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Svar på spørsmål vedr. handlingsalternativer for fastsettelse av
reguleringsplan for Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss

Vi viser til Samferdselsdepartementets henvendelse av 10. desember, med spørsmål knyttet til
trasévalg for Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss generelt, og Ringeriksbanen
spesielt. Samferdselsdepartementet har bedt Jernbanedirektoratet om å supplere vurderingen av de
ovennevnte forslagene datert 4. november med en omtale av de ulike positive og negative
konsekvensene basert på foreliggende utredninger. Jernbanedirektoratet har hatt dialog med
Statens vegvesen og Bane NOR om besvarelsen. Vurderingene og tilrådningene i dette brevet er,
såfremt ikke annet fremkommer, omforent mellom Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Bakgrunn
Ringeriksbanen har vært diskutert ved gjentatte anledninger siden 1858. Bakgrunnen for det
foreliggende prosjektet strekker seg tilbake til 1991, og Stortingets behandling av Innst. S. nr. 218
(1991-92), jf. St.meld. nr. 53 (1990-1991) Stamveg Bergen–Oslo. Stortinget besluttet her å «[be]
regjeringen om å forsere arbeidet med innkorting av Bergensbanen (Hønefoss–Oslo), med sikte på
oppstart i planperioden 1994–97. Det legges til grunn at prosjektet ikke skal fortrenge prioriterte
investeringer f.eks. på Østfold-og Vestfoldbanen, eller i Intercity-sammenheng. Prosjektet
innarbeides og vurderes nærmere i Norsk jernbaneplan for 1994–97.» NSB ga prosjektet en lav
prioritet i forarbeidet til jernbaneplanen sett opp mot andre investeringer i jernbanenettet. Arbeid
med konsekvensutredning, kommunedelplaner og reguleringsplaner ble i jernbaneplanen forutsatt
ferdigstilt i 1997, med tidligste mulige byggestart anslått til samme år.

Utredning av traséalternativer og konsekvensutredning ble ferdigstilt sommeren 1995. Med
bakgrunn i sakens lange forhistorie og Stortingets beslutning av 18. juni 1992 som beskrevet over,
valgte Samferdselsdepartementet å legge valg av trasékorridor for Ringeriksbanen frem for
Stortinget for endelig godkjenning, jf. St.prp. nr. 64 (1995-96) Ein del løyvingsendringar m.v. for
1996 på Samferdselsdepartementets område og Innst.S. nr. 12 (1996-1997). Stortinget vedtok at
«Den videre planlegging av Ringeriksbanen tar utgangspunkt i alternativ 2 med avgrening fra
Drammenbanen i Sandvika og med traséføring videre mot Hønefoss over Kroksund i Hole kommune,
og alternativ 2/6 med avgrening fra Drammenbanen i Sandvika og med traséføring videre mot
Hønefoss via Åsa, slik som det er gjort rede for i proposisjonen.» I Innst. S. nr. 253 (1996-97) om
Norsk jernbaneplan 1998-2007 uttalte samferdselskomiteen bl.a: «Komiteen viser til merknad i
Innst. S. nr. 218 (1991-92) som ble bekreftet ved vedtak i Stortinget om forsering av innkorting av
Bergensbanen, med sikte på oppstart i løpet av planperioden 1994-97. Av planmessige grunner har
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det ikke latt seg gjøre, men komiteen forutsetter at oppstart skjer raskest mulig når planarbeid er 

fullført.» 

 

Vedtak om hovedplanlegging for to korridorer medførte et behov for avklaring av planprosessen. 

Etter å ha innhentet uttalelse fra berørte kommuner og Jernbaneverket, tilrådde 

Samferdselsdepartementet i samråd med Miljøverndepartementet, at kommunene skulle fatte 

arealplanvedtak i hver korridor før trasévalg på nytt ble behandlet av Stortinget. 

 

I St.prp. nr. 41 (2000-2001) Konsekvensutredning for jernbanetunnel i Gamlebyen i Oslo og omtale 

av Ringeriksbanen, redegjorde Samferdselsdepartementet om status for planleggingsarbeidet og 

den lokale behandling av kommunedelplanene i de berørte kommunene, Bærum, Hole og Ringerike. 

Saken kunne ikke ferdigbehandles før Stortinget behandlet Nasjonal transportplan og Regjeringen 

Stoltenberg ønsket derfor å klargjøre sitt syn med hensyn til prioriteringen av prosjektet. Vurdert opp 

mot andre høyt prioriterte samferdselsprosjekter i Osloområdet som nye dobbeltspor på 

strekningene Oslo S - Ski og Skøyen - Asker, la Regjeringen Stoltenberg til grunn at Ringeriksbanen 

ikke skulle prioriteres i perioden 2002-2011. Ved behandlingen av Innst. S. nr. 119 (2000-2001) om 

Nasjonal transportplan 2002-2011 15. februar 2001 vedtok Stortinget likevel å sette av 100 mill. 

kroner til Ringeriksbanen mot slutten av tiårsperioden. 

 

Samferdselsdepartementet forela Stortinget forslag om trasévalg for Ringeriksbanen i St.Prp. nr. 66 

(2001-2002) Om valg av trasékorridor for Ringeriksbanen m.m., jf. Innst. S. nr. 67 (2002-2003).  Av 

de to ulike alternativene som Jernbaneverket hadde planlagt, ble alternativ 2 med trasé over 

Kroksund og Busund rangert over alternativ 2/6 med trasé om Åsa, både av hensyn til 

investeringskostnad og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Samferdselsdepartementet tilrådde i 

proposisjonen at den videre planleggingen av Bergensbanens forkortelse skulle ta utgangspunkt i 

korridoren over Åsa. Ved behandling av saken ga Stortinget 4. desember 2002 sitt samtykke til 

dette. 

 

Ringeriksbanen var ikke omtalt i St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. I 

forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 1 (2007-2008), ba Stortinget om at trasévalget for 

Ringeriksbanen ble tatt opp på nytt i forbindelse med gjennomføring av KS1 for prosjektet, da 

«Åsaalternativet "hemmer" utviklingen av Hønefoss by, at traseen stort sett går i tunnel og ikke der 

folk bor.», jf. Budsjett-innst. S. nr. 13 (2007-2008). En slik vurdering ble sett på som viktig for å 

kunne videreføre prioriteringen av forkortingen av Bergensbanen i neste Nasjonal transportplan. 

 

Med St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, var prosjektet igjen prioritert 

mot slutten av tiårsperioden, og det ble lagt opp til at det skulle «vurderes om prosjektet bør bygges 

med helt eller delvis dobbeltspor og/eller tilpasses ev. utbygging til høyhastighetsbanestandard». En 

samlet komité støttet utbyggingen av Ringeriksbanen og et mindretall ønsket forsert utbygging, jf. 

Innst. S. nr. 300 (2008-2009).  

 

Ved rullering av transportplanen ble det i Meld. St. nr. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-

2023 satt av 1,5 mrd. kroner til planlegging og oppstart av Ringeriksbanen i siste seksårsperiode. 

Videre ble det slått fast at «nåværende planer for Ringeriksbanen er gjennomført med utgangspunkt 

i enkeltspor og med en hastighetsstandard på 200 km/t. Samferdselsdepartementet legger opp til 

at det gjennomføres en ny KVU hvor det også skal vurderes utbyggingsalternativer med dobbeltspor 

samt høyere hastighetsstandard, f.eks. 250 km/t, der dette ikke innebærer vesentlige merkostnader 

sammenlignet med en hastighet på 200 km/t. Valg av hastighetsstandard må ses i lys av hensynet 

til samlet reisetid på strekningen og de ulike behov banen skal dekke.» Ved behandlingen av 

meldingen uttrykte transportkomiteen at «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, 

Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, er kjent med at det tidligere er 

gjennomført konseptvalgutredning for Ringeriksbanen, men at det ikke er gått videre med 

kvalitetssikring av denne. Det er derfor ikke nødvendig med en ny konseptvalgutredning, men 
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Jernbaneverket får nå et utredningsoppdrag der det vurderes utbyggingsalternativer med 

dobbeltspor og høyere hastighetsstandard enn det som lå til grunn for konseptvalgutredningen. For 

å sikre høy fremdrift i planlegging og utbygging av Ringeriksbanen må det også vurderes om det er 

nødvendig med statlig reguleringsplan.», jf. Innst. 450 S (2012-2013).  

 

Arbeidet med å fastsette ny trasé for en firefelts E16 mellom Skaret og Hønefoss hadde også pågått 

over flere år, og i 2007 startet Statens vegvesen opp arbeidet med kommunedelplan for tiltaket. 

