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Grunneier mot 
Fylkesmannen
Bjørn Hundstad slår seg 
ikke til ro med halvert bot. 
Han vil bli frikjent all skyld 
etter brukollapsen i fjor. 
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Fotballsmått er 
klar stor cuphelg
Både spillere såvel som 
vaffelstekere er på plass 
under GIL Byggeriet Cup i 
dag lørdag.

 ● DIN SIDE SIDE 17

Har doblet seg  
i medlemmer
Fullt hus da Holmestrand 
Næringsforening arran-
gerte møte i Hallen i 
Eidsfoss.

 ● NYHETER SIDE 15

VEI: Ny fv900 gjennom Holmestrand sentrum. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

GÅR MOT LØSNING: Slik blir den nye veien gjennom Holmestrand sentrum. 
Det kom fram da Statens vegvesen holdt infomøte om ny fylkesvei torsdag kveld.  

SIDE 6

Her er veien!

Skal lage en moderne «Snøhvit» med sceneglad ungdom
Siw Urå fra Danseløven og Kulturkonsulent Jon Løvaas søker også i høst ungdom til å skrive og 
sette opp et flunka nytt teaterstykke - basert på en klassiker. FOTO: ALEXANDER SVANBERG

 ● KULTUR SIDE 10
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SØKTE INFORMASJON: Etter møtet var det mange 
som plukket med seg informasjonsmateriell, og studerte 
tegningene nøye.

INFOMØTE OM NY FV900: Rundt 50 personer var 
møtt frem for å høre om veiplanene gjennom sentrum.

BAKKEN: De tre øverste husene i Bakken må løses inn i 
den anbefalte løsningen.

SLIK KAN DET BLI: Her er anbefalt løsning for en ny fv 900 gjennom Holmestrand sentrum. Det betyr at de to nederste husene i Nyveien må løses inn. Det samme gjelder tre 
hus i Bakken. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Statens vegvesen går 
for t-kryss ved Bilet 
og alternativ to i 
Bakken. Det fører til 
at noen hus i Bakken 
og Nyveien må løses 
inn.
JARL REHN-ERICHSEN
jarl@jarlsbergavis.no
90895328

HOLMESTRAND: Det blir ikke 
rundkjøring ved Bilet, men 
man går for alternativ 3, som 
betyr T-kryss.

Det ene vil betjene områdene 
på vestsiden av ny fv 900, og 
det andre T-krysset ved Lang-
gaten vil føre inn til sentrum 
sør.

Ble for dyrt
Statens vegvesen hadde rund-
kjøring som sin favoritt, men 

vant ikke fram med dette oven-
for Vestfold fylkeskommune.

– Vi mener rundkjøring ville 
vært den beste løsningen, men 
dette alternativet vil bli cirka 12 
millioner kroner dyrere enn 
løsningen med T-kryss, forklar-
te planleggingsleder Rune Gun-
nerød i Statens vegvesen de 
rundt 50 fremmøtte på infor-
masjonsmøtet torsdag kveld.

På grunn av den vesentlig 
høyere prisen, valgte fylkes-
kommunen og gå for T-kryss.

– Det kan vi i Statens vegve-
sen leve med, og det blir helt 
sikkert gode løsninger, la Gun-
nerød til.

Han mener at to T-kryss vil 
skape en fin byport og hovedat-
komst i sør.

Innløser i Bakken
Når det gjelder veitrasé i Bak-
ken har man landet på alterna-
tiv 2. 

– Det vil si at det blir umulig å 
beholde de tre husene som lig-
ger på toppen av Bakken i dag, 
sier Gunnerød.

Det betyr at man bevarer 
Bakken som gateløp fra slutten 
av 1800-tallet, og man bevarer 
Bakken 20 og 22 som er fra 
1700- og 1800-tallet.

– Dette alternativet vil gi den 
enkleste anleggsgjennomførin-
gen. Det vil gi god nok sikkert 
het ved tradisjonell utgraving 
av området, og det blir lave mu-
rer, forklarte han.

Flytter Nyveien-krysset
Krysset Nyveien-Jernbanega-
ten blir flyttet cirka 20 meter 
sørover.

– Krysset blir utformet etter 
normalene i dag. Her skal vogn-
tog kunne kjøre uten å komme 
over i motgående kjørebaner, 
forteller Rune Gunnerød.

Nivået på den nye Nyveien 

skal være på samme nivå som 
Jernbanegaten.

– Nyveien blir hovedåren 
mellom byen og fjellet. Det blir 
en noe brattere stigning litt 

oppe i bakken, mens det blir 
flatt og fint inn mot byen, for-
klarer han.

STATENS VEGVESEN PRESENTERTE SINE PLANER:

Her er den nye veien

INFOMØTE: Planleggingsleder Rune Gunnerød informerte om den 
nye fylkesveien. ALLE FOTO: JARL REHN-ERICHSEN


