og tilfredstillelse av 
behov. Alternativ 3 er litt lenger, men det trenger ikke å bety så mye i reisetid. Begge 
alternativene medfører: 

• Forutsigbar framkommelighet 
• Redusert reisetid 
• Avlastning av Hønefoss 
• Attraktivt næringsområde 
• Legger til rette for kollektiv, gange og sykkel 

Gruppa foreslo at det bør formuleres et mål om bevaring av verdifull natur. Alternativ 1 vil ha 
dårligere måloppnåelse på dette og alternativ 3 krever utredning om sandfuruskog.  

 

Verst mulig utvikling av området 

• At ingen ting skjer: Ingen byutvikling og ingen trafikkavlastning i Hønefoss 
• At vegen deler opp friluftsområde nord for Eggemoen 
• At ravinelandskapet blir nedbygd 
• At det ikke legges til rette for kollektiv, gang og sykkel 
• At prosjektet stoppes av politikere 
• At planprosessen tar for lang tid med tanke på næringsinteresser 
• At verneinteresser får for mye å si (raviner og gammelskog) 
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9 Kart som oppsummerer gruppenes forslag 

9.1 Traséer for ny E16 
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9.2 Kollektiv 
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9.3 Gang- og sykkelveg 
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10 Oppsummering av idéseminaret 

10.1 Planleggingsleders oppsummering og vegen videre 

Bjørn Nyquist, planleggingsleder i Statens vegvesen, sa at han satte stor pris på all kreativitet 
og takket for innspill som har kommet. 

Første steg på vegen videre er å utarbeide en rapport fra idéseminaret som blir oversendt 
deltakerne før jul. Deretter starter arbeidet med å utarbeide planprogram med vedtak i 
kommunen før sommerferien 2016.  

Hensikten med planprogrammet er å gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt. Videre klargjøre hvilke alternativer som vil bli vurdert 
og hva behovet for utredninger vil være. Forslag til planprogram sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes 
ordinært av planmyndigheten som her er Ringerike kommune. 

Statens vegvesen vil parallelt med planprogrammet utarbeide tilbudsgrunnlag for 
engasjement av rådgivningsoppdrag for konsekvensutredning (KU) og kommunedelplan 
(KDP). Prosjektet vil bli bompengefinansiert og det skal utarbeides et forslag til 
finansieringsløsning som skal behandles i kommunen. 

Bjørn Nyquist svarte på utfordringen om å komme med forslag til et planløp som viser 
hvordan man kan nå byggestart i 2021 og presenterte et forslag til framdrift som viser at det 
er mulig å korte ned planprosessen med et år for å sikre byggestart i 2021.  

På spørsmål fra Bjørn Leifsen om det er mulig å droppe kommunedelplan og heller gå rett på 
reguleringsplan svarte Nyquist at det er mulig, men at man da må være klar over at det kan 
slå tilbake i etterkant og i verste fall må vi starte forfra igjen. Dette fordi kommunedelplan er 
et juridisk dokument som legger føringer for videre løp. I en reguleringsplan er det ikke 
aktuelt å utrede flere alternative traséer slik Statens vegvesen planlegger å gjøre i 
kommunedelplanen. Nyquist avsluttet med å si at denne diskusjonen må tas i 
planprogramfasen. 

Lars Olsen oppfordret til å sette litt stramme mål for prosjektet og vurdere om det er mulig å 
sile alternativer i planprogrammet for deretter å kutte ut kommunedelplan. Næringsutvikling, 
byutvikling og flere andre prosesser venter på løsninger, og kommunen blir nødt til å finne 
mellomløsninger i perioden fram til ny E16 er avklart.  
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10.2 Tilbakemelding om gjennomføring av ideseminaret 

Deltakerne ble oppfordret til å skrive en lapp med ris eller ros og henge på døra når de forlot 
seminaret. 

Positivt Negativt 
- Veldig bra! 
- Veldig bra opplegg og godt styrt 

gjennomføring av prosjektet! 
- Bra gjennomført og driv i prosessen! 
- Vel gjennomført 
- Godt planlagt seminar 
- Positivt, og min beste deltakelse! 
- Positivt at denne samlingen ble 

gjennomført 
- Bred og god deltakelse. 
- Bra med mangfoldige grupper 
- Bra gruppestørrelse og 

sammensetning 
- Bra lengde på innlegg og oppgaver 
- Bra med fakta/bakgrunnsinfo. 
- Nyttig møte i en hyggelig tone 
- Kreative gruppeledere og deltakere 
- Bra. Godt gruppearbeid 
- Gode oppgaver 
- Lærerikt og nyttig møte. Fint lagt opp 

med gruppearbeid. 
- Bra felles oppsummeringer 
- God konferansier 
- Grundig gjennomgang av mulige og 

umulige alternativer 
- Morsom gjennomføring. Vet mye mer 

nå. Kreativitet er bra! 
- Miljøvernforbundet Hønefoss setter 

pris på å bli involvert tidlig i 
planprosessen. Åpenhet er å spille på 
lag! 