Som en del av kommunedelplanarbeidet ble det utarbeidet en omfattende konsekvensutredning 

med 29 alternative traséer, hvorav fire alternativer ble lagt ut for offentlig ettersyn. Det ble fremmet 

innsigelse til planforslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat, Jernbaneverket, 

Riksantikvaren, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud. NVE hadde innsigelse til 

alternativA1a og A12a. Innsigelsene er begrunnet ut fra hensynet til vassdragsmiljø og elvelandskap. 

Riksantikvaren hadde innsigelse til alt. A1a, A1b og A12b.Innsigelsene er begrunnet ut fra hensynet 

til kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Statens vegvesen hadde innsigelse til alt. A12a og 

A12b. Innsigelsene er begrunnet ut fra hensynet til kostnader. Jernbaneverket hadde innsigelse til 

alle alternativene. Innsigelsene er begrunnet ut fra hensynet til krav om felleskorridor for veg og 

jernbane. Fylkesmannen i Buskerud hadde innsigelse til alle alternativene. Innsigelsene er 

begrunnet ut fra hensynet til verneområder, naturmangfold og beslag av dyrket mark. For 

alternativA1a og A1b er også innsigelsene begrunnet ut fra hensynet til kulturlandskap. 

Jernbaneverkets merknad ble skrevet før Meld. St. nr. 26 ble lagt frem. I behandlingen av 

innsigelsene til kommunedelplanforslaget merket Fylkesmannen seg innspillene fra innstillingen til 

Stortinget om Nasjonal transportplan vedr. Ringeriksbanen og signalene fra 

Samferdselsdepartementet om at felles trasé burde vurderes. På bakgrunn av det pågående 

planarbeidet med både Ringeriksbanen og E16 anbefalte Fylkesmannen at det utarbeides og vedtas 

statlig reguleringsplan for tiltakene. Vedlegg 1 illustrerer de ulike traséalternativene for veg og bane 

som er omtalt i avsnittene over.   

 

I behandlingen av Prop. 1 S (2013-2014) forutsatte transportkomiteen at planleggingen av 

Ringeriksbanen ble utført «slik at beslutning om oppstart av prosjektet kan tas ved rullering av neste 

Nasjonal transportplan, med sikte på anleggsstart i 2018.»  Samferdselsdepartementet ba i 

tildelingsbrevet for 2014 Jernbaneverket om å følge opp komiteens merknad, og klargjorde 

premissene for oppdraget i brev av 20. desember 2013 (ref. 09/178-). Samferdselsdepartementet 

ga videre Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å koordinere planleggingen av 

Ringeriksbanen og E16 Skaret–Hønefoss, jf. brev av 27. januar 2014 (ref. 13/1973-). I oppdraget 

ble etatene bedt om å vurdere om hensynene til jordvern, et rikt naturmiljø, fortidsminner og ev. 

andre relevante forhold, samt behovet for en samlet kostnadsoptimalisering av statens 

investeringer, bør lede til felles trasé på deler av strekningen. 

 

Jernbaneverket og Statens vegvesen utarbeidet i fellesskap et fagnotat for å avklare viktige 

grenseflater mellom Ringeriksbanen og E16 Skaret–Hønefoss, der et av hovedformålene var å 

avklare om og ev. hvor det etter en faglig vurdering bør planlegges med felles korridor for veg og 

jernbane. Både egenskapene ved de ulike alternativene for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss 

og erfaringer fra andre prosjekter lå til grunn for tilrådningen. Etatene var enige om at dersom både 

bane og veg skal gå over Kroksund, burde den videre planleggingen gjennomføres som et felles 

prosjekt.. Videre anbefalte de at den videre planleggingen av et eventuelt fellesprosjekt 

gjennomføres som statlig plan.  Etatene anbefalte i sitt notat av 13. juni 2014 en planprosess som 

inkluderte kommunedelplan med konsekvensutredning av flere alternativ, deretter reguleringsplan, 

før byggeplanlegging og bygging. 

 

Samferdselsdepartementet ga i brev av 14. oktober 2014 (ref. 13/1973-) føringer for det videre 

arbeidet med prosjektet og samarbeidet mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket. Det ble 

understreket at det var svært viktig at etatene identifiserte lokale og nasjonale interesser, og 

gjennom det videre arbeidet søkte å minimere konflikter mellom disse. Den andre delrapporten, 
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datert 31. oktober 2014, drøfter korridorvalg for Ringeriksbanen og E16 Skaret–Hønefoss. Notatet 

gir et beslutningsgrunnlag for valg av felles korridor over Kroksund eller delt løsning med veg over 

Kroksund og bane via Åsa.  

 

Med bakgrunn i etatenes vurdering ble det anbefalt at Åsa-alternativet siles bort, og at videre 

planlegging gjennomføres for en felles løsning over Kroksund. En delt løsning med bane om Åsa ville 

gi høyere investeringskostnad, lengre reisetid, mindre potensial for arealutvikling og mindre 

potensial for optimalisering av løsning. I tillegg ble muligheten for synergieffekter ved et 

fellesprosjekt tillagt vekt. Den viktigste begrunnelsen for Stortingets vedtak om bane via Åsa i 2002 

var de betydelige miljøulempene en jernbane over Kroksund og gjennom Hole ville medføre, blant 

annet konflikt med Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem, som har Ramsar-status. Den gang vurderte 

man konsekvensene av bane alene. Ved å legge banen om Åsa, kunne man helt unngå de negative 

miljøkonsekvensene ved å krysse Kroksund og gå gjennom Hole. For E16 er ikke en trasé om Åsa 

aktuell, og en veg over Kroksund alene utløser mange av miljøkonsekvensene. Veg alene gir et 

mindre inngrep enn bane og veg sammen, både fordi inngrepet er smalere og fordi vegens 

kurvaturkrav gir større muligheter for lokal tilpasning enn ved en felleskorridor som tilfredsstiller 

banens kurvaturkrav. Det er likevel mye større forskjell mellom intet inngrep og veginngrepet enn det 

er mellom veginngrepet alene og et fellesinngrep ved bygging av bane og veg.  Analysene av 

arealrealterte konsekvenser som ble gjort frem til den andre delrapporten, tilsa at det finnes flere 

alternativer for felles korridor for veg og bane over Kroksund som i konsekvens ikke skilte seg 

vesentlig fra en løsning med bane om Åsa og veg over Kroksund. Samtidig ville man med en 

jernbanetrasé over Kroksund få et høyere trafikkgrunnlag og kortere reisetid enn med en bane om 

Åsa. 

 

Den tredje delrapporten ble levert januar 2015, og omfatter felles løsninger for veg og bane over 

Kroksund. Jernbaneverket og Statens vegvesen sin anbefaling baserte seg på på analysen av 

miljøkonsekvenser, kostnader og egenskaper ved infrastrukturen.   

 

Stortinget ga våren 2015 samtykke til at vedtaket om at den videre planlegging av Ringeriksbanen 

skal ta utgangspunkt i korridoren om Åsa ble opphevet, og at regjeringen tar stilling til valg av trasé 

før en formell planlegging av Ringeriksbanen blir startet opp, jf. Prop. 117 S (2014-2015) Nokre 

saker om luftfart, veg og jernbane og Innst. 313 S (2014-2015). Etter drøftinger i regjeringen ba 

Samferdselsdepartementet 30. august 2015 Jernbaneverket og Statens vegvesen om å sette i gang 

formell planlegging av Ringeriksbanen samt videre planlegging av E16 Skaret – Hønefoss. Det ble 

forutsatt at Videre planlegging tar utgangspunkt i korridor over Kroksund, Ringeriksbanen og E16 

Skaret-Hønefoss i utgangspunktet gjennomføres som fellesprosjekt, planprosessen gjennomføres 

som statlig plan og at man starter rett på reguleringsplan.  

