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Høringsuttalelse til rapporter om ny E16 og Ringeriksbanen i Ringerike
kommune og Hole kommune
Statens vegvesen og Jernbaneverket har utarbeidet tre delrapporter om ny E16 og
Ringeriksbanen i Ringerike kommune og Hole kommune. Fylkesmannen viser til at den
foreslåtte veg- og jernbanestrekningen vil føre til irreversible inngrep i områder som
har svært stor verdi for landskapsopplevelse, naturmangfold, kulturlandskap og dyrka
mark, uten at virkningene av tiltaket foreløpig er utredet. Rapportene gir ikke grunnlag
for vurdering av aktuelle traseer, men det er mulig at den anbefalte løsningen vil gi
minst ulemper for de berørte verdier og interesser. Vi imøteser forslag til videre behandling av saken, eventuelt med nærmere konsekvensutredninger og planforslag.
Bakgrunn
Jernbaneverket har i brev av 11. februar oversendt tre delrapporter om ny E16 og Ringeriksbanen i Ringerike kommune og Hole kommune.
Den første rapporten gjelder drøfting av ulike planprosesser og framdriftsplaner, med særlig
vekt på muligheter for samordnet planlegging og utbygging av disse samferdselsprosjektene.
I den andre delrapporten anbefales det å forkaste løsningen med jernbane om Åsa, i tillegg til
at det gis informasjon om trafikk, kostnader og samfunnsøkonomi. Den tredje rapporten er en
silingsrapport som inneholder Jernbaneverkets og Statensvegvesens anbefaling av hvilken
løsning for Ringeriksbanen og E16 som bør legges til grunn for videre planlegging. Det er
særlig den anbefalte løsningen i silingsrapporten etatene ønsker merknader til i høringen.
Fylkesmannens merknader
Den foreslåtte løsningen omfatter separate løsninger for bruer over Kroksund, for henholdsvis
ny E 16 og Ringeriksbanen. Holdeplass eller stasjon i Hole er tenkt plassert på et utfylt område ved Sundvollen. Fra Vik og videre mot Tolpinrud er det anbefalt en løsning med bru over
Storelva vest for Helgelandsmoen.
I den anbefalte løsningen er det tatt sikte på å redusere det landskapsmessige inngrepet, og ha
minst mulig inngrep i verdifulle landbruksområder, kulturlandskap og naturmangfold. Store
deler av den foreslåtte løsningen for ny veg og jernbanetrase er imidlertid ikke nærmere undersøkt eller konsekvensutredet med tanke på verdier og interesser som blir berørt av tiltaket.

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
fax: 32 26 66 56
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Det går fram av silingsrapporten at Statens vegvesen og Jernbaneverket har lagt vekt på å
unngå de store områdene med dyrka mark og viktig kulturlandskap i Hole, og har lagt veg- og
jernbanetraseen mest mulig gjennom skogkledde områder. Ved Helgelandsmoen er traseen
lagt vest for den tidligere militærleiren.
Både dette alternativet og Busundlinja som går øst for Helgelandsmoen medfører store negative konsekvenser ved kryssing av Storelva, med tilhørende våtmark. Deler av våtmarksystemet er vernet og har Ramsar-status, andre deler er foreslått vernet og vil sannsynligvis også få
en slik status. Prosjektorganisasjonen mener at Busundlinja vil medføre størst ulemper for naturmiljøet, med kryssing av en lengre strekning med våtmark og vanskelige grunnforhold.
Helgelandsmolinja er vurdert å ha større potensial for avbøtende tiltak enn Busundlinja.
I det videre arbeidet med ny E 16 og Ringeriksbanen må vi forutsette at det blir gjennomført
konsekvensutredninger som belyser virkningene av de planlagte tiltak for berørte interesser
og verdier. Fylkesmannen vil i denne forbindelse bistå med faglige vurderinger, ut fra hvilke
behov som til enhver tid foreligger.
Silingsrapporten gir ikke grunnlag for å gi anbefalinger om valg av alternative løsninger. Ut
fra en foreløpig vurdering kan vi imidlertid være enig i at det kan gi et bedre landskapsmessig
inntrykk hvis de to bruene for veg og jernbane blir plassert med størst mulig avstand ved
Kroksund, i stedet for en felles trase i dette området. Det er også mulig at den foreslåtte løsningen med veg og jernbane vest for Helgelandsmoen vil ha noe mindre ulemper for naturmiljøet enn Busundalternativet, men vil samtidig beslaglegge et større område med dyrka mark
nord for Storelva. Det gjenstår imidlertid nærmere utredninger av konsekvensene for alle berørte interesser før det er mulig å gi en anbefaling om valg av alternativ.
Vi imøteser Jernbaneverkets forslag til videre behandling av saken, eventuelt med nærmere
konsekvensutredninger og oppstart av reguleringsplan.
Med hilsen
Helen Bjørnøy
Anders J. Horgen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet blir bare sendt
elektronisk.
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Høring - Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss
Vi viser til tre delrapporter om Ringeriksbanen og E16 Skaret Hønefoss. Rapportene omhandler i
liten grad våre fylker. Men det er i silingsrapporten gjort en drøfting av alternative traseer for
Ringeriksbanen gjennom Bærum. Fylkesmannen i Oslo og Akershus ønsker å kommentere denne
delen av rapporten.
I silingsrapporten legges det vekt på at det for to av alternativene vil kunne legges til rette for en
stasjon ved området Avtjerna i Bærum kommune. Avtjerna er avsatt som en fremtidig
boligreserve og det er satt et rekkefølgekrav om banebetjening for dette området.
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune utarbeider en regional plan for areal og transport
(plansamarbeidet). Det er i arbeidet med planen gjort grundige utredninger av konseptet med å
etablere helt nye «byer» for å avlaste vekst i de eksisterende områdene. Dette er ikke en løsning
som anbefales og det vises til at slike områder også er dyre å bygge ut. Det vil også være
vanskelig å etablere et tilstrekkelig lokalt tjenestetilbud i slike områder. Slike nye steder vil
derfor ofte bli svært bilbaserte og ikke bidra til å nå nasjonale mål for miljø eller transport.
Forslaget til regional plan har vært ute til offentlig ettersyn og området rundt Avtjerna er i
forslaget ikke foreslått som prioritert vekstområde. Den regionale planen vil være styrende og er
også premissleverandør for store statlige investeringer i infrastruktur. Selv om planen ikke er
vedtatt så mener Fylkesmannen at det vil være uheldig ved alternativvurderingene å legge for
stor vekt på å legge til rette for banebetjening her på dette tidspunktet. Dette spørsmålet må
eventuelt avklares etter at den regionale planen er vedtatt.

Med hilsen
Are Hedén
fylkesmiljøvernsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Jostein Meisdalen
rådgiver
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Tom Granquist <Tom.Granquist@afk.no>
9. april 2015 10:02
Postmottak Jernbaneverket
firmapost@vegvesen.no
Høring RingeriksbanenogE16Skaret - Hønefoss
Høring Ringeriksbanen Mars 2015.docx

Akershus fylkesutvalg behandlet i sitt møte 16/3-2015 «Høring Ringeriksbanen og E16 SkaretHønefoss. Silingsrapport» og fattet følgende enstemmige vedtak:
1.Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at tunnelalternativ 1b for bane fra Sandvika via Rustad til
Kroksund skal legges til grunn for neste planfase.
2. Alternativ 1b muliggjør en stasjon i Bærum i tilknytning til et eventuelt fremtidig
utbyggingsområde ved Avtjerna. Spørsmålet om en mulig fremtidig stasjon må i det videre
planarbeidet vurderes i sammenheng med føringer i «Regional plan for areal og transport i Oslo
og Akershus som vil foreligge innen utgangen av 2015.
En kopi av saken følger vedlagt.
Mvh, Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune, Mobil
90 16 97 66
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Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. Silingsrapport
Innstilling
1)Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at tunnelalternativ 1b for bane fra Sandvika via Rustad til
Kroksund skal legges til grunn for neste planfase.
2) Alternativ 1b muliggjør en stasjon i Bærum i tilknytning til et eventuelt fremtidig
utbyggingsområde ved Avtjerna. Spørsmålet om en mulig fremtidig stasjon må i det videre
planarbeidet vurderes i sammenheng med føringer i «Regional plan for areal og transport i
Oslo og Akershus som vil foreligge innen utgangen av 2015.
Saksutredning
Bakgrunn og saksopplysninger
Akershus fylkeskommune har i brev av 11/2-2015 fått oversendt «Ringeriksbanen og E16
Skaret-Hønefoss. Silingsrapport». Jernbaneverket og Statens vegvesen har her i samarbeid
utredet en samordnet løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom
kommunene Bærum (kun jernbane), Hole og Ringerike. Utredningene har lagt seg på et
overordnet nivå for planlegging etter Plan- og bygningsloven. Det er utarbeidet tre delrapporter,
datert 13. juni 2014, 31. oktober 2014 og 30. januar 2015.
Den siste delrapporten er en silingsrapport som inneholder Jernbaneverkets og Statens
vegvesens anbefaling av hvilken løsning som bør legges til grunn for videre planlegging for
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Rapporten redegjør for det faglige grunnlaget for
denne anbefalingen. Det er særlig den anbefalte løsningen 1b for jernbane og 1d for veg, i
silingsrapporten som etatene ønsker merknader til. Utredningene er sendt på høring til berørte
kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn.
En kopi av oversendelsesbrevet følger vedlagt. Det oversendte utredningsmaterialet er
omfattende, og de tre delrapportene og mer informasjon kan studeres nærmere på
www.jernbaneverket.no/ringeriksbanen og http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud
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Problemstillinger og alternativer
Formålet med silingsrapporten er å gi det faglige grunnlaget for å sile seg ned til én løsning for
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss som det skal planlegges videre for, i en
reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. Den første fasen i et slikt
reguleringsplanarbeid er utarbeidelse av et planprogram. Planprogrammet redegjør for hvilke
tiltak og alternativ som skal utredes videre, hvilke konsekvenser som skal utredes, og for
planprosess. Forslaget til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det er
tenkt at silingsrapporten skal være vedlegg til forslaget til et slikt planprogram.
Som del av silingsarbeidet har det blitt gjennomført en felles arbeidsprosess med berørte
fagdirektorater. Direktoratene har sammen med etatene utgjort en arbeidsgruppe som i felleskap
har vurdert miljøkonsekvensene ved prosjektet. Direktoratene har også bidratt med vurderinger
av aktuelle avbøtende tiltak. Etatene har så gitt sin anbefaling av traséalternativ for videre
planlegging etter Plan- og bygningsloven basert på miljøkonsekvenser, kostnader og egenskaper
ved infrastrukturen.
Planområdet for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss ble under silingsprosessen inndelt i
følgende fem delområder som vist i figuren nedenfor:
1. Sandvika – Høgkastet ved Kroksund
2. Kryssing av Kroksund; Høgkastet –
Gjesvalåsen
3. Gjesvalåsen – Bymoen
4. Bymoen – Styggedalen
5. Styggedalen – Hønefoss

2
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Dette saksforelegget vil primært konsentrere seg om traseføringen for Ringeriksbanen i Bærum
som i hovedsak går i tunnel, bortsett fra en dagsone ved innføring av banen til Sandvika stasjon.
Traseføringen for E16 starter i dette utredningsarbeidet ved Skaret i Buskerud og analyserer
ulike alternativer fra/til Hønefoss. Traseføringen for E16 i Akershus fra Sandvika forbi
Sollihøgda til Skaret, er avklart planmessig og er delvis utbygd/under bygging mellom Sandvika
og Bjørum. For strekningen Bjørum-Skaret er det lagt opp til en delvis bompengefinansiering
(Kfr. Ft-sak 11/11-2011).
Den totale kostnaden for en felles utbygging av E16 Skaret - Hønefoss og Ringeriksbanen i
anbefalt trasé er anslått til 26,0 mrd. kr ekskl. mva.
Vurderte tilbudskonsept for jernbanen
Det er laget to tilbudskonsept - ett for Ringeriksbanen ved åpningsåret, og ett på lengre sikt.
Sandvika stasjon vil med dagens fire spor kunne betjene Ringeriksbanen på kort sikt. Imidlertid
vil kapasiteten på stasjonen være anstrengt, noe som kan føre til ulemper for togtilbudet og
medføre dårlig punktlighet. På grunn av dette anbefales det at stasjonen utvides til seks spor så
tidlig som mulig. Det legges videre opp til et regiontogtilbud på Ringeriksbanen med to tog i
timen i hver retning i åpningsåret, med mulighet for utvidelse til 15 minutters frekvens på lang
sikt. Fjerntog vil på lang sikt kunne ha timesintervall. Tilbudskonseptet vil imidlertid være
avhengig av den framtidige togkapasiteten gjennom Oslo sentrum.
Alternativer i Delområde 1: Sandvika – Høgkastet ved Kroksund
Sandvika stasjon
Sandvika stasjon vil trenge mer kapasitet for det samlede togtilbudet som det planlegges for i
2027. Sandvika stasjon inngår i arbeidet med KVU for å bedre togkapasiteten gjennom Oslo
("Oslo-navet"). Det skal i denne sammenheng gjøres et eget utredningsarbeid for Sandvika
stasjon.
Det har i arbeidet med Sandvika stasjon blitt sett på ulike 6-spors løsninger, en med et nytt
plattformspor på hver side av eksisterende stasjon og en med ny plattform samt to spor på bru
over bussterminalen. Hensikten er å sikre at disse løsningene ikke kommer i konflikt med
foreslått avgrening for Ringeriksbanen. En løsning med plattform over bussterminalen har blitt
lansert tidligere og er akseptert av Bærum kommune. Løsningen med sideplattformer er kun
skissemessig vurdert, og grove kostnadsoverslag tyder på at denne løsningen har lavest kostnad.
Avgreining fra Jong
Avgreningen til Ringeriksbanen ved Jong tillater en maksimal hastighet på 80 km/t. Dette
innebærer at tog til Ringeriksbanen vil måtte kjøre saktere fra Sandvika stasjon mot
avgreningspunktet enn det togene til Askerbanen gjør i dag. Dette kan medføre økt togfølgetid
sammenliknet med dagens situasjon, og dermed redusert kapasitet på Askerbanen. Det er derfor
også vurdert den kapasitetsmessig effekten ved å bygge en avgrening med hastighet på 140 km/t
istedenfor 80 km/t.
Aktuelle tunnel-alternativer
Jernbanestrekningen går i all hovedsak i tunnel under Vestmarka i søndre del og under
Krokskogen i nordre del. Alle alternativer grener av planskilt fra Askerbanen (Tanumstunnelen)
på Jong vest for Sandvika stasjon. Fram til Sollihøgda er det tre korridorer, alle i bergtunnel.
Tunnelalternativene er vist i figuren nedenfor:
lternativ 1c via Bjørumsag med maks 14 ‰ stigning

3
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I alternativ 1b og 1c er det en kort daglinje hvor det er mulig å etablere stasjon. Begge
alternativer er ment å kunne betjene en mulig utbygging på Avtjerna. Korridor via Skaret (1a)
gir en noe lengere daglinje, men ikke mulighet for stasjon ved Avtjerna. Det er også vurdert en
trasé lik 1a uten dagløsning ved Rustad og en sammenhengende lang tunnel. Dette gir bare
marginale reisetidsgevinster, men en lang tunnel gir vesentlig større anleggstekniske
utfordringer og noe økte kostnader. Denne traséen er derfor ikke vurdert videre.
Videre fram mot Kroksund er det to muligheter:

Alle banealternativene ligger i bergtunnel. Samlet er strekningene fra Sandvika til Høgkastet ved
Kroksund mellom 23 og 24 km.
Vegtraséen fra kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss fra 2012 er lagt til grunn for veg
på strekningen Skaret – Høgkastet. Den innebærer utvidelse til firefeltsveg i og nær dagens E16.

Etatenes anbefaling
For E16 anbefales at alternativ 1d for veg fra Skaret til Høgkastet blir lagt til grunn. For
jernbanen anbefales at Alternativ 1b for bane fra Sandvika via Rustad til Kroksund blir lagt til
grunn for neste planfase. Alternativ 1b via Rustad har lavest kostnad, og gir den korteste
strekningen for bane. Slik alternativet er vist i utredningen, har det en stigning på 20 promille,
noe som gjør det mulig med en eventuell stasjon i Bærum i tilknytning til et eventuelt framtidig
utbyggingsområde.

4
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Fylkesrådmannens anbefalinger
Valg av alternativ for videre planlegging
Det meste av prosjektarbeidet berører primært Ringeriksområdet og Buskerud.
Fylkesrådmannen vil påpeke at det for Akershus primært er traseføringen for Ringeriksbanen i
lang tunnel gjennom Bærum og dagsonen for innføring banen til Sandvika stasjon som er det
viktige, både for utviklingen av jernbanesystemet og den regionale utvikling i området.
Fylkesrådmannen vil vise til at formålet med silingsrapporten er å begrunne valg av alternativ
for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Det innebærer at fokus i
denne rapporten er forhold som bidrar til å få fram forskjeller mellom alternativer. Det betyr at
forhold som vil være med i en vurdering av om tiltaket skal gjennomføres, ikke tas opp her med
mindre dette skiller mellom alternativene. De aktuelle alternativene går alle i samme
hovedkorridor og betjener omtrent det samme trafikkgrunnlaget. Reisetidsforskjellene mellom
alternativene er også helt marginale slik at den transportøkonomiske nytten av tiltaket heller
ikke skiller mellom dem. Fylkesrådmannen anbefaler at en slutter seg til etatenes anbefaling om
å gå videre med alternativ 1b via Rustad for jernbane.
Når det gjelder traseføringen for E16 konsentrerer dette utredningsarbeidet seg om strekningen
fra Skaret i Buskerud og ulike alternativer fram mot Hønefoss. Dette skyldes at traseføringen av
E16 i Akershus fra Sandvika over Sollihøgda til Skaret er avklart planmessig, og er delvis
utbygd/under bygging på strekningen Sandvika og Bjørum. Fylkesrådmannen ser derfor ikke
grunn til å kommentere traseføringen for E16.
Avklaring av eventuell jernbanestasjon ved Avtjerna i videre planlegging
Fylkesrådmannen har merket seg at det i to av jernbanealternativene er mulighet for å legge til
rette for en jernbanestasjon i Bærum, henholdsvis ved Bjørum (1b) og Rustad (1c).
Jernbaneverket har ikke forutsatt at Ringeriksbanen skal ha en stasjon her, og stasjonene inngår
ikke som del av tiltaket i denne fasen. Fylkesrådmannen anser at det i det videre planarbeidet vil
avklares om det skal legges til rette for en fremtidig stasjon i dette området.
En eventuell jernbanestasjon henger sammen med at Bærum kommune i sin
kommuneplanlegging har lagt til rette for et større utbyggingsområde ved Avtjerna på lang sikt,
med forutsetning om jernbanestasjon. (Se FU-sak 207/14 om uttalelse til Bærum kommuneplan
arealdel 2015-2030).
Fylkesrådmannen vil vise til at Avtjerna ikke ligger inne i som prioritert vekstområde i
høringsforslag for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus frem mot 2030. I
høringsforslaget legges det også opp til at uregulerte utbyggingsområder som ikke er i tråd med
den regionale planen, vurderes på nytt ved neste rullering av kommuneplanen.
Det er et bærende prinsipp i høringsforslaget til regional plan å bygge opp under dagens by- og
tettstedsstruktur, fremfor å legge ut helt nye utbyggingsområder som Avtjerna er et eksempel
på. Begrunnelsen er blant annet å bygge opp under byer og tettsteder med et handels- og
tjenestenivå som gjør at folk kan gå og sykle til daglige gjøremål, og kjøre kollektivt på lengre
reiser.
Ruter har i forbindelse med vurdering av Bærum kommuneplan (i brev av 14.11.14), vurdert at
det er vanskelig å oppnå høye kollektivandeler på Avtjerna, selv med bane, ut fra at det mest
sannsynlig kun vil anlegges én stasjon. Så vidt utstrakt som området er, vil kun et fåtall beboere
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da kunne få gangavstand til stasjonen. En økt kollektivandel vil da være betinget av en
matebussordning på området, noe som begrenser banens attraktivitet.
Fylkesrådmannen mener på dette grunnlaget at spørsmålet om tilrettelegging for en fremtidig
stasjon ved Avtjerna i det videre planarbeidet, må vurderes i sammenheng med utfallet av
behandlingen av «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus». Planen er ventet å
foreligge innen utgangen av 2015.
Videre planlegging innebærer en reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. Den
første fasen i et slikt reguleringsplanarbeid er utarbeidelse av et planprogram, som skal
redegjøre for hvilke tiltak og alternativ som skal utredes videre og hvilke konsekvenser som skal
utredes. Forslaget til planprogram vil deretter bli sendt på høring og legges ut til offentlig
ettersyn. Dette vil trolig skje i løpet av inneværende år. I neste runde av en slik høringsprosess
vil derfor Akershus fylkeskommune være i bedre «posisjon» til å uttale seg blant annet i lys av
resultatene fra behandlingen av «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus».
Kapasitet på Sandvika stasjon
Fylkesrådmannen vil avslutningsvis vise til at med etablering av Ringeriksbanen vil
Bergensbanen forkortes med ca. 60 km og redusere kjøretiden mellom Bergen og Oslo med 1
time. I tillegg vil togtrafikken mellom Sandvika og Hønefoss øke betydelig. Biltrafikken mellom
Skaret og Sundvollen vil øke med rundt 12 prosent. Bedret tilbud for tog med 15 min frekvens
på regiontogene og bompengebetaling på E16 nord for Sandvika, vil igjen øke antall
togpassasjerer ytterligere, mens antall biler vil reduseres. Eventuell tilrettelegging for et
framtidig byutviklingsområde på Avtjerna, vil også bidra til at togtrafikken til Sandvika øker
betydelig. Dette innebærer at Sandvika stasjon må få økt kapasitet ved å tilrettelegge for en 6spors løsninger med nye plattformer som ikke kommer i konflikt med den foreslåtte avgrening
for Ringeriksbanen. En utbygging over bussterminalen har blitt lansert tidligere og akseptert av
Bærum kommune. Dette bør derfor være et godt utgangspunkt for videreutviklingen av
Sandvika stasjon til et effektivt og attraktivt regionalt kollektivknutepunkt.
Oslo, 09.04.2015
Tron Bamrud
Fylkesrådmann
Saksbehandler: Tom Granquist
Vedlegg: Brev av 12/2-2015-Høring - Ringeriksbanen og E16 Skaret Jernbaneverket
1
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Saksfremlegg

Dato:
Arkivref:

Saksnr

16.02.2015
2014/10614-4

Utvalg
Fylkesutvalg
Hovedutvalg for samferdsel

Møtedato
16.03.2015
11.03.2015

Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. Silingsrapport
Innstilling
1)Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at tunnelalternativ 1b for bane fra Sandvika via Rustad til
Kroksund skal legges til grunn for neste planfase.
2) Alternativ 1b muliggjør en stasjon i Bærum i tilknytning til et eventuelt fremtidig
utbyggingsområde ved Avtjerna. Spørsmålet om en mulig fremtidig stasjon må i det videre
planarbeidet vurderes i sammenheng med føringer i «Regional plan for areal og transport i
Oslo og Akershus som vil foreligge innen utgangen av 2015.
Saksutredning
Bakgrunn og saksopplysninger
Akershus fylkeskommune har i brev av 11/2-2015 fått oversendt «Ringeriksbanen og E16
Skaret-Hønefoss. Silingsrapport». Jernbaneverket og Statens vegvesen har her i samarbeid
utredet en samordnet løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom
kommunene Bærum (kun jernbane), Hole og Ringerike. Utredningene har lagt seg på et
overordnet nivå for planlegging etter Plan- og bygningsloven. Det er utarbeidet tre delrapporter,
datert 13. juni 2014, 31. oktober 2014 og 30. januar 2015.
Den siste delrapporten er en silingsrapport som inneholder Jernbaneverkets og Statens
vegvesens anbefaling av hvilken løsning som bør legges til grunn for videre planlegging for
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Rapporten redegjør for det faglige grunnlaget for
denne anbefalingen. Det er særlig den anbefalte løsningen 1b for jernbane og 1d for veg, i
silingsrapporten som etatene ønsker merknader til. Utredningene er sendt på høring til berørte
kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn.
En kopi av oversendelsesbrevet følger vedlagt. Det oversendte utredningsmaterialet er
omfattende, og de tre delrapportene og mer informasjon kan studeres nærmere på
www.jernbaneverket.no/ringeriksbanen og http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud
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Problemstillinger og alternativer
Formålet med silingsrapporten er å gi det faglige grunnlaget for å sile seg ned til én løsning for
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss som det skal planlegges videre for, i en
reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. Den første fasen i et slikt
reguleringsplanarbeid er utarbeidelse av et planprogram. Planprogrammet redegjør for hvilke
tiltak og alternativ som skal utredes videre, hvilke konsekvenser som skal utredes, og for
planprosess. Forslaget til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det er
tenkt at silingsrapporten skal være vedlegg til forslaget til et slikt planprogram.
Som del av silingsarbeidet har det blitt gjennomført en felles arbeidsprosess med berørte
fagdirektorater. Direktoratene har sammen med etatene utgjort en arbeidsgruppe som i felleskap
har vurdert miljøkonsekvensene ved prosjektet. Direktoratene har også bidratt med vurderinger
av aktuelle avbøtende tiltak. Etatene har så gitt sin anbefaling av traséalternativ for videre
planlegging etter Plan- og bygningsloven basert på miljøkonsekvenser, kostnader og egenskaper
ved infrastrukturen.
Planområdet for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss ble under silingsprosessen inndelt i
følgende fem delområder som vist i figuren nedenfor:
1. Sandvika – Høgkastet ved Kroksund
2. Kryssing av Kroksund; Høgkastet –
Gjesvalåsen
3. Gjesvalåsen – Bymoen
4. Bymoen – Styggedalen
5. Styggedalen – Hønefoss
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Dette saksforelegget vil primært konsentrere seg om traseføringen for Ringeriksbanen i Bærum
som i hovedsak går i tunnel, bortsett fra en dagsone ved innføring av banen til Sandvika stasjon.
Traseføringen for E16 starter i dette utredningsarbeidet ved Skaret i Buskerud og analyserer
ulike alternativer fra/til Hønefoss. Traseføringen for E16 i Akershus fra Sandvika forbi
Sollihøgda til Skaret, er avklart planmessig og er delvis utbygd/under bygging mellom Sandvika
og Bjørum. For strekningen Bjørum-Skaret er det lagt opp til en delvis bompengefinansiering
(Kfr. Ft-sak 11/11-2011).
Den totale kostnaden for en felles utbygging av E16 Skaret - Hønefoss og Ringeriksbanen i
anbefalt trasé er anslått til 26,0 mrd. kr ekskl. mva.
Vurderte tilbudskonsept for jernbanen
Det er laget to tilbudskonsept - ett for Ringeriksbanen ved åpningsåret, og ett på lengre sikt.
Sandvika stasjon vil med dagens fire spor kunne betjene Ringeriksbanen på kort sikt. Imidlertid
vil kapasiteten på stasjonen være anstrengt, noe som kan føre til ulemper for togtilbudet og
medføre dårlig punktlighet. På grunn av dette anbefales det at stasjonen utvides til seks spor så
tidlig som mulig. Det legges videre opp til et regiontogtilbud på Ringeriksbanen med to tog i
timen i hver retning i åpningsåret, med mulighet for utvidelse til 15 minutters frekvens på lang
sikt. Fjerntog vil på lang sikt kunne ha timesintervall. Tilbudskonseptet vil imidlertid være
avhengig av den framtidige togkapasiteten gjennom Oslo sentrum.
Alternativer i Delområde 1: Sandvika – Høgkastet ved Kroksund
Sandvika stasjon
Sandvika stasjon vil trenge mer kapasitet for det samlede togtilbudet som det planlegges for i
2027. Sandvika stasjon inngår i arbeidet med KVU for å bedre togkapasiteten gjennom Oslo
("Oslo-navet"). Det skal i denne sammenheng gjøres et eget utredningsarbeid for Sandvika
stasjon.
Det har i arbeidet med Sandvika stasjon blitt sett på ulike 6-spors løsninger, en med et nytt
plattformspor på hver side av eksisterende stasjon og en med ny plattform samt to spor på bru
over bussterminalen. Hensikten er å sikre at disse løsningene ikke kommer i konflikt med
foreslått avgrening for Ringeriksbanen. En løsning med plattform over bussterminalen har blitt
lansert tidligere og er akseptert av Bærum kommune. Løsningen med sideplattformer er kun
skissemessig vurdert, og grove kostnadsoverslag tyder på at denne løsningen har lavest kostnad.
Avgreining fra Jong
Avgreningen til Ringeriksbanen ved Jong tillater en maksimal hastighet på 80 km/t. Dette
innebærer at tog til Ringeriksbanen vil måtte kjøre saktere fra Sandvika stasjon mot
avgreningspunktet enn det togene til Askerbanen gjør i dag. Dette kan medføre økt togfølgetid
sammenliknet med dagens situasjon, og dermed redusert kapasitet på Askerbanen. Det er derfor
også vurdert den kapasitetsmessig effekten ved å bygge en avgrening med hastighet på 140 km/t
istedenfor 80 km/t.
Aktuelle tunnel-alternativer
Jernbanestrekningen går i all hovedsak i tunnel under Vestmarka i søndre del og under
Krokskogen i nordre del. Alle alternativer grener av planskilt fra Askerbanen (Tanumstunnelen)
på Jong vest for Sandvika stasjon. Fram til Sollihøgda er det tre korridorer, alle i bergtunnel.
Tunnelalternativene er vist i figuren nedenfor:
lternativ 1c via Bjørumsag med maks 14 ‰ stigning
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I alternativ 1b og 1c er det en kort daglinje hvor det er mulig å etablere stasjon. Begge
alternativer er ment å kunne betjene en mulig utbygging på Avtjerna. Korridor via Skaret (1a)
gir en noe lengere daglinje, men ikke mulighet for stasjon ved Avtjerna. Det er også vurdert en
trasé lik 1a uten dagløsning ved Rustad og en sammenhengende lang tunnel. Dette gir bare
marginale reisetidsgevinster, men en lang tunnel gir vesentlig større anleggstekniske
utfordringer og noe økte kostnader. Denne traséen er derfor ikke vurdert videre.
Videre fram mot Kroksund er det to muligheter:

Alle banealternativene ligger i bergtunnel. Samlet er strekningene fra Sandvika til Høgkastet ved
Kroksund mellom 23 og 24 km.
Vegtraséen fra kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss fra 2012 er lagt til grunn for veg
på strekningen Skaret – Høgkastet. Den innebærer utvidelse til firefeltsveg i og nær dagens E16.

Etatenes anbefaling
For E16 anbefales at alternativ 1d for veg fra Skaret til Høgkastet blir lagt til grunn. For
jernbanen anbefales at Alternativ 1b for bane fra Sandvika via Rustad til Kroksund blir lagt til
grunn for neste planfase. Alternativ 1b via Rustad har lavest kostnad, og gir den korteste
strekningen for bane. Slik alternativet er vist i utredningen, har det en stigning på 20 promille,
noe som gjør det mulig med en eventuell stasjon i Bærum i tilknytning til et eventuelt framtidig
utbyggingsområde.
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Fylkesrådmannens anbefalinger
Valg av alternativ for videre planlegging
Det meste av prosjektarbeidet berører primært Ringeriksområdet og Buskerud.
Fylkesrådmannen vil påpeke at det for Akershus primært er traseføringen for Ringeriksbanen i
lang tunnel gjennom Bærum og dagsonen for innføring banen til Sandvika stasjon som er det
viktige, både for utviklingen av jernbanesystemet og den regionale utvikling i området.
Fylkesrådmannen vil vise til at formålet med silingsrapporten er å begrunne valg av alternativ
for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Det innebærer at fokus i
denne rapporten er forhold som bidrar til å få fram forskjeller mellom alternativer. Det betyr at
forhold som vil være med i en vurdering av om tiltaket skal gjennomføres, ikke tas opp her med
mindre dette skiller mellom alternativene. De aktuelle alternativene går alle i samme
hovedkorridor og betjener omtrent det samme trafikkgrunnlaget. Reisetidsforskjellene mellom
alternativene er også helt marginale slik at den transportøkonomiske nytten av tiltaket heller
ikke skiller mellom dem. Fylkesrådmannen anbefaler at en slutter seg til etatenes anbefaling om
å gå videre med alternativ 1b via Rustad for jernbane.
Når det gjelder traseføringen for E16 konsentrerer dette utredningsarbeidet seg om strekningen
fra Skaret i Buskerud og ulike alternativer fram mot Hønefoss. Dette skyldes at traseføringen av
E16 i Akershus fra Sandvika over Sollihøgda til Skaret er avklart planmessig, og er delvis
utbygd/under bygging på strekningen Sandvika og Bjørum. Fylkesrådmannen ser derfor ikke
grunn til å kommentere traseføringen for E16.
Avklaring av eventuell jernbanestasjon ved Avtjerna i videre planlegging
Fylkesrådmannen har merket seg at det i to av jernbanealternativene er mulighet for å legge til
rette for en jernbanestasjon i Bærum, henholdsvis ved Bjørum (1b) og Rustad (1c).
Jernbaneverket har ikke forutsatt at Ringeriksbanen skal ha en stasjon her, og stasjonene inngår
ikke som del av tiltaket i denne fasen. Fylkesrådmannen anser at det i det videre planarbeidet vil
avklares om det skal legges til rette for en fremtidig stasjon i dette området.
En eventuell jernbanestasjon henger sammen med at Bærum kommune i sin
kommuneplanlegging har lagt til rette for et større utbyggingsområde ved Avtjerna på lang sikt,
med forutsetning om jernbanestasjon. (Se FU-sak 207/14 om uttalelse til Bærum kommuneplan
arealdel 2015-2030).
Fylkesrådmannen vil vise til at Avtjerna ikke ligger inne i som prioritert vekstområde i
høringsforslag for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus frem mot 2030. I
høringsforslaget legges det også opp til at uregulerte utbyggingsområder som ikke er i tråd med
den regionale planen, vurderes på nytt ved neste rullering av kommuneplanen.
Det er et bærende prinsipp i høringsforslaget til regional plan å bygge opp under dagens by- og
tettstedsstruktur, fremfor å legge ut helt nye utbyggingsområder som Avtjerna er et eksempel
på. Begrunnelsen er blant annet å bygge opp under byer og tettsteder med et handels- og
tjenestenivå som gjør at folk kan gå og sykle til daglige gjøremål, og kjøre kollektivt på lengre
reiser.
Ruter har i forbindelse med vurdering av Bærum kommuneplan (i brev av 14.11.14), vurdert at
det er vanskelig å oppnå høye kollektivandeler på Avtjerna, selv med bane, ut fra at det mest
sannsynlig kun vil anlegges én stasjon. Så vidt utstrakt som området er, vil kun et fåtall beboere
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da kunne få gangavstand til stasjonen. En økt kollektivandel vil da være betinget av en
matebussordning på området, noe som begrenser banens attraktivitet.
Fylkesrådmannen mener på dette grunnlaget at spørsmålet om tilrettelegging for en fremtidig
stasjon ved Avtjerna i det videre planarbeidet, må vurderes i sammenheng med utfallet av
behandlingen av «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus». Planen er ventet å
foreligge innen utgangen av 2015.
Videre planlegging innebærer en reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. Den
første fasen i et slikt reguleringsplanarbeid er utarbeidelse av et planprogram, som skal
redegjøre for hvilke tiltak og alternativ som skal utredes videre og hvilke konsekvenser som skal
utredes. Forslaget til planprogram vil deretter bli sendt på høring og legges ut til offentlig
ettersyn. Dette vil trolig skje i løpet av inneværende år. I neste runde av en slik høringsprosess
vil derfor Akershus fylkeskommune være i bedre «posisjon» til å uttale seg blant annet i lys av
resultatene fra behandlingen av «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus».
Kapasitet på Sandvika stasjon
Fylkesrådmannen vil avslutningsvis vise til at med etablering av Ringeriksbanen vil
Bergensbanen forkortes med ca. 60 km og redusere kjøretiden mellom Bergen og Oslo med 1
time. I tillegg vil togtrafikken mellom Sandvika og Hønefoss øke betydelig. Biltrafikken mellom
Skaret og Sundvollen vil øke med rundt 12 prosent. Bedret tilbud for tog med 15 min frekvens
på regiontogene og bompengebetaling på E16 nord for Sandvika, vil igjen øke antall
togpassasjerer ytterligere, mens antall biler vil reduseres. Eventuell tilrettelegging for et
framtidig byutviklingsområde på Avtjerna, vil også bidra til at togtrafikken til Sandvika øker
betydelig. Dette innebærer at Sandvika stasjon må få økt kapasitet ved å tilrettelegge for en 6spors løsninger med nye plattformer som ikke kommer i konflikt med den foreslåtte avgrening
for Ringeriksbanen. En utbygging over bussterminalen har blitt lansert tidligere og akseptert av
Bærum kommune. Dette bør derfor være et godt utgangspunkt for videreutviklingen av
Sandvika stasjon til et effektivt og attraktivt regionalt kollektivknutepunkt.
Oslo, 09.04.2015
Tron Bamrud
Fylkesrådmann
Saksbehandler: Tom Granquist
Vedlegg: Brev av 12/2-2015-Høring - Ringeriksbanen og E16 Skaret Jernbaneverket
1
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Saksframlegg
Vår saksbehandler
Vår referanse

Terje Ø. Lønseth, tlf. 32808706
2008/1161-36

UTVALG

UTVALGSSAK

Fylkesutvalget

MØTEDATO
04.03.2015

Vedlegg
1 Ringeriksbanen og E16 delrapport 3 av 31. januar 2015
2 Presentasjon av delrapport 3

Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss
Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid utredet samordnet løsning for
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom kommunene Bærum (kun jernbane),
Hole og Ringerike. Utredningene er på overordnet nivå før planlegging etter Plan- og
bygningsloven. Det er utarbeidet tre delrapporter, datert 13. juni 2014, 31. oktober
2014 og 30. januar 2015. Den tredje delrapporten, datert 30.01.2015, er en
silingsrapport som inneholder Jernbaneverkets og Statens vegvesens anbefaling av
hvilken løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss som bør legges til grunn for
videre planlegging. Jernbaneverket og Statens vegvesen ber spesielt om merknader til
den anbefalte løsningen.

