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Ringeriksbanen - oppdragsbrev

Samferdselsdepartementetvili det følgendeklargjørepremissenefor detvidere
utrednings-ogplanarbeidetfor Ringeriksbanen,strekningenmellomSandvikaog
Hønefoss.
Departementetvilinnledningsvismeddeleat Ringeriksbanenfra nå skalregnes som en
avInterCity-strekningenepå sammemåtesom strekningeneOslo- Skien,
Lillehammer,Halden.Bådedet togtilbudetRingeriksbanenvilinngåi samtden
forventedestandardbanenvilfågir den stort sett de sammekonseptuellekjennetegn
som dagensIC-strekningerhar ellerer på veitil å få.Ringeriksbanenvilblien viktig
pendlerstrekningmed sinkorte reisetidmellomHønefoss,Sandvikaog Oslo.
Viber Jernbaneverketlegge dette tilgrunnfor sitt arbeidmed utbyggingsstrategifor
IC-strekningene,jf departementetsoppdragsbrevav28.juni d.å.I nevnteoppdragsbrev
bes Jernbaneverketom å oversendesinevurderingerinnensammefristsomfor grunnlagsmaterialettil statsbudsjettetfor 2015.I lys avovennevntetilleggsoppdrager det
rimeligatJernbaneverketfår noe mer tidpå IC-leveransen,og vivilha nærmere dialog
med etatenomnyfristfor dette arbeidet.
Bakgrunn

I forbindelsemed StortingetsbehandlingavMeld.St.26 (2012-2013)
Nasjonaltransportplan2014-2023,
uttalteet flertalli transport-og kommunikasjonskomiteen
i Innst.
450S (2012-2013)
at det ikke er nødvendigå utarbeideen ny konseptvalgutredning
(KVU)for Ringeriksbanen.Det ble i stedet bedt om atJernbaneverketgis et
utredningsoppdragder det vurderesutbyggingsalternativermed dobbeltsporoghøyere
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hastighetsstandardenn det somlå tilgrunn i den alleredeutarbeidedeKVUen.Videre
heter det at det for å sikrehøyfremdrifti planleggingog utbyggingavRingeriksbanen
måvurderesom det er nødvendigmed statligreguleringsplan.Komiteenuttrykte
videreat Ringeriksbanenskalha høy prioriteti siste seksårsperiode,ogplanleggesslik
at prosjektetkan startes oppså tidligsommuligi siste seksårsperiode.Transport-og
kommunikasjonskomiteen
adressertetydeligdet viderearbeidetmed Ringeriksbanen
ogsåi budsjettbehandlingenhøsten 2013,jf.Innst.13S (2013-2014).
Samferdselsdepartementet
viservideretil dialogmedJernbaneverkethøsten 2013.
Bådeføringergitti stortingsmeldingenom Nasjonaltransportplanog i forbindelsemed
Stortingetsbehandlingavmeldingen,gjørat det er behovfor å utrede enkelteforhold
vedRingeriksbanennærmere.Samtidiger det nødvendigå framskaffeoppdaterte
kostnadsanslagog nytteberegningerfør arbeidetmedvidereplanleggingetter plan-og
bygningslovenkan startes opp.
Utredningsbehovfør planleggingetter plan- og bygningsloven
Dobbeltsporogdimensjonerendehastighetmv

I foreliggendeKVUfor Ringeriksbanener det lagttilgrunn en enkeltsporetbane med
hastighetoppmot200km/t. I Nasjonaltransportplan2014-2023
leggesdet opptilat det
skalvurderesutbyggingsalternativermed dobbeltsporog en dimensjonerende
hastighetpå 250krn/t for Ringeriksbanen.
Viber derforJernbaneverketom å utrede utbyggingsalternativerfor Ringeriksbanen
ogsåmed dobbeltsporog at det i likhetmed utbyggingenavIC-strekningeneogså
leggestilgrunn en dimensjonerendehastighetpå 250km/t, der dette ikkeinnebærer
vesentligemerkostnadersammenliknetmed en hastighetpå 200km/t. Vurderingenav
høyerehastighetsstandardmå ses i lysavsamletreisetidpå strekningen.
Dobbeltsporog økthastighetsstandardgir normaltfærre frihetsgradernår det gjelder
tras&alg ennvedenkeltsporog laverehastighet.Somomtalti NTP2014-2023bes det i
lys avblantannetovennevnteom at trasgøringen vurderespå nytt.
Det bes videreomat det i lys avovennevnteutarbeidesoppdatertekostnadsanslagog
samfunnsøkonomisklønnsomhetforuliketras&og utbyggingsalternativslikat det
leggesframet godt beslutningsgrunnlagfor å vurderede ulikealternativeneoppmot
hverandre.
Det bes om at det i leveransentil departementetsamtidiggis en redegjørelsefor de
muligheterog begrensningerdagenskapasitetgjennomOsloleggerfor et framtidig
togtilbudpå Ringeriksbanen.
E16-utbyggingen

Detpågårarbeidermed E16i sammekorridorsomRingeriksbanener planlagt.På
deleravstrekningener anleggsarbeidenei gang,ellerdet er planlagtoppstarti første
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fireårsperiode av planperioden (2014-2017), mens andre deler fortsatt er under
planlegging.
Samferdselsdepartementet viser til pågående dialog mellom Statens vegvesen,
Jernbaneverket og departementet om dette, og vi vil komme tilbake til hvordan
forholdet mellom veg og bane skal hensyntas i det videre utrednings- og planarbeidet
for Ringeriksbanen.

