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Oversendelse av delrapport for Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Det vises til felles utredning fra Statens vegvesen og Jernbaneverket av juni 2014 og
Samferdselsdepartementets brev til etatene av 16.10.2014.
Vedlagt oversendes delrapport datert 31.10.2014 om Ringeriksbanen og ny E16 mellom Skaret
og Hønefoss. Etatene har videreført det felles planarbeidet og anbefaler i vedlagte delrapport
at videre planlegging og gjennomføring av E16 og Ringeriksbanen skjer i korridoren over
Kroksund mot Hønefoss. Alternativet over Åsa videreføres ikke.
Samferdselsdepartementet har i sitt brev av 14.10.2014 bedt etatene om at det sees nærmere på
om planleggingstiden kan reduseres ytterligere i forhold til det etatene skisserte i sitt notat til
SD i juni 2014. Raskeste skisserte framdrift da tilsa mulig byggestart i 2020. Etatene viser nå
en ytterligere redusert planleggingstid med mulig byggestart i 2019. En slik framdrift kan være
mulig under visse betingelser. Blant annet vil det være viktig at avklaringer med hensyn til
Ramsar-konvensjonen, naturmangfoldloven og kulturminneloven kan gå parallelt og ikke
forsinker prosessen
En slik ambisjon forutsetter imidlertid en kontinuerlig planprosess uten opphold. Det krever
også en rask beslutning om trasè, planform og videre organisering av prosjektet.
For å muliggjøre den raskere framdriften, viderefører prosjektet sitt arbeid med utgangspunkt i
anbefalingene i vedlagte delrapport. Framdriften forutsetter også at prosjektet pågår uavhengig
av og eventuelt parallelt med en mulig kvalitetssikringsprosess. Det vil ikke være mulig å
opprettholde forsering og byggestart i 2019 dersom videre arbeid skal avvente resultater av en
kvalitetssikringsprosess.
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