 

På grunn av de store kultur-, landbruks- og naturverdiene i området rundt Storelva og Steinsletta ble 

Statens vegvesen og Jernbaneverket bedt om å gjennomføre et forprosjekt som ser nærmere på de 

tre alternative traséføringene over henholdsvis Helgelandsmoen, Busund og Monserud (delstrekning 

4), før det kunne tas stilling til endelig trasé også for denne delstrekningen, jf. illustrasjon i vedlegg 

2. Dette ble levert januar 2016, og etatene konkluderte med følgende: «Etatene vurderer at 

hensynet til de internasjonalt viktige våtmarkene bør vektlegges tungt. Helgelandsmolinja gir noe 

mindre negative konsekvenser for våtmarkene enn Busundlinja. I tillegg er potensialet for å finne 

egnede arealer for å kompensere for de negative konsekvensene for naturmangfoldet vurdert å 

være større ved Helgelandsmolinja. Det er også en kostnadsforskjell i Helgelandsmolinjas favør. Med 

bakgrunn i dette anbefaler Jernbaneverket og Statens vegvesen at arbeidet med reguleringsplan 

legger Helgelandsmolinja til grunn.» Etter drøftinger i regjeringen konkluderte 

Samferdselsdepartementet i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet å legge 

Helgelandsmo-alternativet (4f, jf. vedlegg 2) til grunn for videre planlegging på delstrekning 4, men 

med forutsetning om at det skulle utarbeides to alternative reguleringsplanforslag på strekningen. 
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Alternativer 

Når vi har sett oss nødt til å bruke såpass stor plass på veien frem til en beslutning om oppstart av 

reguleringsplanlegging, er dette for å understreke at det er en rekke politiske prosesser som har lagt 

føringer for utviklingen av prosjektet. Planforslaget som nå skal fastsettes søker å avveie ulike 

hensyn mot hverandre, der det igjen kan være gitt føringer i tidligere faser som påvirker 

handlingsalternativer og valg av løsninger. 

 

I sitt innspill til Jernbanedirektoratets svar på Oppdrag 1 til Nasjonal transportplan 2022-2033, Har 

Bane NOR pekt på mulige endringer i planen som kan redusere utbyggingskostnadene. Som omtalt i 

e-post fra Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen av 4. desember, omfatter dette følgende:   

• Jernbane i ny trasé, bru fra Rørvika over Kroksund, med eller uten stasjon 

• Jernbane med stasjon ved Sundvollen, kort tunnel under Gjesvaldåsen 

• Trasé som i dag med stasjon ved Vik 

• Dagsone ved Smiujordet 

• Kryssing av Storelva/Mælingen 

• Ringeriksbanen som en forkorting av Bergensbanen – uten tilkobling til Hønefoss 

Tidligere har også Statens vegvesen spilt inn mulighetene for kostnadsoptmialisering, jf. e-post fra 

Vegdirektøren av 22. november. Her identifiseres bl.a. optimalisering veglinje Elstangen-Bymoen og 

enklere kryssløsning på Ve som mulige kostnadsreduserende tiltak. 

For å sammenlikne ulike alternativer, ble det i silingsrapporten utarbeidet en konsekvensanalyse. 

Konsekvensanalysen ble utarbeidet med utgangspunkt i metodegrunnlaget i Statens vegvesen sin 

håndbok V712, og gir en tematisk gjennomgang av konsekvensene ved de ulike alternativene for 

hhv. landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser og nærmiljø og friluftsliv. I tillegg til å 

bygge på tidligere utredninger fra kommunedelplan for hhv. E16 og Ringeriksbanen, ble deler av 

materialet revidert med ny kunnskap. Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Landbruksdirektoratet og 

NVE bisto med revisjonen av kunnskapsgrunnlaget, og bidro også med å vurdere omfanget av 

inngrepene for hvert deltema. 

 

Jernbanedirektoratet mener at forslagene listet opp over i stor grad er sammenliknbare med 

alternativer som er vurdert i tidligere kommunedelplanforslag og/eller silingsrapporten. Det er 

dermed vår vurdering at også arealkonsekvensene ved disse forslagene kan sammenliknes med 

tidligere utredninger, og bør inngå i beslutningsgrunnlaget til hvorvidt man skal gå videre med 

forslagene eller ikke.  

 

For en oversikt over korridorer som er utredet tidligere viser vi til vedlegg 1 og 2, der vedlegg 1 viser 

tidligere kommunedelplanforslag og vedlegg 2 viser korridoralternativene vurdert i silingsrapporten. 

Både for veg og bane ligger de fleste av forslagene til mulige endringer i trasé- og/eller løsningsvalg 

innenfor det som i silingsrapporten er omtalt som delstrekning 2, 3 og 4. Fra arbeidet med 

konsekvensvurderingene er det også disse delstrekningene der konfliktpotensialet er størst. 

 

Delstrekning 1, jf. figur på neste side, dekker jernbanetunnelen fra Sandvika til Sundvollen, og det er 

dermed få arealkonflikter på strekningen. Det er videre et begrenset potensial for 

kostnadsreduksjoner på denne delstrekningen, da det for tunneler primært er lengde, tverrsnitt, 

geologi og behovet for vann- og frostsikring som driver kostnader. Tunnelen lagt til grunn i 

reguleringsplanforslaget følger en tilnærmet rett linje fra Kattås til Sundvollen. En tunnel til Rørvik vil 

være av tilsvarende lengde og med samme egenskaper som tunnelen til Sundvollen. Bane NOR har 

heller ikke identifisert et stort potensial for kostnadsreduksjoner på strekningen. 
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Figur 1: Delstrekning 1, alternativer i silingsrapporten (t.v.) og i reguleringsplanforslaget (t.h.) 

 

I optimaliseringsfasen, før konseptløsning for tunnel Jong–Sundvollen ble valgt, ble et stort antall 

løsninger for tunnelsystemet for strekningen Jong–Sundvollen vurdert. Flere av vurderingene var 

basert på et konsept med to enkeltsporede tunneler. Både tunnelboremaskin og konvensjonell drift 

ble vurdert som drivemetode. I denne forbindelse ble også konseptet som benyttes for Follobanen 

vurdert, men forkastet som følge av potensielt høyt utvendig trykk på strekningen mellom Rustad og 

Sundvollen, der overdekningene over tunnelen går opp mot 350 meter. Tetting av tunnel bygget med 

tunnelboremaskin på denne delen av strekningen ble ansett som svært fordyrende, og det var 

usikkerhet knyttet til hvorvidt et resultat ville bli godt nok. Det er derfor lagt til grunn drivemetode 

med konvensjonell boring og sprengning i kombinasjon med omfattende injeksjon og tetting av 

bergmassene. 

 

Med utgangspunkt i foreliggende planer og utredninger, mener Jernbanedirektoratet at potensialet 

for kostnadsreduksjoner i alternativer utenfor forslaget til reguleringsplan er lite. Det kan imidlertid 

være et potensial for videre optimalisering innenfor anleggsgjennomføring, rigg og drift.  

 

Delstrekning 2 inneholder løsninger for kryssing av Kroksund, jf. figur 2 på neste side. Tettstedene 

Sundvollen og Kroksund utgjør bebyggelsen på begge sider av sundet mellom Tyrifjorden og 

Steinsfjorden. E16 går i dag gjennom Sundvollen og i bru og fylling over Kroksund. Kroksundet er et 

mye brukt friluftsområde, særlig i sommerhalvåret, og det er kulturmiljøer og naturmiljøer med høy 

verdi knyttet til blant annet vassdrag og samferdsel i området. 

 

Både for veg og bane er kryssingen av Kroksund i innspillet til Oppdrag 1 identifisert som et område 

der alternative løsninger kan gi kostnadsbesparelser. For vegen er det anslått at en optimalisert 

veglinje fra Elstangen til Bymoen har et innsparingspotensial på 1 mrd. kroner sammenliknet med 

forslaget i reguleringsplanen. For jernbanetrasé med bru fra Rørvik er innsparingspotensialet anslått 

til 1,5-1,8 mrd. kroner, avhengig av om det bygges stasjon ved Vik eller ikke. Ny løsning for både veg 

og bane er av etaten/foretaket vurdert som krevende å gjennomføre som følge av hensynet til ikke-

prissatte konsekvenser og tidligere planprosesser. 
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Figur 2: Delstrekning 2, alternativer i silingsrapporten (t.v.) og i reguleringsplanforslaget (t.h.) 

 

I silingsrapporten ble det vurdert felles løsning med parallelle bruer og delte løsninger der banen 

krysser over Sundøya parallelt med dagens E16, mens ny vegbru går enten fra Rørvik eller 

Elstangen: 

• Alternativ 2a-d: Veg fra Elstangen (2a), Jernbane ved Sundøya (2d) 

• Alternativ 2b-b: Veg og jernbane på parallelle bruer fra Rørvik (2b og 2b) 

• Alternativ 2c-d: Veg fra Rørvik (2c), Jernbane ved Sundøya (2d) 

I alternativet med felles trasé via Rørvik ble det lagt til grunn at stasjonen bli etablert på Vik. For 

banetraseen over Sundøya var stasjonsplassering på enten Sundvollen eller Vik vurdert. 

 

Etter Jernbanedirektoratets vurdering er sammenfaller forslaget fra Bane NOR om bru fra Rørvik til å 

sammenfalle med jernbaneløsningen i alternativ 2b fra silingsrapporten.  Vi antar videre at en 

optimalisert veglinje fra Elstangen til Bymoen kan sammenliknes med alternativ 2a i 

silingsrapporten. En jernbanetrasé lik 2b lå også til grunn for kommunedelplanarbeidet for 

Ringeriksbanen på slutten av 1990-tallet. Kryssing av Kroksund inngår også i 

kommunedelplanforslaget for E16 fra 2012. De arealmessige konsekvensene av forslagene er 

dermed godt belyst i tidligere utredninger.  

