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INNSPILL TIL JERNBANESEKTORENS HANDLINGSPROGRAM 2018-2029 

 

Ringeriksbanens planlegging har vært og er regjeringens «pilot-prosjekt» for ny metode for 

planlegging av samferdselsprosjekt. MiljøRett§112 er tilfreds med at prosjektet er blitt 

skjøvet ut i tid og ber om at hele prosjektet skrinlegges. 

Handlingsprogrammet peker på en rekke forhold som gjør at Ringeriksbanen er prioritert så 

godt som bakerst i køen. Vi foreslår at togstrekningen Oslo - Roa (Grua) - Jevnaker - 

Hønefoss blir bedre belyst til tross for at Gjøvikbanen ikke ligger inne i NTP. Ringeriksbanen 

Syd gjennom Hole kommune er den strekningen i landet som har desidert størst konflikt 

med natur, kultur, truet naturtyper (våtmark), rødlistearter, naturreservater 

(Ramsarlokaliteter), fare for permanent forringelse av Steinsfjorden (Steinfjorden er 

klassifisert moderat i henhold til EU’s vanndirektiv og er en fjordarm til Tyrifjorden). 

Tyrifjorden skal bli drikkevannskilde for snart 1,5 millioner mennesker. Tyrifjorden er vernet 

ved Kongelig resolusjon en skal være aktsom med nye inngrep som kan forringe 

vannkvaliteten.  

Ringeriksbanen gjennom Hole ligger an til store kostnadsutvidelser på grunn av svært 

kompliserte grunnforhold. Det ser ut til at fordyrende poster som påkoblingen ved Jong til 

Askerbanen ikke er tatt med i regnestykket. Langt mer nøyaktig kostnadsoverslag må 

foreligge før en kan prioritere Ringeriksbanen Syd via Sandvika kontra en felles 

Ringeriksbane Nord/dobbeltspor til Roa med videre føring mot Hønefoss. I tillegg har 

Ringeriksbanen via Sandvika en robust negativ samfunnsnytte.  

MiljøRett §112 støtter en jernbanelinje Oslo-Bergen med flerbrukstrafikk blant annet gods. 

Civitas AS og Logistikkutvikling AS har på oppdrag fra MiljøRett §112 utarbeidet en 

sammenlikning av traséene Ringeriksbanen Nord over Nittedal og Jevnaker (1) med 

Ringeriksbanen Syd via Sandvika. Det er brukt samme forutsetninger for sammenlikningen: 

• reisetider 

• anslag på investeringsbehov 
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• markedsgrunnlaget for persontrafikken 

• godstransportene på bane 

• ikke-prissatte verdier  

Rapporten ble i 2017 spilt inn til Bane NOR, Jernbanedirektoratet og stortingspolitikere i 

opplysningsarbeid.  

Foreningen har også spilt inn forslag til togtrasé fra Jevnaker til Hønefoss i forbindelse med 

høring til E16 Eggemoen-Olum som beskriver en nordlig linjeføring inn til Hønefoss (2). 

En delt løsning med ny E16 Sandvika - Hønefoss og Ringeriksbanen Nord er opplagt en bedre 

løsning for godstransporten Oslo til Bergen - Sørlandet (Sørlandsbanen) og Sør-Vestlandet. 

Dette er i tråd med «Langsiktig jernbanestrategi for Østlandet som innebærer at godstrafikk 

til Sørlandsbanen (Kristiansand og Stavanger) også i fremtiden også må kjøre over Roa (3).  

Det er også en styrke for planlagt økt tømmereksport fra Hønefoss til kontinentet (4).  

Delt pendlertilbud med Ringeriksbanen Nord om Jevnaker og Nittedal og ny E16 fra 

Hønefoss til Sandvika gir et bedre pendlertilbud for Ringeriksregionen, har et vesentlig større 

trafikkgrunnlag og er samfunnsøkonomisk bedre.  

