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Kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - Sluttbehandling av 

planforslag  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen alternativ C-redusert vedtas. 

 

2. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette 

må synliggjøres i neste planfase og antas å gjelde: 

- Ivaretakelse av beboere langs strekningen Hensmoen til Ve-krysset.  

- Næringsområdet Hensmoen og Follummoen.  

- Kryssutforming ved innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta. 

- Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

- Støy Vågårdsbygda 

- Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 

 Disse punktene tas inn i bestemmelsenes § 1.8. KRAV FOR SENERE FASER 

 

3. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av 

videre detaljregulering og gjennomføring av veglenka E16 Nymoen-Eggemoen 

prioriteres. 

 

4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at prosess for planlegging av 

Hensmoen til Ve-krysset igangsettes så raskt som mulig.  

 

 

 

 Sammendrag 

Statens vegvesen (SVV) fremmer forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen Eggemoen til 

sluttbehandling. Prosjektet tilrettelegger for videre planlegging av firefeltveg og bygging av 

tofeltsveg med mulighet for utvidelse til fire felt. 

Det ble besluttet å utrede 3 korridorer A, B og C, men i etterkant av medvirkningsprosessen er 

den ene korridoren noe justert og benevnes C-redusert. Dette gir i alt fire alternativer som alle 

løser hovedmålene med ny vegstrekning E16. 



- 

 

Etter høringsrunden foreligger det innsigelse til trasè A og B. Dette innebærer at kun trasè C 

eller C-redusert kan vedtas av kommunen på det nåværende tidspunkt. Dersom alternativ A 

eller B ønskes fra kommunens side må innsigelsene først løses.  

 

På grunn av manglende finansiering til videre planlegging og bygging er det usikkerhet knyttet 

til videre fremdrift i vegsaken. Denne usikkerheten er en belastning for berørte parter, naboer 

og gjenboere. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om å jobbe for å få en rask 

videre prosess. 

 

Beskrivelse av saken 

Den viktigste effekten lokalt av ny E16-trasé mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen i 

Ringerike kommune vil være en betydelig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss 

sentrum og gi dette vil gi store miljøforbedringer. 

Samtidig blir det betydelig økt fremkommelighet ved at mye av trafikken fjernes fra 

«Gummikrysset» i nordre del av Hønefoss sentrum, og fra den bratte og lange Eggemobakken 

som kan være uberegnelig vinterstid og som er ulykksesbelastet. 

 

I forslag til kommunedelplan vil traseen for ny E16 korte inn reiser mellom indre Østlandet og 

Gardermoen mot Valdres, Buskerud og Sørlandet med mellom 2,5 og 3,5 km, eller mellom 3,5 

min og 4,5 min.   

Foreslått ny vegløsningen kan også legge bedre til rette for næringsutvikling på Hensmoen og 

Eggemoplatået. 

 

Med bakgrunn i vedtatt planprogram er det utredet tre korridorer for en mulig ny veglinje. 

Utredningen er utført etter kjente metoder som brukes for denne type utredninger. I forslag til 

kommunedelplan skal kommunen ta stilling til valg av korridor, plassering av kryss og standard 

på ny veg. 

 

Korridor A: Krysser sør i ravinedalen i Nærstadmarka, traseen går på to bruer på til sammen 

litt over 1100 m og følger eksisterende veg over Eggemoenplatået fram til et nytt kryss mot 

Jevnaker. 

Korridor B: Er justert etter vedtatt planprogram og krysser Nærstadmarka midt mellom de to 

andre utredningskorridorene på to bruer på i underkant av 1100 meter. Videre østover går 

korridoren mellom Forsvarets arealer og næringsområdene/flyplassen på Eggemoen til et 

nytt kryss mot Jevnaker. 