Forslag
1
Fylkesutvalget støtter at Jernbaneverkets og Statens vegvesens anbefalte løsning for Ringeriksbanen og
E16 Skaret – Hønefoss legges til grunn for den videre planlegging.
2
Ringeriksbanen vil føre til en nedkorting av samlet reisetid Oslo-Bergen. Fylkesutvalget mener at den
samfunnsøkonomiske betydningen av dette må tillegges større vekt.
3
Realiseringen av E16 og Ringeriksbanen vil ha store regionale virkninger for verdiskaping og
boligattraksjon. Fylkesutvalget mener at disse ringvirkningene ikke er godt nok belyst i utredningene.
4
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Valg av plantype er avgjørende for videre framdrift. Fylkesutvalget anbefaler statlig reguleringsplan.
Dersom gjennomførte utredninger ikke er tilstrekkelige, fanges behovet for ytterligere utredninger opp
i planprogrammet. Høringen av planprogrammet vil også avklare behov for supplerende utredninger.
5
Fylkesutvalget anmoder om at videre fremdrift i planprosessen muliggjør skissert mulig byggestart i
2018/ 2019.
6
Fylkesutvalget støtter valget av stasjonsplassering på Sundvollen og i Hønefoss. Kommunen arbeider
med arealplaner for Sundvollen og Hønefoss. Arbeidet med statlige og kommunale planer samkjøres.
7
Samla korridor for vei og jernbane berører områder hvor det er stort potensial for funn av automatisk
freda kulturminner. For ikke å forsinke framdriften mener fylkesutvalget at oppstart av arkeologiske
undersøkelser må avklares så snart som mulig.
8
Fylkesutvalget går inn for at Åsalinja forkastes.

Buskerud fylkeskommune, 19. februar 2015
Runar Hannevold
fylkesrådmann
Bakgrunn for saken
Samferdselsdepartementet har i brev av 14. oktober 2014 gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i
oppgave å utarbeide en silingsrapport for de aktuelle traséene for Ringeriksbanen og E16 SkaretHønefoss med frist 31. januar 2015.
Silingsrapporten er den siste av i alt tre delutredninger fra Jernbaneverket og Statens vegvesen som
omhandler Ringeriksbanen og E16 Skaret- Hønefoss. Silingsrapporten omfatter felles løsninger for
veg og bane som alle krysser Kroksund.
Delutredning 2 Korridorvalg, som ble oversendt fra etatene til Samferdselsdepartementet (SD)
31.10.2014, viser beslutningsgrunnlaget på korridornivå. Her er felles løsning med veg og bane over
Kroksund sammenliknet med delt løsning med veg over Kroksund og bane via Åsa. I delutredningen
anbefaler etatene at delt løsning med bane via Åsa og veg over Kroksund legges bort.
Samferdselsdepartementet har bedt etatene om å vurdere grep for å redusere planleggingstiden, slik at
tidspunkt for byggestart for de to prosjektene kan skje raskt. Etatene har i sin delrapport 2 angitt et
tidsløp for det som vurderes som raskeste mulige framdrift. En av forutsetningene for framdriften er at
departementene kan bidra til en god interesseavveining, slik at man kommer fram til et mest mulig
omforent trasévalg for veg og bane.
Delutredning 3, silingsrapporten, omhandler kun felles løsninger for veg og bane over Kroksund.
Silingsrapporten kan leses som en selvstendig rapport, og er ment å være et vedlegg til et planprogram
for neste planfase.
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Som del av prosessen med silingsrapporten organiserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) en prosess for involvering av berørte nasjonale interesser. I denne prosessen har
Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og
Landbruksdirektoratet deltatt i en felles arbeidsgruppe sammen med Statens vegvesen og
Jernbaneverket. Arbeidsgruppen har gjort en felles vurdering av konsekvensene ved de ulike
traséalternativene. I silingsrapporten beskrives konflikt med lokale, nasjonale og internasjonale verdier
for hver delstrekning, og det er gjort en vurdering av mulige avbøtende tiltak.
Jernbaneverket og Statens vegvesen står bak silingsrapportens konklusjon om anbefalt løsning.
Jernbaneverket og Statens vegvesen har presentert delrapport 3 for regionalt planforum 17. februar
2015.
Saksfremlegget har videre hovedfokus på delutredning 3 om silingsrapporten, men trekker frem
momenter som behandles i de to andre delutredningene der dette anses relevant.
Anbefalt løsning for E16 og Ringeriksbanen
Kapittel 3 i delutredning 3 angir forutsetninger for tilbudskonseptet og kapasitet for jernbane og veg.
Som del av Intercitystrekningen planlegges Ringeriksbanen med dobbeltspor og hastighet inntil 250
km/t. E16 skal dimensjoneres for fartsgrense 110 km/t.
Planområdet er delt inn i fem delområder med alternative trasevalg innenfor disse:
 Delområde 1: Sandvika-Høgkastet ved Kroksund
 Delområde 2: Kryssing av Kroksund; Høgkastet-Gjesvalåsen
 Delområde 3: Gjesvalåsen-Bymoen
 Delområde 4: Bymoen-Styggedalen
 Delområde 5: Styggedalen-Hønefoss
Kapittel 4 beskriver konsekvensanalysene for de ulike alternativene innenfor delområdene. På
bakgrunn av prosessen med å finne fram til det alternativet som bør detaljeres og vurderes videre
anbefaler Jernbaneverket og Statens vegvesen følgende trasevalg:
 Fra Sandvika til Kroksund: for veg fra Skaret-Høgkastet (dagens trase) og for bane fra Sandvika
via Rustand til Kroksund
 For kryssing av Kroksund anbefales delt løsning med bane over Sundøya , stasjon på Sundvolden
og veg lengre sørvest i Kroksund mellom Rørvik og Elstangen
 Bane og veg legges i tunnel forbi Vik
 På strekningen Bymoen-Styggedalen velges Helgelandsmolinja
 Inn mot Hønefoss videreføres veg i 4-felts motorveg frem mot et nytt planskilt kryss på Ve,
utvikling av dagens situasjon for Hønefoss stasjon slik at grenforbindelsene kan opprettholdes
Utbygging av Sandvika stasjon inngår ikke i utredningen. Sandvika stasjon med dagens fire spor
vurderes til å kunne betjene Ringeriksbanens tilbudskonsept på kort sikt. Kapasitetssituasjonen på
stasjonen vil være anstrengt, noe som kan føre til ulemper for togtilbudet og lavere punktlighet. For
fremtidige tilbudsforbedringer på Østlandet, bør Sandvika stasjon utvides til seks spor.
Utvikling av knutepunkt
Plassering av stasjon på Sundvollen og utvidet bruk av Hønefoss stasjon legger til rette for god
knutepunktsutvikling. Både Hole og Ringerike arbeider med planer for tettstedene og plasseringen av
stasjonene legger viktige premisser for de videre arbeidene med arealplanen. Det er under utarbeidelse
en konseptvalgutredning for Hønefoss. Arbeidet har stoppet i påvente av avklaring på
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stasjonsplassering for Ringeriksbanen i Hønefoss. Avklaring på bruk av Hønefoss stasjon gjør at KVUarbeidet kan avsluttes, og at konsept for utvikling av Hønefoss vil være samordnet med Ringeriksbanen.
I Hønefoss er det mulig å etablere et knutepunkt for jernbane og buss, samt parkeringshus for pendlere.
Dette vil bidra til en mer rasjonell trafikkavvikling.
Kommuneplanene for Sundvollen og Vik må videreutvikles for å se på muligheten for en videre satsing
rundt stasjonen for å bygge opp et knutepunkt. Framtidig statlig og kommunal planlegging må
samkjøres for å oppnå en bedre effekt.
Kostnader , samfunnsøkonomi og regionale ringvirkninger
Kostnadene for anbefalt løsning er 26 milliarder kroner. Anslaget er foretatt på et overordna nivå og er
derfor usikkert. Kostnadene for ombygging og utvidelse av Sandvika stasjon ligger ikke inne i
kostnadene. SSB har beregnet nyttekostanadene til – 22 milliarder kroner (nåverdi som er nytteeffekter
fratrukket kostnader. Nyttekostnadene i en kost- nytte analyse fanger ikke opp alle sider av prosjektet.
De samfunnsmessige effektene av et samferdselsprosjekt kan være store uten at dette kommer godt
nok fram.
Effekter som ikke kommer godt nok fram kan være følgende:
- Utvidelse av pendlerområdet rundt Oslo og bidra til at presset på de mest sentrale områdende
dempes.
- Bidra til en større befolkningsvekst og å gjøre det mere attraktivt med etablering på Ringerike
- Føre til at det investeres mere i regionen.
- Bidra til en by- og tettstedsutvikling
- Bedre arealtilbud til utvikling av næringsvirksomhet.
- Redusert transportkostnader og redusert reisetid for næringslivet.
- Bedre tilgang til et større marked for næringslivet
- Samlet nedkorting av total reisetid med jernbane for strekningen Oslo-Bergen
- Ringvirkningene for Ringeriksregion og Hallingdalsregionen som en følge av et bedre
transportilbud.
Gjennom utredningen i prosjekt er det vanskelig å sette nytteverdi på disse effektene.
Forholdet til kulturminner
I brev fra Samferdselsdepartementet 14.10.2014 gis det uttrykk for at det ønskes en rask
saksbehandling. Det presiseres spesielt at forholdet til kulturminner må avklares så raskt som mulig.
Regional kulturminneforvaltning vil gjennomføre arbeidet med avklaring av kulturminneinteresser så
raskt som mulig innenfor de rammer som lovverk og forskrifter setter. Kulturminneforvaltningen er
avhengig av at det formelt varsles oppstart av planarbeidet for at arbeid kulturminneregistreringer skal
igangsettes. Når det varsles oppstart av reguleringsplan kan arbeidet med å oppfylle
undersøkelsesplikten etter Kulturminneloven §9 starte. Regional kulturminneforvaltning har ansvaret
for å gjennomføre slike registreringer.
Tidspunktet for når arkeologiske undersøkelser skal starte opp må avklares i forhold til den oppsatte
framdriftsplanen. Det kan muligens bli behov for to feltsesonger. Dette vil bli klart når endelig
planavgrensing blir fastsatt. Eventuelle funn kan også innebære at det må gjøres utgravinger. Dette
gjøres etter at planen er vedtatt. Omfanget av eventuelle utgravinger vil være avklart etter hvilke
kulturminner som avdekkes gjennom kulturminneregistreringen. Først når planforslaget er ute til
offentlig ettersyn kan en eventuell dispensasjonssak for registrerte kulturminner settes i gang.
Riksantikvaren fatter vedtak i dispensasjonssaker og Kulturhistorisk museum som foretar utgravingene.
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Arbeidet med registrering, dispensasjonsbehandling og eventuell utgraving av kulturminner som skal
gjennomføres før oppstart av anleggsarbeid og realisering av planen er omfattende. Det er viktig at
framdriftsplanen tar høyde for dette. Det er en stor fordel for framdriften dersom oppstart av
arkeologiske undersøkelser kan avklares så snart som mulig og senest ved varsel om oppstart av
reguleringsplanen. Ved valget av linja over Helgelandsmoen, med kryssing over Storelva i bru,
reduseres konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø. Kostandene ligger også betydelig lavere enn
Monserudalternativet.
Videre planprosess
Det er utarbeidet 3 rapporter. Den siste silingsrapporten er sendt på lokal høring til berørte fylkesmenn,
fylkeskommuner og kommuner med høringsfrist 27.mars. Samtidig med dette blir det foretatt en
kvalitetssikring. Høringsuttalelsene og kvalitetssikringen vil bli gjennomgått og oversendt regjeringen til
behandling. Etter oppsatt tidsplan er det sannsynlig at dette kan skje i mai. Utredningene og
høringsuttalelsene vil være grunnlaget for regjeringens beslutning om videre prosess. Dette vil også
utgjøre grunnlaget for eventuell oppstart av statlig reguleringsplan
Statlig plan
For å kunne holde framdriftsplanen med anleggsstart er i 2019 blir det vanskelig å kunne oppnå denne
målsettingen uten at det varsles og settes i gang arbeidet med en reguleringsplan i 2015. Dersom det
skal utarbeides en kommunedelplan sprekker den oppsatte tidsplanen. Det foreligger et meget
omfattende grunnlag i form av kommunedelplan for E-16 med ku- utredning og rekke delrapporter for
ulike tema. I tillegg til dette er det utarbeidet 3 ulike rapporter.
Dersom regjeringen kommer fra til at det skal startes opp reguleringsplanarbeid utarbeides det et er
eget planprogram. Her gjennomgås det foreliggende utredningsmaterialet og gjennom en nærmere
vurdering vil det komme fram hva som er nødvendig å utrede i tillegg. Når planprogrammet er ferdig
sendes det på høring. Høringen av planprogrammet vil kunne fange opp eventuelle tema som ikke godt
nok belyst og som bør utredes nærmere. Innholdet i planprogrammet vil være viktig.
Regjeringens behandling av saken.
Den videre framdriften av prosjektet er avhengig av hva regjeringen kommer fram til når saken tas opp
til behandling i mai. Deler av beslutningsgrunnlaget vil blant annet være silingsrapportene og
høringsuttalelsene. Tidligere har Stortinget besluttet at Åsålinja som grunnlag for den videre
planlegging av jernbane. Denne beslutning må oppheves, og da er det sannsynlig at saken må tas opp i
Stortinget. Regjeringen må komme fram til om prosjektet skal fortsette og velge planform for
planlegging etter plan og bygningsloven. Det må foretas et valg om prosjektet skal fortsette som et
fellesprosjekt for vei og bane, samt valg av alternativ for videre kryssing av Kroksund skal legges til
grunn for videre planlegging.
Konklusjon
Arbeidet med E16 og Ringeriksbanen har foregått gjennom en rekke år og det er laget mange
utredninger. De tre silingsrapportene samler opp og trekker opp veien videre fram til en beslutning.
Det er gjort et grundig arbeid med en stor grad av deltakelse fra kommune til direktoratsnivå.
Fylkesrådmannen anbefaler at silingsrapport nummer 3 legges til grunn for videre beslutning og
grunnlag for videre behandling etter plan og bygningsloven

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ringeriksbanen og E16 delrapport 1 av 13. juni 2014
http://www.jernbaneverket.no/no/dokumenter/2015/Prosjekter/Ringeriksbanen/Ringeriksbanen-ogE16---delrapport-1/
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Ringeriksbanen og E16 delrapport 2 av 31. oktober 2014
http://www.jernbaneverket.no/no/dokumenter/2015/Prosjekter/Ringeriksbanen/Ringeriksbanen-ogE16---delrapport-2/
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Møteprotokoll
Fylkesutvalget
Møtet ble ledet av fylkesordfører Morten Eriksrød (H).
MØTESTED

MØTEDATO

TIDSPUNKT

fylkestingssalen, Fylkeshuset

04.03.2015

kl 13:00 – 16:30

Til stede
Morten Eriksrød
Terje Vegard Kopperud
Turid Wickstrand Iversen
Iselin Haugo
Gro Sel Tveito
Britt Homstvedt
Tom Erik Hauger
Trond Johansen
Ole Johnny Stavn
Runolv Stegane
Roger Ryberg
Anne Sandum
Bjørn Tore Ødegården
Tonje Kristensen
Steinar Berthelsen

H
H
H
H
H
Frp
Frp
KrF
Sp
V
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap

Fra administrasjonen
Fylkesrådmann Runar Hannevold
Ass fylkesrådmann Linda Verde
Samferdselssjef Gro R Solberg
Utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk
Utdanningssjef Jan Helge Atterås
Kommunikasjonssjef Guro Hegna Svendsen
Møtesekretær Liv-Thurid Fossberg
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PS 18/15 Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss
Forslag
1
Fylkesutvalget støtter at Jernbaneverkets og Statens vegvesens anbefalte løsning for Ringeriksbanen og
E16 Skaret – Hønefoss legges til grunn for den videre planlegging.
2
Ringeriksbanen vil føre til en nedkorting av samlet reisetid Oslo-Bergen. Fylkesutvalget mener at den
samfunnsøkonomiske betydningen av dette må tillegges større vekt.
3
Realiseringen av E16 og Ringeriksbanen vil ha store regionale virkninger for verdiskaping og
boligattraksjon. Fylkesutvalget mener at disse ringvirkningene ikke er godt nok belyst i utredningene.
4
Valg av plantype er avgjørende for videre framdrift. Fylkesutvalget anbefaler statlig reguleringsplan.
Dersom gjennomførte utredninger ikke er tilstrekkelige, fanges behovet for ytterligere utredninger opp
i planprogrammet. Høringen av planprogrammet vil også avklare behov for supplerende utredninger.
5
Fylkesutvalget anmoder om at videre fremdrift i planprosessen muliggjør skissert mulig byggestart i
2018/ 2019.
6
Fylkesutvalget støtter valget av stasjonsplassering på Sundvollen og i Hønefoss. Kommunen arbeider
med arealplaner for Sundvollen og Hønefoss. Arbeidet med statlige og kommunale planer samkjøres.
7
Samla korridor for vei og jernbane berører områder hvor det er stort potensial for funn av automatisk
freda kulturminner. For ikke å forsinke framdriften mener fylkesutvalget at oppstart av arkeologiske
undersøkelser må avklares så snart som mulig.
8
Fylkesutvalget går inn for at Åsalinja forkastes.

Behandling i Fylkesutvalget - 04.03.2015
Ole Johnny Stavn (Sp) framsatte slikt omforent forslag til nytt punkt 5:
Fylkesutvalget forventer at det settes inn tilstrekkelig med ressurser for å få byggestart på
Ringeriksbane og ny E16 Skaret-Hønefoss i 2018/2019.
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Avstemming
Forslaget framsatt av Stavn, nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag i punktene 1,2,3,4,6,7 og 8 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1
Fylkesutvalget støtter at Jernbaneverkets og Statens vegvesens anbefalte løsning for Ringeriksbanen og
E16 Skaret – Hønefoss legges til grunn for den videre planlegging.
2
Ringeriksbanen vil føre til en nedkorting av samlet reisetid Oslo-Bergen. Fylkesutvalget mener at den
samfunnsøkonomiske betydningen av dette må tillegges større vekt.
3
Realiseringen av E16 og Ringeriksbanen vil ha store regionale virkninger for verdiskaping og
boligattraksjon. Fylkesutvalget mener at disse ringvirkningene ikke er godt nok belyst i utredningene.
4
Valg av plantype er avgjørende for videre framdrift. Fylkesutvalget anbefaler statlig reguleringsplan.
Dersom gjennomførte utredninger ikke er tilstrekkelige, fanges behovet for ytterligere utredninger opp
i planprogrammet. Høringen av planprogrammet vil også avklare behov for supplerende utredninger.
5

Fylkesutvalget forventer at det settes inn tilstrekkelig med ressurser for å få byggestart på
Ringeriksbane og ny E16 Skaret-Hønefoss i 2018/2019.
6
Fylkesutvalget støtter valget av stasjonsplassering på Sundvollen og i Hønefoss. Kommunen arbeider
med arealplaner for Sundvollen og Hønefoss. Arbeidet med statlige og kommunale planer samkjøres.
7
Samla korridor for vei og jernbane berører områder hvor det er stort potensial for funn av automatisk
freda kulturminner. For ikke å forsinke framdriften mener fylkesutvalget at oppstart av arkeologiske
undersøkelser må avklares så snart som mulig.
8
Fylkesutvalget går inn for at Åsalinja forkastes.
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Fylkesordførar

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

Dato: 27.03.2015
Vår ref.: 2014/626-9
Saksbehandlar: gunhans
Dykkar ref.:

Høyring av silingsrapporten for Ringeriksbanen – innspel frå Hordaland
fylkesutval
Hordaland fylkesutval har i møte 26. mars 2015 samrøystes vedteke følgjande:
"Innspel i høve høyring av silingsrapporten for Ringeriksbanen
Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid greidd ut ei samordna løysing for
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom kommunane Bærum (kun jernbane), Hole og
Ringerike. Utgreiinga er på eit overordna nivå før planlegging etter Plan- og bygningslova. Det er
utarbeiddd tre delrapportar, datert 13. juni 2014, 31. oktober 2014 og 30. januar 2015.
Utgreiinga er sendt på høyring til berørte kommunar, fylkeskommunar og fylkesmenn. Hordaland
er ikkje direkte berørt av prosjektet og då heller ikkje høyringsinstans, men ettersom
Ringeriksbanen vil innebere ei vesentleg oppgradering av Bergensbanen, er det ynskjeleg å
markere at Ringeriksbanen i høgste grad er viktig også for Hordaland. Hordaland fylkeskommune
har difor valt å gje ei tilbakemelding i brevs form i høve denne høyringsrunda.
Den første delrapporten, datert 13.06.2014, inneheld mellom anna ei drøfting av ulike
planprosessar og framdriftsplanar. Den viktigaste konklusjonen i den første delrapporten er at dei
to prosjekta kan og bør planleggast samla.
Den andre delrapporten, datert 31.10.2014, har korridorval som hovudtema. Her tilrår
Jernbaneverket og Statens vegvesen å forkaste løysinga med jernbane om Åsa. Rapporten
inneheld også mellom anna informasjon om marknad/trafikk, kostnader og samfunnsøkonomi,
samt ei vurdering av OPS (Offentleg Privat Samarbeid), som etatane ikkje tilrår for dette
prosjektet. Vidare følgjer rapporten opp første delrapport med ein revidert tidsplan som viser at
byggestart tidleg i 2019 er mogeleg med raskast mogelege framdrift.
Den tredje delrapporten, datert 30.01.2015, er ein silingsrapport som inneheld Jernbaneverkets og
Statens vegvesens tilråding for kva løysing for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss som
bør leggast til grunn for vidare planlegging, og det faglege grunnlaget for denne tilrådinga. Her har
etatane tilrådd den såkalla Busundlinja, med stasjonar på Sundvolden (Hole kommune) og i
Hønefoss sentrum (Ringerike kommune).
Hordaland fylkeskommune er svært tilfreds med at det no føreligg eit forslag til løysing for
Ringeriksbanen slik at vi kan få byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets føresetnader.
Ringeriksbanen er det viktigaste enkeltprosjektet i moderniseringa av Bergensbanen og dermed
heilt grunnleggande for å kunne gje dei reisande mellom Bergen og Oslo eit togtilbod etter dagens
standard.

Hordaland fylkeskommune
SAMFERDSELSAVDELINGA

Agnes Mowinckels gate 5
PB 7900
5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00
e-post: hfk@hfk.no
www.hordaland.no

Org.nr. NO 938 626 367 mva.
Kontonr. 5201 06 74239
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Hordaland fylkeskommune vil, med henvisning til m.a. NOU 2012:16 (Hagen-utvalet) sine
konklusjonar, påpeike at gjeldande metodikk for berekning av samfunnsøkonomisk nytte er
mangelfull og lite eigna som beslutningsgrunnlag for dette prosjektet. Hordaland fylkeskommune
forventar dermed at andre og meir heilskaplege vurderingar vert lagt til grunn for avgjerda. Til
dømes er effektar av betre reisetilbod på heile strekninga Oslo-Bergen ikkje inkludert i
utgreiingsarbeidet, og det er heller ikkje utviklingspotensiale og næringslivseffektar for dei berørte
regionane. Begge desse forholda er vesentlege for grunngjevinga for å bygge Ringeriksbanen, og
burde då sjølvsagt også inngå i nytteberekningane.
Hordaland fylkeskommune meiner at planarbeidet snarast må vidareførast for å tape minst
mogeleg tid i planarbeidet. Dette vil vere heilt i tråd med prinsippa som er lagt til grunn i etatane
sitt forslag, og vil også sikre tidlegast mogeleg oppstart av byggeprosjektet.
Utbygginga av Ringeriksbanen er heilt i tråd med den varsla utbyggingsstrategien i
Jernbaneverkets perspektivmelding mot 2050. Ringeriksbanen vil vere avgjerande for å utvikle
gode og berekraftige transportløysingar i ein utvida bu- og arbeidsmarknad rundt Oslo, og vil opne
opp for eit heilt nytt utviklingsområde på Ringerike. Hordaland fylkeskommune vil samtidig
understreke at Ringeriksbanen også er eit viktig nasjonalt infrastrukturprosjekt. Ringeriksbanen er
det viktigaste enkelttiltaket i utviklinga av Bergensbanen til ein moderne jernbane, og vi vil minne
om følgjande konklusjon i Høgfartsutgreiinga: "I et alternativ der en ikke velger å bygge nye
høyhastighetsbaner, men bruker mer midler på eksisterende jernbanenett enn dagens nivå, vil
Bergensbanen være den strekningen der man vil få den største nytten ved minst bruk av
investeringsmidler.""

Med helsing

Tom-Christer Nilsen
fylkesordførar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Hordaland fylkeskommune

Agnes Mowinckels gate 5
PB 7900
5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00
e-post: hfk@hfk.no
www.hordaland.no

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.
Kontonr. 5201 06 74239
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Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret

Jernbaneverket
postmottak@jbv.no

Saksnr.
15/1534-8

Løpenr.
8657/15

Arkivkode

Deres ref.

Q62 &13

Dato

27.03.2015

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss - Høringsuttalelse
Høringsuttalelse til utredningene
Kommunestyret behandlet i møte 26.03.2015 sak 48/15. Følgende vedtak ble fattet:
1) Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som
Samferdselsdepartementet har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til
utredningene:
2) Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny
firefelts E16 og dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en
balansert måte kan tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø,
naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og ny
E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3) Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i
planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de
arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i
kommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av
lokalvegnettet som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for
Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Bergensbanen i Hønefoss vest, ombygging av dagens Hønefoss stasjon og
tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt nødvendige avklaringer om
avbøtende tiltak.
4) Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig
byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse
framdriften kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret
for å håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag
for.

Dette til orientering.
Med hilsen
Grethe Tollefsen
Leder
Ole Einar Gulbrandsen
Siv.Ing / Arealplanlegger

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Vedlegg:
Saksframlegg
Kopi:
Cecilie Bjørlykke, ,
Stendal, ,
Olsen, ,
Landrø, ,
Gulbrandsen, ,
Tollefsen, ,
Myhren /Statens vegvesen, ,
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SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/1534-3

Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss
Høringsuttalelse til rapporter fra Jernbaneverket og Statens vegvesen
Forslag til vedtak:
1) Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet
om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør
for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som
Samferdselsdepartementet har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer
til utredningene:
2) Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny
firefelts E16 og dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en
balansert måte kan tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø,
naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og ny
E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og
holdeplasser.
3) Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i
planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de
arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i
kommunene.
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Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av
lokalvegnettet som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for
Bergensbanen i Hønefoss vest, ombygging av dagens Hønefoss stasjon og
tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt nødvendige avklaringer om
avbøtende tiltak.
4) Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig
byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse
framdriften kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av
ansvaret for å håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil
gi grunnlag for.

Innledning
Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket mandat til å utrede
muligheten for en felles planlegging og bygging av ny 4 felts E16 Skaret - Hønefoss og
Ringeriksbane Sandvika - Hønefoss. Ref. brev av 20. desember 2013, mandatsbrev av 27.
januar 2014, fra Samferdselsdepartementet.
Etatene har svart ut dette gjennom 3 delrapporter(silingsrapporter) som nå er sendt ut på
lokal høring høringsfrist 27. mars. Dette er ikke en høring etter PBL, men en høring av
etatenes delrapporter om planlegging og bygging av Ringeriksbanen og E16 Skaret Hønefoss.
Rådmennene i Hole og Ringerike har samarbeidet om dette saksframlegget og er omforent
om forslag til vedtak. Rådmannen i Bærum vil parallelt legge fram forslag med tilsvarende
hovedinnhold som i vårt saksframlegg.

Mål
Det er fastsatt følgende mål for arbeidet med Ringeriksbanen og ny E16 Skaret – Hønefoss:
Ringeriksbanen som del av InterCity- utbyggingen


Målet for Ringeriksbanen er å utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte
Ringerike nærmere Oslo, og derigjennom la regionen bidra til å dempe presset på
de mest sentrale strøkene.
 En innkorting av Bergensbanen skal også gi et mer attraktivt tilbud på de lange
reisene mellom Østlandet og Vestlandet.
E16 Skaret- Hønefoss


Målet er å øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper, forbedre
framkommeligheten for alle brukere av vegen og redusere avstandskostnadene
ved å redusere kjøretiden.

Side 32 av 277

Utredning
De tre delrapportene omfatter:
Delrapport 1, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Mulighet for felles korridor
for jernbane og vei, datert 13. juni 2014:
- Samordning av planprosesser for vei og bane, framdriftsplan.
Delrapport 2, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss , Korridorvalg, datert 31.
oktober 2014:
- Korridorvalg, anbefaler å forkaste Åsa-linja.
- Revidert tidsplan som viser raskest mulige framdrift.
Delrapport 3, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Silingsrapport, datert 30.
januar 2015:
- Jernbaneverkets og Statens vegvesens anbefaling for felles trase og stasjoner.
- Oppdatert kostnadsoverslag.
Etatenes arbeid med delrapportene bygger i stor grad på tidligere omfattende
utredningsarbeid for vei og bane gjennom mange år som kommunestyret er kjent med fra
tidligere saker og orienteringer. Det foreliggende materialet har gjort det mulig å foreslå en
effektivisering av den videre planprosessen slik at en imøtekommer Stortingets
forutsetninger om byggestart i 2018/19.
De berørte kommunene har deltatt i arbeidet gjennom en referansegruppe og arbeidsgruppe
og kommet med faglige innspill og råd underveis. Etatene har hatt en egen prosess med
berørte direktorater for å få belyst konsekvenser slik at ulike lokale og nasjonale interesser
best mulig kan ivaretas.
Anbefalingene i silingsrapporten står for etatenes regning og framgår av utredningene. Se
spesielt silingsrapporten (delrapport 3): kap. 1 Sammendrag, side 7 og 8 og kap. 5.2
Anbefalt samlet løsning side 148 og 149.

Den mest komprimerte prosessen for planleggingen ser slik ut:
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Etatene konkluderer med å anbefale trasé via Helgelandsmoen:
Stasjoner/stopp:
(Rustad)
Sundvollen (IC)
Hønefoss vest (Bergensbanen)
Hønefoss (IC)
Vegkryss:
Rørvik/Elstangen
Helgelandsmoen
Styggedalen
Ve
Brokryssinger:
Kroksund:
Rørvik –
Rudsødegarden (vei)
Sundøya (bane)
Storelva: Helgelandsmoen
(vei,bane)
Mælingen: (vei, bane)
Tunnel :
Sandvika – Rustad (bane)
Rustad – Sundvollen (bane)
Skaret (vei)
Nestunnelen (vei)
Kroksund – Kjelleberget
(bane)
Kroksund – Kjelleberget (vei)
Reisetid bane:
Sandvika - Hønefoss 00:20
Flere detaljer og kartgrunnlag framgår av vedlagte rapporter. Silingsrapporten viser en
prinsipplinje og detaljering vil skje i senere planfaser.
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Rådmannens vurdering
Planlegging og bygging av Ringeriksbanen og sammenhengende firefelts E16 Sandvika –
Hønefoss har lenge vært høyt prioritert av kommunen, jfr. bl.a. arbeidet kommunen har
forestått i forbindelse med Nasjonal Transportplan.
I den videre planleggingen bør det legges opp til et tett samarbeid med kommunene selv om
dette gjennomføres som en statlig plan. Kommunen bør delta aktivt i den videre
planprosessen og bistå kommunens innbyggere. Kommunen plikter å gi departementet
nødvendig bistand jf § 6-4 i pbl.
Rådmannen viser til at løsning for vei og bane mellom Sandvika og Hønefoss har vært
utredet grundig i flere omganger gjennom mange år. Den løsningen Statens vegvesen og
Jernbaneverket foreslår framstår som en god løsning for kommunen og regionen.
Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret slutter seg til dette forslaget slik at vi kan
bidra til byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.