MiljøRett §112 mener en delt løsning med bane og vei gir bedre muligheter for positive 

ringvirkninger for Ringerike og vil gi den samme reisetidsforkortelsen til Bergen fra Oslo. 

Hallingdal får tilsvarende pendlingsfordeler på reiser til/fra Oslo med enten bil/buss eller 

tog. 

En Ringeriksbane Nord via Grua og Jevnaker kan også ses i sammenheng med en øst-vest 

forbindelse fra Gardermoen som knutepunkt, men også i forbindelse med ny Hauerseter 

godsterminal. 

MiljøRett §112 ønsker å bidra med forslag om å tilrettelegge for flerbrukstrafikk for å skape 

så god lønnsomhet som mulig for norsk jernbane. 

Utdrag fra rapporten «Ringeriksbanen over Jevnaker, Sammenlikning av traséene over 

Krokskogen og Nordmarka Nord»: 

Nyttekostnadsvurderinger  

Strekningsvalget over Sundvollen synes å innebære større risiko for kostnadsoverskridelser 

enn for mange andre baneprosjekter. Behovet for doble tunnelløp, mangelfulle 

deponimuligheter, kryssing av våtmarksområder med høy grunnvannstand og sårbar natur 

tilsier at dette prosjektet blir vesentlig dyrere enn 473 mill. kroner pr. kilometer som ble 

anslått i kvalitetssikringsrapporten for Ringeriksbane sør. Til sammenligning er Follobanen, 

med en høy tunnelandel, over tre ganger dyrere pr. kilometer. I 2008 ble utbyggingen av 

Ringeriksbane sør antatt å koste 7,4 mrd. kroner. I 2014 var overslaget 19,8 mrd. kroner, 

uten tilkoblingsinvesteringer i Sandvika. Anslag som er gjort i denne rapporten peker mot at 

Ringeriksbane nord kun vil være noen få milliarder kroner dyrere. Dette kan muligens 

reduseres ved å bruke deler av eksisterende bane. Flere tverrslag til vei er mulig slik at 
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tunnelomfanget og transportkostnadene for løse masser blir lavere. Det sies å være bedre 

geologiske forhold for tunnelutbygging i nord. I tillegg må det uansett gjennomføres 

betydelige kapasitetsutvidende tiltak for avvikling av godstrafikken mellom Oslo og Bergen 

over Ringeriksbane nord.  

Trafikantnytten for Ringeriksbane sør er av TØI/Dovre Group beregnet til 5,3 milliarder 

kroner over prosjektets levetid. Beregninger i konseptvalgutredningen for Gjøvikbanen 

indikerer at dette kan dobles ved å tilrettelegge for gods og persontrafikk i en felles korridor 

– Ringeriksbane nord. I tillegg kommer virkningene for trafikken videre nordover på 

Gjøvikbanen, hvor det også er mulig å koble Gjøvikbanen til Dovrebanen ved Moelv.   

Samordnet utbygging av Ringeriksbane nord og Gjøvikbanen, som et fellesprosjekt, vil derfor 

under ellers like forhold redusere det samlede investeringsomfanget og øke trafikkvolumet i 

banenettet. På lengre sikt vil investeringer i dobbeltspor til Nittedal presse seg fram for å 

ivareta befolkningsveksten i de folkerike områdene nord for Oslo. Kommende 

baneinvesteringer nord og vest for Oslo må derfor sees i sammenheng før isolerte tiltak 

iverksettes med svak samfunnsnytte i begge korridorer.  

 

Referanser: 

(1) «Ringeriksbanen over Jevnaker, Sammenlikning av traséene over Krokskogen og 

Nordmarka nord», 23.februar 2017. 

(2) Høring E16 Eggemoen-Olum sak: 16/28107. 

(3) «Langsiktig Jernbanestrategi, vedlegg 5», Nasjonal transportplan 2018-2019. 

(4) https://www.ringblad.no/nyheter/skogbruk/viken-skog/na-skal-ost-og-vest-

samarbeide-om-tommereksport/s/5-45-603719 
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