Korridor C: Følger eksisterende E16 mot Valdres til Hensmoen og krysser ravinedalen der 

denne er smalest i nord på en 400 m lang bru. Så skrår korridoren sør-østover og legges 

mellom Forvaret på Eggemoen og Eggemoen næringspark i samme trasé som alternativ B. 
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Utredningskorridorene A, B og C 

 

Redusert korridor C: Det er gjort en vurdering av å avslutte alternativ C ved Hensmoen, dvs. 

kun regulere og bygge strekningen mellom Hensmoen og Eggemoen som en første etappe, da 

dette alene gir tilnærmet full måloppnåelse. Dette åpner for å vurdere andre løsninger for hele 

strekningen mellom Ve, Nymoen og Hensmoen i en senere fase. Strekningen Ve-Nymoen vil få 

stor trafikkøkning i årene som kommer og inngår enda ikke i noen planprosess. 

For å kunne tilpasse løsningen til eksisterende veg ved Hensmoen og fremtidig løsning sørover 

mot Ve, kan krysset her utformes med en provisorisk løsning, som rundkjøring. 

 
Korridor C-redusert 
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Neste fase i planleggingen er en detaljregulering av vedtatt trasè. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Områdene som reguleres er i eksisterende kommuneplan i hovedsak avsatt til LNF. Mellom 

Nymoen og Eggemoen er det i dagens plan avsatt tre korridorer for fremtidig vei (uten juridisk 

virkning) som forutsettes fjernet ved vedtak av kommunedelplanen. Øvrig planstatus for 

berørte og nærliggende områder fremgår av planbeskrivelsen s. 7-14. 

 

I konseptvalgutredning (KVU) for framtidig transportsystem i Hønefossområdet anbefales det 

at prosjektet E16 Nymoen–Eggemoen bygges, parallelt med at tiltak som inngår i 

Miljøkonseptet iverksettes. 

 

Juridiske forhold  

Planen er utarbeidet av Statens vegvesen etter plan- og bygningsloven (pbl) § 3.7 som gir 

mulighet for statlig myndighet til å gjennomføre regulering frem til og med høring av 

planforslaget. Planforslaget er nå oversendt kommunen for endelig vedtak. 

Kommunestyrets vedtak om trasèvalg i kommunedelplanen kan ikke påklages, jfr. pbl § 11-15 

siste ledd. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Høringsforslaget til planprogram lå ute til høring i perioden 4.5. 2016 – 1.7. 2016 og ble 

behandlet av Formannskapet, beh.nr 145/16 den 21.06. 2016, hvor kommunen vedtok sitt 

høringsinnspill til planprogrammet. Etter plan og bygningsloven ble planprogrammet fastsatt av 

Formannskapet 20.09. 2016 beh.nr. 175/16. 

 

Offentlig ettersyn og høring 

Planforslaget lå ute til høring i perioden 14.02. 2018 – 4.05. 2018. Kommunestyret behandlet 

sin uttalelse til høring av planforslaget 05.04. 2018 i sak 28/18. Det ble mottatt 28 uttalelser. 

SVV har oppsummert og svart ut disse, se eget vedlegg. 

 

Forsvarsbygg fremmet innsigelse til alternativ B og C. Innsigelsen ble fremmet for å sikre at 

vegen ikke vil medføre økt risiko for forsvarets anlegg. Etter dialog er det lagt inn krav til 

etablering av anlegg (voll) som ivaretar forsvarets krav til skjerming og innsigelsen er derfor 

trukket. Fylkesmannen varslet innsigelse til alternativene A og B fordi disse blir ansett å berøre 

ravinelandskapet i Nærstadmarka.  

NVE frarådet å gå videre med alternativ A og B og varslet at de vil kunne ha innsigelse dersom 

tiltak kommer i vesentlig konflikt med allmenne interesser eller vassdrag. 

Av andre merknader er det mange som reagerer på at vegen reduserer tilgang og kvaliteten på 

friluftsområdene på Eggemoen. Det stilles også spørsmål ved håndtering av støy, særlig i 

forbindelse med Nymoen og Vågårdsbygda. Statens vegvesen har i all hovedsak svart ut 

merknadene tilfredsstillende. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunedelplan gir ikke hjemmel for å kreve innløsning eller plikt til å tilby innløsning av 

eiendom som endrer formål. Planen anses ikke å gi direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen. Forventninger som følge av endring av formål vil imidlertid kunne medføre 

konsekvenser både i form av endret verdi og salgbarhet for eiendom. 