 

I tråd med Statens vegvesen sin håndbok V712, gir konsekvensvurderingene i silingsrapporten en 

tematisk gjennomgang av konsekvensene ved de ulike alternativene for hhv. landskapsbilde, 

naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser og nærmiljø og friluftsliv. Der veg og bane er vurdert i felles 

trasé, blir arealinngrepet større enn dersom veg eller bane hadde blitt vurdert isolert. Til tross for 

dette er det i tidligere utredinger vist til at enten veg eller bane alene utløser konsekvenser, og at 

konsekvensene dermed ikke nødvendigvis er vesentlig større for et fellesprosjekt enn for et rent veg- 

eller baneprosjekt.  

 

For landskapsbilde er det særlig hvordan tiltaket er forankret i landskapets hovedform, og dermed i 

hvor stor grad det oppfattes som en barriere, som tillegges vekt. I kryssingen av Kroksund vil lengde 

og konstruksjonsform på bruene, og hvordan disse henger sammen med landskapet rundt, være 

avgjørende for vurderingen. En rett vegbru fra Elstangen vil være om lag 1,2 km lang, og vil fremstå 

som en dominerende barriere i sundet. På samme måte vil en jernbanebru ved Rørvik ha 
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dimensjoner som harmonerer dårlig med landskapets skala. I tillegg ligger fremdeles dagens 

fjordkryssing over Sundøya i landskapsrommet, noe som forsterker barrierevirkningen av tiltaket.  

 

For naturmiljø er det særlig områdets landskapsøkologiske verdi for fugl, viktige naturtyper 

(kalkskog, strandeng og rødlistearter) som har verdi. En lang vegbru fra Elstangen til Fekjæråsen kan 

gi noe konflikt med elgtrekk over Kroksund, men unngår trolig konflikt med naturverdier ved 

Fekjæråsen. For en jernbanebru ved Rørvik er det ikke påvist naturverdier utover det ordinære. 

 

Sundvollen skiller seg ut som et område med høy kulturverdi, men fremstår som fragmentert og med 

lav sårbarhet. Miljøene på østsiden av sundet har liten til middels verdi. Både den alternative 

bruløsningen for veg og for bane vurderes å ha liten negativ konsekvens. 

 

For naturressurser er det særlig dyrket mark ved Rudstangen som har verdi. En lang vegbru fra 

Elstangen har liten konflikt med landbruksverdier innenfor delstrekningen. En jernbanebru ved 

Rørvik har konflikt med landbruksverdier knyttet til nedbygging av dyrket mark og forventet inngrep 

nord for Rudstangen. I tillegg til arealbeslag vil tiltaket medføre oppdeling av dyrket mark i mindre 

teiger. 

 

Verdien av nærmiljø og friluftsliv i området er tett knyttet til fjordrommet rundt Kroksund. Det vektes 

som negativt for friluftsliv at tiltakene legger beslag på arealer ved vann, da det forringer 

bruksmulighetene, attraktiviteten og opplevelseskvalitenene. I tillegg vil økt støy gi redusert kvalitet 

for nærmiljø og forringer attraktiviteten og opplevelseskvalitetene. Negative konsekvenser ved 

løsningen med lang vegbru fra Elstangen er knyttet til bruken av selve tangen og beslaglegging av 

arealer i strandsonen, men omfanget er totalt sett lite negativt. Det samme gjelder alternativ 

jernbanetrasé over Rørvik.  

 

Tabellen under oppsummerer konsekvensene av de ulike alternative løsningene for veg og bane slik 

de ble vurdert i silingsrapporten. Siden det er den samlede konsekvensen for de tre veg- og 

banekombinasjonene som ble sammenliknet, gir ikke bildet et fullstendig inntrykk av 

konsekvensene ved hhv. ny veg- og banetrase isolert.  

 

Tabell 1: Oppsummering av arealkonsekvenser for delstrekning 2 (fra silingsrapporten) 

 

For nærmere omtale av konsekvensene i delstrekning 2 viser vi til kap. 4.3 i silingsrapporten.  

 

Etter Jernbanedirektoratets vurdering balanserer det foreliggende reguleringsplanforslaget de 

arealmessige konsekvensene på en god måte, og løsninger utenfor planen vil isolert sett gi større 

negative konsekvenser, ikke minst for verdiene landskapsbilde og naturressurser. Ved trasévalget 

for jernbanen er også stasjonsetablering tillagt vekt. En stasjon på Sundvollen gir større potensial for 

tettstedsutvikling enn en løsning med stasjon på Vik eller en løsning med jernbane om Åsa, og vil 

dermed også i større grad bidra til å bygge opp under nytten av tiltaket. Dette ble tillagt vekt i 

Samferdselsdepartementets beslutning om å legge alternativ 2d, jf. kart over, til grunn for 

jernbanekryssingen. Videre viser kostnadsestimatene i silingsrapporten at basiskostnaden ved en 

kryssing på Sundvollen er lavere enn en kryssing ved Rørvik. Forslaget om innsparingspotensialet 
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ved en kryssing ved Rørvik er som vist i Bane NORs innspill heftet med en betydelig usikkerhet (± 40 

pst). Med bakgrunn i kostnadsestimatene fra silingsrapporten, merkostnaden ved ny planlegging og 

det store usikkerhetsspennet stiller Jernbanedirektoratet spørsmål ved innsparingspotensialet. 

Siden en kryssing ved Rørvik umuliggjør en stasjon ved Sundvollen, anbefaler Jernbanedirektoratet  

at det ikke jobbes videre med et slikt alternativ. 

 

Delstrekning 3 Delstrekningen omfatter landskapsrommene mellom de to høydedragene 

Gjesvalåsen og Viksåsen/Biliåsen, jf. figur under. Området preges i vest av de store 

landbruksområdene på Gjesvalhalvøya. I øst ligger Vik med senterstruktur og omkringliggende 

boligområder vendt mot Steinsfjorden. 

Figur 3: Delstrekning 3, alternativer i silingsrapporten (t.v.) og i reguleringsplanforslaget (t.h.) 

 

Fire av de alternative innsparingsforslagene Bane NOR peker på, ligger i delstrekning 3: To 

alternativer med stasjon ved Vik, jernbane med stasjon ved Sundvollen og kort tunnel under 

Gjesvaldåsen og dagsone ved Smiujordet. Videre påvirker også ev. andre løsninger i delstrekning 2 

linjeføringen i delstrekning 3. I silingsrapporten ble det utredet tre løsningsprinsipp: 

• Bane og veg i dagen vest for Vik (3a + 3b) 

• Bane i tunnel (3c), veg i dagen (3a) 

• Bane og veg i tunnel (3c eller 3d, avhengig av løsning i delområde 4) 

Også i denne delstrekningen ligger veg og bane i hver sin trasé i noen av alternativene. Hovedskillet i 

konsekvensvurderingen går mellom trasé i dagen og i tunnel. I tillegg skilles det på alternativer med 

og uten dagsone og jernbanestasjon i Vik. I silingsrapporten er alternativer med stasjon ved Vik 

vurdert for alle alternativene. Videre er det i alternativ 3d lagt til grunn kort tunnel under 

Gjesvaldåsen og stasjon ved Vik. En slik løsning ble også vurdert ifm. Kommunedelplanarbeidet på 

slutten av 1990-tallet. Dagsone ved Smiujordet var videre ett av traséalternativene i 

kommunedelplanen for E16 i 2012. Som for delstrekning 2 oppsummeres konsekvensvurderingen 

for de ulike alternativene under.   

 

Landskapsverdiene som er registrert her knytter seg i første rekke til åsryggene, til fjordrommet og til 

det sammenhengende kulturlandskapet. Områder med jordbruksareal og spredte boliger har normal 

landskapsverdi, mens sentrum og vegarealer er vurdert å ha redusert visuell verdi. Det er altså de 

landskapselementene som i stor skala definerer stedet som har stor verdi, og som vil være mest 

sårbare for inngrep. Arealer med middels og lav verdi omfatter ikke elementer eller strukturer som er 

vesentlige for å ivareta en helhetlig landskapsverdi i området. Ved et større omfang av trasé i dagen, 
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være seg for veg, bane eller begge, vil tiltaket dele opp og bli dominerende i landskapsrommet. 