Vedlegg
De tre delrapportene og mer informasjon finnes på www.jernbaneverket.no/ringeriksbanen
og http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud :






Høringsbrev datert 11.02.15 *
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss , Mulighet for felles korridor for jernbane
og vei, 13. juni 2014 *
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Korridorvalg, 31. oktober 2014 *
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Silingsrapport , 30. januar 2015 *

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 03.03.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
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Vår ref.: (oppgis ved henvendelse)
15/461 - 13
Dir. tlf.nr.: 32 16 11 17

Arkiv:
N00, &13

Dato:
27.03.2015

Underretning om vedtak - Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret- Hønefoss
Kommunestyret behandlet saken i sitt møte den 23.3.2015. Følgende vedtak ble fattet:

1. Hole kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har
utarbeidet om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi
etatene honnør for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme
tidsfrister som Samferdselsdepartementet har satt.
Hole kommune har følgende kommentarer til utredningen:
2. Trase og stasjoner (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Hole kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny
firefelts E16 og dobbeltsporet jernbane, men ønsker Busundlinjen som
trase fra Bymoen til Styggedalen. Dette alternativet tar best hensyn til
jord- og skogbruk, naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø, næringsområde og
friluftsliv.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet
om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til plassering av holdeplasser og
stasjoner.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Hole kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i
planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet
med reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant
annet de arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen
2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale
tilpasninger i kommunene. Dette gjelder blant annet: Bruløsninger,
tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet som følge av nye
Postadresse
Viksveien 30, 3530 Røyse
E-post:
postmottak@hole.kommune.no

Telefon:
32 16 11 00

Bankgiro:
8150 16 11379
Hjemmeside:
www.hole.kommune.no

Org. nr:
960 010 833
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kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen
og sentrum, samt nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess (delrapport 2)
a. Hole kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig
byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne
ambisiøse framdriften kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid legge til rette for en kontrollert
vekst i forhold til den utvikling disse samferdselstiltakene gir grunnlag
for.

Saksframlegg ligger vedlagt.

Med hilsen

Marthe Hagelsteen
Formannskapssekretær

Vedlegg
Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Høring av silingsrapport

Kopi til:
Ringerike kommune
Statens vegvesen
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Saksframlegg
Saksbehandler

Dok.dato

Arkiv

ArkivsakID

John-Morten Landrø

19.02.2015

FA - N00, TI &13

15/461

Utvalg

Type

Dato

018/15

Plan- og miljøstyret

PS

09.03.2015

015/15

Kommunestyret

PS

23.03.2015

Saksnr

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Høring av silingsrapport
Underretning sendes:
Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar eller som e-post til
postmottak@jbv.no og merkes <<Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss>>

Vedlegg:
Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss, Muligheter for felles korridor for jernbane og veg 13-062014
Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss, korridorvalg, 31-10-2014
RRB E16 Silingsrapport 2015-01-30

Rådmannens innstilling
1. Hole kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre delrapportene
som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet om Ringeriksbanen og
E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et effektivt og godt utført
arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet har satt.
Hole kommune har følgende kommentarer til utredningen:
2. Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Hole kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn til
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av
Ringeriksbanen og ny E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Hole kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig reguleringsplan
med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i kommunene.
1
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Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum,
samt nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
d. Hole kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i 2018/19
i samsvar med Stortingets forutsetning.
e. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
f. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Plan- og miljøstyret - 018/15
P/M - behandling:
Flertallet i plan-og miljøstyret var overrasket over at etatene SVV og JBV hadde valgt bort Busund
linjen som hovedalternativ innenfor " grønn korridor". Nils Wærstad (H) ville ikke på nåværende
tidspunkt beslutte valg av stasjon/holdeplass i Hole. Plan- og miljøstyret, unntatt Kari Strande (SV),
kom dermed frem til følgende omforente forslag til vedtak:
1. Hole kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet
om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør
for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som
Samferdselsdepartementet har satt.
Hole kommune har følgende kommentarer til utredningen:
2. Trase og stasjoner (delrapport 3 - silingsrapport)
a.
a) Hole kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane, men ønsker Busund linjen som hovedalternativ innenfor "grønn
korridor",
b.
som på en balansert måte best tar hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø,
naturressurser, nærmiljø, næringsområde og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og ny
E16.
c.
b) Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
3. Reguleringsplanprosessen
a) Hole kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivti planprosessen.
b.
b) Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i
c.
barmarksesongen 2015.
d.
c) Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i
kommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum,
samt nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
a.
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4. Framdrift og prosess (delrapport 2)
a) Hole kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b.
b) Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse
framdriften kan holdes.
c.
c) Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.
a.

Kari Strande (SV) la frem følgende motforslag til vedtak:
Med basis i klimaforliket og Nasjonal Transportplan, som forutsetter at trafikkveksten i
hovedstadsområdet må skje gjennom kollektivtransport, sykling og gange, mener Hole kommune at
Ringeriksbanen må prioriteres og at det ikke bør bygges ny firefeltsveg Skaret – Hønefoss.
Hole kommune tillegger også hensynet til internasjonalt viktige naturområder og føre-var-prinsippet
vesentlig vekt.
Hole kommune støtter derfor ikke etatenes konklusjoner og valg av trase Helgelandsmoen i
silingsrapport om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss.
Hole kommune ber om at JBV arbeider for en rask avklaring av endelig trasé for Ringeriksbane og ber
om en tilleggsutredning for Åsa alternativet, med avbøying av traseen fra Åsa over mot
Hvervenkastet og Tolpinrud i stedet for innføring til Hønefoss fra øst.
Rask utbygging av Ringeriksbanen vil bidra til økt overgang fra privatbil og buss til tog og til behov for
mindre investering i vei.
Hole kommune beklager at silingsrapporten preges av hastverksarbeid og mangelfulle utredninger og
vurderinger. For delstrekning 4 er det særlig under tema nærmiljø og friluftsliv klare mangler ved
faktagrunnlaget og vurderingen av Svensrudmoen/Helgelandsmoens kvaliteter og verdi både som
friluftsområde, idrettsanlegg og klimavernsone. Her må det utføres tilleggsutredninger om man går
videre med detaljplanlegging av denne traseen.
Hole kommune mener dagens trafikksituasjon på E16 ikke krever utbygging av firefelts vei på
strekningen Skaret - Hønefoss. Det er imidlertid behov for utbedringer og omlegging spesielt for
strekningen Rørvik - Stein med vekt på trafikksikring.

Utvalgsleder foretok en votering over begge forslagene. Først ble det votert over det omforente
forslaget som ble vedtatt mot 1 stemme, Kari Strande (SV), og deretter votert over motforslaget fra
Strande. Forslaget falt mot 1 stemme, Kari Strande.
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P/M - vedtak:
Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
1. Hole kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre delrapportene som
Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet om Ringeriksbanen og E16 Skaret –
Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de
stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet har satt.
Hole kommune har følgende kommentarer til utredningen:
2. Trase og stasjoner (delrapport 3 - silingsrapport)
a) Hole kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane, men ønsker Busund linjen som hovedalternativ innenfor "grønn
korridor",
som på en balansert måte best tar hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø,
naturressurser, nærmiljø, næringsområde og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.
b) Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
3. Reguleringsplanprosessen
a) Hole kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig reguleringsplan med
konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b) Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med reguleringsplanen
slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske undersøkelsene kan starte i
barmarksesongen 2015.
c) Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i kommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum,
samt nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess (delrapport 2)
a) Hole kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i 2018/19
i samsvar med Stortingets forutsetning.
b) Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
c) Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Side 41 av 277

Kommunestyret - 015/15
K - behandling:
Sjur Tandberg (H) fremmet følgende forslag til endringer:
Pkt. 2a, endres til:
Hole kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og dobbeltsporet
jernbane, men ønsker Busundlinjen som trase fra Bymoen til Styggedalen. Dette alternativet tar best
hensyn til jord- og skogbruk, naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø, næringsområde og friluftsliv.
Pkt 2c, nytt punkt:
Kommunen støtter etatenes forslag til plassering av holdeplasser og stasjoner.
Nils Wærstad (H) ønsket å presiere at forslaget lagt frem i plan- og miljøstyret angående å ta ut punkt
2c, ikke var et forslag om å flytte stasjonsområdet til Vik, men at konsekvensene av et
stasjonsområde i Sundvollen bør vurderes nærmere.
Kristin F. Bjella (Sp) la frem følgende forslag til endring i vedtaket:
Pkt. 1, fjerne:
"kommunestyret vil gi honnør..". Hole kommune har…."
Pkt 2b, foreslår å stryke hele punktet.
Pkt. 4b, endre til:
Kommunen forventer at departementets ambisiøse fremdriftsplan kvalitetssikres.
Pkt. 4c, endre til:
Kommunen vil gjennom eget planarbeid legge til rette for en kontrollert vekst i forhold til den
utvikling disse samferdselstiltakene gir grunnlag for.
Fred Harald Nilssen (Sv) anbefalte at Åsa-alternativet utredes. Sundvollen er naturlig stasjonsområde.
Mener utredningen er mangelfull.
Nilssen fremmet forslaget fremmet av Kari Strande (Sv) i plan- og miljøstyret på nytt.
Anita H. Gomnes (Sp) etterlyser en risikovurdering i utredningen med hensyn til at vei og bane er lagt
i samme trase. Gomnes satte også spørsmålstegn ved at banen skal igjennom Sandvika.
Torbjørn Røberg (V) påpekte at han ikke liker hverken prosjektet eller prosessen og at dette er på
konservativt grunnlag. Mener prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt og at dersom
prosjektet realiseres så vil dette medføre en stor befolkningsvekst. Røberg informerte om at han
ikke støtter noen av punktene i innstillingen.
Christopher Wand (H) mener vekst er bra. Utredningen som er gjort er god.
Anita H. Gomnes (Sp) fremmet følgende forslag til endringer i vedtaket:
Pkt 4d, nytt punkt:
Hole kommune ber om at det gjennomføres og presenteres en risikoanalyse av konsekvensene av vei
og bane i samme trasé.
Tore Solheim (H) støttet Christopher Wand (H) sitt innlegg.
Fred Harald Nilssen (Sv) mener forslag om firefeltsvei bør avvises. Banen bør bygges først slik at man
kan se hvilke konsekvenser dette gir med hensyn til eventuell redusert biltrafikk.
Hege Fossum (Krf) mener det er positivt for området med ny jernbane og vei. Den nye banen vil gi et
løft til bygda. Mange pendlere vil velge bane fremfor bil. En ny firefelts vei vil styrke
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trafikksikkerheten. Viktig å løfte blikket utover og akseptere den utviklingen som kommer.
Sundvollen er naturlig stasjonsområde. Støtter plan- og miljøstyrets forslag til vedtak.
Morten M. Berger (H) mener det vil være positivt med vei og bane. Spesielt for pendlere.
Kristin F. Bjella mener det ikke er noe mål at alle skal pendle ut av Hole. Viktig å ikke bli en "soveby"
Det må jobbes for å legge til rette for at folk kan jobbe i kommunen.
Hege Fossum (Krf) poengterte at vei og bane vil medføre nettopp næringsutvikling.
Jan Egil Lyng (H) ba kommunestyret samle seg om det som er viktig i vedtaket, nemlig Busundlinja og
Sundvollen som stasjonsområde.
Atle Haglund (Frp) la frem følgende forslag til endringer i vedtaket:
Pkt. 5, endre til:
Ta ut banen i "dagslyset" ved gamle skolen i Sundvollen for så å forsere Sundøya på nordsiden. Banen
går så inn i tunnel igjen ved gamle gamlehjemmet. Dette for å skåne mest mulig privatboliger og
kommunale institusjoner som ligger på østsiden av Kroksund/gamlevn.-krysset.
Haldor Sørlie (Ap)mener det er bra at Busundlinjen anbefales. Det er gjort en god utredning og det er
på tide at veien kommer.
Votering
Pkt. 1: Forslaget fra Kristin F. Bjella (Sp) ble holdt opp mot plan- og miljøstyrets innstilling.
Plan- og miljøstyrets innstilling ble vedtatt med 18 mot 4 (Sv, V og Sp) stemmer.
Pkt. 2a: Forslaget fra Sjur Tandberg (H) ble holdt opp mot plan- og miljøstyrets innstilling.
Tandberg sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Pkt 2b: Forslaget fra Kristin F. Bjella (Sp) ble holdt opp mot plan- og miljøstyrets innstilling.
Plan- og miljøstyrets innstilling ble vedtatt med 19 mot 3 (V og Sp) stemmer.
Pkt. 2c: Sjur Tandberg (H) sitt forslag til nytt punkt ble vedtatt mot 1 (V) stemme.
Pkt. 3: Plan- og miljøstyrets innstilling ble vedtatt mot to (V og Sv) stemmer.
Pkt. 4b: Kristin F. Bjellas (Sp) forslag ble holdt opp mot plan- og miljøstyrets innstilling.
Plan- miljøstyrets innstilling ble vedtatt med 18 mot 4 (Sv, V og Sv) stemmer.
Pkt. 4c: Kristin F. Bjellas (Sp) forslag ble holdt opp mot plan- og miljøstyrets innstilling.
Bjellas forslag ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 4d: Anita H. Gomnes (Sp) sitt forslag om nytt punkt ble lagt frem. Forslaget til nytt punkt ble
avvist med 14 mot 8 (Ap, Sv, V, M.Berger (H), Sp og V) stemmer.
Pkt. 5: Atle Haglund (Frp) sitt forslag til nytt punkt ble lagt frem. Forslaget ble avvist med 16 mot 6
(Sv, Frp, Sp, V) stemmer.
Forslaget fra Sv, fremmet i plan- og miljøstyret ble holdt opp mot den omforente innstillingen fra
kommunestyret.
Kommunestyret sitt omforente forslag ble vedtatt med 20 mot 2 (Sv og V) stemmer.
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K - vedtak:
1. Hole kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som
Samferdselsdepartementet har satt.
Hole kommune har følgende kommentarer til utredningen:
2. Trase og stasjoner (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Hole kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16
og dobbeltsporet jernbane, men ønsker Busundlinjen som trase fra Bymoen til
Styggedalen. Dette alternativet tar best hensyn til jord- og skogbruk,
naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø, næringsområde og friluftsliv.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til plassering av holdeplasser og stasjoner.
1. Reguleringsplanprosessen
a. Hole kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i
planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de
arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i
kommunene. Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger,
oppgradering av lokalvegnettet som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av
stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest, ombygging av dagens Hønefoss
stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt nødvendige
avklaringer om avbøtende tiltak.
1. Framdrift og prosess (delrapport 2)
a. Hole kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig
byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse
framdriften kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid legge til rette for en kontrollert vekst i
forhold til den utvikling disse samferdselstiltakene gir grunnlag for.

Saksopplysninger
Innledning
Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket mandat til å utrede
muligheten for en felles planlegging og bygging av ny 4 felts E16 Skaret - Hønefoss og Ringeriksbane
Sandvika - Hønefoss. Ref. brev av 20. desember 2013, mandatsbrev av 27. januar 2014, fra
Samferdselsdepartementet.

Etatene har svart ut dette gjennom 3 delrapporter(silingsrapporter) som nå er sendt ut på lokal
høring høringsfrist 27. mars. Dette er ikke en høring etter PBL, men en høring av etatenes
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delrapporter om planlegging og bygging av Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.

Rådmennene i Hole og Ringerike har samarbeidet om dette saksframlegget og er omforent om
forslag til vedtak. Rådmannen i Bærum vil parallelt legge fram forslag med tilsvarende hovedinnhold
som i vårt saksframlegg.

Mål
Det er fastsatt følgende mål for arbeidet med Ringeriksbanen og ny E16 Skaret – Hønefoss:
Ringeriksbanen som del av InterCity- utbyggingen
·

·

Målet for Ringeriksbanen er å utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte
Ringerike nærmere Oslo, og derigjennom la regionen bidra til å dempe presset på de
mest sentrale strøkene.
En innkorting av Bergensbanen skal også gi et mer attraktivt tilbud på de lange reisene
mellom Østlandet og Vestlandet.

E16 Skaret- Hønefoss
·

Målet er å øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper, forbedre
framkommeligheten for alle brukere av vegen og redusere avstandskostnadene ved å
redusere kjøretiden.

Utredning
De tre delrapportene omfatter:
Delrapport 1, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Mulighet for felles korridor for
jernbane og vei, datert 13. juni 2014:
- Samordning av planprosesser for vei og bane, framdriftsplan.
Delrapport 2, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss , Korridorvalg, datert 31. oktober 2014:
- Korridorvalg, anbefaler å forkaste Åsa-linja.
- Revidert tidsplan som viser raskest mulige framdrift.
Delrapport 3, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Silingsrapport, datert 30. januar 2015:
- Jernbaneverkets og Statens vegvesens anbefaling for felles trase og stasjoner.
- Oppdatert kostnadsoverslag.
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Etatenes arbeid med delrapportene bygger i stor grad på tidligere omfattende utredningsarbeid for
vei og bane gjennom mange år som kommunestyret er kjent med fra tidligere saker og orienteringer.
Det foreliggende materialet har gjort det mulig å foreslå en effektivisering av den videre
planprosessen slik at en imøtekommer Stortingets forutsetninger om byggestart i 2018/19.

De berørte kommunene har deltatt i arbeidet gjennom en referansegruppe og arbeidsgruppe og
kommet med faglige innspill og råd underveis. Etatene har hatt en egen prosess med berørte
direktorater for å få belyst konsekvenser slik at ulike lokale og nasjonale interesser best mulig kan
ivaretas.

Anbefalingene i silingsrapporten står for etatenes regning og framgår av utredningene. Se spesielt
silingsrapporten (delrapport 3): kap. 1 Sammendrag, side 7 og 8 og kap. 5.2 Anbefalt samlet løsning
side 148 og 149.

Etatene konkluderer med å anbefale trasé via Helgelandsmoen:
Stasjoner/stopp:
(Rustad)
Sundvollen (IC)
Hønefoss vest (Bergensbanen)
Hønefoss (IC)
Vegkryss:
Rørvik/Elstangen
Helgelandsmoen
Styggedalen
Ve
Brokryssinger:
Kroksund:

Rørvik – Rudsødegarden (vei)
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Sundøya (bane)
Storelva:

Helgelandsmoen (vei,bane)

Mælingen: (vei, bane)
Tunnel :
Sandvika – Rustad (bane)
Rustad – Sundvollen (bane)
Skaret (vei)
Nestunnelen (vei)
Kroksund – Kjelleberget (bane)
Kroksund – Kjelleberget (vei)
Reisetid bane:
Sandvika - Hønefoss

00:20

Flere detaljer og kartgrunnlag framgår av vedlagte rapporter. Silingsrapporten viser en prinsipplinje
og detaljering vil skje i senere planfaser.

Vurderinger
Planlegging og bygging av Ringeriksbanen og sammenhengende firefelts E16 Sandvika – Hønefoss har
lenge vært høyt prioritert av kommunen, jfr. bl.a. arbeidet kommunen har forestått i forbindelse med
Nasjonal Transportplan.

I den videre planleggingen bør det legges opp til et tett samarbeid med kommunene selv om dette
gjennomføres som en statlig plan. Kommunen bør delta aktivt i den videre planprosessen og bistå
kommunens innbyggere. Kommunen plikter å gi departementet nødvendig bistand jf § 6-4 i pbl.

Rådmannen viser til at løsning for vei og bane mellom Sandvika og Hønefoss har vært utredet grundig
i flere omganger gjennom mange år. Den løsningen Statens vegvesen og Jernbaneverket foreslår
framstår som en god løsning for kommunen og regionen.

Konklusjon
Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret slutter seg til dette forslaget slik at vi kan bidra til
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byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
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BÆRUM KOMMUNE
OMRÅDEUTVIKLING

Deres ref.:

Vår ref.:
15/116059/SAG

Dato:
07.05.2015

Oversendelse av protokoll fra Formannskapets møte 15.04.2015
Formannskapet vedtok i møte 15.04.2015 under sak 037/15 - Ringeriksbanen høringsuttalelse til silingsrapport:
1. Det vises til Samferdselsdepartementets mandat og de tre delrapportene som
Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet om Ringeriksbanen og
E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et effektivt og godt
utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet har satt.
2. Bærum kommune støtter etatenes forslag til trase for ny fire felts E16. Når det
gjelder dobbeltsporet Ringeriksbane går Bærum kommune inn for alternativ 1C som
trasealternativ, med mulighet for stasjon på Bjørum Sag.
3. På generelt grunnlag er Bærum Kommune i mot statlig regulering, men av hensyn til
behovet for rask fremdrift av ny Ringeriksbane støtter Bærum Kommune forslag om at
videre planlegging skjer ved statlig reguleringsplan med konsekvensutredning.
Kommunen vil understreke viktigheten av å delta aktivt i planprosessen
4. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de
arkeologiske undersøkelsene, kan starte i barmarksesongen 2015.
5. Bærum kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning. Kommunen forventer at
Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften kan holdes.
6. Bærum kommune understreker viktigheten av plansamarbeid omkring utvidelse
av Sandvika stasjon til 6 spor.
7. Bærum kommune ber om at det jobbes videre med stasjonslokalisering mer sentralt
på Avtjerna for å betjene området bedre.

Med hilsen
Postadresse:
1304 Sandvika
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunegården
Arnold Haukelands
plass 10
1304 SANDVIKA

Org. nr: 974553686
Bank:
Telefon: 67 50 44 63
Faks: 67 50 43 15

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no
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Gunvor Bjørnsen
enhetsleder
Kari Sagbakken
senioringeniør

Vedlegg: Protokoll
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BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

21.04.2015

FORMANNSKAPET
15.04.2015 kl. 19:00 - 21:00
Møteleder:
Krog, Lisbeth Hammer

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Prasath, Priya
Rieber-Mohn, Marianne
Skard, Halvdan
Espelien, Torbjørn
Heggen, Torill Hodt
Hojem, Anne Lene W.
Krog, Lisbeth Hammer
Røtnes, Bjørn
Skauge, Morten
Udnes, Ole Kristian
Wikan, Siw
Grosås, Kristine Skolt
Lilloe-Olsen, Ole Andreas

Parti
AP
AP
AP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
KRF
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Pedersen, Ida Ohme
Strømme, Dag Egil

Parti
FRP
H

Antall representanter: 13
Fra administrasjonen
Arthur Wøhni
Erik Kjeldstadli
Eva Waaler
Kristin Weidemann Wieland
Lisa Bang

Tittel
kommunaldirektør for
Samfunnsutvikling
rådmann
kommunaldirektør Velferd
kommunaldirektør
organisasjon og utvikling
kommunikasjonssjef
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Presentasjon av vår nye næringssjef Tore Gulli.

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

036/15

Godkjenning av protokoll

037/15

Ringeriksbanen - høringsuttalelse til silingsrapport

038/15

Reguleringsplan for Kolsås-Dælivann
landskapsvernområde og del av Åsterudkroken- planId
1997020

039/15

Eiksveien 115 - detaljregulering - 2. gangs behandling

040/15

Emma Hjorths vei - del av gnr 47 bnr 4 detaljregulering - 2. gangs behandling

041/15

Jens Holes vei- del av gnr 47 bnr 4 - detaljregulering 2. gangs behandling

042/15

E16 - Bjørum - Skaret, endelig bompengeutredning,
lokalpolitisk vedtak

043/15

Bærum viltnemnd - økonomi

044/15

Barnehagemelding 2015 - 2025

045/15

Handlingsprogram 2016-2019 - prosess og økonomisk
handlingsrom

046/15

Tiltaksplan Sammen for barn og unge - revidering

047/15

Prosjekt Tilgjengelighet Kultur-Norge

048/15

Referatsaker
Nærpolitireform - Asker og Bærum

049/15

Eventuelt

Høring om endringer i alkoholloven, endring i
bestemmelsen om varigheten på kommunale salgs- og
skjenkebevillinger mv.

Side 52 av 277

036/15 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 18.03.2015 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møte:
Votering:
Enstemmig godkjent.

FSK - 036/15 - 15.04.2015 Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 18.03.2015 godkjennes slik den foreligger.

037/15 : Ringeriksbanen - høringsuttalelse til silingsrapport
Forslag til vedtak:
1. Det vises til Samferdselsdepartementets mandat og de tre delrapportene som
Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør
for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som
Samferdselsdepartementet har satt.
2. Bærum kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts
E16 og dobbeltsporet Ringeriksbane jfr delrapport 3 – silingsrapport herunder
anbefaling av Ringeriksbanens trasealternativ 1b med mulighet for stasjon på
Rustad /Avtjerna.
3. Bærum kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i
planprosessen.
4. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de
arkeologiske undersøkelsene, kan starte i barmarksesongen 2015.
5. Bærum kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig
byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning. Kommunen
forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften kan
holdes.
6. Bærum kommune understreker viktigheten av plansamarbeid omkring utvidelse
av Sandvika stasjon til 6 spor.

Behandlingen i møte:
Fellesforslag alle partier fremmet av Ordføreren:
Nytt punkt 2.
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Bærum Kommune støtter etatenes forslag til trase for ny fire felts E16. Når det gjelder
dobbeltsporet Ringeriksbane går Bærum Kommune inn for alternativ 1C som
trasealternativ, med mulighet for stasjon på Bjørum Sag.
Videre fremmet ordføreren følgende forslag:
Nytt punkt 3.
På generelt grunnlag er Bærum Kommune i mot statlig regulering, men av hensyn til
behovet for rask fremdrift av ny Ringeriksbane støtter Bærum Kommune forslag om at
videre planlegging skjer ved statlig reguleringsplan med konsekvensutredning. Kommunen
vil understreke viktigheten av å delta aktivt i planprosessen.
Votering:
Pkt. 1, 4, 5, 6, 7 ble enstemmig vedtatt
Fellesforslaget nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt
Ved alternativ votering mellom ordførerens forslag til nytt pkt 3 og rådmannens forslag
(gjelder 1. setning) ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Ordførerens siste setning pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

FSK - 037/15 - 15.04.2015 Vedtak:
1. Det vises til Samferdselsdepartementets mandat og de tre delrapportene som
Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør
for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som
Samferdselsdepartementet har satt.
2. Bærum kommune støtter etatenes forslag til trase for ny fire felts E16. Når det
gjelder dobbeltsporet Ringeriksbane går Bærum kommune inn for alternativ 1C
som trasealternativ, med mulighet for stasjon på Bjørum Sag.
3. På generelt grunnlag er Bærum Kommune i mot statlig regulering, men av hensyn
til behovet for rask fremdrift av ny Ringeriksbane støtter Bærum Kommune
forslag om at videre planlegging skjer ved statlig reguleringsplan med
konsekvensutredning. Kommunen vil understreke viktigheten av å delta aktivt i
planprosessen
4. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de
arkeologiske undersøkelsene, kan starte i barmarksesongen 2015.
5. Bærum kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig
byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning. Kommunen
forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften kan
holdes.
6. Bærum kommune understreker viktigheten av plansamarbeid omkring utvidelse
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av Sandvika stasjon til 6 spor.
7. Bærum kommune ber om at det jobbes videre med stasjonslokalisering mer
sentralt på Avtjerne for å betjene området bedre.

038/15 : Reguleringsplan for Kolsås-Dælivann landskapsvernområde og del av
Åsterudkroken- planId 1997020
PLAN-022/15 – 29.01.2015 Innstilling:
1. Forslag til endring av Reguleringsplan for del av Kolsås – Dælivann
landskapsvernområde og del av Åsterudkroken, plankart dokument 2567995 og
bestemmelser dokument 2568235, vedtas, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og
12-14.
2. Planområdet utvides til å omfatte eiendommen 1/505.

Behandlingen i møte:
Torbjørn Espelien (Frp) fratrådte som inhabil i saken. Nærmeste nabo.
Ida Ohme Pedersen tiltrådte.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

FSK - 038/15 - 15.04.2015 innstilling:
1. Forslag til endring av Reguleringsplan for del av Kolsås - Dælivann
landskapsvernområde og del av Åsterudkroken, planID 1997020, plankart
dokument 2567995 og bestemmelser dokument 2568235, vedtas, jf. Plan- og
bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.
2. Planområdet utvides til å omfatte eiendommen 1/505.

Espelien tiltrådte – Ohme Pedersen fratrådte.
039/15 : Eiksveien 115 - detaljregulering - 2. gangs behandling
PLAN-049/15 – Innstilling 26.03.2015:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Eiksveien 115, planID 2013005,
plankart dokument 2679877 og bestemmelser dokument 2680037 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
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27. mars 2015
Jernbaneverket
postmottak@jbv.no

HØRING AV UTREDNINGER OM RINGERIKSBANEN OG E 16
Innledning og konklusjon
Organisasjonene viser til høring av de tre utredningene om Ringeriksbanen og E 16
Skaret–Hønefoss og avgir herved en felles uttalelse. Vårt hovedbudskap er følgende:


Firefelts motorveg og jernbane over Kroksund og videre mot Hønefoss vil berøre
internasjonalt viktige våtmarksområder, unikt kulturlandskap og annen natur av
nasjonal verdi samt beslaglegge betydelige arealer med matjord.



Det er beklagelig at det nå blir en omkamp i spørsmålet om trasé via Kroksund for
Ringeriksbanen, i og med at Stortinget i 2002 vedtok at banen skal bygges via Åsa,
nettopp av hensyn til natur- og kulturminneverdiene.



Vi har forståelse for ønsket om raskere utbygging av jernbanen i Norge og behovet
for å forbedre togtilbudet mellom Oslo og Bergen, men advarer mot å
eksperimentere med nye planprosesser i en sak med store konflikter.



Hensikten med Ringeriksbanen må være å redusere biltrafikken.
Trafikkberegningene i silingsrapporten viser likevel at antall lette kjøretøy økes fra
om lag 10 000 til 28 000 i døgnet over Sollihøgda med ny firefeltsveg, til tross for
både Ringeriksbanen og innføring av bompenger på E 16. Bygging av firefelts E 16
strider fullstendig med klimaforlikets mål om nullvekst i personbiltrafikken i
storbyområdene, da ny motorveg vil pumpe flere biler inn i storbyregionen.



Godstrafikken på bane sliter og trenger bedre rammevilkår. Likevel anbefaler
silingsrapporten at Ringeriksbanen ikke bygges for ordinær godstrafikk, samtidig
som andre planer/ønsker om forbedring av persontogtilbudet (Gjøvikbanen og
Drammen–Hokksund) vil forverre situasjonen for gods på bane mellom Oslo og
Bergen.



En trasévariant for Ringeriksbanen fra Alnabru/Grorud til Hønefoss via Hakadal,
Grua og Jevnaker vil være svært gunstig for godstrafikken mellom Østlandet og
Vestlandet og samtidig løfte persontogtilbudet på Gjøvikbanen, i tillegg til
forbedringene mellom Oslo og Hønefoss/Bergen. Jernbaneverket anbefaler at første
etappe av en slik bane (Alnabru/Grorud–Hakadal) utredes. Det pågående
utredningsarbeidet i regi av «Oslo-navet» peker på liknende løsninger, i
kombinasjon med ny tunnel gjennom Oslo.

På bakgrunn av dette konkluderer organisasjonene bak denne høringsuttalelsen med
at firefelts E 16 og Ringeriksbanen via Kroksund og videre mot Hønefoss er
uakseptabel. Planene om firefelts E 16 Skaret–Hønefoss må legges bort, til fordel for
opprusting av dagens veg med bl.a. midtrekkverk og andre sikkerhetstiltak, som kan
gjennomføres raskere og er langt billigere. Stortingets vedtatte trasékorridor for
Ringeriksbanen via Åsa må utredes videre, og da slik at banen også kan brukes til
ordinær godstrafikk. I tillegg må det utredes en trasékorridor fra Alnabru/Grorud til
Hønefoss via Hakadal, Grua og Jevnaker, som har store fordeler for godstrafikken. Vi
forutsetter at Stortinget får trasékorridorer for Ringeriksbanen til ny behandling,
med reelle alternativ å velge mellom, før videre detaljplanlegging igangsettes.

__________________________________________________________________________________________
Kontaktinformasjon på vegne av organisasjonene: Naturvernforbundet, Mariboes gate 8, 0183 Oslo – Tlf.: +47 23 10 96 10 –
Faks: +47 23 10 96 11 – E-post: naturvern@naturvern.no – Internett: www.naturvern

Side 56 av 277
Internasjonale naturverdier på spill
Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefaler at det bygges firefelts E 16 og ny jernbane
over Kroksund og videre mot Hønefoss, til tross for at etatene i sitt notat om E 16 og
Ringeriksbanen, datert 31. oktober 2014, uttrykker bl.a. følgende om konsekvensene for
naturmiljøet av en trasé via Kroksund: «Det må likevel understrekes at konfliktgraden er
høy for alle korridorer siden de går gjennom områder med svært høy verdi av både
nasjonal og internasjonal karakter.»
Videre vil vi vise til Miljødirektoratet, som i sitt innsigelsesbrev mener «... det bør være
uaktuelt å legge felles trasé for veg og jernbane gjennom Nordre Tyrifjorden
våtmarkssystem».1 I samme brev skriver direktoratet også følgende: «Det vil medføre
store negative konsekvenser for kulturlandskap og naturmangfold av nasjonal og
internasjonal verdi å bygge ut E 16 gjennom de sentrale deler av Røysehalvøya
[Holebygda] og Nordre Tyrifjorden våtmarksystem som er omfattet av internasjonale
forpliktelser gjennom Ramsar-konvensjonen.»
Det er viktig å merke seg at også lokaliteter uten vern etter kongelig resolusjon i et
våtmarkssystem har en klar form for beskyttelse, fordi Ramsar-konvensjonens
bestemmelser legger vekt på å opprettholde helheten i hele våtmarkssystemet.
Generalsekretæren for det internasjonale Ramsar-sekretariatet i Sveits sendte 24.
september 2014 brev til Miljødirektoratet der han uttrykte bekymring for konsekvensene
for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem av eventuell veg- og jernbaneutbygging.2 Ramsarsekretariatet har videre gitt norske myndigheter et tilbud om en såkalt «Ramsar Advisory
Mission»3, som bl.a. innebærer bistand fra internasjonal ekspertise. Siden Norge har
underskrevet Ramsar-konvensjonen, bør norske myndigheter bør benytte seg av tilbudet
før reell beslutning i saken fattes.
Vi vil legge til at økt press på våtmarka ved Tyrifjorden kommer i tillegg til andre inngrep
lokalt på Ringerike og andre viktige våtmarker på Østlandet, som utbygging av veg ved
Nordre Øyeren naturreservat, veg og bane gjennom Åkersvika samt utbygging av veg og
bane langs Vorma og Mjøsa. Og det er verd å minne om Norges forpliktelser i henhold til
konvensjonen om biologisk mangfold.4
Tross felles planlegging og at Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefaler felles
korridor for motorveg og bane på om lag 30 prosent av Ringeriksbanens lengde, vil
Kroksund måtte krysses med både motorvegbru og jernbanebru på to forskjellige steder,
og en stasjon på Sundvollen vil også kreve utfylling i Kroksund/Steinsfjorden.
Utover betydelige inngrep i vassdragsnaturen og våtmarksområder vil den anbefalte linja
over Helgelandsmoen kreve matjord og unikt kulturlandskap, men også betydelige
skogarealer, som dels er friluftsområder, klimasone, skogbruksområder,
grunnvannsforekomster, viktige naturtyper (spesielt sandfuruskog) og dels dyrkbar jord.
Skogområdet mellom Kjellerberget/Viksåsen og Helgelandsmoen (Svensrudmoen, Bymoen
og Mosmoen) er det siste betydningsfulle krysningspunkt for elg mellom Krokskogen og
Holleia. Med motorveg og jernbane gjennom dette skogområdet ødelegges Holes viktigste
vandringsrute for elg og mange andre viltarter. Vi vil videre understreke at kryssing av det
foreslåtte Storelva naturreservat med dobbeltbru framstår som meget miljøskadelig.