- God start på planarbeidet. Fint at 
bordvert er avklart på forhånd. Ryddig 
og greit opplegg. 

- Kunne brukt faggrupper mer (ikke 
organisasjon, men fag) 

- Stort sett bra opplegg, men savnet 
bredde i deltakerkretsen. Det er lite 
næringslivsfolk og forretningsdrivende. 
Blir dermed lite fokus på deres 
interesser og ønsker 

- Godt seminar, men jeg savnet litt mer 
bakgrunnsinfo i starten om hva som er 
gjort i planprosessene så langt og hva 
som kommer av kartlegging og KU. 
Men det var kanskje meningen at vi 
skulle jobbe med «blanke ark»…. 

- Litt bedre planinfo på forhånd 
- Noe dårlig lyd 
- Akustikken i rommet gjorde det 

vanskelig å høre når mange snakket 
samtidig 

- Lydforstyrrelse fra naborom 
- Kaldt lokale 
- Litt for mye tidsbruk på «selskapsleker i 

starten» 
- Blir presentasjonene publisert eller 

sendt til deltakerne? 

  
 

 

 Side 54  
  



Oppsummering av idéseminar E16 Nymoen/Hensmoen – Eggemoen, 17.-18.11.2015 

 
 

11 Vedlegg 

Vedlegg 1. Deltakerliste 

 

 

 

 

 

  

 

 Side 55  
  



Idéseminar E16 Nymoen/Hensmoen - Eggemoen, 17.-18. november 2015

DELTAKERLISTE
Ringerike kommune Kjell B. Hansen
Ringerike kommune Lars Olsen
Ringerike kommune Kirsten Orebråten
Ringerike kommune Nanna Kristoffersen
Ringerike kommune Arnfinn Baksvær
Ringerike kommune Arne Broberg
Ringerike kommune Knut Arild Melbø
Ringerike kommune Heidi Skagnæs
Ringerike kommune Guro Skinnes
Ringerike kommune Lars Torstensen Lindstøl
Jevnaker kommune Sigri Rosø 
Oppland fylkeskommune Eivind Myhr
Fylkesmannen i Buskerud Brede Kihle
Fylkesmannen i Buskerud Eldfrid Engen
Statens vegvesen Region øst Bjørn Nyquist
Statens vegvesen Region øst Snorre Vaagland
Statens vegvesen Region øst Ingrid Sætre
Statens vegvesen Region øst Cathrine L. Løken
Statens vegvesen Region øst Hilde Habberstad
Statens vegvesen Region øst Pernille Aker
Statens vegvesen Region øst Rune Nordli
Statens vegvesen Region øst Kaja Bonnevie
Statens vegvesen Region øst Alf-Anders Langhelle
Statens vegvesen Region øst Nina Utne
Statens vegvesen Region øst Einar Søberg
Statens vegvesen Region øst Jon Kvisberg
Statens vegvesen Region øst Pål-Steinar Karlsen
Statens vegvesen Region øst Cassandra Mood Hummel
Statens vegvesen Region sør Hans Jan Håkonsen
Statens vegvesen Region sør Anders Hagerup
Statens vegvesen Region sør Knut Erik Skogen
Statens vegvesen Region sør Gunhild Aaby Sørensen
Statens vegvesen Region sør Wenche Bjertnes
John Myrvang AS Tom J. Myrvang
Spenncon AS Magnar Dammen
Ringerike næringsforum Jan Erik Gjerdbakken
Grunneier Christian P. Mathiesen
Grunneier Hans Tollef Solberg
Grunneier Sven Brun
Grunneier Bror Tollef Rognerud
Grunneier Børre Næss
Ola Tronrud AS Christine Næss Mathiesen
Cyberforsvaret Bård Risøy
Forsvaret Jan Erik Sletten
Opplysningsvesenets fond (grunneier) Jonas Riffault Andresen
Grunneier Anne M. Aasness Marthinsen
Grunneier Oddvar Røysi Bjørn Leifsen
Vågård Vel Olav Djønne
Vågård Vel Øystein Nordbø
Nymoen boligområde/nærmiljø Hilde Roa Hatlestad
NAF Eggemoen Ragnar Skinnes
Norges lastebileier-forbund Olav Klasson Vefald
Ringerike Idrettsråd Thorfinn Karlsrud
Miljøvernforbundet Hønefoss Eva Liell
Natur og ungdom Maike Julia Geldbach
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Idéseminar om E16 Nymoen/Hensmoen - Eggemoen  
Tid: 17. - 18. november 2015     Sted: Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva 