Tiltaket ble i silingsrapporten vurdert å sprenge dette landskapets skala, og å påføre det et inngrep 

som ikke kan forankres i terreng eller eksisterende strukturer.  

 

For naturmiljø vil traséløsninger i dagen vil gi ødeleggelse av biotop og reduksjon i 

landskapsøkologiske sammenhenger, skog med landskapsøkologiske verdier bli delt opp, og det 

forventes at lokaliteter med rødlistede arter vil forsvinne. Omfanget ble vurdert samlet som stort 

negativt og konsekvens å være middels til stort negativ. 

 

Kulturmiljøet i området er, med unntak av tettstedet Vik, vurdert å ha middels til stor verdi, og 

landskapet er sårbart for inngrep. I alternativ med dagsone over Smiujordet kommer traséen i 

konflikt med miljø med stor verdi bestående av gårdsbruk med gammel struktur og spor av 

forhistorisk bruk. Selv om ikke hele miljøet vil bli ødelagt, vil det brytes sterkt opp. Dersom både veg 

og bane legges i dagen i omrpådet, vil det negative omfanget økes. Videre nordover kommer også 

dagsoner i nærføring til miljøer med forhistoriske kulturminner. Dagsoner i området vil bryte den 

indre sammenheng mellom ulike kulturmiljøer i et større kulturlandskap som samlet er vurdert til 

middels til stor verdi. 

 

For temaet naturressurser vil alternativer med trasé i dagen over Smiujordet eller forbi Vik medføre 

nedbygging av store areal dyrket mark med svært god kvalitet. Dersom både veg og bane begge 

legges i dagen forventes det at ytterligere areal mellom veg og bane vil gå ut av drift som følge av 

fragmentering. Alle alternativer med dagløsning er dermed vurdert å ha stor eller middels til stor 

negativ konsekvens.   

 

I vurderingen av konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv, understrekes det at trasé i dagen skaper 

også en barriere mellom Vik og områdene nærmere Tyrifjorden. I tillegg blir områdets attraktivitet 

både som boligområde og som turområde blir forringet, både på grunn av omfanget av tiltaket og 

som følge av økt støy. Traséene skaper en barriere mellom friluftsområdene på begge sider og 

utsetter store deler av friluftsområdet for støy. Støyen vil forringe attraktiviteten og 

opplevelseskvalitetene i området. Området har mest verdi for hus og hytteeierne i området. Samtidig 

vil ny E16 vil gi mindre støy på den eksisterende vegen forbi Vik og Steinsåsen og vegen vil som følge 

av mindre trafikk også oppleves mindre som en barriere mot fjorden. På grunn av at anleggene for 

veg og bane er så store vurderes dette imidlertid ikke å kunne påvirke den samlede konsekvensen. 

Samlet vurderes alternativet til å ha middels negativ konsekvens. 

 

Inngrepene som stasjonen medfører har noen negative konsekvenser for landskapsbilde, naturmiljø 

og naturressurser. Stasjon på Vik kan bidra til økt utbyggingspress, som igjen kan gi arealbeslag 

utover det som er vurdert i denne utredningen. 

 

For nærmere omtale av konsekvensene i delstrekning 2 viser vi til kap. 4.3 i silingsrapporten 

 

Tabell 2: Oppsummering av arealkonsekvenser for delstrekning 3 (fra silingsrapporten)  
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Vegvesenet anbefalte i 2012 en vegtrasé i dagen forbi Vik. Da planforslaget var på høring i 2013, 

kom det innsigelser knyttet til konsekvenser for dyrka mark, naturmiljø og kulturmiljø. I forbindelse 

med behandling av forslagene til kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss anbefalte Hole 

kommunestyre i sin behandling 4.11.2013 et alternativ med lang tunnel forbi Vik. 

 

Delstrekning 3 er den eneste delstrekningen der avbøtende tiltak, det vil si tunnel, kan ta bort 

tilnærmet alle negative miljøkonsekvenser. Ulempen ved dette er økte kostnader til investering, drift 

og vedlikehold.  

 

Ved trasévalget for fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss ble hensynet til 

landbruksressurser og jordvern tillagt svært stor vekt, både på delstrekning 3 og delstrekning 4 

omtalt under. Som konsekvensvurderingen viser vil alle løsninger med dagsone på denne 

delstrekningen ha store negative konsekvenser for tema naturressurser. Merkostnaden ved 

kulvert/tunnel på delstrekningen ble i fastsettelsen av trasé veid opp mot arealkonsekvensene av 

dagsone. De store negative arealkonsekvensene for dagsoner, samt erfaringene fra 

kommunedelplanarbeidet for E16 i 2012, tilsa at det ikke var nærliggende å se for seg at det fattes 

et planvedtak som åpner for dagsone på denne delstrekningen. Et viktig premiss for planleggingen 

har vært samordne interesser og minimere konflikt, jf. mandat fra Samferdselsdepartementet 

(2014).   

 

Delstrekning 4 omfatter det åpne slette- og elvelandskapet fra og med Steinsåsen i sør og nordover 

til Styggedalen, jf. illustrasjon i figur 4. Dette er et område med svært stort konfliktpotensial. De 

alternative traseene i silingsrapporten går gjennom et område med natur-, landbruks-, og 

kulturverdier av nasjonal og internasjonal betydning, og viktige funksjoner for lokalt friluftsliv og 

nærmiljø.  

 

Figur 4: Delstrekning 4, alternativer i silingsrapporten (t.v.) og i reguleringsplanforslaget (t.h.) 
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ze tre alternative linjene medfører alle betydelige negative ikke-prissatte konsekvenser. 

Samferdselsdepartementet ba derfor etatene utrede de tre linjene med vekt på å «identifisere 

avbøtende og kompenserende tiltak knyttet til landbruks-, kultur- og naturverdiene samt 

vannførselen i området.» forut for trasévalg på strekningen. Statens vegvesen og Bane NOR har ikke 

spilt inn muligheten for kostnadsreduksjoner i trasé utenfor reguleringsplanforslaget, men har 

identifisert at valg av løsning for kryssing av Storelva/Mælingen som et mulig kostnadsreduserende 

tiltak.  

 

I reguleringsplanforslaget er det utredet to alternative løsninger for kryssing av området. Lang bru og 

kombinasjon av bru og fylling. De to ulike løsningene vil påvirke verdiene på like og ulike måter. Det 

er utarbeidet to reguleringsplanforslag for strekningen, og ved fastsettelse av reguleringsplanen må 

de ulike hensynene veies mot hverandre. Etatene har her identifisert et mulig kuttpotensial ved en 

vurdering av lengde på bru og fylling. Forslaget er imidlertid beskrevet som krevende. 

 

De to alternativene vil påvirke landskapsverdien noe ulikt, og det er fordeler og ulemper ved begge. 

Konsekvensgraden blir ikke vesentlig ulik, selv om lang bru vurderes som noe mindre konfliktfylt enn 

bru og fylling. Den største ulempen ved lang bru er søyleskogen den danner over Mælingen, mens 

kombinasjonen fylling/bru vil forringe lesbarheten og synligheten på tvers av den flate elvesletta. 

Konsekvensene for naturmiljø i dette området er betydelige. Anleggelsen av veg og bane vil føre til 

store terrenginngrep, og vernede eller foreslått vernede naturområder i Nordre Tyrifjorden 

våtmarkssystem vil bli direkte berørt. Betydelige negative konsekvenser er knyttet til Storelva, 

Synneren og Mælingen, samt en viktig sandfuruskoglokalitet i den bratte skråningen opp mot 

Prestemoen.  

 

Det er svært store naturverdier på Storelvas elvesletter, med en rekke sjeldne og rødlistede 

naturtyper og landskapsformer. Området utgjør en del av Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem, som 

består av flere eksisterende naturreservater: Synneren, Juveren, Lamyra, Averøya og 

Karlsrudtangen. Storelva og Domholtevja er foreslått vernet som en del av dette våtmarkssystemet. 

Samtlige av disse verneområdene har status som Ramsar-områder, dvs. områder som inngår i 

internasjonale vernekonvensjoner. Området er svært verdifullt for en rekke arter av vanntilknyttet 

fugl og har stor betydning både som hekkeområde og som raste- og beiteområde under trekket vår 

og høst. Synneren er et svært godt beiteområde for våtmarksfugler og utmerker seg både når det 

gjelder antall fugl og antall sjeldne og truede arter og Storelva er et viktig overvintringsområde når 

Steinsfjorden og Tyrifjorden fryser til. Den flomutsatte kulturmarka på Mælingen er et velkjent beite- 

og hekkeområde for flere rødlistede fuglearter. 