1

«Innsigelse til kommunedelplan for E16 Skaret–Hønefoss i Hole og Ringerike kommuner»: Brev fra
Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet, 5. mai 2014: http://sabima.no/files/iljodir.-innsigelseE6-Honefoss.pdf
2
«Potential ecological change at Ramsar Site 802 Nordre Tyrifjord»: Brev fra Ramsar-sekretariatet til
Miljødirektoratet, 24. september 2014:
http://www.birdlife.no/innhold/bilder/2014/09/25/2928/brev_fra_ramsarkonvensjonens.pdf
3
http://www.ramsar.org/activity/ramsar-advisory-missions
4
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Internasjonale-avtaler/Konvensjonen-ombiologisk-mangfold-CBD/
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Silingsrapporten (side 86) antyder også en mulig konflikt med Viksåsen naturreservat, noe
som er uakseptabelt.
Vi mener også at kunnskapsgrunnlaget er for magert flere steder for å kunne ta de riktige
avgjørelsene i forhold til naturmiljø. Vi vil derfor kreve detaljerte kartlegginger av
biologisk mangfold og naturkonsekvenser som møter naturmangfoldlovens krav.
Vi er kjent med at Hole kommunestyre går inn for at Ringeriksbanen og E 16 bør legges
via Busund og ikke over Helgelandsmoen. Busund-alternativet vil gi store inngrep i
våtmark og leveområde for mange trua insektarter. Vi betrakter dette alternativet som
like ille som alternativet via Helgelandsmoen.
Vi konkluderer med at en trasé via Kroksund, uavhengig av om den går via
Helgelandsmoen eller Busund, vil gjøre stor skade på nasjonalt og internasjonalt viktige
naturverdier og herunder en rekke trua arter, unikt kulturlandskap og verdifull matjord.
Ved å gå for traseen over Kroksund ignoreres både internasjonale avtaler og miljøfaglige
råd. Organisasjonene bak denne høringsuttalelsen tar sterk avstand fra ny motorveg og
ny jernbane over Kroksund og videre mot Hønefoss.
Dersom jernbane og motorveg vil bli bygd som foreslått, vil det utvilsomt bli behov for
omfattende avbøtende tiltak for å sikre naturhensyn samt restaurering/gjenskaping av
natur som kompensasjon. Dette må også kostnadsberegnes og vil særlig påvirke
beregningene for alternativene som ansees å ha «positiv nytteverdi» – som er de med
størst negative konsekvenser for natur og miljø.
Stortinget har vedtatt trasékorridor via Åsa, Stortinget må fatte nytt vedtak
Stortinget vedtok i 2002 at Ringeriksbanen skal bygges fra Sandvika til Hønefoss via Åsa 5,
en trasékorridor som innebærer mindre inngrep enn en bane fra Sandvika til Hønefoss via
Kroksund. Etter mye diskusjon var dette et alternativ bl.a. Naturvernforbundet kunne
akseptere, med visse innvendinger. Åsa-alternativet er også det som Miljødirektoratet i
brev av 5. mai 2014 mener bør legges til grunn for det videre planleggingsarbeidet. Det er
derfor beklagelig at det nå gjøres et nytt forsøk på å få bygd Ringeriksbanen via
Kroksund.
På forespørsel har stortingspresident Olemic Thommesen slått fast at saken må legges
fram for Stortinget til ny behandling dersom stortingsvedtaket skal bli fulgt.6 Vi forutsetter
derfor at eventuelle endringer i trasékorridor for Ringeriksbanen vil bli forelagt Stortinget
på nytt, der Stortinget får reelle valgmuligheter, noe som betyr at dette må skje før videre
detaljplanlegging igangsettes.
Det er forståelig at regjeringen ønsker å få til raskere planlegging og utbygging av
jernbanen i Norge. Men dette må ikke skje gjennom nye planprosesser med demokratisk
underskudd og som hindrer videre utredning av potensielt gode trasévarianter. Vi finner
det vanskelig at det ikke er gjennomført noen godkjent konseptvalgutredning basert på
firetrinnsmetodikken7, med etterfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1). Og vi ser at
planleggingstempoet blir så høyt at det kan gå på bekostning av viktige natur- og
miljøverdier. Å eksperimentere med nye planprosesser blir ekstra risikabelt når dette nå
gjøres i en sak med så store verdier på spill.
Konsekvenser av E 16-utbygging på biltrafikk og klima
Bygging av både ny motorveg og ny jernbane vil i sum resultere i en betydelig
overkapasitet. I 2014 var det gjennomsnittlig i overkant av 11 000 kjøretøy på E 16 som
passerte Sollihøgda daglig. Vegdirektoratets konsekvensanalyse i forkant av forrige større
5
6
7

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=25248
http://www.jernbane.no/Portals/53/nittedalsbanen/2014_12_11%20STT%20presidentskap.jpg
Mer om firetrinnsmetodikken: http://www.vegvesen.no/Fag/Veg+og+gate/Planlegging
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revisjon av håndboka Veg- og gateutforming oppgir en trafikkmengde på 15 000 kjøretøy i
døgnet som grense for når en tofeltsveg får kapasitetsproblemer8, og det er denne
trafikkmengden en fersk rapport fra NTNU anbefaler at bør legges til grunn som grense for
når det bør bygges firefeltsveg.9 Til sammenlikning er grensa i Sverige satt til 20 000
kjøretøy i døgnet. En jernbane med dobbeltspor har en kapasitet på opptil 16 000
sitteplasser i timen.
Stortinget har gjennom klimaforliket vedtatt målet om at all vekst i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.10 E 16 går inn i Osloregionen, og ny motorveg vil pumpe flere biler inn i et område som omfattes av målet om
nullvekst i personbiltrafikken.
Satsing på både motorveg og jernbane i samme transportkorridor undergraver togets rolle
og gjør toginvesteringene mindre lønnsomme. Beregninger fra Vista Analyse viser f.eks. at
dersom det bygges ny motorveg med fartsgrense 100 km/t mellom Hamar og Lillehammer
– i tillegg til ny jernbane – så vil antall passasjerer på intercity-togene reduseres med 12–
18 prosent på stasjonene Brumunddal, Moelv og Lillehammer, sett i forhold til om
motorveien ikke bygges ut.11
Silingsrapporten (side 39) viser også urovekkende tall for trafikken på E 16. Med utbygd
firefeltsveg, og til tross for bompenger og bygging av Ringeriksbanen og gitt økt
befolkningsvekst, vil antall personkjøretøy øke fra om lag 10 000 i 2014 til hele 28 000 i
døgnet i 2043. Dette kan tyde på at nullvekstmålet ikke tas på alvor. Dette viser at en ny
og attraktiv motorveg vil generere mye ny trafikk og ta en stor andel av trafikken. Og det
tyder på at nullvekstmålet ikke tas på alvor, og at Statens vegvesen dimensjonerer veger
etter trafikkmengder som ifølge klimaforliket ikke skal komme.
Statens vegvesens konsekvensutredning for E 16 Skaret–Hønefoss viser at prosjektet vil
gi økt trafikk og økte klimagassutslipp (side 11-2), og den viser at ny firefeltsveg vil
forskyve konkurranseforholdet mellom personbil og buss i bilens favør (side 9-46)12
Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014–2023 viser at E 16 Skaret–
Hønefoss vil øke de årlige klimagassutslippene fra vegtrafikken med 15 200 tonn CO2ekvivalenter årlig, noe som ikke er ubetydelig.13
Når det gjelder sammenhengen mellom vegstandard og trafikkulykker, vil vi også henvise
til SINTEF-rapporten Ulykkeskostnader ved ulike vegbredder med forskjellig
dimensjonerende trafikk fra 2004, skrevet av Ingvild Ytrehus og Kristian Saksvik.
Figuren på neste side viser antall hardt skadde og drepte per million kjøretøykilometer for
ulike vegtyper, med tall tatt fra den rapporten (side 28). Vi ser tydelig at midtrekkverk er
viktig, men også at en firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t faktisk gir nesten 60 prosent
flere drepte og hardt skadde enn en trefeltsveg med midtrekkverk og fartsgrense 80 km/t.
8

«Ny håndbok 017 – konsekvensanalyse»: Tor J. Smeby i Vegdirektoratet, datert 21. april 2005.
«Avvikling på 2+1 veg med midtdeler – grunnlag for vurdering av ÅDT grense for 4‐felts veg»: Arvid
Aakre ved NTNU Trafikkteknisk senter, 2014
10
«Norsk klimapolitikk» (Meld. St. 2011–2012), side 13:
https://www.regjeringen.no/contentassets/aa70cfe177d2433192570893d72b117a/no/pdfs/stm20112012
0021000dddpdfs.pdf
11
Konseptanalysen for IC-strekningen Oslo–Lillehammer, side 27:
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/17864/Konseptanalyse%20for%20Dovrebanen%202012-0216.pdf
12
«E 16 Skaret–Hønefoss, konsekvensutredning med forslag til kommunedelplan» (2012):
http://www.vegvesen.no/_attachment/422663/binary/719222?fast_title=Hovedrapport+E16+SkaretH%C3%B8nefoss+%28NB%21+36+MB%29.pdf
13
«Omtaler av store prosjekter på riksveg og jernbaner. Beregninger av klimagassutslipp»: Vedlegg til
transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014–2023:
http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+Transportplaner/20142023/Planforslag/_attachment/501398/binary/812583?_ts=13ff63179c8
9
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Organisasjonene bak denne høringsuttalelsen mener opprusting av E 16 i dagens trasé til
en to-/trefeltsveg med midtrekkverk er en fullgod og langsiktig løsning, til beste for natur,
matjord og klima.
I tillegg til Åsa-alternativet må Ringeriksbanen via Hakadal og Grua utredes
I flere år har ulike organisasjoner forsøkt å sette søkelyset på et traséalternativ for
Ringeriksbanen fra Oslo til Hønefoss via Hakadal, Grua og Jevnaker. Et slikt traséalternativ
vil gå helt utenom de verdifulle våtmarksområdene ved Tyrifjorden. I tillegg vil et slikt
traséalternativ ikke bare kutte reisetida med tog mellom Oslo og Hønefoss. Den vil også gi
Gjøvikbanen et kraftig løft, da den i så fall blir nybygd, felles trasé for Ringeriksbanen og
Gjøvikbanen på strekningen Oslo–Grua, som antakelig er den eneste realistiske
muligheten til å oppnå store reisetids- og tilbudsforbedringene for passasjerene med
Gjøvikbanen. Dagens stasjon på Hønefoss kan beholdes som en stasjon for alle togslag,
og en unngår etablering av ny stasjon sør for Hønefoss, som vil beslaglegge betydelig med
matjord.
Men den største fordelen er antakelig for godstrafikken mellom Østlandet og Vestlandet. Å
flytte gods fra veg til bane vil kunne gi signifikante kutt i transportsektorens
klimagassutslipp, men situasjonen er i dag kritisk som følge av både dårlig driftsstabilitet
for banene og en økende konkurranse fra lastebiler på et stadig bedre vegnett. I dag går
de fleste godstog fra Oslo og Bergen via Gjøvikbanen til Roa og derfra til Hønefoss og
videre til Bergen. Alternativet er å kjøre gjennom Oslo sentrum og videre til Hønefoss via
Drammen, men det er neppe noe godt alternativ så lenge banenettet gjennom Oslo og fra
Asker til Drammen og Hokksund ikke bygges ut for økt kapasitet. I silingsrapporten (side
11) anbefaler Jernbaneverket at Ringeriksbanen ikke tilrettelegges for godstransport i
ordinær rute. Men med en trasé for Ringeriksbanen fra Alnabru/Grorud til Hønefoss via
Hakadal, Grua og Jevnaker ligger det godt til rette for at landets viktigste godsterminal
kan kobles til den nye banen og gi godstrafikk med tog en bedre infrastruktur.
I en fersk rapport om Gjøvikbanen14 som Jernbaneverket la fram i november 2014, peker
etaten på at innføring av regiontog hver time mellom Oslo og Jaren/Gjøvik i kombinasjon
med lokaltog mellom Oslo og Hakadal hver time ikke lar seg kombinere med flere
godstog. Følgelig settes det da en stopper for flere godstog mellom bl.a. Oslo og Bergen,
med mindre det gjøres endringer i planene for Ringeriksbanen eller det satses på
ytterligere utbygginger, som må kjempe om plass på prioriteringslista. Den omtalte
14

«Fremtidig utvikling av Gjøvikbanen», Jernbaneverket (2014):
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/34061/Rapport%20Gj%c3%b8vikbanen.pdf
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rapporten fra Jernbaneverket er også tydelig på at det bør vurderes nytt dobbeltspor fra
Alnabru/Grorud til Hakadal, som vil øke kapasiteten på Gjøvikbanen betraktelig og gi et
bedre tilbud for både person- og godstrafikken på bane.
Samferdselsdepartementet har satt i gang i en konseptvalgutredning for bl.a.
Gjøvikbanen, som skal følge opp Jernbaneverkets rapport om Gjøvikbanen. Også den
pågående konseptvalgutredningen for «Oslo-navet» drøfter bygging av ny bane mellom
Alnabru/Grorud og Hakadal og muligens videre nordover, bl.a. for å avlaste Oslo sentrum
for godstrafikk mellom Østlandet og Vestlandet/Sørlandet. En slik bane kan også
kombineres med en ny tunnel gjennom Oslo sentrum, som «Oslo-navet» vurderer. Den vil
gjøre det mulig å kjøre tog f.eks. sør og nordøst via Oslo sentrum.15 Vi mener det uansett
er nødvendig å se Ringeriksbanens ulike trasémuligheter i sammenheng med
konseptvalgutredningen for «Oslo-navet» og behovet for økt kapasitet for jernbanen
gjennom Oslo-området.
Organisasjonene bak denne høringsuttalelsen ber om at Åsa-alternativet utredes videre,
og da slik at banen kan brukes for ordinær godstrafikk. For å få på bordet et alternativ
som vil løfte godstrafikken på bane ytterligere og samtidig gi persontrafikken på
Gjøvikbanen et kraftig løft, ber vi om at et traséalternativ for Ringeriksbanen fra
Alnabru/Grorud til Hønefoss via Hakadal, Grua og Jevnaker utredes videre, et alternativ
som vil bedre togtilbudet på flere strekninger ut at det trengs å bygges flere nye baner.

Med vennlig hilsen

Lars Haltbrekken
leder, Naturvernforbundet

Arnstein Vestre
leder, Natur og ungdom

Karoline Andaur
fagsjef, WWF-Norge

Christian Steel
generalsekretær, SABIMA

Kjell Erik Onsrud
leder, For Jernbane

Arild Hermstad
leder, Framtiden i våre hender

Truls Gulowsen
leder, Greenpeace Norge

Kjetil Aa. Solbakken
generalsekretær, Norsk Ornitologisk Forening

Kopi:
- Samferdselsdepartementet
- Klima- og miljødepartementet
- Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- Miljødirektoratet
-Fylkesmannen i Buskerud

15

Se presentasjon fra «Oslo-navet» på Jernbaneforum 2015 (17. mars), lysark 9 og 11, som beskriver
både nye tunneler gjennom Oslo og godsløsning fra Alnabru og vestover via Hakadal:
http://jernbanekonferanser.no/jernbaneforum/jernbaneforum_2015/presentasjoner/content_4/text_784c5
84f-0b4a-4d63-809a-0ab9eea9baf21426677868023/1426684383345/_yvind_r_rslett.pdf
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Forum Nye Bergensbanen (FNB) er ein interesseorganisasjon
med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og
bygging av Ringeriksbanen som vedteke av Stortinget i 1992.
Medlemmene i forumet er kommunane og dei 3 fylkeskommunane langs banen. NHO og LO i desse 3 fylka
har møte og talerett i forumet.

Til Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

Dykkar referanse: 201307131-20

Bergen, 27.03.2015

\

Ringeriksbanen og E16
Uttale frå Forum Nye Bergensbanen
Det vert vist til høyringsbrev av 11.02.2015 til interessentane.
Forum Nye Bergensbanen (FNB) vil med dette gje følgjande uttale til utgreiing av Ringeriksbanen og E16:
Hovudpunkt:
Forum Nye Bergensbanen støttar etatane sitt forslag til løysing for Ringeriksbanen
slik at vi kan få byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets føresetnader.
Forum Nye Bergensbanen (FNB) viser til Samferdselsdepartementets mandat og dei tre
delrapportane som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidd om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. FNB vil gje etatane honnør for eit effektivt og
godt utført arbeid innanfor dei stramme tidsfristane som Samferdselsdepartementet har sett.
FNB har følgjande kommentarar til utgreiinga:

1) Forum Nye Bergensbanen støttar etatane sitt forslag til løysing for Ringeriksbanen.
Det er etter vårt syn gjennomført ein god prosess i samband med avklaringar knytt til
verneinteresser, og forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn til
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø og nærmiljø ved bygging av Ringeriksbanen og
ny E16. Forslaget er også det som best støttar opp om målsetninga om ein berekraf-

Heimeside
www.nyebergensbanen.no

Dagleg leiar
Adelheid Nes
Telefon: 41808992
E-post: adelheid.nes@hfk.no
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tig utvikling av bu- og arbeidsmarknaden rundt Oslo, vekst og utvikling på Ringerike,
samt eit betre fjerntogtilbod på Bergensbanen.
2) Reguleringsplanprosessen
a. Forum Nye Bergensbanen støttar forslag til bruk av statleg reguleringsplan og
viser til dei gjeldande kommunane sine innspel. Vi føreset at kommunane vert
involvert i reguleringsplanarbeidet på ein god måte.
b. Forum Nye Bergensbanen støttar forslaget til komprimert planprosess som viser mogeleg byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets føresetnader. Forum Nye Bergensbanen meiner at planarbeidet snarast må vidareførast for å
tape minst mogeleg tid i planarbeidet. Dette vil vere heilt i tråd med prinsippa
som er lagt til grunn i etatane sitt forslag, og vil også sikre tidlegast mogeleg
oppstart av byggeprosjektet.
3) Forum Nye Bergensbanen meiner at gjeldande metodikk for berekning av samfunnsøkonomisk nytte er mangelfull og lite eigna som beslutningsgrunnlag for dette prosjektet og viser m.a. til NOU 2012:16 (Hagen-utvalet) sine konklusjonar samt britisk
metodikk for verdsetting av ringverknader spesielt for større infrastrukturtiltak.
4) Utbygginga av Ringeriksbanen er heilt i tråd med den varsla utbyggingsstrategien i
Jernbaneverkets perspektivmelding mot 2050.
a. Ringeriksbanen vil vere avgjerande for å utvikle gode og berekraftige transportløysingar i ein utvida bu- og arbeidsmarknad rundt Oslo, og vil opne opp for eit
heilt nytt utviklingsområde på Ringerike.
b. FNB vil samtidig understreke at Ringeriksbanen også er eit nasjonalt viktig infrastrukturprosjekt. Ringeriksbanen er det viktigaste enkelttiltaket i utviklinga av
Bergensbanen til ein moderne jernbane, og vil opne for eit langt betre og meir
konkurransedyktig togtilbod både for gods og persontrafikk mellom Oslo, Hallingdal og Bergen/Hordaland. Dette er første steg på vegen mot målet om at
Bergensbanen skal bli konkurransedyktig med fly, samt at all framtidig vekst i
godstrafikk i korridoren skal tas av jernbanen.

Innleiing
Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket mandat til å utgreie
om det er mogeleg å få til felles planlegging og bygging av ny 4 felts E16 Skaret - Hønefoss
og Ringeriksbanen Sandvika - Hønefoss. Ref. brev av 20. desember 2013 og mandatsbrev
av 27. januar 2014, frå Samferdselsdepartementet.
Etatane har svara ut dette gjennom 3 delrapportar som no er sendt ut på lokal høyring med
høyringsfrist 27. mars. Dette er ikkje ei høyring etter PBL, men ei høyring av etatane sine
delrapportar om planlegging og bygging av Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
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Mål
Det er fastsett følgjande mål for arbeidet med Ringeriksbanen:

Ringeriksbanen skal inngå som fjerde bein i InterCity- utbygginga rundt Oslo




Målet med Ringeriksbanen er å utvide pendlaromlandet rundt Oslo ved å knyte
Ringerike nærare Oslo, for på den måten la regionen bidra til å dempe presset på
dei mest sentrale områda.
Ei innkorting av Bergensbanen skal også gje eit meir attraktivt tilbod på dei lange
reisene mellom Austlandet og Vestlandet.

Utgreiing
Dei tre delrapportane omfattar:
Delrapport 1, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Mulighet for felles korridor
for jernbane og vei, datert 13. juni 2014:
- Samordning av planprosessar for veg og bane, framdriftsplan.
Delrapport 2, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss , Korridorvalg, datert 31. oktober 2014:
- Korridorval, tilrår å forkaste Åsa-linja.
- Revidert tidsplan som viser raskast mogeleg framdrift.
Delrapport 3, Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Silingsrapport, datert 30.
januar 2015:
- Jernbaneverkets og Statens vegvesens tilråding for felles trase og stasjonar.
- Oppdatert kostnadsoverslag.
Etatane sitt arbeid med delrapportane byggjer i stor grad på tidlegare omfattande utgreiingsarbeid for veg og bane gjennom mange år som kommunestyret er kjent med frå tidlegare
saker og orienteringar. Det føreliggande materialet viser at ei effektivisering av den vidare
planprosessen er mogeleg slik at Stortinget sin føresetnad om byggestart i 2018/19 kan oppfyllast.
Dei involverte kommunane har deltatt i arbeidet gjennom ei referansegruppe og arbeidsgruppe og har kome med faglege innspel og råd undervegs. Etatane har hatt ein eigen prosess med involverte direktorat og gjennomgått konsekvensar slik at ulike lokale og nasjonale
interesser kan blir handtert best mogeleg.
Den mest komprimerte prosessen for planlegginga ser slik ut:
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Etatane konkluderer med å tilrå trasé via Helgelandsmoen:

Stasjonar/stopp:
(Rustad)
Sundvollen (IC)
Hønefoss vest (Bergensbanen)
Hønefoss (IC)

Reisetid bane:
Sandvika – Hønefoss: 20 min

Silingsrapporten viser ei prinsipplinje og detaljering vil skje i seinare planfasar.

Forum Nye Bergensbanens vurdering
Ringeriksbanen er det største og viktigaste enkeltprosjektet som må realiserast for å oppnå
fire timars reisetid mellom Bergen og Oslo, og prosjektet har difor fått ei særskilt prioritering i
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Forum Nye Bergensbanens arbeid. Forumet er svært tilfreds med det arbeidet som no er
gjort i utgreiingsarbeidet, og vil gje honnør for godt samarbeid mellom etatane, og for effektivt og godt utført arbeid innanfor stramme tidsrammer.
Ringeriksbanen og veg mellom Sandvika og Hønefoss har vore utgreidd grundig i fleire omgangar gjennom mange år, og den løysinga som Statens vegvesen og Jernbaneverket foreslår framstår som ei god og gjennomtenkt løysing både for regionen og for kommunane
langs heile resten av Bergensbanen. Forumet vil poengtere at ei satsing på Ringeriksbanen
er ei satsing på Bergensbanen, og at denne investeringa også kjem Hallingdalsregionen- og
Hordaland med Bergen til gode. Ringeriksbanen vil også opne opp for eit heilt nytt utviklingsområde på Ringerike, og vil vere avgjerande for å utvikle gode og berekraftige transportløysingar i ein utvida bu- og arbeidsmarknad rundt Oslo.
Forum Nye Bergensbanen støttar etatane sitt forslag til løysing for Ringeriksbanen slik at vi
kan få byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets føresetnader.

Bergen, 27.03.2015
Mona H. Hellesnes (sign)
Styreleiar, Forum Nye Bergensbanen
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Forum for
Natur og
Friluftsliv
Buskerud

Jernbaneverket
postmottak@jbv.no

26.03.2015

Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud mener at Silingsrapportens anbefalte trase for
Ringeriksbanen og E16 vil være svært ødeleggende for våre interesser innen friluftsliv og
nærmiljø. De store negative konsekvensene forslaget til trase vil ha er for dårlig dokumentert,
vurdert og verdsatti plandokumentet. I disse områdene drives det jevnlig orientering, trening,
nærmiljøaktiviteter, turgåing, sykling, løping, langrenn, og aktiviteter med barnehage og SFO.
Området Svendsrudmoen-Helgelandsmoen er det største sammenhengende
nærfriluftsområdet for Holes befolkning på Vik og på Røyse-halvøya med Helgelandsmoen.
Vi er svært bekymret for en ytterligere oppstykking av disse nærmiljøfriluftsområdene.
FNF Buskerud ser også med bekymring på det manglende hensyn og vurderinger som er
gjort i forhold til ramsarområdet og de andre verneområdene som blir berørt.
Utvidelse av eksisterende veitrase med avbøtende tiltak i form av under- eller overganger og
støyskjerming, i kombinasjon av jernbane i Åstatraseen, kan være en løsning å se nærmere
på. Men, vi mener at det må foretas en langt bedre kartlegging og vurdering av friluftslivs-,
folkehelse-, og verneinteressene som grunnlag for endelig beslutning om trase. Disse
interessene må det legges langt større vekt på for å ivareta når detaljer for trase fastlegges.

Forum for Natur og Friluftsliv(FNF) Buskerud

Thomas André T. Sveri
Koordinator

Forum For Natur og Friluftsliv Buskerud
Nedre Storgate 10, 3015 Drammen

Post: c/o DNT Drammen og Omegn,Postboks 305, Bragernes 3001 Drammen
Telefon: 97722812 E-post: buskerud@fnf-nett.no
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud (FNF-B) er et samarbeidsforum mellom natur- og
friluftslivsorganisasjoner i Buskerud. Formålet med FNF-B er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta
natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker innenfor Buskerud.
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Til
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jbv.no

26.03.2015

Høringsuttalelse til Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss
Viser til silingsrapport datert januar 2015.
Steinsfjorden fiskeforening mener at broen for E16 over Kroksund ved Elstangen /Rørvik vil ha store
og ødeleggende konsekvenser for kulturlandskapet og naturopplevelsen av området. Den vil danne
en barriere og dominere landskapsbildet både på nært hold og på lang avstand. Den unike utsikten
over Hole fra Kongens Utsikt vil bli vesentlig forringet.
Bru for Ringeriksbanen og utfylling i Kroksundet vil i noe grad gi samme estetiske forringelse.
Spesielt for Fjordkryssingen til banen er igjenfyllingen av to våtmarksområder i Kroksundet. En grunn
vik på hver side av sundet. Dette kan også medføre redusert vannutskifting i Steinsfjorden.
Allmenhetens tilgang til fjorden blir også redusert hvis banen legges mellom fjorden og dagens
gangvei.
Kleivbekken/Sundvollbekken er gytebekk for ørret i Tyrifjorden. Det er tidligere gjort tiltak med
graving av kulper i bekkens nedre del for å bedre forhold for fisk. Kanalisering eller legging i rør må
unngås for videreføre gytemulighet for fisk.
Vannkvaliteten i Steinsfjorden har de siste årene blitt stadig dårligere. Viser i denne sammenheng til
Aksjon Steinsfjorden (Hole og Ringerike kommuner) som i samarbeid med NIVA og Statens vegvesen
utredet åpning av veifylling i Kroksundet nettopp for å bedre utskifting av vann.
Utdrag fra NIVA rapport fra 2006: «I Steinsfjorden var midlere fosforinnhold i overflatelaget om sommeren
2003 10.3 μg/l. Vannbruksplanutvalget satte som mål å komme ned til 9 μg/l. I Steinsfjorden er blågrønnalgen
Planktothrix dominerende, og da særlig på dypt vann. Denne algetypen anses som en problemalge pga. Mulig
produksjon av giftstoffer. Målsettingen ble gitt ved total fosfor som et mål for algeinnholdet ut fra generelle
eutrofieringsbetraktninger, og ikke med tanke på Planktothrix spesielt.»

Steinsfjorden fiskeforening har i denne vinteren startet periodisk måling av oksygennivået i
fjorden. Resultater så langt viser at det nesten ikke finnes oksygen under 15 meters dybde.
Miljøsituasjonen til Steinsfjorden er trolig av en slik art at det etter EUs vanndirektiv nå kreves tiltak.
Inngrep i vannlokaliteten må ikke gjøres uten at det samtidig gjøres avbøtende tiltak for å
bedre/sikre vannkvaliteten. Avbøtende tiltak i denne sammenheng kan være tilførsel av vann til Åsa.
Steinsfjorden fiskeforening har tidligere fått utarbeidet en rapport om vanntilførsel fra Randselva ved
Viul til Grantopp i Åsa. Se vedlegg.
I anleggsfasen vil utfyllinger, driving av peler, graving og mudring føre til spredning av slam fra
forurensede bunnsedimenter. Det må utredes hvor stor miljøbelastning dette kan gi. Om denne
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ekstra belastingen med næringsstoffer overskrider den biologiske tåleevnen til Steinsfjorden. Samt
de miljømål som tidligere er vedtatt for innsjøen.
Bruer og fyllinger vil også være negativ for dyrelivet, fisket og biologisk mangfold i området.
Det er stor trafikk av fritidsbåter om sommeren. Brukerne av disse vil få forringet sin naturopplevelse
og det vil oppstå kollisjonsfare med pilarene på brua. Fiskeforeningen peker på at Vegvesenet foreslo
løsning med tunnel under fjorden den gang det var planlagt 2-felts veg, nettopp av hensyn til natur
og miljø, og mener at dette hensynet ikke skal ha mindre verdi med en 4-felts veg.

Vedlegg:
1.
NIVA rapport LNR 5198-2006, Gjenåpning av Kroksund
2.
Steinsfjorden fiskeforening, Vann fra Randselva

(Saken er behandlet i foreningens styre og uttalelsen er gitt mot 1 stemme.)
Med vennlig hilsen
Steinsfjorden fiskeforening
v/leder Kjell Sundøen
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OVERFØRING AV VANN FRA RANDSELVA VIL REDDE STEINSFJORDEN.

Det er foreslått flere tiltak for å redde Steinsfjorden fra økologisk
katastrofe. Alle bortsett fra fjerning av fyllingene ved Kroksund er
løsninger som vil gi relativt små utskiftinger av vannmassene i
Steinsfjorden. Overføring av vann fra Randselva til Steinsfjorden vil gi
muligheter for overføring av langt større vannmengder uten pumping eller
utvidet regulering av Tyrifjorden.
En tunnel som begynner nedenfor Viul kraftverk og munner ut ved Grantopp
i Åsa vil bli på ca. 7 km. Fallet på strekningen er 11.3 m og den vil få
kapasitet til overføre så store vannmengder det er behov for. Vanligvis
mellom 0,5 og 2,0 m3/sek.
Statkraft anlegg har gjort en grov vurdering av prosjektet og beregnet
byggetid og kostnader. Bergartene i tunneltraseen er meget gunstig for
fullprofilboring men også for konvensjonell tunneldrift. Byggetiden ved
bruk av fullprofilboring er beregnet til ca. 1.5 år. For konvensjonelle
drift 2 - 2,5 år. Kostnadene blir imidlertid på 55 - 60 Mill kr, men vil
gi sikre resultater, ingen produksjonstap i noe kraftverk og dessuten
svært lave driftskostnader.
Konsekvensene for miljøet ved en slik overføring vil bli små, men bør
utredes nærmere.
Temperaturen p† vannet og vannkvaliteten vil bli omtrent den samme som
ved pumping fra Tyrifjorden. I perioder med svært lave vannføringer i
Randselva vil det muligens være nødvendig å stenge overføringen der for
ikke å få skadevirkninger for fiskebestanden der.
Et lignende prosjekt med en ca. 3 km lang tunnel er allerede utført ved
å overføre vann fra Sylling i Holsfjorden til Lierelva for å opprettholde
vannføringen der i lavvannsperioder. Vannet som tappes her gir også
produksjonstap for kraftverkene i Drammenselva.
Når det var mulig å gjennomføre dette prosjektet for å opprettholde
vassføringen i Lierelva burde det kunne søkes om statlige midler for på
en effektiv måte redde den naturperlen Steinsfjorden har vært og igjen
kan bli for oss og våre etterkommere.

13.2.2006
Steinsfjorden fiskeforening

Side 70 av 277

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Terje Dahlen <Terje@aka.no>
27. mars 2015 15:17
Postmottak Jernbaneverket
Høringsuttalelse Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss»
Høringsuttalelse Ringeriksbanen og E16 Skaret Hønefoss.pdf

Vedlagt oversendes felles høringsuttalelse fra Kartverket og AKA AS.

Vegvesens rapport er ikke avkjøringer fra E16 til Hønefoss
et spørsmål av meget stor viktighet for næringslivet, og
en offensiv vekststrategi. Kartverket og AKA AS ønsker å delta
for å sikre best mulig tilrettelegging.
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Daglig leder AKA AS

Paal Haakensen
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For AKA AS og Kartverket _

Med vennlig hilsen

—-’—_-R

Vi ser fiem til realiseringen av ny E16 Skaretå oppnå en betydelig vekst i regionen.
Hønefoss og Ringeriksbanen,
og vil bidra med vårt for

For å legge best mulig til rette for den vekst som også Jembaneverket legger til grtmn for
byggingen av Ringeriksbanen, vil det være avgjørende at nye og godt egnede adkomster til
Hønefoss sør innarbeides i prosjektet.

I Jernbaneverkets og Statens
spesifikt behandlet. Dette er
avgjørende for å lykkes med
aktivt i den videre prosessen

Valg av «Helgelandsmolinjen»,
medfører at adkomstforholdene til Hønefoss by generelt og
vekstområdene i Hønefoss sør spesielt, blir dårligere enn med dagens situasjon. I Hønefoss
sør finnes i dag store og viktige aktører som Ringerike Sykehus og Kartverket, og
Hvervenrnoen Næringspark er i kraftig vekst. Større boligområder er også under planlegging.

Kartverket og AKA AS har tidligere gitt uttrykk for at «Monserudlinjen» vil være den
korridoren som vil legge best til rette for vekst i og rundt Hønefoss. Samtidig er vi svært
opptatt av at prosjektene nå gjennomføres i tråd med etatenes fremdriftsplan, og gir dermed
vår tilslutning til Ringerike kommunes vedtak om å støtte Helgelandsmolinjen.

Kartverket og AKA AS støtter helt og fullt den fremdrifisplanen som er skissert. Den
betydelige reduksjonen i planleggingstid som legges til grunn gir grunnlag for en offensiv
satsing i Ringeriksregionen.

