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Boller	og	smil	mot	eksoskaos	i	
Holmestrand
HOLMESTRAND (Aftenposten.no): Det vanket boller og «I’ll be back»-bokser på trafikantene som onsdag morgen var tvunget til 
omkjøring gjennom Holmestrand. Mange av dem har trolig ikke vært i byen siden nye E18 åpnet.

Et par tusen ferske boller og ditto drikke forsvant inn i bilene 
som fikk åpnet vinduene i kulda. I morges var det ned mot 
18 minus i Holmestrand, og mange bilister kom med isete 
vinduer som satt bom fast.

-Det er jo ingen som ønsker å få 5.000 ekstra biler 
gjennom sentrum hvert døgn. Derfor tenkte vi at dette bør vi 
snu til noe positivt. Gjennom å gi bilistene gratis boller og 
drikke håper vi at de skal få et smil og kanskje komme 
tilbake til sommeren, sier Rune Bergquist i «Holmestrand 
by - handel og hygge».

Alt på boks
Foreningen har også oppfordret medlemmene til å vaske 
vinduene, sette ut lys og gjøre opplevelsen av kø og kaos til 
noe hyggelig.

HMS-leder Stian Knox på Hydro Holmestrand sier at 
fabrikken har vært en del av bybildet i 98 år.

-Alle bokser som resirkuleres i hele landet kommer hit til 
oss. Derfor får bilistene aluminiumbokser med «I’ll be back» 
fra oss, sier Knox.

-Må ha alternativer
Dette er tredje gang på relativt få år at Holmestrand får 
store deler av E18-trafikken tilbake i sentrum.

Først raste fjellpartiet «Paven», så raste det i 
Hanekleivtunnelen, og så knakk deler av Skjeggestadbroen 
sammen mandag ettermiddag.

Ordfører Alf Johan Svele har da også stresset 
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på at byen trenger 
alternative veier å lede trafikken inn på når E18 blir stengt.

-Det beste er om den gamle Holmestrandtunnelen kan 
ryddes og taes i bruk, men vi vil også utrede om dagens 
jernbanetrasé gjennom sentrum kan gjøres om til vei, sier 
Svele.

Strakstiltak
Tidligst i neste uke blir det klart om den delen av 
Skjeggestadbroen som fortsatt står er kommet uskadd fra 
leirraset. Da kan i tilfelle trafikken ledes over på denne.

I mens er det satt inn økte politiressurser for å overvåke 
trafikken på omkjøringsveiene, samtidig som 
brøyteberedskapen er forhøyet.

FAU-utvalget på den hardest rammede barneskolen, 
Ekeberg skole, skal i kveld møte ledelsen for å se hva mer 
som kan gjøres.

Onsdag morgen begynte også Statens vegvesen 
arbeidet på rasstedet for å analysere grunnforholdene.

En fjernstyrt borerigg brukes til å ta prøver, og et mobilt 
laboratorium er fraktet til området ved Skjeggestadbroen for 
å analysere prøvene.

-Vi sjekket overflaten ved hjelp av en drone tirsdag, og 
geoteknikere fortsetter arbeidet i dag, sier avdelingsdirektør 
Ingunn Foss i Statens vegvesen.

Les også:
◾ - Frykter for skolebarnas liv
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Hydros Stian Knox og Linda Glenne sørget for boller til Mira og sjåfør Tommy i Holmestrand sentrum. FOTO: Per Annar Holm 
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Alle bokser som resirkuleres havner hos Hydro aluminium i Holmestrand. Derfor deler Stian Knox ut «I’ll be back»-bokser. 
FOTO: Per Annar Holm
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