 

For tema kulturmiljø kommer tiltaket i berøring med jordbrukslandskap med kulturhistoriske verdier 

som tun og husmannsplasser, samt nylig registrerte automatisk fredete kulturminner. Området er 

dermed vurdert å ha middels verdi. De to ulike alternativene har tilnærmet lik konsekvens for 

kulturmiljøet, og gir ikke forskjell i samlet vurdering av alternativene. 

 

Naturressurser i området er i hovedsak knyttet til fulldyrkede arealer på Mælingen. Dette er 

forholdsvis store sammenhengende jordbruksarealer med svært god jordsmonnskvalitet. I tillegg er 

Storelva en betydelig vannressurs, sammen med grunnvannsressursen som strekker seg fra 

Tyrifjorden og i et bredt belte helt til Randsfjorden. Begge planalternativ innebærer permanent 

arealbeslag og oppstykking av sammenhengende fulldyrkede arealer, men med en bro over hele 

Mælingen er barriereeffekten og arealbeslag mindre enn for et planalternativ delvis på fylling. 

 

For nærmiljø og friluftsliv vil konsekvensen av tiltaket primært være knyttet til arealbeslag, 

barrierevirkning og støy. Løsningen med lang bru vurdert til å ha noe mindre negative virkninger enn 

kombinasjonen bru/fylling, men forskjellen er ikke stor nok til å gi utslag på konsekvensgrad.  
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For nærmere omtale av konsekvensene i delstrekning 4 viser vi til reguleringsplanforslaget med 

konsekvensutredning. Tabellen under oppsummerer arealkonsekvensene. 

 

Tabell 3: Oppsummering av arealkonsekvenser for kryssing av Mælingen (fra reguleringsplanforslaget). 

Alternativ A er lang bru, mens alternativ B er kombinasjon av bru og fylling 

 

For kryssingen av Storelva og Mælingen er det som nevnt utarbeidet to alternative 

reguleringsplanforslag. Alternativet med bru i kombinasjon med fylling er i reguleringsplanen 

optimalisert for å sikre teknisk gjennomførbarhet og redusere de negative virkningene ved 

alternativet. Det kostnadsreduserende potensialet for tiltaket er ikke knyttet til valget mellom lang 

bru eller bru/fylling, men snarere begrenset til en ny vurdering av utformingen av løsningen med 

bru/fylling. En løsning med lengre fylling og kortere bru vil kunne gi ytterligere negative konsekvenser 

enn det som er illustrert over.  

 

Delstrekning 5, jf. figur under, dekker strekningen fra Styggedalen til Hønefoss. På denne 

strekningen ligger veg og bane hevet opp fra slettelandskapet i sør, og går gradvis over fra flat 

terrasse på Prestemoen til et mer kupert ravineterreng lenger nord. Landskapet veksler mellom 

skogkledde naturområder og store, sammenhengende kulturlandskap. Det er vurdert én løsning for 

E16 noe vest for dagens veg. For bane omfatter delstrekningen innføring til Hønefoss stasjon, 

kobling mellom Ringeriksbanen, Randsfjordbanen og Bergensbanen og hensettingstiltak. Det ble 

ikke gjennomført en konsekvensanalyse for delstrekningen i silingsrapporten, men den er behandlet 

i konsekvensutredningen i reguleringsplanen. Strekningen er den mest komplekse av dagsonene, 

med svært ulike problemstillinger; traséene går gjennom naturpreget landskap, verdifulle 

kulturlandskap, spredtbygd landskap og urbane områder. Anlegget omfatter både trasé på terreng, 

med store terrengendringer, en rekke konstruksjoner og kryssområder, stasjonsområder, samt 

hensettingsområde for tog. Bane NOR har pekt på muligheten for å utsette bygging av Storskjæringa 

eller å bygge Ringeriksbanen uten påkobling til Randsfjordbanen og eksisterende stasjon i Hønefoss 

som mulige kostnadsreduserende tiltak. 

 

Figur 5: Delstrekning 5, alternativer i silingsrapporten (t.v.) og i reguleringsplanforslaget (t.h.) 

 

Landskapsbildet i flere delområder er vurdert å bli sterkt forringet med middels til stort negativt 

omfang. Samtidig er allerede veg og bane viktige elementer i terrenget i dag. Tiltaket har derfor 

gjennomgående lav negativ konsekvensgrad gjennom strekningen. 

 

på  
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For naturmiljø vil det planlagte tiltaket på delstrekningen medføre betydelige terrenginngrep i form
av store skjæringer og fyllinger. De største negative konsekvensene knyttes til de omfattende
arealbeslagene gjennom den verdifulle sandfuruskogen på Prestemoen. Inngrepene vil i tillegg føre
til tap av leve- og beiteområder for vilt. Omfattende terrenginngrep vil påvirke vannkvaliteten i lokale
bekker og svekke ravinenes lesbare geologiske landskapsform.

Tiltaket på strekningen i griper også inn i verdifulle kulturmiljø. De negative konsekvensene for
kulturminner og kulturmiljø er knyttet til både indirekte og visuell påvirkning og direkte konflikt ved
etablering av veg, bane, stasjonsområder og massedeponering. Tiltaket kommer i en mindre direkte
konflikt med nylig påvist kulturminnelokalitet innenfor kulturmiljøet ved Veien kulturminnepark.
Konsekvensutredningen peker her på større negative konsekvenser av tiltaket som følge av
nærføring til formidlingssenter og fornminneområder med stor kulturhistorisk verdi.

Naturressursene i området er knyttet til til skogsområdene på Prestemoen med to store
innmarksteiger på hver side av tiltaket. Nord for Styggedalskrysset er det store sammenhengende
arealer med fulldyrket jord. De viktigste konsekvensene knytter seg til hvordan tiltaket er lagt over
Sørumjordene vest for Hønefoss. Her medfører Ringeriksbanen med hensettingsspor, og E16/rv.7
med kryssområder og sideareal store permanente arealbeslag. Dette er området som gir størst
negativkonsekvens for naturressurser i prosjektet.

For nærmiljø og friluftsliv har tiltakene på strekningen både positive og negative konsekvenser. Det
er overveiende negative konsekvenser knyttet til alle nærmiljø og friluftsområder som får økt støy og
andre nærføringsulemper fra veg og bane. For de viktigste ferdselsårene for gående og syklende, og
for Hønefoss sentrum og jernbanestasjon, er tiltakene i planen i hovedsak vurdert som positive.

Tabell 4: Oppsummering av arealkonsekvenser for trasé inn mot Hønefoss (fra reguleringsplanforslaget)

En viktig begrunnelse for beslutningen om å starte opp planleggingen av Ringeriksbanen er at
tiltaket skal knytte bo- og arbeidsmarkedet på Ringerike tettere opp mot Oslo-området. Regjeringen
Stoltenberg besluttet desember 2013 at Ringeriksbanen skal inngå som en del av InterCity-
strekningene, jf. Prop. 1 S (2014-2015). De konseptuelle egenskapene ved InterCity-utbyggingen er
dermed lagt til grunn for prosjektet. Forslaget om Ringeriksbanen som først og fremst en forkortelse
av Bergensbanen, uten tilkobling til dagens stasjon ved Hønefoss, vil medføre at Hønefoss får blir
dårligere knyttet til banen enn det som er lagt til grunn ved beslutningen om oppstart av
planleggingen. TØI har i en rapport (2018) diskutert om og hvordan sentral og ikke-sentral
lokalisering av stasjoner i byene i InterCity-området kan påvirke mulighetene for å nå mål om å
styrke jernbanens konkurransekraft, binde byene i InterCity-området bedre sammen og bygge opp
under målsettinger knyttet til byutvikling. I rapporten er det funnetat sentral lokalisering av stasjoner
kan bidra til at disse målene nås, mens ikke-sentral lokalisering av stasjoner kan gjøre det
vanskeligere å nå målene.