Jernbaneverket og Vegvesenet har lagt ned et omfattende arbeid innenfor de tidsfrister som er
satt. Arbeidet som er gjort gir et godt grunnlag for å gå videre med gode løsninger, både for
El 6 og Ringeriksbanen.
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Jernbaneverket
postmottak@jbv.no

CargoNet AS
Besøksadresse:
Schweigaardsgate 23
Postadresse:
0048 Oslo

Henvendelse til: Arne Fosen, 916 52 000
Deres ref: Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss
Saksref: 15/94 460
Dato: 27.03.2015

Telefonnr: +47 41571440
E-post: post@cargonet.no
Giro: 1503.11.46280
Org.nr: NO 983 606 598 MVA
www.cargonet.no

Høring - Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss
Vi viser til deres hjemmeside «Jernbaneverket.no» hvor delrapport 1 - 3 for «Ringeriksbanen og
E16» er lagt ut for høring.
CargoNet AS har valgt ikke å kommentere på detaljnivå for alle tre rapportene, men begrenser
vår tilbakemelding til å fremme synspunkt på at det i rapportene foreslås å bygge banen på en
forutsetning om at det ikke skal gå godstog i ordinær rute.
Viser i denne sammenheng til følgende sitater som er tatt ut fra delrapport 2:








Det er ikke lagt opp til godstransport i ordinær rute på strekningen.
Behovet for en Ringeriksbane er ikke utløst av godstransporten. Hastighet og
framføringstid er ikke det viktigste for godstransport men forutsigbarhet (regularitet),
punktlighet og frekvens.
Godstrafikk på Ringeriksbanen vil være et tredje alternativ til de allerede eksisterende
godstraseene via Roa-Hønefossbanen og på Randsfjordbanen.
Kapasiteten i Oslotunnelen er begrensende for godstransporten på kort sikt, men
ruteopplegget for persontrafikken vil også gi føringer for ruteopplegget for godstrafikken
på lang sikt.
Ved å dimensjonere for persontrafikk med gods i avvik unngås investeringer i tiltak som
ikke kommer til nytte dersom det ikke vil gå gods i ordinær rute på banen på lang sikt. I
avvikssituasjoner er det ingen ting i veien for å kjøre godstog på en bane dimensjonert for
persontog, men dersom trafikken blir omfattende, kan kostnadene til vedlikehold bli noe
større.
Jernbaneverket anbefaler at Ringeriksbanen ikke tilrettelegges for godstransport i ordinær
rute.

Vi mener at det er viktig å tenke langsiktig når det bygges nye banestrekninger da disse bygges
for bruk i svært lang fremtid. Offentlig infrastruktur må gjøre det mulig å drive rasjonelt for alle
godkjente aktører. CargoNet finner det merkelig å basere en utvikling av nye togstrekninger på
en forutsetning om at det ikke skal gå godstog i ordinær rute på strekningen. Det er for oss ukjent
at det bygges veier hvor det forutsettes at vogntog ikke skal kjøre eller flyplasser hvor fraktfly ikke
betjenes.
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Et samlet politisk landskap ønsker å overføre mer gods fra vei til bane. Dette for å skåne miljøet,
bedre trafikksikkerheten og fremkommelighet på vei samtidig som norsk næringslivs
konkurransekraft styrkes. Vi mener derfor banen må bygges slik at den også har mulighet til å
kunne benyttes for godstog i normal produksjon og ikke bare i avvikssituasjoner.
Fremføringstid er i økende grad en viktig faktor for godstogenes konkurranseevne. Vi ser at veier
moderniseres og avstander forkortes på flere strekninger samtidig som utviklingen på jernbanen
spesielt på strekningen Oslo – Bergen ikke har hatt tilsvarende utvikling. Godstogenes
fremføringstid er et viktig element i kundenes vurdering av transportform.
Fremføringstiden har også betydning for kostnader ved togtransport. Lengre avstander krever
mer energi, vedlikehold av materiell og personell enn kortere avstander. I et konkurransemarked
er dette viktig for godstogselskapene.
I rapporten vises det til at godstog kjøres på Gjøvikbanen over Roa og på Randsfjordbanen.
Samtidig er det kjent store og omfattende ambisjoner for å øke persontogtrafikken på
Gjøvikbanen til et omfang som begrenser godstogtrafikkens muligheter. Resultatet kan bli at
vekstmulighetene for gods på banen mellom Oslo og Bergen vil være på den lengste strekningen
mellom de to byene. Dette er en situasjon CargoNet ønsker å unngå.
Vi ber derfor om at Ringeriksbanen planlegges og bygges slik at den også blir tilrettelagt for
godstog i normal trafikk på banen.
Med hilsen
Arne Fosen
Administrerende direktør
CargoNet AS

Side 2
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Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jbv.no
Bærum kommune
- Rådmannen
- Formannskapet
1304 Sandvika
post@baerum.kommune.no
Bekkestua 27.03.2015

Ref.

Bærum kommune: Arkivsak ID 15/12675 Sak 15/55307

RINGERIKSBANEN:
HØRINGSUTTALELSE TIL SILINGSRAPPORT JANUAR 2015
-TRASÉVALG GJENNOM BÆRUM
Vi viser til silingsrapport med høringsfrist 27.3.15 som vi ble klar over ved en tilfeldighet. Vi
mener det er betenkelig at hverken grunneiere eller berørte organisasjoner har fått varsel om
høringen.
Jernbaneverket har oversendt silingsrapport (Dokument nr. UTF-00-A-2244 35) til Bærum
kommune til uttalelse. Saken ble lagt fram for Formannskapet til behandling 18.03.2015, men
utsatt i påvente av befaring på området, med bakgrunn i nye opplysninger som er
fremkommet i saken.
Rådmannen har i sitt framlegg konkludert med at alternativ 1b, stasjon ved Rustad, er det
alternativ som vil gi beste mulighet for en framtidig betjening av boligområde Avtjerna.
Rådmannen har ikke invitert berørte grunneiere eller interesseorganisasjoner til høring eller
lagt fram noe kunnskapsgrunnlag og/eller analyse som grunnlag for sin tilrådning. Det er
dermed svært uklart hva som har vært grunnlaget for Rådmannens tilrådning. I tidligere

Bærum Natur- og Friluftsråd
Furulia 27, 1356 Bekkestua

Org.nr. 00993631159

Kontonr: 1503 52 68305

Side 79 av 277
2

planer, inkludert gjeldene kommuneplan og forslag til revidert kommuneplan, arealdel, er
stasjon for Avtjerna lokalisert ved Bjørum sag.
Silingsrapporten skal gi det faglige grunnlag for å sile ned til én løsning. Det må innebære at
valg av stasjon for Avtjerna blir endelig avgjort med de konklusjoner etatene trekker på
grunnlag av høring av Silingsrapporten. Av Silingsrapportens konsekvensanalyse (s.42) går
det fram at for jernbanen, delstrekning, Sandvika – Kroksund, er det kostnader, kjøretider og
anleggsgjennomføring som vil være beslutningsrelevante tema. Inngrep og konsekvenser for
landskapet, struktur i kommunikasjonsnettet og funksjonalitet i forhold til Avtjerna
boligområde blir ikke vurdert.
Det smale dalføret fra Bjørum sag opp mot Sollihøgda med verdifull natur, vassdrag,
landbruks- og kulturlandskap, skal gjennom en fase med svært omfattende inngrep. Det er
vedtatt reguleringsplan for E16 med store strekninger i dagen. En lokalisering av stasjon ved
Rustad vil kreve store inngrep i et landbruks- og kulturlandskapet som er en del av Bærums
historie. Jordressurser og grunnlag for jordbruk forsvinner og jernbanen vil danne en ca. 1000
m lang barriere for vilttrekk og ferdsel på tvers av dalen. Dette er grundig dokumentert i
grunneiernes uttalelse av 27.03.2015. Med lokalisering av stasjon vil det også skapes
ytterligere utbyggingspress på de stasjonsnære arealene. Rustanelva med to tilførselsbekker
er vernete vassdrag og er viktige utsettings- og oppvekstområder for laks og sjøørret.
Elvestrekningen vil bli utsatt for et stort forurensningspress knyttet til stasjonsområde, veier
og P-plass. Særlig utfordringer knytter seg til tungmetaller og salt.
Forurensningspress til vassdraget knyttet til stasjon ved Bjørum sag vil være av lignende
omfang som Rustad. I begge tilfelle må utbyggingen tilfredsstille Vanndirektivets krav om at
utbygging i tilknytning til vassdrag med miljøtilstand som Sandviksvassdraget, må
dokumentere at tiltaket fører til bedre vannkvalitet. Med behov for langt mindre trasé i dagen,
ca. 500m, blir imidlertid ikke naturinngrepene så omfattende ved Bjørum sag, og de går ikke
ut over dyrka mark og jordbruk.
BNF støtter uttalelsene fra Naturvernforbundet i Bærum/Bærum Elveforum, Skui vel og
grunneierne. Skui vel har i sin uttalelse også gått gjennom og vurdert de to
stasjonsalternativene. Konklusjonen er at jernbanestasjon ved Bjørum sag vil gi bedre
struktur i kommunikasjonsnettet samlet, og med det også bedre funksjonell sammenheng
mellom jernbane – vei og betjening av Avtjerna, enn Rustad stasjon.
Vi vil også bemerke at realisering av Avtjernautbyggingen er grunnlaget for å legge til rette
for en stasjon på strekningen Sandvika – Kroksund. Etter å ha ligget inne i kommuneplanen i
nærmere 20 år, er nå utbygging av området igjen utsatt og skutt fram til nærmere vurdering
etter 2030. Det innebærer en betydelig usikkerhet. Når kommunen i sin arealplan har valgt å
legge utbygging i Bærum til noen knutepunkt og en del spredt bebyggelse og samtidig ikke ta
i bruk Avtjerna, kan det ikke være uventet om Jernbaneverket skulle velge å se bort fra en
stasjon mellom Sandvika og Hole og slik spare både anleggskostnader og reisetid. Usikkerhet
om både banetraseer og evt. stasjon taler også for at en på det nåværende tidspunktet velger
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det stasjonsalternativet som gir minst inngrep i landskap, natur og vassdrag. Og her peker
Bjørum sag seg ut.
Valg av trasé og stasjonslokalisering i Bærum vil få betydelige konsekvenser for
landskapet med natur, vassdrag, landbruk og kulturmiljøer samt boligområdet
Avtjerna. BNF vil understreke at det må kreves et betydelig bedre kunnskapsgrunnlag
og analyse før Bærum tar beslutning om trasévalg og stasjonslokalisering enn det som
framkommer av Rådmannens saksframlegg til Formannskapet 18.03.2015.

Vennlig hilsen
Bærum Natur- og Friluftsråd
v/Rigmor Arnkværn

Kopi:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus fylkeskommune
Naturvernforbundet i Bærum
Bærum Elveforum
Bærum Velforbund
Skui Vel
Berger og Rykkinn Vel
Knut Ulbråten, repr. for grunneierne
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Postboks 3455 Bjølsen, NO-0406 Oslo
Telefon: +47 22 18 30 12 / +47 976 84 811
Org.nr. 989 085 107
Konto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no
www.jernbane.no

Jernbaneverket
Statens Vegvesen

26. mars 2015

Høringsuttalelse til Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport
Vi viser til felles uttalelse til Silingsrapporten som vi har gjort med Naturvernforbundet, NU, FIVH,
SABIMA, Norsk ornitologisk forening og Greenpeace. Den uttrykker vårt primære standpunkt.
Vi har siden 2007 jobba for at det skal utredes en felleskorridor for Bergensbanen og Gjøvikbanen via
Nittedal, se vedlegg med linjekart for hhv. Sandvikalinja og Nittedalslinja.
Dersom det likevel blir politisk besluttet å sette igang Sandvikalinja, vil vi komme med disse
kommentarene:
Vi spør om nærmere drøftelse av og begrunnelse for valget av et felles løp for trafikk i begge
retninger for jernbanen. Follobanen, som blir kortere skal ha separate løp. Separate løp ble også lagt
til grunn i Høyhastighetsutredningen.
Delområde 1
Det bør være uakseptabelt med en avgreining for Ringeriksbanen som stjeler kapasitet fra og øker
reisetida på Askerbanen.
For Jernbane synes det er for ille å bruke mange millliarder uten at banen er tiltenkt ordinær
godstrafikk. Vi anbefaler derfor trasé via Skaret med 12,5 o/oo stigning slik at banen blir mer
anvendelig for godstrafikk.
Delområde 2 og 3
Vi er enig i anbefalingen om stasjon på Sundøya/Sundvollen i stedet for Vik. På Vik vil en stasjon
medføre store inngrep i jordbruket. På Sundvollen er det mer skrinn mark og stein å bygge både
stasjon og boliger/næringer på.
Delområde 5
Siden dagens stasjonsplassering på Hønefoss anbefales beholdt og at det føres dobbeltspor helt fram
til stasjone, anser vi at det vil være mindre behov for å bygge et forbikjøringsspor over jordene på
Tolpinrud mellom Ringeriksbanen og i retning Sokna utenom Hønefoss stasjon. Dobbeltsporet, flere
spor til plattform og spor gjennom Hønefoss stasjon utenom plattform bør sikre god nok kapasitet
gjennom og forbi Hønefoss. Dessuten er Bergensbanen videre enkeltspora og med krapp kurvatur.
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Vi ser derfor heller ikke behov for å etablere en ny Hønefoss stasjon vest for dagens stasjon. en slik
stasjon med tilkjørselsveger og parkering vil medføre store beslag av matjord.
Det foreslåtte kortslutningssporet mellom Hønefoss stasjon og Randsfjordbanen derimot håper vi blir
bygd. En slik kortslutning vil gjøre det mulig å kjøre ring mellom Jevnakerbanen og Roa-Hønefosslinja
uten å skifte eller endre kjøreretning på toget. Dette vil være interessant for ordinær godstrafikk
mellom Alnabru og Sørlandet, for lokal persontrafikk som helt eller delvis kan kjøre ring og for å
skape sårt tiltrengte omkjøringsmuligheter i tilfelle begrensninger og stopp på Drammensbanen.

Vennlig hilsen

1 vedlegg

(sign.)
Kjell Erik Onsrud, leder

2
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For Jernbane har i grove trekk forsøkt å
illustrere hvilke togpendler og rutetilbud
som vil være mulige med hhv. Ringeriksbanen over Sandvika og en Felleskorridor via
Nittedal. Sandvikalinja er inne i NTP.
Nittedalslinja er vårt forslag fra 2007. Forslaget ble forkastet i utredning fra 2008,
men denne utredningen ble i 2012 forkastet
av Regjeringen.
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Blir en ny diagonal gjennom eksisterende
Hønefossring. Pendles mest sannsynlig mot
Follobanen. Mulig ny lokaltrafkk HokksundHønefoss. Reisende fra Drammensregionen kan
også bli henvist til overgang i Sandvika.
Mulig med forlenget lokalpendel til Jevnaker.
Intet løft for godstrafikken.
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Felleskorridor Bergensbanen og Gjøvikbanen.
Follobanen kan pendles mot begge. Persontog
inn mot Oslo S fra vest, eget godsspor til Alnabru.
Gir en moderne Hønefossring. Legger til rette for
framtidig Mjøsring. Valdresbanen kan óg få ny
aktualitet. Godstrafikk i tre retninger utenom
Oslotunnelen.
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Sivilarkitekt Sverre Moe AS <svmoe@online.no>
27. mars 2015 13:45
Postmottak Jernbaneverket
ordforer@hole.kommune.no; ØKONOMIHUSET-Bjørn Hartz; 'Myhren Gert';
Bjørlykke Cecilie
HELGELANDSMOEN NÆRINGSPARK-HORINGSUTTALELSE TIL
SILINGSRAPPORT FOR RINGERIKSBANEN-E16 SKARET-HØNEFOSS
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Jernbaneverket
Kopi:

Ordføreren i Hole
Helgelandsmoen Næringspark AS (HN) v/Bjørn Hartz

HELGELANDSMOEN NÆRINGSPARK-HORINGSUTTALELSE TIL SILINGSRAPPORT FOR
RINGERIKSBANEN-E16 SKARET-HØNEFOSS
Vi viser til tidligere kontakter med representanter for Statens vegvesen og Jernbaneverket om saken.
Regjeringen legger i sin fremdriftsplan opp til at den skal ta stilling til linjevalget i løpet av første halvår 2015. Det store
valget for Hole kommune er linjevalget. Etterfølgende reguleringsplaner og eventuelt forutgående kommunedelplaner
vil bare behandle «detaljer».
Hole kommunestyre har støttet Busundlinja i vedtak av 23.03.15.
Ringerike kommunestyre vedtok å støtte Helgelandsmolinja i møte 26.03.15. Siden de to linjene er tilnærmet like på
ringerikssiden, med unntak av kryssing av Storelva med våtmarksområder, er det vår antakelse er at Ringerikes valg
hovedsakelig er begrunnet ut fra frykt for endret fremdrift. Med bakgrunn i forutgående vedtak i Hole kommune er det
beklagelig at Ringerike ikke gikk alternativt for Busundlinja.
Den administrative enigheten i de to kommunene som fremkom i en felles saksutredning fra rådmennene, var
åpenbart ikke politisk forankret i Hole.
Vi har stor forståelse for politisk og administrativt ønske på statlig nivå om å forenkle og korte inn tiden ved
planprosesser, men vi håper ikke at kravet til rask fremdrift i prosjektet blir avgjørende for linjevalget. Våre
opplysninger er at Helgelandsmolinja foreløpig har en lavere uredningsgrad enn Busundlinja, og at den dermed er
forbudet med større usikkerheter. Ny vei og bane vil øke utviklingsmulighetene Hole og Ringerike, men det er Hole
kommune som får de største fysiske inngrepene.
På denne bakgrunnen ber Helgelandsmoen Næringspark AS (HN) om et møte med prosjektgruppen for vei og
bane, sammen med Hole kommunes ledelse, rett etter påske. Formålet med møtet vil:
-

primært være å få støtte for valg av Busundlinja

-

subsidiært være å få konkrete retningslinjer for behandling av plan-, bygge- og delesaker i
Helgelandsmoen næringspark inntil endelige vedtak er fattet av Stortinget

BAKGRUNN
I silingsrapporten for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss er det utredet tre hovedlinjevalg. Vi forstår rapporten
slik at Busundlinja og Helgelandsmolinja vurderes som «ganske like», men rapporten anbefaler at Helgelandsmolinja
legges til grunn for videre planarbeid av natur- og miljøhensyn. Det kan synes som om forarbeidet til silingsrapporten i
1
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mindre grad har vurdert konsekvensene for arealbruk i områdene langs linjene og barrierevirkninger. Selv om
hovedmålet er å etablere en transportkorridor, vil det alltid være behov for å gå fra det overordnede og ned i detaljer
slik at endelig vedtak fattes på et best mulig grunnlag.
HN mener at Busundlinja vil være et vesentlig bedre valg både for næringsparken og for den samlede arealbruken fra
tunellutløpet ved Selteveien og fram til Prestmoen i Ringerike kommune. Det er svært positivt med lang(e) tunell(er)
fra Selteveien mot Sundvollen, men utover det vurderer ikke HN disse delene av linjene.
Vi vedlegger:
skisse til arealbruk langs Busundlinja – utarbeidet av undertegnede på vegne av Helgelandsmoen Næringspark
AS– revidert 13.03.15
- skisse hvor Helgelandsmolinja er forsøkt lagt inn på et mer detaljert kartunderlag – utarbeidet av undertegnede på
vegne av Helgelandsmoen Næringspark AS– revidert 19.03.15

-

DIREKTE KONSEKVENSER FOR HN
HN har hatt en svært positiv utvikling siden starten i 2004. Med unntak av Helgelandsmoen næringspark, har Hole
kommune svært begrensede arealer som er regulert til byggeklare næringsarealer. På nåværende planstadium er
ikke de foreslått linjene endelig, men rapporten konkretiserer ikke hvilket «slingringsmonn» som må legges til grunn
for behandling av plan-, bygge- og delingssaker nær linjene. Planene vil «fryse» utviklingen i området fram til endelig
valg av linje, og dersom Helgelandsmolinja blir valgt, fram til vedtatt reguleringsplan. For HN vil det derfor være av
stor betydning at Helgelandsmolinja legges til side så snart som mulig, og at det videre planarbeidet konsentreres om
en best mulig Busundlinje. For HN er de direkte konsekvensene av Helgelandsmolinja følgende:

01

Helgelandsmolinja berører lager og distribusjonsbygget på 2200m2 for Fjeld Blomster Engros. Dette bygget er
under oppføring. Dette ferdigstilles innen 1. juli. Det er en relativt trang korridor mellom Ringeriksbadet og den
øvrig bebyggelse i næringsparken på nordsiden av linja og kommunens renseanlegg og Sandby boligfelt på
sydsiden. Justeringsmulighetene for linja vil derfor være svært begrenset.

02

En gruppe av lokale bærprodusenter planlegger byggestart for et saftpresseri på nabotomten til lager og
distribusjonsbygget i pkt.01 ovenfor. HN søkte 20. mars om fradeling av tomt for dette bygget.
Helgelandsmolinja skaper usikkerhet for dette prosjektet.

03

HN er nå i sluttfasen med en oppgradering av reguleringsplanen for deler av næringsparken. Her vil en
vesentlig del av områdene som er regulert til næringsbygg, bli direkte berørt. Etter råd fra JBV og SVV i vårt
møte på Hole herredshus 16. mars, har HN innstilt arbeidet med denne planen inntil videre.

04

Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI) videreutvikles nå med et tilbygg som vil stå ferdig til høsten. Tilbygget
skal utvide kapasiteten for denne institusjonen fra nåværende ca 85 pasientrom. NIMI inngikk høsten 2014 ny
kontrakt med Helse Sør-Øst for pasienter med sykelig overvekt og rekonvalesens etter ortopediske
operasjoner. Bebyggelsen som rommer denne virksomheten, blir sannsynligvis ikke direkte berørt, men
området vil bli støyutsatt. Dette er svært uheldig for pasientene og virksomheten.

05

Ringeriksbadet med trenings- og frisklivssenter ligger svær nær linjen, og tilstøtende områder for idrettsformål
er direkte berørt. Det forligger planer om å videreutvikle dette tilbudet i de områdene som er direkte berørt av
Helgelandsmolinja.

06

«Vestre leir» som ligger syd for linja og ut mot elva, er også en del av næringsparken. HN har satt i gang
reguleringsplan for dette området. Fra bebyggelsen som i dag benyttes av NIMI, og nedstrøms langs elva, er
det planlagt et boligområde. Helgelandsmolinja vil skille dette området fra øvrige deler av næringsparken.

VURDERINGER UTENFOR NÆRINGSPARKEN
Ny vei og bane vil skape en kraftig barriere i landskapet. Slike barrierer bør derfor legges i naturlige
arealbruksoverganger - se vedlagte skisse til arealbruk.
Helgelandsmolinja vil dele skogsområdet mellom Selteveien og Helgelandsmoen på langs. Busundlinja vil bevare et
større, sammenhengende skogsområde rundt idrettsanlegget, naturbarnehagen, boligbebyggelsen i Svingerud og
boligbebyggelsen på Sandby. Busundlinja vil også bevare mer av den regulerte klimavernsonen i dette området, og et
sammenhengende område for vilttrekk.
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Busundlinja vil med noe makeskifte og oppdyrking gi et klart skille mellom jordbruksarealer på østsiden og
skogsområdet på vestsiden fra Selteveien til Sandbyfeltet. Videre nordover på vestsiden av linja kan det
etableres bolig og næringsområder fram til nåværende fylkesvei og bebyggelse - helt ut til ny elvekryssing.

02

Avkjøringen fra E16 på Busundlinja bør trekkes nordover til Lamoen slik at trafikken nordfra (Haugsbygd og
Åsa) komme inn på E16 uten at den føres gjennom nåværende bebyggelse på Snadden/Helgelandsmoen.
Det bør etableres pendlerparkering og busstopp i tilknytning til avkjøringen.

03

Store deler av Lamoen og det gamle elveleiet mellom Lamoen og bebyggelsen på Snadden/Helgelandsmoen
(Mosmyra) er i dag endret ved store masseforflytninger fra Oslo-området. Busundlinja vil derfor gi begrensede
naturkonsekvenser i dette området. Planforholdene knyttet til disse fyllingsarbeidene er uklare, men de
fysiske realitetene er vist på vedlagte skisse til arealbruk.

04

Busundlinja vil gi et sammenhengende våtmarks- og landbruksområde på vestsiden av Storelva fra
elvekryssingen og nedstrøms til elvas utløp. Det er vanskelig å forstå at en linje som går gjennom dette
området, på dyrket mark og tett inntil Synneren er det beste alternativet for natur og miljø.

For Helgelandsmoen Næringspark AS

Sverre Moe
Sivilarkitekt Sverre Moe as
Osloveien 10
PB 3140
3501 HØNEFOSS
3212 1881 / 9096 0926

3
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HOLE IDRETTSRÅD
Hole, 25.03.2015

Jernbaneverket
postmottak@jbv.no

Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, - uttalelse til
Silingsrapporten
Hole Idrettsråd ønsker å gi et innspill til «Silingsrapporten, januar 2015 for Ringeriksbanen og E 16
Skaret-Hønefoss».
Den anbefalte traseen I Silingsrapporten for Ringeriksbanen og E 16 går igjennom skogområdene
Svendsrudmoen – Helgelandsmoen og Prestmoen. Dette er områder som er svært viktig for
lokalbefolkningen i Hole til rekreasjon og aktivitet. Dette er områder som gir grunnlag for såkalte
lavterskeltilbud gjennom godt merkede stier med lett tilgjengelighet og enkelt terreng for gange,
jogging og sykkel på sommertid og en sentral del av det flotte skiløypenettet på vinterstid. Med tanke
på det økende fokus på folkehelse er det særdeles viktig at disse interessene blir ivaretatt i den
videre behandlingen.
Områdene ligger også tett inntil Svendsrudmoen sentralidrettsanlegg og Naturbarnehagen, samt
SFO-tilbudet på Svendsrud. Det er svært viktig at eventuelle konsekvenser for disse blir utredet og
tatt med i det videre planarbeidet.
Dessuten fremkommer det at fotballbanen på Helgelandsmoen blir berørt og i dette området er også
tilknytningen til Ringeriksbadet og skiløypenettet/sti-nettet i tilknytning til NIMI (Unibind-løypene)
blir vesentlig berørt. Konsekvensene for disse områdene må også belyses.
Hole Idrettsråd mener at det i plandokumentene for videre behandling må utredes hva
konsekvensene for idrett, friluftsliv og folkehelse blir. I den foreliggende dokumentasjon er
konsekvensene altfor dårlig dokumentert og det er av stor betydning at dette blir gjort før endelig
trasé blir valgt. Uavhengig av hvilken trasé som blir valgt er det et krav fra vår side at det blir avsatt
erstatningsområder/arealer til tilsvarende aktivitetsmuligheter i forhold til det som blir båndlagt og
at det blir tatt nødvendig hensyn til tilgjengelighet i form av overganger/underganger, etc.
Det verste vi kan gjøre i et folkehelseperspektiv er å gjøre tilgjengeligheten til natur og friluft, stier og
løyper vanskeligere.

Med vennlig hilsen
Hole Idrettsråd
Monica Strysse
leder
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Til
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jbv.no

Høringsuttalelse til Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss
Viser til silingsrapport datert januar 2015.
Ved Elstangen, som tidligere hadde lokalnavnet Elgstangen på nåværende vei er det og har
alltid vært en trekkrute for elg. Ved bygging av eksisterende E16, Sollihøgda – Rørvik, ble det
ikke tatt noe hensyn til dette. I ettertid har det blitt satt opp et viltgjerde som slutter noen
hundre meter før Elgstangen. Det er nettopp i området ved Elgstangen trekket foregår og det
har vært en rekke viltulykker her. Ved utvidelse av veien bør viltgjerdet forlenges og det bør
bygges en viltovergang slik det er gjort mange andre steder.
I tillegg til elgtrekk og vinterbeite for elg er det også en voksende hjortebestand fra dagens
E16 og opp mot Krokskogen.
Jernbanetraseen over Kroksundet vil betraktelig redusere allmenhetens tilgang til
strandområder.
Hole jaktforening
v/ leder
Kjell Sundøen
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Hole SV
v Morten Dåsnes
Lars Mikkelsensv 4
3531 KROKKLEIVA

23. mars 2015
Jernbaneverket
postmottak@jbv.no

HØringsuttalelse

til Silingsrapport Ringeriksbanen og E16 Skaret

- Hønefoss

Hole SV viser til arbeidet med Ringeriksbanen og E 16 Skaret-HØnefoss og fremmer følgende
høringsuttalelse:

L.

Hole SV mener at Ringeriksbanen må realiseres snarest mulig for å ivareta både
nasjonale, regionale og lokale transportbehov på en bærekraftig måte. For Hole er

2.

det avgjørende med stasjon I Hole for å bedre kollektivtilbudet og erstatte stor og
Økende biltrafikk fra Hole og til både Sandvika-Osloregionen og til Hønefoss.
Hole SV er uenig i at det bygges ny firefelts veg på strekningen Skaret-HØnefoss fordi
en slik ny veg vil føre til økt biltrafikk i strid med vedtatte klimamål og fordi
konsekvensene for verneinteresser, friluftsliv og nærmiljø er uakseptable.

3.
4.

Hole SV mener at E16 må rustes opp i hovedsak etter nåværende trase, og med

trafikksikring om hovedmå|. Fleksibel 2-3 felts veg med midtdeler bør legges til
grunn.
Hole SV mener at Åsatraseen, som er gjeldende stortingsvedtak, må utredes videre.
Hvis det ikke skal bygges ny firefelts veg i samme trase som jernbane, faller
hovedbegrunnelsen for å stoppe utredning av denne bort. Vi vil spesielt be om at en
ser på mulighetene for å forkorte banen ved å vurdere trase fra Åsa og mot

5.

HvervenkastetÆolpinrud, og dermed også unngå utfordringer inn i Hønefoss.
Hole SV mener at den foreliggende silingsrapporten er så ufullstendig og mangelfull
når det gjelder verneinteresser, friluftsinteresser og eksisterende bebyggelse og
næringsliv fra tunnelutløp Kjelleberget og til Styggedalen, at den ikke kan legges til

grunn for tras6valg og direkte reguleringsplanarbeid.

Vennlig hilsen for

ffiå^K
leder
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Jernbaneverket

Hole, 27.mars 2015
HØRING RINGERIKSBANEN OG E16, SKARET – HØNEFOSS
Idrettslaget Holeværingen engasjerer med sine 1.400 medlemmer nær sagt
hele den oppvoksende generasjonen i Hole kommune.
Til den samordnete løsningen er å bemerke:
 Vi er positiv til løsningen med samordnet korridor for motorvei og
høyhastighetsbane, slik blir inngrepet i bygda som idrett- og
rekreasjonsarena mindre. Vi ser at den samordnete løsningen raserer
i mindre grad turstier og løypetraseer enn den tidligere planer for ny
E16. Vi er spesielt fornøyd med lang tunell under Bymoen, slik at
området over Bymoen fremdeles blir en fremtredende ferdselsvei i
bygda. IL Holeværingen er i større grad hørt ved den samordnete
korridoren enn tidligere planer for ny E16
 Vi er meget fornøyd med ambisjonen om høyt tempo i planlegging og
utbygging, vi ønsker sterkt ny vei! Dagens E16 er meget trafikkert og
trafikkfarlig, og dagens E16 benyttes i stor utstrekning som lokalvei.
Medlemmene i IL Holeværingen ferdes daglig på og langs E16, og vi
har ingen medlemmer å miste!
 Ideelt sett vil «Monserud-linja» eller «Busund-linja» være å foretrekke
fremfor «Helgelandsmoen-linja» fordi:
o Vi ønsker størst mulig avstand fra den samordnete korridoren til
sentralidrettsanlegget på Svensrud
o Skogområdet som vil bli bygget ned ved «Helgelandsmoen-linja»
er et meget verdifullt idrett- og rekreasjonsareal
Det er å bemerke at IL Holeværingen sitt nye kunstgressanlegg på
Svensrud ikke fremkommer på animert bilde side 100, figur 4.40, nytt
animert bilde følger under.
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De rikspolitiske føringer for denne typen utbygging er tydelige:
«Oppvekstmiljø og arealer som skal benyttes av barn og unge skal
være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Det
skal skaffes fullverdig erstatning for områder som barn og ungdom
bruker, dersom slike områder blir bygget ned»
IL Holeværingen krever å komme i dirkete dialog med planleggerne når
beslutningen om ny korridor forhåpentligvis snart er fattet. Vi ønsker blant
annet å bidra til å finne gode erstatningsløsninger for stier og løyper i vårt
idrett- og rekreasjonsarena i Hole.
Med vennlig hilsen,
på vegne av IL Holeværingen
Frederik W Skarstein (sign)
Styrets leder
fredskar@online.no / 41 278 278
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MILJØET I BYGDA VÅR
Interessegruppe i Hole
Stiftet 1990

Sekretariat ved Truls Kristensen, 3531 Krokkleiva

Jernbaneverket – Hamar
postmottak@jbv.no

Telefon 974 35 089

Krokkleiva, 26. mars 2015

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss
Viser til delrapportene datert 13.06.2014, 31.10.2014 og 30.01.2015.

1. Hovedbudskap
1.1.Bevaring foran bruksinteresser
Hovedbudskapet til Miljøet i Bygda Vår (MiBV) er at det ikke er behov for både firefeltsvei og
jernbane for å avvikle trafikken på strekningen Sandvika/Skaret – Hønefoss. Miljøgruppen mener at
en ny veg og jernbane vil ødelegge natur- og kulturlandskapene i Hole. De peker også på at
prosjektene er i strid med Regjeringens mål om at «Transportpolitikken skal bidra til å begrense
klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale
mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet.»
Miljøet i Bygda Vår viser til at utbygging av ny firefeltsvei og jernbane vil gi forskjellige konsekvenser i
Hole og Ringerike, og mener skadene vil bli spesielt store i Hole.
Miljøet i Bygda Vår mener at i holebygda med sitt særpregede landskap og historie, bør
verneinteressene vektlegges kraftigere enn bruksinteressene.

1.2.Jernbane om Nittedal
Alle varianter av Ringeriksbanen har høye kostnader økonomisk og miljømessig. MiBV mener begge
kostnadene tilsier at det må vurderes en annen løsning enn bane gjennom Hole kommune. Dersom
Stortinget ikke godkjenner de store kostnadene i prosjektet må det sees etter tiltak som har
vesentlig lavere kostnad og høyere nytteverdi. Det synes ikke mulig å hente inn store besparelser
med linjevalg gjennom Hole. Snarere overskridelser pga. utfordrende topologi og geologi.
En løsning med lavere kostnader og bedre utnyttelse kan være å forkorte Bergensbanen med nytt
dobbeltspor mellom Hønefoss – Jevnaker – Grua med tilknytning til ny dobbeltsporet bane mellom
Oslo – Gjøvik. Løsningen er tidligere presentert som «Nittedalsbanen» av For Jernbane.
Viser i denne sammenheng til regjeringens bestilling til SVV og JBV: Utgreiing av riksveg 4 JarenMjøsbrua og heile Gjøvikbanen, datert 13. februar 2015. Ut fra bestillingen må det forstås slik at
Gjøvikbanen uansett ligger an til å bli oppgradert. Forhåpentlig vis med dobbeltspor. En tilknytning
1

Side 100 av 277

til en bane som uansett blir bygget vil gi en total besparelse på antall kilometer skinner som må
legges. Samt høyere trafikk/utnyttelse på strekninger som bygges. Denne løsningen vil også være til
fordel for godstrafikk. Løsningen forventes også å ha en lavere andel av tuneller og broer.