Hensikt:  
Avklare interesser og behov til ny E16 og få frem forslag til traséer og kryssplasseringer 
gjennom en gjensidig menings- og kunnskapsutveksling slik at Statens vegvesen kan gi 
klare anbefalinger og Ringerike kommune kan fatte beslutninger.  

 
 

PROGRAM   
TIRSDAG 17. november ONSDAG 18. november 
 
0830 

 
Kaffe og registrering 
 

 
0830 

 
Kaffe 

0900 Åpning 
Velkommen til idéseminar v/ordfører  
Kjell B. Hansen, Ringerike kommune 

0900 Åpning 
Vi tar opp tråden fra i går 
 

  
Bakgrunnsinformasjon 
• Statens vegvesens oppgave 

v/Bjørn Nyquist, Statens vegvesen 
• Kommunens arealplaner, natur- og 

friluftsinteresser, Hønefosspakka, mm. 
v/Lars Lindstøl, Ringerike kommune 

• Forsvarets planer i området 
v/Bård Risøy, Cyberforsvaret 

• Næringslivets planer i området 
v/Christine Næss Mathiesen,  
Ola Tronrud AS  

  
Gruppearbeid 
Økt 4: Vurdere forslagene fra dag 1 og 
anbefale traséer og tiltak for videre 
arbeid. 
 

 Pause  Pause 
 Gruppearbeid 

Økt 1: Avdekke behov knyttet til ny E16 
 Avslutning  

Oppsummering. Videre arbeid 
1200 Lunsj 1200 Lunsj 
1300 
 

Gruppearbeid 
Økt 2: Forslag til traséer for ny E16 og 
tiltak på avlastet veg. 
Økt 3: Videreutvikle forslagene. 
 

1300 Hjemreise 
Takk for nå og vel hjem! 

 Pause   
 Oppsummering og avslutning dag 1   

1530 Takk for i dag – ses i morgen!   

 
10. november 2015 
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Kjøpte ulovlig sprit rett utenfor polet
En mann bosatt i Valdres slo 
til på et litt oppsiktsvekken-
de tilbud en dag på Hønefoss 
for en tid tilbake.

INGVAR SKATTEBU

redaksjonen@ringblad.no 32179530

Utenfor Vinmonopolets butikk 
sto en rumensk gutt og solgte 
sprit på billigsalg. Valdrisen 
kjøpte ire lasker for til 
sammen 600 kroner. Dette var 

ett av lere forhold han måtte 
svare for i Valdres tingrett ny-
lig.

Valdres tingrett fant imidler-
tid ikke bevis for at laskene, 
som framsto som ordinære 
polvarer, var framskafet gjen-
nom en strabar handling. 
Derfor slapp kjøperen unna 
straf selv.

Valdrisen er derimot funnet 
skyldig i diverse tyverer fra le-

re butikker i Oslo og Hønefoss, 
noe han også tilsto i retten. 
Han var dessuten tiltalt for 
promillekjøring, uten at retten 
fant bevis for at han hadde 
drukket før han kjørte utfor 
veien i Vestre Slidre.

Derimot ble mannen funnet 
skyldig i kjøring uten førerkort, 
og for farlig kjøring.

Summa sumarium ble det 30 
dager i fengsel på valdrisen.

BILLIGERE ENN POLET:  En mann fra Valdres slapp straf for å ha 
kjøpt sprit utenfor vinmonopolet.  FOTO: FRODE JOHANSEN

Realiseringen av ny E16 Nymoen-Eggemoen har passert nok en milepæl

– Stor vilje til å inne løsning
Ideene myldret og 
planer ble diskutert 
da Statens vegvesen 
inviterte til seminar 
om ny E16 Nymoen-
Eggemoen denne 
uken.