Jernbanedirektoratets vurdering av forslaget er at det bryter med en fundamental målsetning ved
prosjektet. Å ikke bygge stasjon ved Hønefoss vil gi et svakere passasjergrunnlag, og dermed
redusert samfunnsøkonomisk lønnsomhet, for banen. Forslaget om å utsette byggingen av
Storskjæringa vil i utgangspunktet ikke gi en kostnadsreduksjon, men snarere en utsatt investering.
Hvorvidt det vil være mulig å gjennomføre trafikkavviklingen av det tenkte togtilbudet med å utsette
denne investeringen bør vurderes nærmere. Det er imidlertid nærliggende å tro at en senere
utbygging vil bli mer kostnadskrevende enn om tiltaket blir gjennomført som en del av
Ringeriksbaneprosjektet.
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Oppsummering og anbefaling 

Som omtalt i etatenes svar på Oppdrag 1, peker Statens vegvesen og Bane NOR på muligheten for 

kostnadsbesparelser dersom man vurderer tiltak utenfor planområdet. Enkelte av de skisserte 

løsningene har tidligere blitt vurdert og forkastet, blant annet som følge av manglende 

måloppnåelse, negative ikke-prissatte virkninger og/eller gjennomførbarhet. Videre er det i valget av 

trasé lagt vekt på en linjeføring som søker å balansere ulike hensyn mot hverandre. Flere av 

alternativene det ble pekt på, ville også normalt ha vært gjenstand for en grundig vurdering i en 

kommunedelplanprosess. Etatene anbefalte i sitt notat av 13. juni 2014 en planprosess som 

inkluderte kommunedelplan med konsekvensutredning av flere alternativ, deretter reguleringsplan, 

før byggeplanlegging og bygging. Det ble i notatet vist til man ved å hoppe over 

kommunedelplanfasen og gå rett på reguleringsplanlegging av ett alternativ, kan få en vesentlig 

kortere planleggingstid (anslagsvis 2 1⁄2 år). Samtidig vil en ulempe med denne fremgangsmåten 

være at man må velge én løsning før man konsekvensutreder denne på reguleringsplannivå i stedet 

for å velge en av flere løsninger med grunnlag i en konsekvensutredning på kommunedelplannivå. 

 

Etter drøftinger i regjeringen valgte Samferdselsdepartementet at man for prosjektet 

Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss skulle gå rett på reguleringsplanlegging. Bakgrunnen for 

dette var blant annet å vise at man gjennom en mer aktiv bruk av plan- og bygningsloven kunne ta 

grep for å korte ned planleggingstiden i store infrastrukturprosjekter. Hvis man går enda lengre 

tilbake i utredningskjeden medvirker også Stortingets vedtak om at en konseptvalgutreding for 

Ringeriksbanen ikke var nødvendig at ev. andre løsninger, som ikke var forankret i tidligere 

utredninger og planer, ble funnet.  

 

Forslagene fra Bane NOR og Statens vegvesen til alternative løsninger er ikke gjennomarbeidet på 

samme måte som alternativer i silingsrapport eller reguleringsplanforslag, og det hefter til dels 

betydelig usikkerhet ved det mulige innsparingspotensialet. Enkelte av forslagene likner imidlertid 

på alternativer i silingsrapporten, og for noen av forslagene er kostnadsanslaget i silingsrapporten til 

og med høyere enn for det valgte traséalternativet. Dette gjelder som nevnt blant annet anslaget i 

delstrekning 2, kryssing av Kroksund.  

 

Veg og/eller jernbane gjennom Hole og Ringerike kommuner vil uansett medføre betydelige 

miljøkonsekvenser, både ved separate traseer og ved felles korridor. Tidligere utredninger viser at 

det ikke er mulig å unngå konflikter med de store verdiene i området. Innsigelsene som har kommet 

til det tidligere planforslaget for E16 Skaret–Hønefoss tilsier at det er stor sannsynlighet for at det 

fremdeles vil være svært stor konflikt knyttet til eventuelle andre framtidige samferdselsplaner 

gjennom det samme området. Det er Jernbanedirektoratets vurdering at det vil være svært krevende 

å få aksept for en ny planprosess med andre trasévalg enn det foreliggende 

reguleringsplanforslaget. Det er dermed en særdeles stor risiko knyttet til en beslutning om å 

planlegge deler av strekningen på nytt.  

 

Gitt de store verdiene i området en veg og bane vil krysse, har det gjennom utrednings- og 

planleggingsarbeidet vært en bred involvering av miljømyndigheter, landbruksmyndigheter, 

kulturminnemyndigheter og vassdrags- og energimyndigheter. Det er uvisst hvordan disse vil stille 

seg til de alternative forslagene, men med utgangspunkt i tidligere innspill legger 

Jernbanedirektoratet til grunn at det vil være svært krevende å finne støtte hos noen av 

innsigelsesmyndighetene til endringsforslagene fra Bane NOR og Statens vegvesen. 

 

I oppdragsbrevet av 30. august 2015, har Samferdselsdepartementet understreket at «[en] 

realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. Samferdselsdepartementet 

forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler 

på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid 

legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig.» Ringerike og Hole kommune har lagt ned 

betydelige ressurser i å legge til rette for befolkningsvekst og stedsutvikling. De alternative 
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løsningene uten stasjon, være seg på Sundvollen eller i Hønefoss, vil bli møtt med betydelig 

motstand lokalt. En stasjon ved Sundvollen gir også bedre muligheter for stedsutvikling enn en 

stasjon ved Vik. En slik løsning vil også medføre at InterCity-egenskapene ved banen og formålet 

med tiltaket om å knytte Ringerike tettere sammen med Oslo, vil falle bort. I de 

samfunnsøkonomiske analysene i Silingsrapporten er om lag 40 pst. av nytten ved tiltaket knyttet til 

InterCity-reiser, og en slik løsning vil svekke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved prosjektet. 

Jernbanedirektoratet vil dermed fraråde alternativer uten stasjoner på Sundvollen og Hønefoss.    

 

Tabell 5 under oppsummerer innspillene til mulige kostnadsreduserende tiltak i eller utenfor 

planområdet som redegjort for i felles notat fra Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet av 4. 

desember 2019. 

 

Tabell 5: Oppsummering av Innspill til mulige kostnadsreduserende tiltak og konsekvenser 

Tiltak Innsparings-

potensial 

Usikkerhet Fremdrift Konsekvenser/kommentarer 

Optimalisering veglinje 

Elstangen-Bymoen 

1 mrd. kr. ± 40 pst. Ny regulerings-

plan, 3-5 år 

Svært store arealkonsekvenser 

Enklere kryssløsning på 

Ve 

250 mill. kr.  Omregulering, noe 

fremdrifts-

konsekvens 

En «dårligere» løsning sett med TS-øyne. 

Krever fravik 

Smalere vegprofil 

redusert skulder-

bredde og midtdeler 

350 mill. kr  Usikker fremdrifts-

konsekvens 

Krever fravik. Lite sannsynlig at det vil 

bli innvilget på en så trafikkert veg.  

Dagsone ved 

Smiujordet 

350 mill. kr. ± 30 pst Ny regulerings-

plan, 3-5 år 

Svært store arealkonsekvenser 

Utsette bygging av 

Storskjæringa 

450 mill. kr.  Innenfor gjeldende 

plan, mindre 

fremdrifts-

konsekvens 

Mindre arealkonsekvenser. Utsatt 

investering. En ev. senere utbygging kan 

bli komplisert og kostnadsdrivende.  

Trasé som i dag med 

stasjon ved Vik 

200 mill. kr. ± 30 pst Ny regulerings-

plan, 3-5 år 

Store arealkonsekvenser. Lavere 

måloppnåelse. 

Jernbane med stasjon 

ved Sundvollen, kort 

tunnel under 

Gjesvaldåsen 

700 mill. kr. ± 40 pst Ny regulerings-

plan, 3-5 år 

Svært store arealkonsekvenser  

Jernbane i ny trasé, bru 

fra Rørvika over 

Kroksund, stasjon ved 

Rørvika eller Vik 

1,5 mrd. kr. ± 40 pst Ny regulerings-

plan, 3-5 år 

Svært store arealkonsekvenser. Lavere 

måloppnåelse 

Jernbane i ny trasé, bru 

fra Rørvika over 

Kroksund, uten stasjon 

350 mill. kr. ± 20 pst Ny regulerings-

plan, 3-5 år 

Svært store arealkonsekvenser. Lavere 

måloppnåelse 

Ringeriksbanen som en 

forkorting av 

Bergensbanen -  uten 

tilkobling til Hønefoss  

1,5 mrd. kr 

(grovt anslag) 

 Usikker fremdrifts-

konsekvens 

Utsatt investering. En ev. senere 

utbygging kan bli komplisert og 

kostnadsdrivende. Lavere 

måloppnåelse. 

Kryssing av 

Storelva/Mælingen 

100 mill. kr  Omregulering, 1-2 

år.  

Svært store arealkonsekvenser 

 

Det er høy usikkerhet knyttet til innsparingspotensialet ved de alternative forslagene (± 30–40 pst.). 

Videre vil det også være en høy kostnad ved å sette i gang en ny planlegging av tiltaket, tidligere 

anslått til om lag 1 mrd. kroner og 3-5 års forsinkelse. Sett sammen med de betydelige 

arealkonsekvensene ved de skisserte alternativene, mener Jernbanedirektoratet at det vil være 

svært lite å tjene på å starte planleggingen av veg og/eller bane på nytt. Reguleringsplanforslaget 

representerer den beste helhetlige løsningen for samfunnet for en veg og bane på strekningen. 
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Jernbanedirektoratet mener samtidig at det bør arbeides videre med å finne kostnadsreduksjoner 

innenfor planen, og vil særlig utfordre Bane NOR med tanke på kostnader knyttet til 

anleggsgjennomføring, rigg og drift. 