2. Om trasé valget i silingsrapporten
Alle trasevalg for bane og vei har hatt varierende grad av negative miljøkonsekvenser og negativ
samfunnsøkonomi. Trasevalget i silingsrapporten er det minst negativet av alternativene Statens
veivesen og Jernbaneverket har hatt anledning til å vurdere. Det er viktig at de avbøtende tiltakene
som allerede ligger inne, ikke blir tatt bort i forsøk på kostnadsreduksjoner. Prosjektene har, selv
med de valg som er gjort, negativ nytte i ikke prissatte verdier.

3. RAMSAR
Nordre Tyrifjorden våtmarks system fikk i 1996 internasjonal status gjennom innlemmelse i Ramsar
konvensjonen, en internasjonal avtale for vern av våtmarker. Miljøet i Bygda Vår peker på at både
Kroksund og deler av Storelva er en del av dette våtmarks system, og mener at hvis motorvei og bane
planlegges gjennom Ramsar-området, bryter Norge en internasjonal konvensjon.
For flere år siden ble det i forbindelse med planleggingen av Ringeriksbanen sendt et tilsvarende
varslingsbrev til Ramsar-sekretariatet. MiBV minner om at den prosessen endte med vedtak i
Stortinget om at Ringeriksbanen ikke skulle planlegges over Kroksund og Storelva, men over Åsa, slik
det i dag ligger inne i begge kommuners kommuneplaner.

4. Jernbanestasjon
4.1.Hole generelt
Busstilbud utkonkurreres av bane. Selskapet Nettbuss, som drifter dagens busstilbud, har problemer
med lønnsomheten på strekningen Hønefoss – Oslo. Dette til tross for høye billettpriser. Om
bussruten i tillegg får konkurranse fra bane vil rutetilbudet med buss på strekningen bryte helt
sammen.
Viser til folkemøte på Hole herredshus 16. mars 2015 hvor SVV/JBV formidlet at jernbane skal ta all
kollektivtrafikk inn mot Oslo (og Hønefoss?). Som en del av denne løsningen skal det gå matebusser
lokalt i kommunen til jernbanestasjon. Men denne løsningen forutsetter at innbyggertallet skal økes
betydelig (Silingsrapport: Sundvollen ca. 3700 nye bosatte eller Vik ca. 2400 nye bosatte med total
vekst på 9000 nye bosatte for Hole kommune). Det er ikke gitt at denne veksten oppnås, enten det
er av politiske, arealmessige eller andre årsaker. Det kan oppstå en situasjon hvor det ikke er
tilstrekkelig trafikkgrunnlag for matebusser med et godt rutetilbud. Hole kommune vil da stå igjen
med et langt dårligere kollektivtilbud til majoriteten av dagens innbyggere enn om ny E16 og
Jernbane ikke blir bygget.

1.1.Konsekvenser ved jernbanestasjon ved Vik
Valg av Vik som stasjonsområde kan medføre at banen må gå i dagen. Det vil være svært uheldig for
området. Stasjonsplasseringen i silingsrapporten, med dyrket mark i syd, gir ikke et makimalt
utnyttelsespotensial for tettstedsutbygging i stasjonens nærområde. Dette vil på sikt gi stort
utbyggingspress på den dyrkede marken.
2
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1.2.Konsekvenser ved jernbanestasjon i Sundvollen
Stasjon forutsetter tettstedsutbygging i Sundvollen. Med vann som dominerende areal i en 180° sektor
rundt stasjonsområdet er det et redusert potensial for tettstedsutbygging i stasjonens nærområde.
Rapportens anslag for mulig vekst virker ambisiøs med tanke på bebyggelsen som allerede er der i dag
og det faktum at dagens E16 vil ligge tvers i gjennom kjerneområdet for utbygging.
Åsaveien, 156, kan få økt trafikk fra Åsa/Norderhov. Denne vegstrekninger er smal, svingete,
mangler gangvei og gatelys. Veien tåler trolig ikke større trafikk enn dagens. Det er allerede
ubehaglig og farlig for myke trafikkanter å ferdes på veien.
Kleivbekken er gytebekk for fisk. Bekken bør opprettholdes som åpen bekk tilrettelagt for fisk
uavhengig om det blir bane med eller uten stasjon i Sundvollen. Åpen bekk eventuelt med
gangbroer over vil også gi et mer innbydende sentrumsmiljø.

1.3.Stasjon i Bærum – Rustan eller Bjørum
I silingsrapport er banen lagt om Rustan med mulighet for stasjon. Dette valget virker dårligere
utredet enn stasjonsvalg i Hole og Ringerike. Dersom valget er gjort uten konsekvensutredning i
denne fasen vil muligheten til å rette opp i eventuelle problemer senere bli vanskeligere, tatt i
betraktning at neste fase kan bli statlig reguleringsplan.

Vannkvalitet.
Steinsfjorden har dårlig vannkvalitet. Etter en del tiltak som redusert pløying, fangdammer i bekker
og sanering av kloakk var vannkvaliteten i bedring noen år. Men de siste årene har den raskt blitt
dårligere igjen. Denne vinteren har det vært større oppblomstring av blågrønnalger enn vi har sett
noen gang tidligere. Det dannet seg raskt et heldekkende belegg under isen i hele Steinsfjorden.
Forholdet er rapportert til Fylkesmannen i Buskerud v/fiskeforvalter. Etter dette ble det startet med
oksygenmåling i Steinsfjorden. Resultatet viser at det i den islagte perioden er nær oksygenfritt
under 15 meters dybde.
Situasjonen til Steinsfjorden er trolig av en slik art at det etter EUs vanndirektiv nå kreves tiltak.
Inngrep i vannlokaliteten må ikke gjøres uten at det samtidig gjøres avbøtende tiltak for å bedre/sikre
vannkvaliteten.
Som nevnt i silingsrapporten er åpning av Kroksundet nevnt som et avbøtende tiltak. Viser i denne
sammenheng til «NIVA rapport LNR 5198-2006, Gjenåpning av Kroksund».
I anleggsfasen vil utfyllinger, driving av peler, graving og mudring føre til spredning av slam fra
forurensede bunnsedimenter. Det må utredes hvor stor miljøbelastning dette kan gi. Om denne ekstra
belastingen med næringsstoffer overskrider den biologiske tåleevnen til Steinsfjorden. Samt de
miljømål som tidligere er vedtatt for innsjøen.
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5. Geologi
5.1.Usikkerhet og ekstremt kostnadsdrivende
I 1997 foretok Norges geologiske undersøkelse (NGU) – NGU Rapport 97.152, rapportdato 21.1.1998
som beskriver geologiske og geofysiske undersøkelser på Krokskogen og Ringerike i forbindelse med
Jernbaneverkets planlegging av ny jernbane med tunneltraseer i området. På Krokskogen er det
gjennomført geofysiske undersøkelser ved hjelp av målinger fra helikopter.
Konklusjon i rapporten, siteres: «Som vist på de geologiske kartene er området preget av en rekke
forkastninger/svakhetssoner som gjennomsetter de vulkanske bergartene og de underliggende
sedimentære bergartene. I noen områder er det påvist store forkastninger eller stor hyppighet av
forkastninger og/eller sprekksoner som krever særlig oppmerksomhet i forbindelse med tunneldrift. De
samme forkastningene er i stor grad også dokumentert ved hjelp av de geofysiske undersøkelsene. I
tillegg har de geofysiske målingene gitt klare indikasjoner på at det kan finnes ganger, svakhetssoner
eller forkastninger som ikke er påvist ved geologisk kartlegging, og som det også vil være nødvendig å
ta hensyn til og undersøke nærmere ved tunnelplanlegging».
En annen NGU-rapport NGU 98.025 – Ringeriksbanen. Hydrogeologi, rapportdato 1/4 1998, side 1,
siteres: «Det tas forbehold om at før en trasé i neste omgang vedtas bygget, vil det bli nødvendig med
omfattende geologiske, geofysiske og hydrogeologiske undersøkelser langs denne traséen før
anleggsarbeidet igangsettes». Side 5: «1 Sammendrag. Rapporten gir en kort karakteristikk av
grunnvann i norske bergarter og løsmasser. Den beskriver bergartenes opptreden, struktur og
hydrogeologiske egenskaper innenfor traséområdet». Side 21 som fortsetter på side 22: «10.1.
Generelt: Uten nærmere undersøkelse kan intet sies sikkert om dette problemet, hverken med hensyn
til behov for tetting, mengde eller varighet av innlekking i tunneler, eller om det vil kunne resultere i
drenering av vann/myrer på terrengoverflaten. Slike undersøkelser, bla. i form av boringer, bør
gjennomføres før det tas en endelig beslutning om trasevalg».

5.2.Tunneltetting og dårlig fjell
Det kan ventes en del vannproblemer og det kan ventes mindre vannproblemer. Usikkerheten er
betydelig og siden Krokskogåsen dessuten har en betydelig, årlig nedbørsmengde, fra mange
vann/tjern/bekker/myrer, som kan trenge seg inn i tunnelen, er det nødvendig på forhånd med en
grundig geologisk undersøkelse. Da kan man kanskje styre unna de verste vannførende
sandsteinslagene som av og til finnes under og mellom lavastrømmene. Likeledes kan man unngå de
verste ujevnhetssonene langs de mange forkastningene og dermed få undersøkt de geotekniske
egenskaper til bergartene i området. Kontrollpunkter i den ferdige tunnelen bør være et faglig krav, så
lenge tunnelen er i bruk.

6. Ringeriksbanen. Kun ett tunnelløp.
I alle alternativer for Ringeriksbanen er det kun ett tunnelløp for to-sporet bane. «Det er forutsatt
rømming via tverrslag eller en parallell vedlikeholds tunnel for de lange tunnelene».
Spørsmål kan stilles om dette er en fremtidsrettet løsning når en ny jernbanestrekning prosjekteres.
Det er fullt lovlig med ett tunnelløp og en parallell evakueringstunnel, med overganger i maks. 500
4
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meters mellomrom. Det er også lovlig med rømningsveier til friluft i maks 1000 meters avstand.
Evakueringstunnelen må være stor nok til å kjøre og snu en buss der.
Men i begge tilfeller blir det et spørsmål om det er økonomisk gunstig å velge en slik løsning. Med to
parallelle tunnelløp med hvert sitt enkeltspor har en for eksempel mye lettere for å drive vedlikehold
på det ene sporet og kjøre tog på det andre (i den andre tunnelen). Det fungerer bare delvis i en ettløpstunnel, og særlig ikke ved vedlikehold av kontaktledningen.
Rømningsveier til friluft kan også være ganske lange (særlig under Krokskogen) og bli en dårlig løsning
sammenliknet med to parallelle ettspors-tunneler. Ved brann i tunnelen tar det riktignok lenger tid i
en 2-spors-tunnel før røyken fyller hele tunnelløpet, men virkningen av en brann i 2-spors-tunnel vil
kunne bli mer dramatisk enn med separate tunneler. Ev. branner eller eksplosjoner i et godstog kan få
langt mer dramatiske konsekvenser i en tunnel enn på dagsstrekninger. En annen betydelig sak er at
en ev. avsporing i en 1-spors-tunnel ikke kunne ha kritiske konsekvenser for motgående trafikk. Det gir
igjen sterke argumenter for 2 separate 1-spors tunneler. Det legges i nær fremtid ikke legges opp til
godstog på Ringeriksbanen, men med en bane som skal eksistere i et hundreårs perspektiv, kan
traséen bli både for person- og godstog.

7. Konklusjon
Miljøet i Bygda Vår viser til at det allerede er midtdeler eller profilert midtoppmerking på deler av
strekningen, og at det foregår planlegging av midtdeler på strekningen Vik – Botilrud. Dersom man
gjennomfører dette midtdeler-tiltaket og i tillegg gjør utbedringer i Rørvik- området og i området
Botilrud – Hønenkrysset (Krysset med fv. 241 Hadelandsveien), mener miljøgruppen mye er gjort for å
oppnå en god og trafikksikker veg.
Jernbanen må legges utenom Hole kommune. Alternativt som Nittedalsbane.

Med vennlig hilsen
Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole
V/Truls Kristensen
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Til jernbaneverket/Statens vegvesen

27. mars 2015

Høringsuttalelse om Konseptvalgutredning/utbyggingsplan for ny E16/
Jernbane Sandvika-Hønefoss fra Miljøpartiet De Grønne
De Grønne var godt representert i Hole herredshus da utbyggingsplan for ny E16 og jernebanetrase ble
lagt frem 17.3.15. Vår høringsuttalelse tar opp sentrale sider ved vei- og jernbanetrasevalget som ble
presentert av Jernbaneverket og Statens vegvesen etter mandat fra regjeringen. Men først vil vi minne om
planleggingsansvarlig Gert Myhrens egen uttalelse i Nationen 25.1.14 der han skriver: "Uansett hvor vi
legger veien, støter vi på problemer. Det blir et valg mellom pest eller kolera fordi traseen uansett får
betydelig negative konsekvenser. Veien går gjennom et område med veldig store verdier og mange ulike
interesser. Den kommer i berøring med gode landbruksarealer, viktige kulturminner og vernede
våtmarksområder. I tillegg er det aktuelt å legge Ringeriksbanen i samme område."
En 4-felts motorvei med parallell jernbane gjennom Holebygda vil skjære et 90 meters bredt sår gjennom
Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem som er omfattet av internasjonale forpliktelser gjennom Ramsarkonvensjonen. Flere naturreservater blir delvis ødelagt for all fremtid om planen virkeliggjøres - til tross for
at disse områdene har lovens sterkeste vern gjennom Lov om naturvern. I tillegg sier Grunnlovens § 112:
"Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også
for etterslekten." Vi i De Grønne stiller oss mer enn undrende over at folkevalgte politikere, tross
grunnlovsendringene, og i lys av de negative konsekvensene for både klima, miljø og samfunnsøkonomisk
nytteverdi i denne utbyggingssaken, ikke ivaretar denne retten verken for oss i dag eller for etterslekten.
Det har ikke manglet på motforestillinger tidligere mot de foreslåtte vei- og jernbanetraseene gjennom
Holebygda og Ringerike. Her kan det nevnes Stortingets vedtak i 2002 og senere uttalelser fra
Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Buskerud og en rekke miljøorganisasjoner. Allerede i 2001 uttalte et
samlet Hole kommunestyre at jernbane over Kroksund verken var "forsvarlig eller samfunnsgagnlig". En
kan jo spørre seg hvorfor et lignende trasevalg er mer tjenlig i dag.
Når valget slik står mellom pest og kolera, bør en tenke: Finnes det alternative løsninger? Ja, det gjør det;
både for vei- og jernbanetraseen. For vei går vi for oppgradering/utbedring av nåværende trase, mens
jernbaneløsningen bør følge traseen via Nittedal-Grua-Jevnaker og ikke Åsa-traseen som Stortinget vedtok
i 2002. Under tar vi først opp veitraseforslaget. Jernbanetrasevalget vil vi omtale senere.

Veitraseforslag Sandvika-Skaret-Kroksund-Holebygda-Hønefoss (Ve)
Når det gjelder veitraseforslaget, er det viktig å skjelne mellom to hovedstrekninger. Vi forholder oss først til
en 4-felts motorvei fra Sandvika der spadestikket ble tatt nå i mars. Den skal dels følge nåværende trase,
men med en lang tunnel under Sollihøgda og videre frem til Skaret. Hvordan er det så med fortsettelsen
frem til Kroksund over Holebygda og forbi Hønefoss? En 4-felts motorvei på denne strekningen er i
utgangspunktet å overdimensjonere ut fra dagens trafikk, om den enn sikrer en raskere transport. Vi i De
Grønne mener at dette er en feil utviklingspremiss når vi har rikelig trafikkforskning som viser at økt
veikapasitet gir økt trafikk, samtidig som vi ikke kan bygge oss ut av køproblemene i et langsiktig
perspektiv. Høy hastighet og økt trafikk som dette vil medføre, er i strid med nullvekstmålet for trafikk som
er vedtatt i Klimaforliket i Stortinget i 2012 og strider med vesentlige målsetninger i Nasjonal Transportplan
og regjeringens varslede klimapolitikk. 4-felt bør derfor rett og slett begrenses til visse strekninger.
Motorveibasert kobling av byene og tettstedene vil føre til stor vekst i antall bilreiser og lengden på
bilreisene i regionen. De foreslåtte motorveier på tvers av viktige våtmarksområder vil ta bort store deler av
trafikkgrunnlaget for toget og dermed øke CO2-utslippene. De vil også svekke mulighetene for å finansiere
oppgradering og utbygging av jernbanenettet og å bygge/vedlikeholde effektive traseer for annen
kollektivtransport, gang- og sykkelveier. Den sterkeste innvendingen knytter seg til traseen gjennom
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Holebygda som bryter så vel Ramsar-konvensjonen som norsk lovverk. Vi skal nå kommentere
strekningene nærmere.
Skaret - Rørvik har i dag dels to- og dels tre-felts vei, delvis med midtdelere. Ut fra dagens trafikk er det
etter vårt syn ingen presserende grunn til endring. Rørvik - Sundvollen er krapp og svingete, og kan "rettes"
ved en fortsatt tofeltsløsning for å avbøte de mange trafikkuhellene som i dag skjer. Ut fra de kulturverdiene
som finnes rundt Sundvollen bør likevel en ny bro over Kroksund vurderes. Det er avgjørende at broens
plassering kan gjøres mest mulig skånsom mht. naturverdier, støy, lengde og bebyggelse. Etter broen går
veien inn i en tunnel, eventuelt med to løp, som fører under Gjesvallåsen/Feskjæråsen, men den dreier mot
Vik! En 4-felts motorvei gjennom Vik er utelukket. Om veien føres ut ved Vik, ser vi for oss en
trefeltsløsning til Steinsletta. Et alternativ kan være at den går inn i en ny tunnel under Steinåsen til
Steinsletta, eventuelt under hele Steinåsen og ut på Steinsletta.
Forbi Vik bør det søkes en fleksibel trefeltsløsning uten bruk av rundkjøring med hastighet begrenset til 70
km. Videre ser vi for oss en trefeltsløsning som også går over Steinsletta med skiftesvis to felt på fredager i
Hønefoss-retningen og to felt andre veien søndager. Dette vil sikre raskere fremdrift og redusere dagens
køtendenser som vesentlig knytter seg til helgeutfart fredag ettermiddag/kveld og hjemkomst søndag. En
trefeltsvei med midtrekkverk som er vårt valg, er også den mest trafikksikre (jf. SINTEF-rapport:
Ulykkeskostnader ved ulike veibredder med forskjellig dimensjonerende trafikk, 2004).
For trasevalget nord på Steinsletta til Hvervenmoen er vi åpen for utfylling/utretting av veien mellom
Gihletoppen og Botilrud. Herfra kan trefeltsløsningen fortsette, eller det søkes en tunnelløsning på sydsiden
av Hønenkrysset for å bevare mest mulig av eplehagen. Tunnelen kommer innpå veien et godt stykke før
Hvervenkrysset. Oppgradering av nåværende vei til 3-felt, eventuelt med et ekstra kjørefelt til avkjøring til
Hønefoss kan være aktuelt. Det er også mulig å utvide eksisterende bro over Storelva med et nytt felt. Etter
avkjøringen mot Hokksund og Hønefoss ser vi intet behov for endring frem til Ve-rundkjøringen som burde
bygges om til 2-plans kryss.

Om Jernbanetraseforslaget
Hvordan ser det egentlig ut med hensyn til jernbanen? En kortere reisetid på Bergensbanen er en god ting,
og en ny trase mellom Oslo og Hønefoss vil utvilsomt bidra til nedkorting, også ved å bygge for en Intercityløsning. Men vi ser flere problemer ved en trase via Sandvika. Vi skal nå ta dem en etter en:








Oslotunnelen er i dag overbelastet og må kjøres med redusert hastighet, hvilket forlenger reisetiden.
Traseen Sandvika-Hønefoss er ikke planlagt for godstrafikk.
Med den planlagte avkjøring ved Jong må sannsynligvis Sandvika stasjon gjennom en omfattende og kostbar
endring.
Traseen Jong - Sundvollen har en høy tunnelandel (ca. 30 km for hele traseen til Hønefoss) med svært høy pris
per km, 1,3 milliarder har vært antydet.
Den samfunnsøkonomiske negative nytteverdien som høringens planrapport antyder, ligger på mellom minus 16
og 22 milliarder. Det er ingen hemmelighet at jernbanetraseen bidrar sterkest til minustallene, og de er
antageligvis underestimert.
3
Utbyggerne er nødt til å håndtere et enormt masseoverskudd, sannsynligvis mellom 5-10 mill. m stein. Om
massene skal transporteres 25 km, vil kostnadene kunne ligge mellom 1 og 2 milliarder til bare til dette.
Vi tror også at den lange tunnelstrekningen Bjørum-Sundvollen på ca. 12 km med kun parallell rømningstunnel
og ingen tverrslag, vil kunne gi store utfordringer ved ulykker.

Hvordan er det så med antall reisende på Ringeriksbanen? Vi kan i alle fall si at det forutsetter en vekst i
befolkningen langs banetraseen. Men dette er svært usikkert. Her kan Avtjerna (Bærum har hatt planer om
utbygging for 10-15000 innbyggere der) tjene til å belyse saken. Statssekretær i SD John-Ragnar Aarseth
(H ) sa 2.1.2015 at en stasjon ved Avtjerna vil gi banen flest passasjerer. Men stedet er ikke med på listen
over stasjoner i Jernbaneverkets/Statens vegvesens notat fra 31.10 2014, og Bærums ordfører har uttalt
seg noe usikkert om utbygging ved Avtjerna. I alle fall blir det ikke før i 2030. Det har for øvrig også vært
foreslått å forlenge Kolsåsbanen over Rykkinn til Avtjerna. I dag bor det 800 innbyggere på Sundvollen den eneste stasjonen på Bergensbanen som er foreslått ved siden av en ny Hønefoss stasjon utenfor
sentrum ved Tolpinrud (et annet fordyrende element). Den gamle stasjonen skal kun betjene lokaltrafikk!
Trafikkgrunnlaget må med andre ord skapes. Således ble det sagt på det åpne møtet i Hole herredshus at
9000 mennesker må flytte til Hole i løpet av noen tiår og vel 30000 i Hønefoss. Og som en av deltakerne i
salen sa: "Ingen her i Hole kommune ønsker seg en så stor vekst".
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Om vi nå ser litt på Nittedallinjens trafikkgrunnlag, kan Jevnaker, Grua, Harestua, Hakadal, Nittedal,
Gjelleråsen alle bidra med mange flere reisende i dag og i fremtiden. Som et flerbrukskonsept med
Intercity-, regional- og langdistansetrafikk og godstrafikk koblet til Alnabru-terminalen er dette alternativet
den tilnærmingen som gir maksimal samfunnsmessig nytte. Det krever riktignok en ny tunnel til Grua fra
Jevnaker på 12 km for å kobles til Gjøvikbanen, men Bergensbanen kan slik knyttes til en raskere trase i
påvente av et dobbeltspor på Gjøvikbanen.

Oppsummering
1 Hvem har sviktet sitt samfunnsoppdrag ved ikke å utrede flere alternativer til vei og jernbane fra
Oslo til Hønefoss? Vårt forslag setter både natur-, jord- og kulturverdier høyt. Argumentene taler også
sterkt imot samkjøring av vei og jernbane. Vi har sett på rapporten for samkjøring E16/bane via Sandvika
og gjennom Holebygda, og pekt på de store kostnadene, høy negativ samfunnsnytte, svært alvorlige
konsekvenser for natur- og kulturverdier - til nytte for et begrenset antall brukere.
2 En motorvei for 100 til 110 km/t Sandvika Hønefoss vil også ta bort store deler av
trafikkgrunnlaget for toget. Dette fordi total reisetid vil bli kortere med bil enn tog mest på grunn av lang
tilbringertid til og fra toget. Dette punktet er ikke omtalt i planrapporten. Prosjektet øker CO2-utslippene på
denne måten, som slik forsterker de negative konsekvensene av samkjøringen. Samkjøringen vei/bane
oppgis å gi en besparelse på en milliard, men vil også rasere uerstattelige naturverdier. Det er på høy tid å
undersøke hva en forbindende samkjøring av Bergensbanen, Gjøvikbanen og sistnevnte forlenget til å
møte Dovrebanen kan gi av positiv samfunnsnytte - både for person- og godstrafikk!
3 Vi har med dette argumentert for at vei- og jernbane-samkjøring ikke er noen god idé gjennom
Hole og Ringerike kommune. Med jernbaneverkets og vegvesens forslag vil også Hønefoss, som områdets
viktigste senter, bli liggende på siden av hovedsamferdselsårene, dvs. Bergensbanen og E 16.
4 I stedet har vi pekt på et alternativ som for det meste baserer seg på eksisterende veitraseer for å
ta vare på eksisterende og ikke prissatte verdier, og på en spennende alternativ jernbanetrase basert på
Gjøvikbanen med overgang Grua-Jevnaker og bruk av eksisterende Hønefoss stasjon. Ved eksisterende
Hønefoss jernbanestasjon er det rikelig med areal til pendlerparkering i sydvest. Den nevnte traseen må da
bygges ut med dobbeltspor og vil bringe passasjerene omtrent like raskt mellom Hønefoss og Oslo.
Alnabru-terminalen vil også kunne brukes på en helt annen måte enn i dag og gi et viktig løft for godstrafikk
og dermed også være et viktig klimatiltak.
MDG mener at det er av uvurderlig samfunnsnytte å bevare sammenhengende natur- og
rekreasjonsarealer, og at vi har en felles forpliktelse til faktisk å verne vernete områder – særlig i raskt
voksende regioner i Norge. Vi mener også at det er galt å utvikle et arbeids- og boligmarked mellom
Hønefoss og Oslo basert på nye motorveier og på bekostning av de verdiene som faktisk ligger i
veitraséforslaget når det gjelder naturtyper, artsmangfold, Ramsar-vernete områder, inngrepsfrie soner,
friluftsområder og kulturminner.
Den forrige regjeringen ga Vegvesenet i oppgave å utvikle et både effektivt og miljøvennlig
transportsystem. Denne regjeringen må legge betydelig mer vekt på miljøaspektene når de skal beslutte
hvilke konsepter man i fremtiden går videre med for E16 og jernbane Oslo-Hønefoss.
27. mars 2015
Miljøpartiet De Grønne Ringerike/Hole

Miljøpartiet De Grønne Jevnaker

Miljøpartiet De Grønne Buskerud

Knut Arild Melbøe, talsperson og
listetopp i Ringerike
Hilde Steinhovden, talsperson og
2. listeplass i Ringerike
Gunhild Narud, styremedlem og
listetopp i Hole

Miriam Tessem Strøm, listetopp

Hanne Lisa Matt, talskvinne og
listetopp

Miljøpartiet De Grønne Lunner
Halvard Klevmark, listetopp i Lunner
og 1. på fylkesliste i Oppland
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2308 Hamar
postmottak@jbv.no
Bærum kommune
Formannskapet
1304 Sandvika
post@baerum.kommune.no
Bekkestua, 27.03.2015

Ringeriksbanen – høringsuttalelse til trasèvalg gjennom Bærum
Vi er kjent med at Jernbaneverket i sin silingsrapport har kommet frem til to alternative
plasseringer av stasjon for å betjene befolkningen på Avtjerna som ligger inne som et
fremtidig, stort utbyggingsområde i Bærum. Den ene plasseringen er ved Bjørum sag (alt. 1c)
og den andre ved Rustad (alt. 1b).
Vi har følgende kommentarer til de to alternativene:
Alt. 1b ved Rustad
Jernbanelinjen vil her gå igjennom et jordbrukslandskap. Stasjonen regner vi med vil bli av et
slikt omfang, inklusive tilførselsvei, stor p-plass, m.m., at dette åpne landskapet fullstendig vil
endre karakter. Og dynamikken i en slik endring skal vi ikke se bort ifra. Den vil høyst
sannsynlig medføre at en videre utbygging, for ikke si nedbygging av dette landskapet.
Grunnlaget for jordbruksdrift vil falle bort. Gårdene og landskapet slik det fremstår i dag er en
del av Bærums historie og bør bevares så lenge det finnes et annet og etter vår mening bedre
alternativ for linjetrasè og stedsvalg for stasjon.
Rustanelven renner gjennom landskapsområdet. Det kommer to tilførselsbekker fra syd i
området. Til tross for forurensninger fra dagens E16 er elvens miljøtilstand såpass god at
elven er et brukbart oppvekstområde for laks og sjøørret. Yngel settes ut i regi av Bærum
kommune. Voksen fisk blir ført nedover til Isielven og derfra til Sandvikselven og videre ut til
Oslofjorden. Det må regnes med betydelige forurensninger fra stasjonsområdet, særlig fra
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parkeringsplassene som blir lagt til. Særlig farlig er salt fra vintervedlikeholdet og
tungmetallforurensninger.
En annen side som taler imot en stasjon i dette området er at avstanden til den fremtidige
befolkningen på Avtjerna ikke vil bli noe vesentlig kortere enn til en stasjon ved Bjørum sag.
Alt. 1c ved Bjørum sag
Da Stortinget vedtok Ringeriksbanen, kom de første planene for linjeføringen gjennom
Bærum og plasseringen av en stasjon for den fremtidige befolkningen på Avtjerna raskt på
bordet. Planleggerne og Bærums politikerne fant da ut at den beste og mest naturlige
plasseringen var ved Bjørum sag. Etter vår mening gjelder dette fortsatt.
Isielven er gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret, og yngel settes ut i Kjaglielven
ovenfor Bjørum sag. En stasjon ved Bjørum sag vil også kunne påvirke forholdene i
Isielven/Kjaglielven og nedre del av Rustanelven, men her mener vi at mulighetene for å
unngå forurensning av vassdraget er bedre.
Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Bærum
Bjørg Petra Brekke (sign.)
Ledere

Finn Otto Kvillum (sign.)
Styremedlem og saksbehandler

Høringsuttalelsen støttes av Bærum Elveforum v/leder Bo Wingård (sign.), Postboks 252,
1319 Bekkestua, post@baerumelv.no www.baerumelv.no
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Norderhov Sogneselskap
Norderhov Sogneselskap er slått sammen av de tidligere bondelagene Norderhov, Haugsbygd,
Sognedalen og Tyristrand. Norderhov Sogneselskap ble dannet i 1810 og har nå 330 medlemmer.
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR
HØRING RINGERIKSBANEN OG E16 SKARET – HØNEFOSS.
Norderhov Sogneselskap har to ganger tidligere uttalt seg til planprosessen for E16 Skaret-Hønefoss.
Uttalelsene er datert 17.11.2010 og 12.03.2012. Siden disse uttalelsene har Ringeriksbanen kommet
til og planlegges lagt i noenlunde samme trasè.
Sogneselskapet vil før valg av endelig trase og detaljplanlegging uttale følgende:
1. Valg av trase.
Sogneselskapet er tilfreds med at alternativet over Helgelandsmoen eller Busund er valgt
framfor de andre alternativene. Åsaalternativet, Steinslettalternativet og såkalt blått
alternativ nær Norderhov kirke er helt uakseptable sett ut i fra landbrukets interesser. Jeg
viser her til uttalelsen fra 2012.
2. Jordvern.
Sogneselskapet ber om at det i den videre planleggingen og endelig valg av trasè tas hensyn
til vern av dyrka mark. Jeg viser i den forbindelse til de knappe ressurser som finnes til å
produsere mat både i dette distriktet og på nasjonalt nivå.
3. Transportøkonomiske forhold.
Landbruket er en stor transportbruker også i dette området. Sogneselskapet ber om at det
tas hensyn til gode vei og adkomstforbindelser til den nye motorveien fra det lokale
veinettet. Mye transport foregår til og fra andre distrikter av for eksempel korn, driftsmidler
og tømmer.
Utviklingen i landbruket går mot større enheter og større redskap som krever mer av veinettet. Det er også viktig å planlegge for god trafikksikkerhet og mindre ulykker.
4. Brukermedvirkning.
Sogneselskapet ber om at de bønder og skogbrukere som blir berørt av utbyggingen
får være med og blir hørt i planleggingen videre.
Det er dannet et lokalt grunneierlag for E16 og Ringeriksbanen som støttes opp av lokale
bondelag og fylkesbondelaget.
Norderhov Sogneselskap ber også om å komme med på høringslistene for det videre
planarbeidet.

Norderhov 25.03.2015
Ottar Riis Strøm
Leder.

Adresse;

e-post;

Vaker gård, Norderhov
Åsaveien 770
3512 Hønefoss
orstroem@online.no
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Til: Jernbaneverket og Statens vegvesen
Att.: Jernbaneverket, Hamar
E-postadresse: postmottak@jbv.no

Deres ref.

Deres kontaktperson

Vår ref.