Det er ikke avsatt penger i Nasjonal transportplan, hverken til videre detaljregulering eller 

gjennomføring av tiltaket. Videre fremdrift er derfor usikker. SVV har signalisert at det 
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arbeides for å få strekningen inn i neste rullering av NTP. Regjeringen tar sikte på å legge frem 

en stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022-2033 høsten 2020/vinteren 2021. 

Retningslinjer for dette planarbeidet fremmes i desember 2018. Grunnlagsdokumenter 

utarbeides og sendes til uttalelse til fylkeskommunene og de største bykommunene i løpet av 

2019. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Kommunedelplanen forholder seg til plan- og bygningslovens (pbl) krav om medvirkning og 

fastsatt planprogram. Det har vært avholdt møter med berørte parter, næringsinteressenter og 

åpne folkemøter for å avklare forhold av betydning tidlig. Det er avholdt møter med 

grunneiere, åpent folkemøte og informasjon for kommunestyret.  

 

Alternative løsninger 

Planforslaget viser fire mulige løsninger, A, B, C og C-redusert. 

Statens vegvesen konkluderer i sin vurdering med at alternativene er nær sidestilt med hensyn 

til måloppnåelse og konsekvens.  

Fylkesmannen har varslet innsigelse til trasèene A og B.  

NVE anbefaler ikke alternativene A og B grunnet usikkerhet om grunnforholdene. NVE 

varsler mulig innsigelse dersom ikke hensynene til almenne interesser og vassdrag ivaretas 

tilstrekkelig.  

 

SVV anbefaler alternativ C fremfor A og B. SVV går videre inn for alternativet C-redusert. 

Dette begrunnes med at det ikke er planavklaring for strekningen Ve-Nymoen og at C-redusert 

gir færre bindinger for videreføring av E16 vestover mot Ve. Investeringskostnadene er 

beregnet å være ca. 600 mill. lavere enn for fullverdig utbygging av C som igjen er ca. 600 mill. 

lavere enn alternativ B. Samfunnsnytten er imidlertid ganske lik for alt. B og C.  

 

Dersom kommunen ønsker å vedta alternativ A eller B må først innsigelsene til traseene løses 

og trekkes. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Forslaget til kommunedelplanen legger til rette for gjennomføring av tiltak som vil medføre 

behov for erverv av boliger og privat grunn i ulik grad avhengig av valgt alternativ. Endelig 

omfang av behov for grunnerverv/innløsning vil bli fastsatt i senere regulering. Valg av trasè vil 

imidlertid allerede ved vedtak av kommundelplanen legge føringer for omfanget av innløsning 

av privat eiendom. 

Det er ønskelig å lande kommunedelplanen med ett alternativ til trasè. Hovedbegrunnelsen for 

dette er at det ellers vil legges begrensning på bruken av arealer i de ulike trasène.  

 

Alternativ C-redusert presenteres som et alternativ med vesentlig lavere kostnader, men 

tilnærmet lik måloppnåelse som alternativ C. I praksis vil valg av C eller C-redusert være svært 

like planmessig ettersom C-redusert følger trasèen til C frem til eksisterende veg. Ved 

detaljregulering kan avgrensningen av planen og omfanget av tiltak som reguleres derfor 

inkludere tiltak langs eksisterende vegtrasè dersom dette er ønsket. Valg av C-redusert kan 

imidlertid oppfattes som et signal om at kommunen går inn for denne vegtrasèen, uten å kreve 

gjennomføring av tiltakene som skal håndtere konsekvensene av hele veganlegget. Dette ville 

være uheldig og kommunen forutsetter at konsekvensene av tiltakenene i større grad ivaretas i 

den videre detaljreguleringen. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som svært positivt at forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen- 

Eggemoen nå fremmes til sluttbehandling. Insigelsene til trasè A og B låser valg av løsning til 

alternativ C eller C-redusert dersom man ikke ønsker å gå i nærmere dialog for å avklare 

mulighetene for å løse innsigelsene.  