 

Ulempene ved å vurdere løsninger utenfor det vedtatte planområdet er mange og kan deles i ulike 

hovedkategorier: Politiske/omdømmemessige, juridiske/prosessuelle, kostnadsmessige og 

fremdriftsmessige. 

 

Politisk/omdømmemessig vil det være krevende å gå videre med alternative løsninger. Dersom man 

nå, etter flere års reguleringsplanlegging og lokal/regional forventningsbygging vedtar å utrede 

løsninger utenfor det vedtatte planområdet, vil dette ha dramatiske konsekvenser for tilliten til 

samferdselsetatene og statlig planlegging generelt. Vi tillater oss å minne om at transportetatene i 

tidlig prosjektfase (juni 2014) anbefalte utarbeiding av en felles kommunedelplan for aktuelle 

traseer, fordi vi mente det var betydelig risiko forbundet ved å gå direkte på reguleringsplan i en 

plansak med så høye prosjektkostnader og så store miljøkonflikter som denne. Slik vi ser det er 

regjeringens føringer og prioritering for prosjektet, med både raskest mulig fremdrift og lavest mulig 

kostnad uheldig. Vi mener at en beslutning nå i sluttfasen av reguleringsplanarbeidet om å starte ny 

planlegging av alternative løsninger utenfor det vedtatte planområdet vil være skadelig for 

omdømmet til prosjektet, sektoren og statlig planlegging generelt.  

 

Tilsvarende mener vi at det vil være svært uheldig å vedta et planforslag som man uansett vil gjøre 

endringer på i etterkant. Vi mener dette vil være uredelig overfor berørte grunneiere og andre 

berørte, og at det ikke er i samsvar med formålet bak en konsekvensutredning – som skal gjøre rede 

for planens samlede konsekvenser. Det er også sannsynlig at eventuelle reguleringsendringer på 

delstrekninger vil utløse krav om ny konsekvensutredning. Vi ser også utfordringer knyttet til 

innløsningsplikt, frister for gjennomføring av ekspropriasjon og mer. Omdømmemessig vil en slik 

fremgangsmåte være negativ. Vi vurderer også risikoen for at berørte parter kan vurdere rettslige 

skritt som høyere enn dersom man heller avventer planvedtak og gjør ytterligere planlegging. 

 

Dersom hensikten med en ny utredning uansett i realiteten bare er å utsette investeringsbeslutning, 

og det skal brukes store midler på nye utredninger, bør regjeringen tydelig forplikte seg til realisering.  

 

Det er også juridiske/prosessuelle utfordringer ved en slik tilnærming. Utredning av løsninger utenfor 

det vedtatte planområdet forutsetter i utgangspunktet en revisjon av planprogrammet, varsling av 

utvidet planområde og ny høring av eventuelt nytt planforslag. Vi anbefaler ikke å ta snarveier, fordi 

det kan utløse rettslige skritt fra misfornøyde parter. Vi mener også at staten har et særskilt ansvar 

for å være lojal mot intensjonene bak plan- og bygningslovens bestemmelser om prosess og 

medvirkning, og viser blant annet til prinsippene for god forvaltningsskikk. 

 

Dersom prosjektet skal realiseres enten delvis eller etappevis, faller mange av de grunnleggende 

forutsetningene for planforslaget og konsekvensutredningen som er utarbeidet bort. Vi mener det 

ikke vil være juridisk holdbart å bygge ut deler av prosjektet i medhold av foreliggende planforslag. 

Det er overveiende sannsynlig at bygging av kun én av transportformene ville medført andre 

plangrep, landskapsinngrep og utbyggingskostnader. Det må derfor, etter vår vurdering, utarbeides 

en ny plan dersom planen ikke skal realiseres i sin helhet - slik forutsetningen har vært fra start.  

 

Vi forventer også at samarbeidet med berørte kommuner, sektormyndigheter og grunneiere vil bli 

alvorlig utfordret dersom det nå skal utredes nye løsninger, som vi tror vil ha større negative 

konsekvenser for natur- og miljøhensyn (jf. redegjørelsen for silingsrapporten fra 2015 som lå til 

grunn for trasevalget). Gitt det allerede høye konfliktnivået i saken, vil ny planlegging, etter vår 

vurdering, forutsette at regjeringen instruerer sine underliggende etater til å samarbeide med 

prosjektet. Dette gjelder særskilt for NVE, Landbruksdirektoratet og Riksantikvaren. 
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Kostnadsmessige konsekvenser ved ny planlegging må også tillegges vekt. Ny planlegging vil koste 

mye tid og penger, og dette reduserer innsparingspotensialet. Vi mener det ikke kan forsvares å 

bruke ytterligere planleggingsmidler til utredning av alternativer utenfor planområdet, med mindre 

det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet. Vi har til nå brukt 1,5 mrd. kr. på planlegging, og 

vurderer at ny planlegging vil kunne koste om lag 1 mrd. kr. Vi ser det som lite sannsynlig at vi vil 

oppnå innsparinger som vil forsvare disse merkostnadene. Vi har heller ikke dekning for slike 

planleggingskostnader i våre budsjett. 

 

Fremdriftsmessig vil som tidligere nevnt ny planlegging sannsynligvis komme til å ta 3-5 år. Vi 

registrerer at dette innebærer at tidspunktet for investeringsbeslutning flyttes til neste 

stortingsperiode.  

 

Jernbanedirektoratet tillater seg avslutningsvis å peke på at et samlet Storting over flere perioder 

har pekt på viktigheten av å få framdrift i planleggingen, prioriteringen og utbyggingen av 

Ringeriksbanen. Vi vil særlig trekke frem merknaden fra transportkomiteens medlemmer fra 

Fremskrittspartiet i forbindelse med behandlingen av Meld. St. nr. 26 (2012-2013) Nasjonal 

transportplan 2014-2023, jf Innst. 450 S (2012-2013): «Komiteens medlemmer fra 

Fremskrittspartiet minner om at Stortinget for lengst har vedtatt bygging av Ringeriksbanen, men 

også denne regjeringen har utsatt prosjektet og vil nå utrede prosjektet på nytt. Disse medlemmer 

viser til at Fremskrittspartiet i sitt alternative statsbudsjett for 2013 la inn 200 mill. kroner til 

oppstart av bygging av Ringeriksbanen. Disse medlemmer vil vise til at Fremskrittspartiet vil bygge 

slik prosjektet er ferdig utredet. Disse medlemmer peker på at dette er et viktig prosjekt som bør 

inkluderes i full IC-utbygging på Østlandet og for å redusere transporttiden på Bergensbanen.»  

 

Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler Jernbanedirektoratet at det foreliggende 

reguleringsplanforslaget fastsettes.   

Med vennlig hilsen 

Anita Skauge Anders Andgard 

direktør seksjonssjef 
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Vedlegg 1 – Oversiktskart, tidligere utredninger 
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Vedlegg 2 – Oversiktskart, silingsrapporten (delrapport 3) 
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Vedlegg 3 – Oversiktskart, arealkonsekvenser (silingsrapporten) 
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Vedlegg 4: Kildedokumenter 
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https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-

e16/reguleringsplan/revidert-reguleringsplan/15.04.2019-planbeskrivelse-med-
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Delrapport 1 - Ringeriksbanen og E16  (2014), 

https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-

e16/planprogram/delrapport-1-ringeriksbanen-og-e16-2014-06-13.pdf  

 

Delrapport 2 - Ringeriksbanen og E16 (2014),  

https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-
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Ringeriksbanen – oppdragsbrev (2013) 
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Mandat for koordinering mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket (2014) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c0a691160f224f3ab42f3eaa702b5eef/mandatbrev28

0114.pdf 

 

Videre planlegging av E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen (2014) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e871ada0b7dc4b47af1d0e6864d7dfa7/e16framdrift.p

df 

 

Oppdragsbrev - Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss (2015) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/dfe89fcd8719419ea9550e96608a50ab/oppdragsbrev

_ringeriksbanen_reguleringsplan.pdf 

 

Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss: trasevalg delstrekning 4 (2016) 
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e16_skaret_honefoss_delstrekning4.pdf 
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publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1990-

91&paid=3&wid=d&psid=DIVL1629&pgid=d_1095 
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publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1991-92&paid=6&wid=aIb&psid=DIVL578 
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publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1992-93&paid=3&wid=d&psid=DIVL565 
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