Vurderingav planprosess
I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det et uttalt mål at planleggingstiden i
samferdselsprosjekter skal reduseres. I prosjekter som går over flere kommuner og
hvor det er konflikter mellom nasjonale og lokale interesser kan det være aktuelt å
overføre hele eller deler av planprosessen fra kommunene til staten. Som nevnt
innledningsvis ble spørsmålet om statlig plan også tatt opp i forbindelse med
Stortingets behandling av Nasjonal transportplan, jf. Innst. 450 S (2012-2013).
Vi ber om Jernbaneverkets vurdering av om planleggingen av Ringeriksbanen bør
legge til grunn en ordinær planprosess med kommunene som planmyndighet, eller om
statlig plan vil være hensiktsmessig i dette prosjektet. Vurderingen bør bygge på både
generelle erfaringer med hhv. kommunal og statlig planprosess og på en vurdering av
særskilte lokale forhold som kan være relevante for prosjektet Ringeriksbanen.

Forholdettil andre utredninger
Samferdselsdepartementet viser til at Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter er gitt
i oppdrag å vurdere transportkapasiteten inn mot og gjennom Oslo i et eget KVUoppdrag, jf. oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet, Akershus fylkeskommune og
Oslo kommune av 14. august 2013. I dette arbeidet skal det i innledningen gjøres
markedsvurderinger knyttet til transportbehovet med et influensområde på en time
rundt Oslo. For jernbanens del vil det være viktig å vurdere fTekvenser på de ulike
togstrekningene fram i tid som skal inn til eller gjennom Oslo. Det er naturlig at disse
markedsanalysene og frekvensvurderingene også inkluderer Ringeriksbanen.
I utredningen som adresseres i herværende brev er det følgelig ikke behov for å
gjennomføre denne typen analyser, men det er naturlig at de ulike utredningsmiljøene
har tett kontakt og deler faktagrunnlaget som er nødvendig.
Samferdselsdepartementet viser for øvrig til arbeidet med innfasing av signal- og
sikringssystemet ERTMS på det norske jernbanenettet. Vi ber om at Jernbaneverket i
utredningen gir en vurdering av om tidspunktet for sannsynlig anleggstart for
Ringeriksbaneprosjektet gir muligheten for å gå rett på en løsning med ERTMS.

Utbyggings-ogfinansieringsmodell
Det bes også om at Jernbaneverket gir en nærmere vurdering av om Ringeriksbanen
kan være en aktuell strekning for ulike OPS-løsninger. Det pekes i denne sammenheng
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på at det i forbindelsemed det foreståendereformarbeidetsomer varsleti regjeringsplattformenvilblivurdertulikefinansierings-og organiseringsløsningeri forbindelse
medframtidigutbyggingavsamferdselsinfrastruktur.Det er derfornaturligat
Jernbaneverketog SDhar tett kontakti arbeidetmed denneproblemstillingen.
Fremdriftsplan

Viber i førsteomgangJernbaneverketom å utarbeideen overordnetprosjektplanfor
det videreutredningsarbeidet.Prosjektplanenbør skissereviktigemilepanler,gi en
beskrivelseavdet planlagteutredningsarbeidet,samtkoblingenmot andrerelevante
utredningsprosjekteri Jernbaneverket Prosjektplanenoversendesdepartementetinnen
1.februar2014.
Dersomdet er forholdsomikkeer omtaltovenforog sombør adresseresi utredningen
for å ha et godtnokkunnskapsgrunnlagfør arbeidetmed planleggingetter plan-og
bygningslovenstarter opp,ber viom at dette omtalesi prosjektplanen.
Samferdselsdepartementeter opptattavat utredningsarbeidetblirgjennomførtså
effektivtog raskt sommulig,men understrekersamtidigat beslutningsgrunnlagetmå
være aven slikformog kvalitetat det er egnet for en eventuellekstern kvalitetssikring.
Samferdselsdepartementetber Jernbaneverketprioriterenødvendigemidlerog interne
ressurser for å sikreen optimalframdrifti utredningsarbeidet,i størrelsesorden20mill.
kr i 2014.Viber ut fra ovennevnteom at framdriftsplanog sluttdatovurderesnærmerei
prosjektplanen.Detbes i den sammenhengom at arbeidetmed å vurderehensiktsmessigplanprosessstartes opptidlig,slikat, dersomdet skullevære behovfor det,kan
gis en delleveransepå dettepunktførhovedleveransener ferdig.
Etter at det er foretattnødvendigeprinsippavklaringerilys avanbefalingenei
utredningentas det siktepå oppstartavplanleggingetter plan-og bygningsloven.Det
bes omat Jernbaneverketi forbindelsemed det kommendeutredningsarbeidetser hen
til dette ogvektleggerat materialetsomnå tas framkan benyttesi størst muliggrad i
videreplanleggingetter plan-og bygningsloven.
Med hilsen
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