 

Effekten på gjennomgangstrafikken i Hønefoss og dermed avlastningen av vegsystemet 

forventes å bli vesentlig. Dette er svært positivt for byen.  

De alternative korridorene som foreligger gir alle en god måloppnåelse og samfunnsnytte og 

det er ingen av alternativene som etter rådmannens syn utpeker seg som uaktuelle. 

 

Flere av merknadene til forslaget er sterkt kritiske til alternativ C/ C-redusert. Dette begrunnes 

i stor grad med forringelse av friluftsinteressene på Eggemoen og økt støy. Eggemoen er et av 

de mest brukte friluftsområdene i distriktet og en vei over platået vil både dele opp 

friluftsområdet og føre til at trafikkstøy trekkes lenger innover i området.  

Innsigelsene fra Fylkesmannen og anbefalingene fra NVE gjør at valg av trasè A eller B vil 

medføre forsinkelse av planvedtaket ved at mulighetene for å løse innsigelsene må vurderes 

nærmere.  

Innsigelse fra Forsvaret er trukket som følge av bestemmelser om oppføring av voll til 

skjerming mot deres eiendom. Rådmannen antar at voll i tillegg til skjerming mot forsvaret 

også kan skjerme bakenforliggende områder mot støy. Likeledes bør rekkverk/sikring på 

brokonstruksjoner vurderes i forhold til støy for å redusere forringelse av nærliggende frilufts- 

og boligområder. 

 

Rådmannen ser det som negativt at det ikke er avsatt midler, hverken til gjennomføring eller til 

videre planlegging av prosjektet. Dette gir stor usikkerhet rundt videre fremdrift. Det er også 

en svakhet at videre forbindelse mellom Nymoen og Ve ikke er utredet. Rådmannen anbefaler 

Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av videre detaljregulering og gjennomføring 

av veglenka E16 Nymoen-Eggemoen prioriteres. 

 

Statens vegvesen anbefaler alternativ C-redusert.  SVV viser til at alternativet har en langt 

lavere kostnad og gir større flekisbilitet til videre vegløsning mot Ve, der ny E16 kommer inn 

fra sør, enn dersom man velger et av de andre alternativene. Det er på folkemøtene vist en 

mulig fremtidig trasè som går videre over Kilemoen og Follummoen mot Ve-krysset. Denne 

trasèen er ikke utredet nærmere, men vil ha stor betydning for om alternativ C-redusert får stor 

positiv eller stor negativ betydning for beboere på Nymoen og for potensialet til Follummoen 

som framtidig nærings/industriområde. 

 

SVV foreslår i § 1.7 i bestemmelsene «byggegrense for E 16 er 100 m fra senterlinje i 

nærmeste kjørefelt. Senterlinje vil bli endelig fastlagt i reguleringsplanfasen. En evt. 

differensiering av byggegrensen på strekningen vil bli vurdert i reguleringsplanfasen».  

Rådmannen merker seg denne muligheten for å differensiere byggegrensen og tenker da 

spesielt på fremtidige næringsarealer på Eggemoen.  

 

Statens vegvesen beskriver C-redusert som en midlertidig løsning. Rådmannen ser det som 

problematisk at en «midlertidig» løsning sees opp mot mer fullverdige løsninger. Imidlertig 

muliggjør dette en rundkjøring på E 16 som med flettefelt i alle armer vil ta mindre areal enn 

planskilt kryss.  SVV hevder at dette igjen gir fleksibilitet til å finne gode løsninger for 

strekningen Hensmoen-Nymoen-Ve. Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunen får enda 
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et kryss som ikke er i henhold til forskriftene i forhold til dimensjonering og trafikkmengde. 