VEi og Trafikk

METTE ERIKSEN

mette.eriksen@ringblad.no 32179530

R
epresentanter fra poli-
tisk og administrativt 
nivå i Ringerike kom-

mune, grunneiere, velforenin-
ger, lokalt næringsliv, Oppland 
fylkeskommune, Fylkesman-
nen i Buskerud og Statens veg-
vesen var samlet tirsdag og 
onsdag denne uken til et idé-
seminar om ny E16 mellom Ny-
moen og Eggemoen. Planleg-
gingsleder i Statens vegvesen, 
Bjørn Nyquist, fortalte om 
stort engasjement blant delta-
kerne.

Langtrukket prosess

– Vi har fått positiv respons, 
noe som tyder på stor vilje til å 
inne en løsning. Vi vil ta med 
oss ideene videre, og se hva vi 
kan legge til grunn for videre 
arbeid. Næringslivet og andre 
aktører ønsker raskere planar-
beid, de har dårlig tid, men 
oppgaven for oss blir å lage en 
god og robust plan.

– Hva er neste trinn i arbei-
det?

– Forslaget rettes til Planpro-
gram, det første formelle do-
kument som skal høres på vei 
mot reguleringsplan. som tro-
lig vil bli behandlet i formann-
skapet i Ringerike kommune 
før sommerferien.

Prosessen med å planlegge 
ny vei har skjedd i etapper. Ny-
quist tegner en tidslinje helt 
tilbake til 1969.

– Ny vei har vært planlagt 
lenge. Hvorfor så lang tid?

– Dette skyldes manglende 
planavklaring og manglende i-
nansiering. E16 Nymoen-Egge-
moen har heller ikke stått på 
NTPs program. Dette forbere-

der vi nå. Når det gjelder inan-
siering er det tenkt å ha en 
egen bompengeløsning, som 
kommer i tillegg til Eggemoen-
Olum og Hønefosspakka. Her 
har vi ikke møtt motforestillin-
ger.

Byggestart i 2021?

Lars Olsen, regionkoordinator i 
Ringerike kommune, mente at 
seminaret ikke brakte fram re-
volusjonerende ideer, men at 
gjennomgangen ga et godt 
grunnlag for videre arbeid. 
Dersom ny vei blir innarbeidet 
i NTP våren 2017, ser han for 
seg byggestart allerede i 2021.

Gjennom seminaret ble fel-
les mål satt: sikre forutsigbar 
framkommelighet, redusere 
reisetiden. avlaste Hønefoss 
for gjennomgangstraikk, sikre 
friluftsinteressene på Eggemo-
en, legge til rette for sammen-
hengende sykkeløsning mel-
lom Jevnaker og Hønefoss, leg-

ge til rette for kollektivtraikk 
og næringsområder.

Korter ned veien til Oslo

Grunneiere, blant andre Chris-
tian P. Matiesen, Bror Tollef 
Rognerud og Sven Brun, repre-
senter ulike interesser, men 
konstaterte at overordnet mål 
for alle parter var å få ny vei.

Bård Risøy i Cyberforsvaret, 
som har lokaler på Eggemoen, 
pekte på at ny vei vil gjøre vei-
en til Oslo kortere, spesielt 
med tanke på å tiltrekke kom-
petanse og generelle transport-
muligheter.

Liell: – Ta miljøhensyn

Eva Liell representerer Miljø-
vernforbundet Hønefoss, og 
pekte på utfordringen ved å 
sette fart på prosjektet, som 
kan gå på bekostning av men-
nesker og miljøet.

– Mange av våre medlemmer 
er fra Vågård-området, og noen 
av alternativene som blir vur-
dert, vil forårsake støyforu-
rensning for beboerne. Jeg set-
ter spørsmålstegn ved at kom-
munen ønsker at dette skal gå 
enda fortere enn det Vegvese-
net legger opp til. Ny E16 Ny-
moen-Eggemon er realiserbart 
som irefeltsvei, men det setter 
krav til gjennomføringen. 

KAN BLI NY VEI HER: Ny E16 Nymoen-Eggemoen kan bli en realitet i løpet av få år. Det kan bety at du i framtiden kjører gjennom  
Eggemoens furuskoger på din vei til og fra oslo. Denne uken myldret ideene da Statens vegvesen inviterte til seminar på Sundvolden Hotel.

KREATIVT SAMLING: Deltakere fra kommune, fylkeskommune og 
næringslivsaktører var samlet på Sundvolden Hotel denne uken.

forslaget vil bli 
sendt ut på hø-
ring etter påske, 
og vil trolig bli 

behandlet i formannska-
pet i ringerike kommune 
før sommerferien.
BJØRN NYQUIST, Statens vegvesen

!
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Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst
Prosjektavdeling øst
Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no
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