Krysset ved Heradsbygda blir regulert ifb med FRE16 som ligger ute til høring nå, men krysset 

ved Kilemoen og Risesletta er ikke i henhold til gjeldene forskrift.  

Rådmannen anbefaler at planlegging for utbedring av kryssutforming ved Kilemoen og 

innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta, igangsettes.  

Det er videre uklart hvilken betydning den «midlertidige løsningen» har for utviklingen av 

omkringliggende arealer ettersom det da må forventes at disse kan bli berørt av en fremtidig 

løsning.  At samfunnsnytten allerede er tatt ut, ved å bygge etter C-redusert, kan gjøre det 

vanskeligere å få prioritert nødvendige nye avbøtende tiltak, da disse kan få sterk negativ 

samfunnsnytte i neste planomgang. 

 

I kostnadene for C-redusert ligger ikke kostnader til utbedring av kryss mot Hensmoen og 

Nymoen/Hønefoss, ved Risesletta, inne. Det er også noe uklart hvilke andre kostnader som 

ligger inne i C-redusert i form av «veg i dagen» og om dette også inkluderer besparelse ved å 

unngå støyskjerming/innløsning av boliger som får økt støy. Av planbeskrivelsen framgår det at 

man vil vurdere støy for Nymoen etter T-1442. Det er noe usikkert hvordan dette skal 

håndteres i praksis. 

 

Ved etablering av C-redusert må man forvente å kunne hente ut den samme samfunnsnytten 

som ved alt A, B, og C. Man vil samtidig få de samme ulempene i form av økt trafikk med de 

utfordringer dette skaper for støybelastning for boliger og kapasitetsutfordringer i eksisterende 

kryss.  

 

Rådmannen anser at alternativ C-redusert er et fornuftig alternativ, forutsatt at konsekvensene 

av tiltaket i større grad ivaretas i den videre detaljreguleringen av forslaget. Rådmannen 

foreslår at dette legges inn som krav i kommunedelplanen ved at bestemmelsene endres i tråd 

med politisk innspill ved høring.  

Alternativ C-redusert vil ikke i samme grad som C legge begrensninger på bruken av 

eiendommene langs eksisterende E16 frem til strekningen reguleres. 

For å bygge ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen må strekningen detaljreguleres.  

I kommunedelplanen tas det stilling til valg av trasè A, B eller C. 

Trasèene C og C-redusert er identiske frem til de møter eksisterende E16. Rådmannen kan 

ikke se at valg av C-redusert gir begrensninger for en fremtidig reguleringsplan fremfor 

alternativ C.  

Valg av C-redusert kan imidlertid oppfattes som et signal om at kommunen aksepterer en 

sterkt forenklet løsning. Dersom mangelen på avbøtende tiltak gjør at kapasiteten eller 

sikkerheten i nærliggende kryss ikke lenger er tilfredsstillende, kan dette føre til at videre 

utvikling av områder som belaster kryssene kan bli stoppet. En løsning som medfører en slik 

situasjon vil ikke være i tråd med målene SVV foreslo og som ble fastsatt av kommunen i 

planprogrammet. 

 

Rådmannen anbefaler vedtak av trasè C-redusert med bakgrunn i forutsigbarhet om 

gjennomføring og kostnader. Og for å ivareta fleksibiliteten som SVV mener dette alternativet 

skaper, for å vurdere gode løsninger videre, som gir en god situasjon på strekningen 

Hensmoen-Nymoen-Ve. Rådmannen forutsetter at SVV i den videre detaljplanleggingen 

vurderer strekningen Hensmoen-Nymoen-Ve. 
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Vedlegg  

1. Forslag til plankart A, B, C og C-redusert 

2. Forslag til bestemmelser, datert 08.08. 2018 

3. Planbeskrivelse og Konsekvensutredning (KU), datert 08.08. 2018 

4. Oppsummering av høringsinnspill med kommentarer fra SVV 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl og Grethe Tollefsen 

 

Ansvarlig hos rådmannen: Terje Dalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