Vår kontaktperson

Dato

Viggo Ree

27.3.2015

Høring Ringeriksbanen og E 16 Skaret – Hønefoss
Det vises til nettsiden:
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Inter-City-/Ringeriksbanen/HoringRingeriksbanen-og-E16-Skaret--Honefoss/
http://tinyurl.com/pcmate6
Høringsrunden knytter seg til tre delrapporter som er tilgjengelige på denne nettsiden.
Høringsfristen er satt til 27.3.2015.
NOF sender høringsbrev sammen med 7 andre organisasjoner. I tillegg ønsker NOF Hole og
Ringerike å bidra med egen høringsuttalelse. Grunnen er at lokallaget har arbeidet med disse
samferdselssakene i over 20 år.
Oppsummering
Det særegne natur- og kulturlandskapet i Hole og Ringerike er noe av det mest verdifulle
Norge har. Ethvert inngrep i dette området vil ødelegge helheten og unike kvaliteter. Om de
planlagte samferdselsprosjekter med firefelts motorvei (E16) og dobbeltsporet jernbane
(Ringeriksbanen) blir en realitet vil disse inngrepene vandalisere dette storslagne landskapet
for all framtid. En sivilisert nasjon kan ikke ødelegge sine viktigste natur- og kulturverdier!
NOF går derfor i mot enhvert forsøk på å ta denne delen av arven vekk fra befolkningen og
kommende generasjoner. Spesielt forstemmende har det vært å følge denne planleggingen
fordi det eksisterer gode alternativer med en jernbane mellom Oslo og Hønefoss via Nittedal
og oppgradering av dagens E16 gjennom Ringerikslandskapet.
Historisk tilbakeblikk
Hole kommune gikk i 2001 i mot en Ringeriksbane med brokryssing i Kroksund-området.
Årsaken var hensynet til bl.a. Ramsarkonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold.
Et enstemmig kommunestyre fattet følgende vedtak den 15.1.2001:
"1. Hole kommunestyre vil peke på at begge trasealternativene over Kroksund er uakseptable
for Hole. Det kan reises sterke motforestillinger mot traseene ut fra så vel nasjonale hensyn i
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forhold til kultur, miljø og landbruk som internasjonale hensyn i forhold til miljø.
Kommunestyret vil spesielt trekke fram miljøinteressene knyttet til våtmarksområdet i nordre
Tyrifjorden, det nasjonalt viktige kulturlandskapet i Hole, samt Viksåsen naturreservat og
Biliåsen landskapsvernområde. En iverksettelse i denne korridoren vil være i konflikt både
med Ramsarkonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold. Det vises i den
forbindelse til høringsuttalelsen fra Fylkesmannen med seinere justeringer/ presiseringer.
Også mange andre tunge høringsinstanser har reist sterke innvendinger mot begge traseene i
Kroksundkorridoren.
Kommunestyret vil peke på at Norderhovlinja er den mest problematiske i forhold til
jordbruk, kulturlandskap og tekniske forhold, mens Busundlinja er den mest problematiske i
forhold til naturforvaltningsinteresser. Etter kommunestyrets mening viser resultatet av den
planprossen som nå er gjennomført at det ikke er forsvarlig og samfunnsgagnlig å legge en
banetrase over Kroksund.
2. På denne bakgrunn finner Hole kommunestyret ikke å kunne fremme
kommunedelplan for noen av disse traseene, men viser til vedtaket vedrørende Åsaalternativet, jf. K-sak 004/01."
Under Stortingets behandlet saken den 4.12.2002 (Innst. S nr. 67 (2002-2003) – valg av
trasékorridor for Ringeriksbanen) var Hole kommunes mangeårige bestrebelser for å hindre
etablering av en jernbane gjennom Tyrifjorden våtmarkssystem og Ringerikslandskapet en
avgjørende faktor. Behandlingen og avstemningen i Stortinget resulterte i at Åsa-alternativet
(trasé øst for Steinsfjorden) ble valgt dersom en Ringeriksbane senere skulle bygges.
Da Kroksund-alternativet med broløsning ble forkastet av Stortinget i desember 2002 var det
hensynet til våtmarkssystemet og Ramsarkonvensjonens forpliktelser som var avgjørende for
utfallet av avstemningen. Stortingsvedtaket var ikke bare et resultat av Hole kommunes
langvarige og aktive kamp for kultur- og miljøverdiene i Kroksund og andre deler av bygda,
for en rekke andre instanser, etater, organisasjoner og enkeltpersoner hadde i mange år
arbeidet målrettet for å hindre en omfattende samferdselsutbygging i området. Både
Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Buskerud var klare i sine høringsuttalsler
om Ringeriksbanen. NOF og andre på miljøsiden sto også for de samme synspunkter. Man
kunne dermed konkludere med at en langvarig prosess førte fram til et resultat der
miljøargumentene gikk foran de politiske.
Stortingets valg av trasé for Ringeriksbanen var et sentralt tema under en nasjonal konferanse
om naturmangfoldåret 2010 på Grand Hotel i Oslo den 14.4.2010. Arrangører var Statens
vegvesen og Jernbaneverket (http://tinyurl.com/6a94roa). Blant foredragsholderne var
Direktoratet for naturforvaltnings direktør Janne Sollie. Hun brukte nettopp Stortingets vedtak
i forbindelse med Ringerikesbanen gjennom Hole i 2002 som et glimrende eksempel på
hvordan man i dag tar hensyn til biologisk mangfold og miljø. Her er noen av momentene
direktør Sollie hadde i sitt foredrag (den gjengitte teksten nedenfor er mottatt fra Direktoratet
for naturforvaltning etter forespørsel fra NOF og dreier seg om direktørens egne
anmerkninger til foredraget):
«Sektorsamarbeid viktig: Tap av naturmangfold ikke et miljøproblem, men et
samfunnsproblem. Regjeringens miljøvernpolitikk bygger på at alle samfunnssektorer har
selvstendig ansvar for å legge miljøhensyn til grunn for sin virksomhet. Samferdselssektoren
står bak inngrep som kan medføre store tap for naturens mangfold og må i likhet med andre
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sektorer ta hensyn til de nasjonale målene i arealpolitikken. (Landbrukssektoren spisser f eks
sine tilskudd mot tiltak som gagner naturmangfoldet). => Viktig at vi samarbeider. Sammen
kan vi få utrettet noe!
Løsninger som ivaretar naturmangfold
Ringeriksbanen og E6-Trondheim-Værnes - Konkrete eks på ”heldige løsninger” mtp
naturmangfold:
Ringeriksbanen (Bergensbanens forkortelse): opprinnelig planlagt trasé over Kroksund ville
berørt de store naturverdiene mellom Tyrifjorden og Hønefoss, inkl Storelva (med
naturreservat, deler har status som Ramsarområde).
Jernbanetraseen er nå planlagt å gå om Åsa, i en bue utenom våtmarkssystemet, noe som
forlenger traséen med 4,5 km. Til tross for at trasevalget har dårligere samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, - ble det prioritert å ta hensyn til landskap, landbruk, kulturminner – og
naturmangfold, ikke minst fuglelivet. Noe både natur og friluftsliv – og samfunnet - vil tjene
på på sikt.
Samferdselsdepartementets innstilling i St.prp. nr. 66 (2001-2002) Om valg av trasékorridor
for Ringeriksbanen m.m: Samferdselsdepartementet [finner] etter en samlet vurdering ikke å
kunne tilrå at korridoren over Kroksund legges til grunn for den videre planlegging.
Samferdselsdepartementet vil derfor anbefale at den videre planlegging av Ringeriksbanen tar
utgangspunkt i korridoren over Åsa, selv om denne har dårligere samfunnsøkonomisk
lønnsomhet. http://www.regjeringen.no/nn/dep/sd/dok/regpubl/stprp/20012002/stpr p-nr-662001-2002-/9.html?id=287470»
Naturverdiene i Kroksund-området i Hole har naturligvis ikke forsvunnet i løpet av de siste
10-15 årene. Det viser ikke minst foredraget til Direktoratet for naturforvaltnings direktør i
april 2010. Følgende faktorer dokumenterer og understøtter betydningen av Kroksundområdet i miljøsammenheng:
•
•
•
•
•
•

Eksisterende dokumentasjon av miljøverdier, bl.a. grunnlagsmaterialet samlet
inn av NOF
NINAs fagrapporter
Hole kommunes betydelige engasjement for disse verdiene
Direktoratet for naturforvaltnings presiseringer i tilknytning til denne delen av
norsk naturarv
Stortingets hensyntagen til naturkvalitetene i området
Ramsarsekretariatets anbefalinger

Den 1.7.2013 ble Direktoratet for naturforvaltning slått sammen med Klima- og
forurensningsdirektoratet. Den nye etaten fikk navnet Miljødirektoratet. I et brev fra
Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet under tittelen "Innsigelse til
kommunedelplan for E16 Skaret-Hønefoss i Hole og Ringerike kommuner" av 5.5.2014 er
etaten fortsatt klar i sine vurderinger knyttet til natur- og kulturlandskapet i området
(http://sabima.no/files/iljodir.-innsigelse-E6-Honefoss.pdf). Miljødirektoratet går klart i mot
etableringen av ny E16 (firefelts motorvei) gjennom både kulturlandskapet og Nordre
Tyrifjorden våtmarkssystem. Dermed bringer etaten videre de faglige synspunkter som
Direktoratet for naturforvaltning ved direktør Janne Sollie vektla både for fem år siden og
ellers under denne mangeårige prosessen.
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Norge og Ramsarkonvensjonen
For vårt land har det i alle år etter ratifiseringen i 1974 vært viktig å følge opp forpliktelsene i
tilknytning til Ramsarkonvensjonen – og derigjennom vise respekt og anstendighet i
internasjonal miljøsammenheng. Som miljønasjon har det derfor alltid vært av betydning å
vise resten av verden at Norge følger opp internasjonale avtaler og konvensjoner. Nordre
Tyrifjorden våtmarkssystem ble innlemmet i Ramsarkonvensjonen i 1996. Allerede året etter
(1997) ble området besøkt av representanten Tim Jones fra Ramsar-sekretariatet i Sveits, og i
hans rapport om oppholdet i vårt land ble norske myndigheter frarådet å anlegge
samferdselstraseer gjennom dette våtmarkssystemet i Buskerud.
Ramsar Advisory Mission (RAM)
NOF tar det for gitt at norske myndigheter fortsatt ønsker å markere seg som en miljønasjon
på den internasjonale arena. Da Ramsarkonvensjonens generalsekretær Christopher Briggs
besøkte Norge i august 2014 ble det inkludert en befaring til Nordre Tyrifjorden
våtmarkssystem. Dette fant sted den 31.8.2014. I kjølvannet av dette besøket ble det sendt et
brev fra generalsekretæren til norske miljømyndigheter. Brevet fra Ramsar-sekretariatet, som
var datert 24.9.2014, var stilet til Miljødirektoratet og hadde tittelen "Potential ecological
change at Ramsar Site 802 Nordre Tyrifjord". I brevet ble det foreslått at Miljødirektoratet
sørger for at en "Ramsar Advisory Mission" (jf.: http://www.ramsar.org/activity/ramsaradvisory-missions) besøker Tyrifjorden-området. Dette representerer et betydningsfullt inspill
fra Ramsarkonvensjonen til norske myndigheter for å bidra til at helheten i Tyrifjorden
våtmarkssystem blir ivaretatt på best mulig måte. Ordlyden i brevet i denne forbindelse er:
"Given this threat to the Site, and the fragility of these internationally important wetlands, we
propose that the Norwegian Environment Agency invite a Ramsar Advisory Mission to visit
the Site, gather information available including any available EIAs, and assess the ecosystem
functioning, the wetland values and services provided, and the potential impacts of road and
railway construction according to the different routes under review."
I en internasjonalt så viktig sak er det en selvfølge at norske miljømyndigheter sørger for at
representanter fra Ramsarkonvensjonen kommer til Tyrifjorden-området for å gi råd slik at
vårt land kan følge opp sine internasjonale forpliktelser. NOF tar det for gitt at en RAM blir
en realitet. Om Norge skulle vedta utbygginger som vil ødelegge deler av eller helheten i
Tyrifjorden våtmarkssystem vil dette raskt kunne bringe området inn på Montreaux-listen.
Dette er i internasjonal sammenheng en skammens liste over ulike lands våtmarksområder
som myndighetene ødelegger eller ikke klarer å forvalte i henhold til Ramsarkonvensjonens
forpliktelser. For Norge som ønsker å framstå som en miljønasjon kan ikke våtmarker på
Montreaux-listen være spesielt fordelaktig i internasjonale fora.
Det eventyrlige landskapet
Hole kommune markerte seg i desember 2006 ved å vedta en ny visjon for sitt område. Dette
fikk slagordet "Eventyrlig fortid – eventyrlig framtid". I denne sammenhengen vises det
stolt til eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe (1813-1882) som trådte sine barnesko
på Mo gård i Hole. En slik visjon bringer naturlig nok også tankene inn mot andre eventyrlige
elementer i dette landskapet. Hole forvalter en lang og spesiell historie helt fra steinalderen
med oldsaksfunn og bronsealderen med gravhauger og andre fornminner – via de fire
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middelalderkonger som er representert i kommunevåpenet (Halvdan Svarte, Sigurd
Halvdanson Syr, Olav den Hellige og Harald Hårdråde) – til dikterprestens virke fram til
slutten på 1800-tallet. I og rundt bygda befinner det seg ikke mindre enn fem
middelalderkirker. Ved en av disse – Norderhov kirke – sørget Anna Colbjørnsdatter i mars
1716 for at mange svenske soldater ble drept og tatt til fange. Dette fant sted under Den store
nordiske krig.
Da Kong Karl III Johan (1763-1844) – konge av Sverige og Norge – besøkte Krokskogen i
1832 fikk han mulighet til å skue ut over landskapet i Hole og Ringerike fra et fjellplatå i
nærheten av Krokkleiva. Dette utkikksstedet fikk senere navnet Kongeudsigten eller
Kongens utsikt. Herfra kan betrakte både det enestående kulturlandskapet med de mange
naturkvaliteter innimellom – ikke minst våtmarkssystemet med Steinsfjorden, Tyrifjorden og
deltaområdet langs Storelva. Innimellom ligger kalkåser og de mange kjente fossillokaliteter i
denne delen av Oslofeltet. Det finnes ikke noe sted i kongeriket Norge hvor så mange
kvaliteter knyttet til kultur og natur er så tettbeliggende som på disse få kvadratkilometer. Å
ødelegge dette fantastiske og vakre landskapet med en firefelts motorvei og en dobbeltsporet
jernbane vil være en tragedie også for kommende generasjoner. Kongens utsikt vil miste mye
av sin identitet om en slik vandalisering skulle bli et faktum.
De planlagte traseer for motorvei og jernbane gjennom Ringerikslandskapet vil dessuten føre
til tap av viktig matjord og mange bolighus vil måtte rives. Det vil ikke bli særlig eventyrlig
for innbyggerne å stå og se sine hjem bli revet og eiendommene rasert av anleggsmaskiner om
dette samferdselsprosjektet skal settes ut i livet. I Vik- og Løken-området er planlagt "cut and
cover"-inngrep hvor flere hus må rives, og her kan Viksåsen naturreservat og Biliåsen
landskapsvernområde bli påført varige skader. Visjonen fra 2006 kan bli vanskelig å forsvare
for politikere i Hole som i dag ønsker en slik utvikling. For de som blir boende langs med
motorvei og jernbane vil en rekke sentrale livskvaliteter bli redusert eller ødelagt, bl.a. når det
gjelder støyproblemer, svevestøv og saltavrenning. Holebygda og store deler av Ringerike vil
bli radikalt forandret om de planlagte samferdselsprosjekter skulle bli vedtatt. Ekstra
nedslående er det å lese at en slik omfattende utbygging har negativ samfunnsnytte – selv om
folketallet skulle øke betydelig.
Viltkorridorer vil bli ødelagt
Vannfugler – svaner
En etablering av broer for vei og jernbane over Kroksund og Storelva vil representere
ødelagte viltkorridorer. Det er en kjent sak at andefugler, spesielt svaner, flyr inn i
luftledninger. Dette finner sted først og fremst på dager med tåke eller dårlig sikt. Et slikt
kollisjonspunkt hadde vi der dagens E16 krysser Kroksund over Sundøya og Slettøya. Her er
det en viktig korridor for flygende svaner som forflytter seg mellom Tyrifjorden og
Steinsfjorden. Dette var det verste stedet i Buskerud hvor svaner mistet livet på grunn av
luftledninger. Like etter at Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem ble innlemmet i
Ramsarkonvensjonen i 1996 tok Ringeriks-Kraft miljøansvar og sørget for å legge
strømledningene ned som jordkabler. Dermed opphørte de mange kollisjonene mellom
luftledninger og svaner. I 2003 gjennomførte Ringeriks-Kraft et lignende tiltak ved Synneren
naturreservat der mange svaner også fløy seg ihjel mot luftledninger.
Om det bygges en jernbanebro over Kroksund vil det igjen bli etablert et kollisjonspunkt for
flygende svaner. Den planlagte broforbindelsen vil utgjøre en mer omfattende drapsstrekning
for fuglene i og med at broen med sine strømførende ledninger vil rage høyre til værs enn
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luftledningene på 1990-tallet. Et slikt kollisjonspunkt vil gjøre området kjent og skape
negative holdninger og ufordelaktig omtale langt ut over landegrensene. En jernbane her vil
dessuten føre til at enda mer av våtmarkssystemets vann- og strandarealer vil bli utfylt,
og en viktig viltbiotop som Sundvollbukta vil bli ødelagt for godt. Broer over Storelva vil
representere de samme kollisjonsproblemene for flygende svaner og andre andefugler i denne
delen av våtmarkssystemet. Problemene med jernbanebro over Kroksund er beskrevet i flere
fagrapporter – se bl.a. følgende NINA-utredninger fra slutten av 1990-tallet:
Erikstad, L., Reitan, O., Stabbetorp, O. og Sloreid, S. E. 1998. Kartlegging av naturtyper og
verdifull og sårbar natur ved Sundvollen i Hole kommune. NINA Oppdragsmelding 540: 1-40.
Erikstad, L., Reitan, O., Stabbetorp, O. og Ytrehorn, O. 1999. Ringeriksbanen - en
landskapsøkologisk analyse av konsekvensene for ulike traséer gjennom Hole og Ringerike
kommuner. NINA Oppdragsmelding 606: 1-44.
Erikstad, L., Reitan, O. og Ytrehorn, O. 1997. Ringeriksbanen - en landskapsøkologisk
analyse av konsekvensene for ulike traséer gjennom Hole og Ringerike kommuner.
Fagutredning fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) til konsekvensutredning og
hovedplan innen temaet Landskapsøkologisk analyse, Ringeriksbanen (utkast). 47 s.
Reitan, O. 1998. E16 ved Kroksund - Vurderinger av bruløsninger i forhold til
fugleforekomster. NINA Oppdragsmelding 562: 1-19.
Hjortevilt – elg
En trasé for motorvei og jernbane gjennom klimavernskogen fra
Svensrud/Bymoen/Kjellerberget i sør til Mosmoen i nord vil ødelegge i første rekke den
viktige viltkorridoren for elg i området. Dette er den siste intakte vandringsruten for denne
hjorteviltarten mellom Krokskogen og Holleia. Også en rekke andre pattedyrarter vil få sine
tradisjonelle vandringsruter spolert om et slik samferdselsprosjekt skulle bli realisert. Dette
skogarealet er også et av Holebygdas viktigste friluftsområder. I realiteten vil kommunen bli
flerret opp og delt i to om en slik utbygging blir vedtatt og gjennomført.
Sluttord
NOF Hole og Ringerike er klar over at Jernbaneverket og Statens vegvesen har utført et
oppdrag for Samferdselsdepartementet. Selv om utredningsarbeidet har hatt klare føringer for
en samordning av vei og bane gjennom Bærum er det grunn til å tro at andre trasealternativer
kunne vært inkludert i denne utredningsprosessen dersom de to etater virkelig hadde ønsket
og stått på for det. I stedet har vi opplevd at de involverte samferdselsetater har ivret for sine
anbefalinger. Det har mange vært vitne til bl.a. på ulike møter. Dersom denne planleggingen
skulle føre fram til en utbygging i og en ødeleggelse av det enestående natur- og
kulturlandskapet på Ringerike er det mange som vil få sine navn knyttet til ansvaret for et av
tidenes mest miljødestruktive samferdselsprosjekter i ettertidens historiebøker. Dagens
anslåtte pris på kr. 26.000.000.000 vil garantert bli økt betydelig. All erfaring viser at slike
prosjekter blir fra 3 til opp mot 10 ganger dyrere enn først beregnet. NOF Hole og Ringerike
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har imidlertid fortsatt tro på at både regjeringen og Stortinget vil ta til fornuft og stanse dette
ulønnsomme og miljøfiendtlige samferdselsprosjektet.

Med vennlig hilsen
NOF Hole og Ringerike
v/ Viggo Ree (leder)

Kopi til:
Klima- og miljødepartementet
Samferdselsdepartementet
Miljødirektoratet
Fylkesmannen i Buskerud
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UTSKRIFT AV MØTEBOK, SAK 12-15
REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL
Møtedato:
Stad:

Fredag 27.3.2015
Golsfjellet, Kamben Høyfjellshotell

Desse møtte frå Regionrådet:
Oddvar Grøthe,
Tony Kjøl,
Ivar Brevik,
Halvor Lilleslett,
Tor Magnussen,
Tor Egil Buøen,

Hemsedal kommune
Hol kommune
Ål kommune
Gol kommune
Nes kommune
Flå kommune

Knut Arne Gurigard møtte som dagleg leiar.

SAK 12/15

UTTALE; «RINGERIKSBANEN OG E16 SKARET - HØNEFOSS»

Uttale
1. Regionrådet for Hallingdal syner til Samferdselsdepartementet sitt mandat og dei tre
delrapportane som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeida om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Regionrådet for Hallingdal vil gje etatane
honnør for eit effektivt og godt utført arbeid, innanfor dei stramme tidsfristar som
Samferdselsdepartementet har satt.
Regionrådet for Hallingdal har følgjande kommentarar til utgreiingane:
2.

Trase, (delrapport 3 – silingsrapport
a. Regionrådet for Hallingdal støttar etatane sine (SVV og JBV) forslag til trase for
ny firefelts E16 og dobbeltspora Ringeriksbane. Forslaget syner at det på ein balansert
måte kan takast omsyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressursar,
nærmiljø og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.
b. Regionrådet støttar etatane sitt forslag om å gå bort frå banealternativet om Åsa.

3. Reguleringsplanprosessen
a. Regionrådet for Hallingdal støttar forslag om at vidare planlegging skjer ved statleg
reguleringsplan med konsekvensvurdering.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Regionrådet for Hallingdal støtter forslag til revidert planprosess som syner
mogeleg byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortinget sine føresetnadar.
b. Regionrådet forventar at departementet legg til rette slik at denne framdrifta kan
haldast.
5. Regionale verknadar
a. I tillegg til at realisering Ringeriksbanen og E16 har avgjerande betydning for
Ringeriksregionen vil nedkorting av reisetid på veg og bane ha svært mykje å seie
for Hallingdal som bustadregion og som Norges største reiselivsregion.
b. Regionrådet for Hallingdal meiner dei samfunnsøkonomiske og regionale
verknadane både i forhold til Hallingdal og som aust – vest samband ikkje er godt
nok vurdert i utgreiingane.
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Saksopplysning

Samferdselsdepartementet har gjeve Statens vegvesen og Jernbaneverket mandat til å utgreie
mogelegheitene for felles planlegging og bygging av ny 4 felts E16 Skaret - Hønefoss og
Ringeriksbane Sandvika - Hønefoss.
Etatane har gjennom 3 delrapporter svara på dette, utgreiinga er no sendt ut på høyring med
høyringsfrist 27. mars. Dette er ikkje ei høyring etter PBL, men ei høyring av etatane sine
delrapportar om planlegging og bygging av Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Etatane sitt arbeid med delrapportane byggjer i stor grad på tidlegare omfattande utgreiingsarbeid
for veg og bane som har føregått gjennom mange år. M.a. ut frå dette har det vore mogleg å
foreslå ei effektivisering av den vidare planprosessen slik at ein imøtekjem Stortinget sine
føresetnadar om byggestart i 2018/19.
Det er fyrst og fremst dei kommunane som er direkte omfatta av tiltaka som har delteke i arbeidet
gjennom referansegruppe og arbeidsgruppe, og kome med faglege innspel og råd undervegs.
Regionrådet for Hallingdal ved dagleg leiar har delteke i referansegruppa.
Etatane har hatt ein eigen prosess med direktorat for å få belyst konsekvensar slik at ulike lokale
og nasjonale interesser best mogleg blir teke hand om.
Den fyrste delrapporten, dat. 13.06.2014, inneheldt m.a. drøfting av ulike planprosessar og
framdriftsplanar. Den viktigaste konklusjonen i den fyrste delrapporten er at dei to prosjekta kan
og bør planleggast samordna.
Den andre delrapporten, dat. 31.10.2014, har korridorval som hovudtema.
Her er felles løysing med veg og bane over Kroksund samanlikna med delt løysing med veg over
Kroksund og bane via Åsa. I delutgreiinga rår etatane til at delt løysing med bane via Åsa og veg
over Kroksund blir lagt bort.
Rapporten inneheldt også informasjon om kostnadar og samfunnsøkonomi og ei vurdering av
OPS (Offentlig Privat Samarbeid), som etatane ikkje rår til for dette prosjektet. Vidare følgjer
rapporten fyrste delrapport med ein revidert tidsplan som syner raskast mogeleg framdrift.
Samferdselsdepartementet har bede etatane om å vurdere grep for å redusere planleggingstida,
slik at tidspunkt for byggestart for dei to prosjekta kan skje raskt. Etatane har i delrapporten angitt
eit tidsløp for det som blir vurdert som raskaste mogelege framdrift. Ein av føresetnadane er at
departementa kan bidra til ein god interesseavveging, slik at ein kjem fram til eit mest mogeleg
omforeint traséval for veg og bane.
Den mest komprimerte prosessen for planlegging ser slik ut:

Den tredje delrapporten, dat. 30.01.2015, er ein silingsrapport som inneheldt Jernbaneverket og
Statens vegvesen sine tilrådingar av kva løysing for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss
som bør leggast til grunn for vidare planlegging. Det er særleg denne tilrådinga etatane ynskjer
synspunkt til i høyringa.
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Silingsrapporten omfattar felles løysingar for veg og bane som alle kryssar Kroksund.
Som del av prosessen med silingsrapporten organiserte Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) ein prosess for involvering av berørte nasjonale interesser. I
denne prosessen har Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) og Landbruksdirektoratet delteke i ei felles arbeidsgruppe saman med Statens vegvesen og
Jernbaneverket. Arbeidsgruppa har gjort ei felles vurdering av konsekvensane ved dei ulike
traséalternativa. I silingsrapporten er det beskrive konflikt med lokale, nasjonale og internasjonale
verdiar for kvar delstrekning, og det er gjort ei vurdering av mogelege avbøtande tiltak.
Jernbaneverket og Statens vegvesen står bak silingsrapporten sin konklusjon om anbefalt løysing.
Etatane konkluderer med å anbefale trasé via
Helgelandsmoen. Samla løysing frå
Jernbaneverket og Statens vegvesen på dei
fem delstrekningane vil bli slik (jfr kart):
− Delstrekning 1 Sandvika – Høgkastet ved
Kroksund:
o Bane: 1bh via Rustad
o Veg: 1d, Skaret –Høgkastet
− Delstrekning 2 Kryssing av Kroksund;
Høgkastet – Gjesvalåsen
o Bane: 2d ved Sundvollen
o Veg: Optimalisert løysing mellom
2a og 2c, ved Rørvik
− Delstrekning 3 Gjesvalåsen – Bymoen
o Bane og veg: 3c, dvs. bane og veg i
tunnel
− Delstrekning 4 Bymoen – Styggedalen
o Bane og veg: 4cf,
Helgelandsmolinja
− Delstrekning 5 Styggedalen – Hønefoss
o Bane: 5b + 5c
o Veg: 5a
Jernbaneverket og Statens vegvesen rår til at
denne løysinga blir lagt til grunn for vidare
planlegging av fellesprosjekt for veg og bane
mellom Sandvika og Hønefoss.
Tilrådd løysing for E16 og Ringeriksbanen byggjer også på:
− Som del av Intercitystrekninga er Ringeriksbanen planlagt med dobbeltspor og hastigheit
inntil 250 km/t.
− E16 skal dimensjonerast for fartsgrense 110 km/t.
− Utbygging av Sandvika stasjon inngår ikkje i utgreiinga. Sandvika stasjon med dagens fire
spor blir vurdert til å kunne betene Ringeriksbanen på kort sikt. Kapasitetssituasjonen på
stasjonen vil kunne bli ei utfordring og på sikt bør Sandvika stasjon utvidast til seks spor.
− Kostnadene for anbefalt løysing er 26 milliardar kroner. Anslaget er gjort på eit overordna
nivå og er derfor usikkert. Kostnadane for ombygging og utviding av Sandvika stasjon ligg
ikkje inne i kostnadane.
− Bygging av fellsprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gir negativ
samfunnsøkonomisk nettonytte. Nettonytten variera med kva føresetnadar som blir lagt til
grunn. Dei samfunnsøkonomiske berekningane fangar på langt nær opp alle sider ved
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prosjektet. På nyttesida er det fyrst og fremst den økonomiske verdien av redusert reisetid og
reisekostnadene mellom Osloområdet og Ringerike som er berekna. Til fleire som flytter til
Ringeriksregionen og til fleire av dei reisande som vel å nytte Ringeriksbanen eller ny E16,
til større vil gevinsten bli. I berekningsalternativ der det er føresett ein vesentleg sterkare
befolkningsvekst blir nåverdien 6 milliardar høgare.
Dei samfunnsmessige effektane av eit samferdselsprosjekt kan vera store utan at dette kjem godt
nok fram. Effektar som ikkje kjem godt nok fram er t.d.:
- Utviding av pendlarområdet rundt Oslo og bidrag til at presset på dei mest sentrale områda
blir dempa.
- Bidrag til ein større befolkningsvekst og å gjera det meir attraktivt med etablering på
Ringerike
- Nyinvesteringar i Ringeriksregionen.
- Bidrag til by- og tettstadsutvikling
- Bedte arealtilbodet til utvikling av næringsverksemd
- Reduserte transportkostnadar og redusert reisetid for næringslivet.
- Betre tilgang til ein større marknad for næringslivet
- Samlet nedkorting av total reisetid med jernbane for strekninga Oslo-Bergen
- Ringverknadar for Ringeriksregion og Hallingdal som følgje av eit betra transporttilbod.
− Vesentleg betra rammevilkår for Hallingdal som den største reiselivsregionen i landet.

Vurdering

Planlegging og bygging av Ringeriksbanen og samanhengande firefelts E16 Sandvika –
Hønefoss har lenge vore høgt prioritert av Regionrådet for Hallingdal.
Samferdselsdepartementet og statsetatane fortener ros for evne og vilje til å tenkje nytt
for å realisere Ringeriksbanen snarast råd. Eit viktig grep er å fjerne Åsa-alternativet for
Ringeriksbanen, og gå heilt og fullt for Kroksund-alternativet. Det er borkasta å bruke meir tid og
pengar på andre alternativ.
Ringeriksbanen er eit viktig element i togsystemet i heile Austlandsområdet. For kommunikasjon
mellom Norges to største byar og for utvikling av Ringeriksregionen er Ringeriksbanen eit
grunnleggjande element.
For Hallingdal vil Ringeriksbanen kunne ha konsekvensar som det kan vera vanskeleg å førestille
seg, både i forhold til Hallingdal som bu- og arbeidsmarknadsregion og som den største
reiselivsregionen i landet:
• Reisetid Oslo – Flå, i overkant 1 time
• Reisetid Oslo – Gol, godt under 2 timar
• Avgangar Oslo - Hønefoss kvart 15 minutt
• Avgangar Oslo – Hallingdal kvar andre time og på sikt kvar time.
Likeeins vil ny 4 felts E16 Skaret – Hønefoss redusere reisetida til/frå Hallingdal, ikkje minst i
samband med helgar og når det er stor turisttrafikk.
I utgreiingane er det ikkje sett på kva utviklinga av E16 og bygging av Ringeriksbanen har å seie
for Hallingdal i eit regionalt og samfunnsøkonomisk perspektiv. Dette bør koma betre fram i det
vidare arbeidet. Det er vanskeleg å vurdere alle konsekvensane Nye Bergensbanen vil få for
Hallingdal. Det skal likevel ikkje stor fantasi til for å skjøne at for m.a. reiselivet vil dette endre
rammevilkåra radikalt. Hallingdal som ein noko isolert bu- og arbeidsmarknadsregion vil få
dagpendlaravstand til større arbeidsmarkandar.
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Utviklinga av E16 og Bergensbanen og ikkje minst planlegging av Ringeriksbanen er inne i ein
spennande og avgjerande periode. Sjølve planprosessen er fyrst og fremst relatert til dei
kommunane som er direkte berørt, men dette er og ei av dei viktigaste samferdselssakene for
Hallingdal i nyare tid. Det er avgjerande at Hallingdal støttar opp og synleggjer potensialet
med opprusting av E16 og bygging av Ringeriksbanen.
Rett utskrift
Ål 27.3.2015
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar

Vedlegg

Dei tre delrapportane og meir informasjon ligg på: www.jernbaneverket.no/ringeriksbanen og
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16buskerud :
− Høringsbrev datert 11.02.15
−

Delrapport 1: Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss , Mulighet for felles korridor for
jernbane og vei, 13. juni 2014

−

Delrapport 2: Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Korridorvalg, 31. oktober 2014

−

Delrapport 3: Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, Silingsrapport , 30. januar 2015
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Til jernbaneverket/Statens vegvesen

Høringsuttalelse om E16/Jernbane Sandvika-Hønefoss
Denne uttalelsen er forfattet av Ringerike Natur og Ungdom. Vi mener at det å både bygge
firefelts motorvei og jernbane samme sted og over enhver av de foreslåtte traseene ikke
gir mening. For det første utslippene en sparer i med jernbanen blir tatt igjen med en vei
ved siden av. For det andre hvis man bygger dem rund og mellom naturreservatene i
ringerike og hole ødelegger man sammenhengen mellom disse,da disse inngår i et og
samme Ramsar-område i Ramsar-konvensjonen, selv om de ikke nødvendig hvis har stort
m hverandre å gjøre med hensyn til vannet, men hele omerådet er hekke plass for fugl så
det er en stor sannsynlighet at det blir noe mindre fugl i disse omerådene. Hvis man setter
vei/jernbane over Steinssletta vil dette sannsynligvis ødelegge kulturlandskapet her.
Vi vil derfor foreslå at Jernbanen mellom Oslo og Hønefoss blir koblet mot jernbanen
mellom Oslo og Gjøvik, over Jevnaker da denne allerede er planlagt å utbygges. Denne
traseen kan ha både godstrafikk og Persontrafikk og har større mulighet for å avlaste
Oslo-området. Dette vil da selvfølgelig kreve en egen linje uten bytte, men er mer
samfunnsøkonomisk da man kan legge godstrafikk på samme trase.
Vi ønsker også at man istedet for en firefelts motorvei, kan heller lage en trefelts vei med
vekslende spor mot eller fra Oslo alt ettersom når på dagen eller når i uka det trengs. Vi er
åpne for en trefelts bro over kroksund, men da må denne også ta hensyn til eventuelle
soner som er viktige i økosystemet i Tyrifjorden eller Steinsfjorden. Denne veitraseen
burde ødelegge så lite som mulig av verneverdig mark, kulturlandskap og naturreservater.
Med hensyn til veitraseene fra sandvika til sundvolden syns vi at man bør passe på ta det
ikke blir for mye stein å transportere bort de dette også kan være miljøskadelig.
MVH
Ringerike Natur og Ungdom
v/leder Maike Julia Geldbach
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Ringerike o-lag
Eirin Disch Mathiesen
Øvre Grønndokkv
3531 KROKKLEIVA

www.ringerike-o-lag.no
Bankkonto 2280 08 27268
Mars 2015
Jernbaneverket
postmottak@jbv.no

Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, - uttalelse til Silingsrapporten
Ringerike o-lag (ROL) er et særidrettslag for orientering i kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker
med et bredt aktivitetsomfang med tur-orientering, nybegynneropplæring, trening og
konkurranseorientering. Vi er avhengig av skog og andre utmarksområder for å drive vår idrett. På
den bakgrunn vil vi uttale oss til «Silingsrapporten, januar 2015 for Ringeriksbanen og E 16 SkaretHønefoss». Uttalelsen er konsentrert om den anbefalte traseen. Dersom det velges andre traseer,
kan disse berøre viktige områder for orientering og nærfriluftsliv i Sundvollen, Gjesvallåsen, ViksåsenBiliåsen eller Borgenmoen.
I Silingsrapporten anbefales felles trase for Ringeriksbanen og E 16 gjennom de to skogområdene
Svendsrudmoen – Helgelandsmoen og Prestmoen. Foreslått trase med minst 90 meters samla
bredde, pluss det beltet som forringes av støy, skjærer diagonalt gjennom skogområdet mellom
Svendsrudmoen og Helgelandsmoen, og er dermed bortimot maksimalt ødeleggende for våre
interesser, og områdets bruk til friluftsliv og idrett for øvrig. Tilsvarende deler forslag til trase den
vesle Prestmoen i to, og ødelegger dermed dette som område for orienteringsidrett og friluftsliv.
I forhold til de store negative konsekvensene forslag til trase har for friluftsliv og idrett, mener vi
disse interessene er alt for dårlig dokumentert, vurdert og verdsatt i plandokumentet. Så vidt vi kan
se, er ikke området Svendsrudmoen-Helgelandsmoens bruk til orientering, nevnt i plandokumentet.
Dette til tross for at dette er det området i Hole som er mest brukt til orientering - i alle fall de siste
25 årene. Området brukes jevnlig til tur-orientering, nybegynneropplæring, trening og mindre
konkurranser. I tillegg til vår bruk registrerer vi at området brukes mye til turgåing, løping, sykling og
organisert hundetrening. Videre er området helt sentralt for Svendsrudmoen idretts- og
naturbarnehage, for SFO-tilbudet på Svendsrud og i forbindelse med bruk av idrettsanlegget der. Det
flotte skiløypenettet i Hole berøres også sterkt av traseforslaget. Den store bruken skyldes at dette er
det største sammenhengende nærfriluftsområdet i Hole med et godt stinett, og at det både på
Svendsrudmoen og Helgelandsmoen er idrettsanlegg med et bredt spekter av tilbud.
Ved siden av at orienteringsidretten ikke omtales, illustreres rapportens mangelfullhet ved følgende
omtale av ballbanen på Helgelandsmoen: «En ballbane, som benyttes av den lokale fotballklubben,
ligger midt i traseen. Denne ligger imidlertid ikke tilknyttet et helhetlig idrettsområde og kan derfor
reetableres et annet sted.» Utrederne har tydeligvis ikke fått med seg at ballbanen grenser til det
interkommunale Ringeriksbadet der det er også er treningssenter og merka joggeløyper, samt at
NIMI har bygd opp senter bl.a. for behandling av mennesker med sykelig overvekt der gåturer i
nærfriluftsområdet står sentralt. Området Svendsrudmoen – Helgelandsmoen har sin store verdi for
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friluftsliv og idrett fordi det utgjør et sammenhengende naturområde mellom to store og helhetlige
idrettsanlegg med tusenvis av brukere.
Rapporten viser heller ikke at det er registrert eksisterende stier og skiløyper til tross for at dette er
lett tilgjengelig informasjon fra ROLs orienteringskart og Holeværingens løypekart. Dermed er det
heller ikke foreslått støyskjerming, over- eller underganger for å avbøte noen av ulempene for idrett
og friluftsliv. Dette kan vanskelig oppfattes som annet enn at en overhode ikke har forstått den store
betydningen dette området har for idrett og friluftsliv. Den anbefalte traseen vil påvirke dette
område mer negativt enn traseen som går lenger øst 4f. Den sistnevnte traseen skjærer også
igjennom verdifulle områder for orienteringsidretten og andre idrettslige formål, men likevel vil
denne ligge mer i kanten av skog/jordbruksområder og således oppleves som noe bedre.
Områdenes verdi for idrett, friluftsliv og folkehelse må også ses i forhold til mulige alternative
nærfriluftsområder. Området Svendsrudmoen-Helgelandsmoen er største sammenhengende
nærfriluftsområde for Holes befolkning på Vik og på Røyse-halvøya med Helgelandsmoen. I dette
området er øvrige nærfriluftsområder små og oppstykka. Dessuten er det knyttet store
verneinteresser til nærmeste nærfriluftsområde for Vik; Viksåsen naturreservat. Ut fra
verneinteressene er det ønskelig å begrense økningen i bruk av dette området.
Ringerike kommune har vedtatt utbygging av en rekke av sine nærfriluftsområder; Hovsmarka,
Eggemoen, Hensmoen og Kihlemoen, - hvor en for hvert isolerte utbyggingsvedtak stadig peker på at
idretts- og friluftsinteressene må ivaretas i andre nærfriluftsområder. Fra å være et eldorado for
friluftsliv og orientering med en rekke attraktive nærfriluftsområder, er Ringerike i ferd med å bli
fattig på nærfriluftsområder med de konsekvenser det har for folkehelse og trivsel. Prestmoen er et
av få alternative nærfriluftsområder med de kvaliteter som de flate furumoene har.
I rapporten er Prestmoen verdsatt høyere som friluftsformål enn Svendsrudmoen-Helgelandsmoen,
noe som kan virke lite nyansert. Sistnevnte friluftsområde er et nærområde for langt flere innbyggere
og som for vår idrett gir lett adkomst for barn og unge pga. godt utbygd gang/sykkelnett. Dette
område blir brukt til hyppige treninger og arrangementer av Ringerike o-lag.
Mangelen på framtidige nærfriluftsområder i Hole og Ringerike må også ses i sammenheng med
prognosene for befolkningsøkning i kommunene.
ROL mener at det må foretas en langt bedre kartlegging og vurdering av idretts-, frilufts- og
folkehelseinteressene som grunnlag for endelig beslutning om trase. De mangler i utredningene vi
påpeker er så store at vi mener de har ført til feilaktig verdsetting med de konsekvenser det har for
anbefaling av trase. Hvis en likevel velger den anbefalte trase, må det legges langt større vekt på å
ivareta disse interessene når detaljer for trase fastlegges, og det må på en helt annen måte tas
hensyn til disse interessene ved avbøtende tiltak i form av under- eller overganger og støyskjerming.
Dersom det blir valgt trase gjennom området Svendsrudmoen – Helgelandsmoen, forutsetter
Ringerike o-lag at vi får full økonomisk kompensasjon for tap av orienteringskartet som er vårt
idrettsanlegg i området.
For Ringerike o-lag

Kopi:

Eirin Disch Mathiesen
Leder
Hole kommune, Ringerike kommune
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Hole idrettsråd, Ringerike idrettsråd, Buskerud o-krets, Forum for natur og friluftsliv (FNF)
Buskerud
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HØRING AV SILINGSRAPPORT OG NOTATER FOR RINGERIKSBANEN OG
EUROPAVEI 16 PÅ RINGERIKE
Ringerike soppforening viser til framlagte dokumenter om Ringeriksbanen (Sandvika-Hønefoss) og E
16 (Skaret – Hønefoss) med høringsfrist 27. mars 2015.
Ringerike soppforening organiserer interesserte i sopp og nyttevekster i kommunene Ringerike, Hole
og Jevnaker. Vi er tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund som en medlemsforening.
I tillegg til å organisere turer, kurs og temamøter, jobber foreningen aktivt med kartlegging av det
biologiske mangfoldet av sopp på Ringerike. Denne kartleggingsaktiviteten har vært særlig sterk de
siste fem årene og har avdekket flere forekomster av svært trua og sårbare arter.
Ringerike soppforening ønsker derfor å kommentere flere områder som er særlig viktige å ta hensyn
til i forbindelse med påtenkte traséer for Ringeriksbanen/Europavei 16.
Vi vil påpeke at mens våtmarksområder og fugl har fått stor oppmerksomhet i planene, er det nesten
ikke nevnt noe om sopp. Dette til tross for at det er mange viktige funn av trua og sårbare sopparter
langs de foreslåtte traséene. Et hederlig unntak er svartgubbe ved Prestemoen.
Svartgubbe Sarcosoma globosum ved Prestemoen.
De kartlagte forekomstene av soppen svartgubbe som er rødlistet som kritisk truet (CR), er omtalt i
silingsrapporten. Det er positivt at det det er forsøkt å ta hensyn til den ved trasévalget. Det er svært
viktig at disse forekomstene skjermes helt mot utbygging og at det også settes betingelser i
planbestemmelsene slik at det ikke blir anleggsvirksomhet her.
Borgenmoen
Silingsrapporten har gitt Borgenmoen «middels verdi» etter SVV håndbok V712 basert på
forekomster av flere rødlista sopparter som sjokoladekjuke og tyrislørsopp. Det må presiseres at det
er funnet flere arter her enn de som er nevnt, som slørvokssopp og besk kastanjemusserong. Totalt
er det snakk om 14 ulike funn av sopparter i kategori EN og VU. Etter kriteriene i håndboka ser det ut
som dette skulle gi «stor verdi».
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Trua og sårbare sopparter på Borgenmoen (Artskart)
Det er positivt at silingsrapporten foreslår å legge en tunnel for begge traséene som går under
Borgenmoen og unngår nærføring mot Viksåsen naturreservat og Billiåsen landskapsvernområde. I
disse verneområdene er det registrert en lang rekke trua og sårbare sopparter (se Artskart).
Vi vil også påpeke at det er gjort flere funn av rødlistede sopparter på sandmoene rundt Storelva. Det
gjelder:
Børstebrunpigg Hydnellum mirabile VU på Mosmoen
Dunrusthette Xeromphalina cornui DD på Mosmoen
Rundmorkel Morchella rotunda DD på Bymoen
Mørk melsopp Clitopilus paxilloides VU på Helgelandsmoen
Dette indikerer at sandfuruskogene Bymoen/Moesmoen/Helgelandsmoen/Prestmoen må kartlegges
grundig før evt. utbygging. Dette vil også være et krav i forhold til naturmangfoldloven. Norsk
Institutt for Naturforskning (NINA) besitter spesialkompetanse på sopp i denne naturtypen, se
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1042.pdf . Ringerike soppforening
forventer derfor at dette skjer i det videre arbeidet og bidrar gjerne med vår kompetanse.

Med vennlig hilsen

Ringerike soppforening
Terje Spolén Nilsen, leder
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Skiforeningen
Kongeveien 5
N-0787 Oslo
Telefon (+47) 22 92 32 00
Telefaks (+47) 22 92 32 50

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jbv.no

post@skiforeningen.no
www.skiforeningen.no
NO 946 175 986 MVA
Miljøfyrtårn -sertifisert

Dato: 26. mars 2015
Vår ref.: LN

Innspill

til Ringeriksbanen

og E16 Skaret – Hønefoss

Det vises til «Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss». Høringsfrist er satt til
27.03.2015.
Denne høring er på et overordnet nivå og paraplyorganisasjonen Oslo Omland
friluftsråd (OOF) har derfor besluttet seg for å ikke uttale seg. Vi i Skiforeningen ønsker
likevel å gi noen innspill nå, men en mer grundig uttalelse vil vi komme tilbake med i
neste høringsrunde. Vår forhåpning er at Jernbaneverket tar initiativ til å invitere oss
friluftslivsorganisasjoner til informasjonsmøte i god tid før neste høring. Vi tror at alle
sammen har mye å vi nne på å møtes på et tidlig tidspunkt. Det er fra vårt ståsted
ønskelig at OOF i denne sammenhengen fungerer som paraply for oss andre
friluftslivsorganisasjoner slik at en fortløpende kontakt mellom Jernbaneverket og
friluftslivet skjer via OOF, men at vi andre kontaktes i forbindelse med høringer.
Skiforeningen og andre natur - og friluftslivsorganisasjoner har tidligere uttrykt
bekymring for de planlagte tverrslagen i Marka. I delrapport tre står det følgende:
«Det er antatt at det vil være uakseptabelt med anleggsdrift i Marka slik at det blir lange
tverrslag fra offentlig veg for tunneldrift.»
Marka har en fantastisk friluftsverdi for veldig mange menneske r . En eventuell
massetransport ut av Marka vil medføre meget sterk opprusting av eksi sterende
skogsveier, noe som nødvendigvis vil føre til store inngrep. I tillegg vil området rundt
en slik vei blir ubrukelig som friluftsområde i årevis hvi s man velger å frakte masse ut.
Vi ser positivt på at våre tidligere innspill om å unngå tverrslag i Marka tilsynelatende
er ivaretatte, og håper at dette også tas med vi dere i planleggingen . I neste
høring srunde ønsker Skiforeningen å få mer detaljert informasjon om blant annet
r ømningstunneler, tverrslag, massetransport, helikopterlandingsplass er samt
eventuelle behov for ubrøytede veier i Marka vinterstid.
Med vennlig hilsen
FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENSFREMME

Lisa Näsholm ,
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Fagansvarlig naturforvaltning og klima
Tlf: 41 39 76 24. Mail: lisa.nasholm@skiforeningen.no
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Bærum kommune
Rådmannen
Formannskapet
1304 Sandvika
post@baerum.kommune.no

Skui 26.03.2015

Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss
Trasevalg: Silingsrapport jan 2015
Bærum kommune: Arkivsak ID 15/12675

Sak 15/55307

Vi viser til silingsrapport med høringsfrist 27.3.15 som vi ble klar over ved en tilfeldighet. Det stilles spørsmålstegn
ved at hverken grunneiere eller berørte organisasjoner har fått varsel om høringen.
Jernbaneverket; startet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i jan 2014 planarbeidet med Ringeriksbanen.
Banen skal samordnes med planleggingen av E16. Det er gitt ut flere delrapporter og i januar 2015 silingsrapport
for trasealternativene for Ringeriksbanen. Høringsfrist 27.3.15.
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Inter-City/Ringeriksbanen/Horing-Ringeriksbanen-og-E16-Skaret-Honefoss/
Rapporten vurderer tre traseer for strekningen SandvikaKroksund. To av disse med stasjon for Avtjerna utbygging.
Alternativer for stasjon er:
- Bjørum Sag (1c) eller
- Rustan (Rustad) (1b).
Den tredje traseen har dagstrekning ved Skaret (1a) nede
ved Holtsfjorden og er bare aktuell om Avtjerna ikke skal
betjenes ved en stasjon.
For betjening av Avtjerna vil stasjon ved
Bjørum Sag være den mest attraktive fordi:
- Fullt kryss er planlagt for ny E16 og derved muligheter
for tilkobling til annen kollektivtrafikk i et fremtidig
kollektivknutepunkt.
- Ved Rustan er det ikke noe kryss på E16 og etablering
av samferdselsinfrastruktur for en stasjon her vil være
kostbart og presse dagens vei (gamle E16) samt
Rustanelva med minst tre tilførselsbekker. De store
fysiske inngrep vil være svært miljøødeleggende. (ref.
EU vanndirektiv og det vernede Sandviksvassdraget)

Alternativer Ringeriksbanen Sandvika -Kroksund
Illustrasjon: Jernbaneverket

- Ved Bjørum unngås i mindre grad nedbygging av
dyrket mark og mindre fysiske terrenginngrep. Stasjon ved Rustan vil medføre ca. 1000 m åpen jernbanetrase
gjennom dalføret med et livskraftig jordbruksmiljø med dyrket jord som vil forsvinne. En stasjon her betyr
nedleggelse av 3 gårdsbruk som driver med kjøttproduksjon på innmarks og utmarksbeite, som også utnytter
grasproduksjon fra andre steder i Vestre Bærum.

Skui vel, Postboks 40, 1314 Vøyenenga
www.skuivel.no

Org nr. 980 357 201

Giro nr: 0540 0825 973

morten.heldal.haugerud@gmail.com tlf 95757236
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- God tilgjengelighet til Avtjerna. Bjørum Sag vurderes best egnet for å betjene en fremtidig utbygging av
Avtjerna. Adkomst fra øvre del av Avtjerna vil skje direkte fra Avtjernakrysset på ny firefelts E16 til fullt kryss
ved Bjørum sag. Dette er enklere, raskere og sikrere enn å benytte gamle E16. Stasjon ved Bjørum Sag gir også
muligheter for tilkomst direkte på interne veier i Avtjernaområdet uten å krysse gamle E16 og Rustanelva.
- Meget store landskapsinngrep ved Rustan i en lengde av ca. 1000 m vil dele det trange dalmiljøet. En
jernbanelinje med stasjon, perronger og mulige ekstra skifte/vente spor vil kreve stor arealer. I tillegg vil man
måtte etablere store fyllinger for en jernbane i Rustandalen, mens man har minimalt med slike problemer
nede ved Bjørum Sag med ca. 500m åpen trase, hovedsakelig på bro.
- Rustandalen har gammel bosetning og landbruksdrift i flere hundre år. (Undersøkelser er ikke utført.)
- Støy fra jernbane og stasjon ved Rustan vil komme i tillegg til støy fra betydelig økt lokaltrafikk på gammel E16
på grunn av stasjonen. At dalen får økt støy vil utgjøre en betydelig reduksjon av miljø- og bokvalitene for
dagens og den fremtidige bebyggelsen i Avtjernas søndre boområde.
En stasjon ved Bjørum Sag vil derimot gjøre den vestvendte skråningen av Rustandalen til den minst
støybelastede i hele Avtjernas vestskråning pga. E16 i tunnel på denne strekningen. Øvre del vil bli sterkt
støybelastet pga. E16 i østvendt fjellskjæring i dagen. Stasjon ved Rustan vil derved støybelaste også den nedre
del av Avtjerna.
- Utfordring for høyhastighetstog. Stigning for togtrafikk fra Sandvika vil være 1,45 % mot Bjørum sag mens
2,4% mot Rustad, som er over anbefalt stigning for fart på 250 km/t. Lav stigning mot Bjørum sag gir best
resultat med hensyn til energikostnadene og størst samfunnsnytte, noe som bør vektlegges i et langsiktig
økonomisk perspektiv. Om jernbanelinjetraseen vurderes senere for større hastighet vil linjen via Rustad ikke
la seg realisere.
- Stengler for vilt og folk. Jordbruks- og kulturlandlandskapet blir mer fragmenter med lang togtrase igjennom
Rustandalen. Tiltaket påvirker vilttrekk og annen fremtidig ferdsel og bruk på tvers av dalføret. Tungt
trafikkerte veier og jernbane med gjerder fungere som ferdselshindre i all fremtid for folk og dyr.
- Utredning nødvendig. Tiltaket ved Rustan er så stort at skal en gå videre med det må en full
konsekvensutredning gjøres. Det må også vurderes etter Naturmangfoldloven angående biologiske og
landskapsmessige forhold og bli arkeologisk undersøkt.
Det er forbausende at silingsrapporten gir en anbefaling om Rustan uten å foreta en vurdering av de
konsekvenser og langtidsvirkninger det har å flytte stasjonen fra Bjørum Sag til Rustan.
Konklusjon:
- Trase 1c med stasjon på Bjørum Sag er mest fremtidsrettet og gir størst muligheter og minst ulemper for
Vestre Bærums befolkning, naturmiljø og et fremtidig bomiljø ved den kommende utbygging av Avtjerna.
- En jernbane via Rustan kan ikke aksepteres og ikke planlegges uten at man har foretatt en full
konsekvensutredning med en både kortsiktig og en langsiktig samfunnsnyttig bærekraftig vurdering.
Med vennlig hilsen
Skui vel
sign
Morten Heldal Haugerud
Leder
c/c
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus fylkeskommune
Bærum Natur- og Friluftsråd
Naturvernforbundet i Bærum
Bærum Elveforum
Knut Ulbråten, repr for grunneierne
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Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jbv.no
Sendes kun pr epost
Oslo 26.3.2015

Ad. Høringsuttalelse «Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss»
Sollihøgda Eiendom AS er
hjemmelshaver til ca 490 daa
beliggende nord og syd for krysset
Avtjerna i regulert ny E16.
Sollihøgda Eiendom AS har avtale
med hjemmelshavere av
Tømmerdalen Skog og Brenna
Gård. Alle eiendommene tilknyttet
planlagte trafikknutepunktene på
Avtjerna. Totalt innspilles det for
ca 1 160 daa av Avtjerna for
områdene som trolig vil bli
utbygges først, da nevnte områder
er i tilknytning til planlagte
trafikknutepunkter.
Når trygghet er etablert for
Ringeriksbane, opplever innspiller
at de politiske signalene er dit
hen at en vil kunne fremskynde
utbygging av Avtjerna.

Kartskisse viser nevnte eiendommer vs mulige togstasjoner for
Avtjerna

Innspiller er svært positiv til planene om togstasjon på Avtjerna, dvs trase 1b og 1c. Etablering av
togstasjonen bør utføres i samme moment som utbygging av tog traseen. Ved å tilrettelegge for
pendling fra dag en av utbyggingen av Avtjerna, vil også en høy andel pendlere velge bosetting nær
kollektivknutepunktet.
Innspiller støtter fult ut at utbyggingen finner sted som et samarbeidsprosjekt mellom JBV og
Statens Vegvesen, samt at det gjennomføres statlig regulering. Og ønsker med dette etatene lykke
til videre i arbeidet.

Med vennlig hilsen
For Sollihøgda Eiendom AS
North Bridge Management AS

Hans Jacob Låhne

North Bridge Management AS

contact

org. no.

Karenslyst allé 4
P.O. Box 211 Skøyen
0212 Oslo – Norway

t: + 47 22 54 03 80
f: + 47 22 54 03 81
m+ 47 93 45 47 11

989 986 155

www.northbridge.no
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Innsigelse til valg av trasèen over Helgelandsmoen når ny
E16/Ringeriksbanen skal velges.
Vi på Helgelandsmoen har flyttet nettopp hit fordi vi har funnet en plass som gir oss en del
unike muligheter. Vi har skogen med et fantastisk flott turområde så og si utenfor døra. Dette
er et veldig viktig moment i området, som brukes av hundrevis av turgåere i uka både til
treningsrunder, aktiviteter med barna, lufting av hunder mm. Det er ikke bare vi som bor her
som bruker dette området, folk reiser hit med bil for å benytte turområdene. Det går ikke en
eneste dag uten at biler står parkert i skogen. NIMI Ringerikes rehabilitering ved sykelig
overvekt benytter også dette turområdet som virkemiddel i sin behandling. Det er en skam om
dette flotte området blir jevnet med jorden til fordel for asfalt, forurensing og betydelig støy.
En firefelts motorvei og dobbelt jernbanespor med en bredde på 100+ meter vil også dele opp
området Helgelandsmoen, med Sandbyfeltet på vest siden og Solengveien, Kastebakken og
Skauveien-området på øst siden. Det er i hovedsak barnefamilier som flytter til dette området.
På østsiden vil skoleelevene på Røyse skole måtte krysse veien for å komme seg til skolen.
Det er flere foreldre som er redde for å slippe barna avgårde på sykkel på vei til skolen med
en så stor vei å krysse.
Områdene barna våre leker i vil også i stor grad berøres. I næringsparken rett nedenfor
Ringeriksbadet ligger et stort område med fotballbane. Denne ligger innenfor gjerdet til den
gamle millitærleiren og er derfor ansett av foreldre som et trygt og godt område å sende barna
for å leke. Banen blir også benyttet til andre formål, både sport, agility og trening. Denne
fotballbanen ligger akkurat der veien er tegnet inn.

Innsigelse til valg av Helgelandsmoen-trasè
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Et kryss ved nåværende kryss Gomnesveien/ beredskapsveien vil bli betydelig bredere enn
minstemålet på 90 meter og vil i så måte komme altfor tett innpå Sandbyfeltet. I tillegg er det
bekymringsfullt hvilken helsemessig konsekvens forurensning og svevestøv fra veien vil ha
for oss som bor her og for barnehager og skoler i nærmiljøet.
Svensrud Natur- og idrettsbarnehage er en unik barnehage der barna er ute hele dagen og
lærer seg å bli glad i naturen. Barnehagen disponerer 3 områder i skogen som muliggjør at
barna kan være ute. Disse områdene står nå i fare for å forsvinne. Det er viktig at barn blir
glade i naturen og vant til å bruke den. I denne barnehagen lærer de også hvordan man skal
respektere naturen og oppføre seg for å sørge for at den blir ivaretatt også for fremtidige
generasjoner. Med tanke på den uheldige utviklingen generelt sett i landet der barn og unge
utvikler en stadig mer stillesittende tilværelse som koster samfunnet masse penger er det
viktig at vi tar vare på de tilbudene som bygger opp om å unngå en slik utvikling.
Etter at Ringeriksbadet ble åpnet i 2010 og Actic treningssenter åpnet i samme lokaler
november 2011 har det blitt mye mer bruk av næringsparken og flere bedrifter har etablert seg
siden da. Infrastrukturen er i vekst og tilbudet har blitt bedre.

For oss er det meningsløst å berøre områder som inneholder en fantastisk barnehage, et stort
skogsområde som er bygdas grønne lunge, en næringspark og to boligområder samt våre
barns lekeplasser – istedenfor å utvikle eksisterende veier eller ta av jordbruksområdene i
bygda. Hvis vi skal ha 15.000 flere mennesker inn i bygda – hvor hadde dere tenkt til at de
skulle bo? Jordbruksområder må uansett vike for å bygge boliger til de nye innbyggerne.

Innsigelse til valg av Helgelandsmoen-trasè

Side 2 av 3

Side 148 av 277

Vi synes Morten Dåsnes i sitt leserinnlegg i Ringerikes blad 16.03.15 oppsummerer det hele
veldig presist og tillater oss å ta artikkelen med her som en avrunding.

Busund eller Helgelandsmoen? Pest
eller kolera!
Leserinnlegg av Morten Dåsnes
Publisert 16.03.2015 kl. 14:40 Oppdatert 16.03.2015 kl. 14:40

«For Miljødirektoratet er begge løsningene i utgangspunktet uakseptable»
sier prosjektleder Gert Myhren til Ringerikes Blad tirsdag om alternativene
for vei og bane over Busund eller Helgelandsmoen.
På godt norsk betyr det et valg mellom pest eller kolera.
I tillegg til bekymring for naturverninteressene kommer at traseen over
Helgelandsmoen raserer Holes viktigste nærfriluftsområde. Ny 4-felts veg vil
medføre økt biltrafikk. Det er stikk i strid med stortingets klimaforlik og
Nasjonal transportplan som forutsetter at transportveksten i storbyområdene
skal foregå ved kollektivtransport, sykling og gåing.
Ringeriksregionen – kjent for kulturlandskap, skog og naturområder –
trenger ikke å velge mellom pest eller kolera. Velg bort både pest og kolera
og sats på en grønn og bærekraftig utvikling. Det vil være en framtidsretta
visjon som setter regionen på kartet.
Sats på rask utbygging av Ringeriksbanen, og la den bli så attraktiv at folk
velger tog framfor bil.
Hole SV mener Åsatraseen med alternativ trase mot Hvervenkastet må
utredes videre for å unngå de store konfliktene med alternativene over
Helgelandsmoen og Busund.
Det er faktisk Åsatraseen som er gjeldende stortingsvedtak.
Hole SV mener veien må rustes opp, men i hovedsak etter nåværende trase
og med hovedvekt på trafikksikring.
Vi ønsker et friskt og grønt Hole – uten pest og kolera!

Innsigelse til valg av Helgelandsmoen-trasè
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KSre og Kirsti Bech
Holeveien 1396

3531 Krokkleiva

Sundvollen 26.mars 20L5

fernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

Uttalelse vedrorende Ringeriksbanen og E16 Skaret-Honefoss
Arealmessig disponering av vflr eiendom Sundland pfl Sundvollen (Nedre
Sundvollen skilt ut fra Sundvolden Gflrd i1734 - ca2O dekar).
Vi finner det beklagelig at forholdet ikke er avklart i forbindelse med
kommunens arealinnspill dersom det har betydning for |ernbaneverkets
vurderinger av mulighetsrom.
Vi har etter en samlet vurdering besluttet at vi ikke vil stille arealer pfl
eiendommen gnr 23Lbnr 4, med tilhOrende omrAder, til disposisjon for bolig og
naringsutvikling i forbindelse med en eventuell jernbanestasjon pi Sundvollen.
Beslutningen er forankret i eget verdigrunnlag og overbevisning og er avklart
med vflre to dotre, deres familier samt eiendomsadvokat.

Med hilsen
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Kirsti Bech
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Gunvor Bech
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Ingeborg Bech
Prestegårdsveien 51
3530 Røyse
Hole 27.03.15
Til Jernbaneverket
P.B. 4350
2308 Hamar

HØRINGSUTTALELSE «Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss».
Innledning:
Denne innsigelsen er skrevet basert på flere forhold. Undertegnede er datter til hjemmelshavere av
eiendommen Sundland, gnr.231 b.nr 4 på Sundvollen. Rivning av dette bruket vil være en sletting av
deler av opprinnelige Sundvollen. Sundland har stor kulturhistorisk verdi og stor verdi innen
samferdselshistorie.
Litt bakgrunn om Sundland:
Stedet het opprinnelig Nedre Sundvollen. I 1735 ble Sundvollen Gård delt mellom 2 sønner. Den ene
fikk hoved bøle Sundvollen Gård og den andre fikk Nedre Sundvollen som den gang besto av langt
flere dekar enn i dag. Nedre Sundvollens historie er detaljert og eierforhold er nøye beskrevet i
boken «Bygda og Folket, Østsiden av fjorden og Krokskogen» av Gudmund Bakke, s. 138-146. Nedre
Sundvollen var i samme familie i over 100 år. I 1884 kjøpte enka Karen Olsdatter Sundland bruket
som etter det er blitt kalt Sundland. Hun måtte låne 500kr i Hypotekbanken mot pant i eiendommen.
Karens eneste arving var datteren Inger Marie. Hun og hennes mann Karl Johannessen overtok
Sundland. Karl drev som tømmerfløter og jordbruksarbeider. I 1904 lånte han 500kr, og ytterligere
1400kr i 1911 i Hole Sparebank for å bygge på våningshuset for å kunne ta imot pensjonatgjester.
Kirsti og Kåre Bech har tatt vare på bilag som beviser at Karl bant fiskegarn som han leverte til en
stolmaker på Vikersund i bytte mot stoler til pensjonatet! Det er i dag steinbrygger langs hele
strandlinjen som vitner om ilandssted for båter og annen aktivitet ved vannet. Sundland ble
Johannessens Hotell, deretter Sundland Pensjonat og drevet av samme familie frem til 1963.
Tilreisende kunne bo enten i hovedhuset, i det vi i dag kaller «Stabburet» som egentlig er et mindre
hus, det vi i dag kaller «Dukkestuen», og det som blir kalt «Hønsehuset» (det ble hønsehus senere).
For øvrig hører det til en fiskebu på stedet. I 1965 til 1973 var Toft eier av Sundland, men i 1973
kjøpte min mor og far bruket. Det var ikke tilfeldig at de kjøpte nettopp Sundland. Min far hadde
tilbragt somrene på Benterud, naboeiendommen, som hans grandtante Clementine Kiær eide
sammen med sin mann Johan Kiær som fant den berømte sjøskorpionen, Mixopteri Kieari ved
Rudsødegården sydvest for Kroksund. Det var derfor en lykke at nettopp Sundland ble til salgs. Det
var bo og driveplikt den gangen og vi dyrket poteter, hadde bringebær, jordbær, vi hadde kalver flere
år på rad og ellers hester hver sommer fra da vi (den gang) barna var små og til slutten av tenårene.
Min far og mor har lagt ned 2 livsverk i å få Sundland til den eiendommen den er i dag. Hovedhuset
var fullt av stubbloft og alskens avisisolasjon, råte og rester fra 1700-tallet. Den første tømmer
kjernen fra 1700-tallet er fremdeles innlemmet i huset. Sundvollen besto altså av Sundvollen Gård,
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Skysstasjonen på Sundvollen, Sundland og Benterud. Nå står de 2 sistnevnte i fare for å bli fjernet og
vingeklippet.

SUNDLAND ER I SILINGSRAPPORTEN VURDERT TIL Å VÆRE AV STOR KULTURHISTORISK
VERDI.
Vedlegg 1: Bilde som viser Sundland fra 1930 og 2008.

Denne innsigelsen vil videre peke på flere forhold.
1. Referansegruppe på overordnet nivå- mangel på politisk mandat.
2. Analyser, data og rapporter som peker på Vik som støtter opp mot Vik som det naturlige
kommunesentrum i Hole samt politiske forankringer og forpliktelser.
3. Mulighet for befolkningstetthet, en av forutsetningene for stasjonsvalg. Hvilket
mulighetsrom i utbyggingspotensialt er formidlet til Norconsult og JBV/SVV fra Hole
Kommune.
4. Ikke-prissatte verdier.
5. Den vil peke på villedende informasjon i billedserien som er fremlagt i silingsrapporten.

1. Referansegruppe på overordnet nivå- mangel på politisk mandat.
Det har vært en referansegruppe på overordnet nivå bestående av representanter fra
Jernbaneverket (JBV), Statens Vegvesen (SVV), Buskerud Fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud,
Forum Nye Bergensbanen, Ringerike Kommune, Hole Kommune, Bærum Kommune og Norconsult.
Denne gruppen har diskutert veg og bane gjennom Hole samt kryssing av Kroksundet. Fra Hole
Kommune har Ordfører Per Berger, Per Christian Gomnæs og Heming Herdlevær deltatt, ved en
anledning har også John-Morten Landrø fra administrasjon deltatt. Det har vært avholdt 3 møter;
20.5.2014, 18.9.2014 og 12.12.2014. Det har også vært telefonsamtaler i løpet av denne perioden.
Denne gruppen har kommet med synspunkter og innspill på blant annet flere muligheter for kryssing
av Kroksund og stasjonsplassering for tog i Hole.
I siste presentasjon i møtet 12.12.14 er det Vik som foretrekkes som stasjonsvalg, muligens fremfor
Rørvik. Men i referatet fra dette møtet er det heller ingen indikasjon på at Sundvollen foretrekkes
fremfor Vik som stasjonsvalg. Hole Kommune uttaler seg på vegne av Sundvollen Hotell, les:
«Utsikten fra og kontakten med vannet fra Sundvollen Hotell er viktig».
For øvrig hevdes det fra kommunalt hold at «Kommunen er skeptisk til utfylling av Sundvollvika».
Senere står det at «en baneløsning over Sundøya kan bli bra». Dette må tolkes som positivitet til
stasjon på Sundvollen. Andre argumenter fra Hole Kommunes vurderinger finnes ikke, de er i alle
fall ikke dokumentert skriftlig.
Formannskapet i Hole Kommune har ikke vært informert om møtevirksomhet mellom de
ovennevnte parter eller innspill som gruppen har kommet med. Plan og Miljø styret har heller
ikke vært informert inntil nylig. Dette bekrefter at gruppen ikke har hatt politisk mandat til å
representere kommunen.
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Det at det største inngrepet i Hole Kommune noen sinne skal diskuteres på overordnet nivå, uten
mandat, kan ikke betraktes som politisk demokratisk og kan derfor ikke betraktes som ansvarlig
politikk. Resultatet behøver heller ikke være det beste når deltagerne er en såpass liten gruppe.
Stasjonsvalg og trase har ikke vært oppe til politisk behandling i kommunestyret før 23.3.15.
Ringeriksbanen/E16 omhandler et meget komplisert tema og det tar lang tid å sette seg inn i det.
Det er ikke å forvente at kommunestyremedlemmer klarer å tilegne seg en faglig oversikt i løpet
av noen dager og dermed kunne stemme over traseer og stasjonsvalg på en velfundamentert
måte.

Oppsummering:
Holes ønske om stasjonsvalg er ytret til JBV/SVV jf. Folkemøte Hole Herredshus 16.3.15 presentasjon
s.21 «Løsningen er også ønsket av Hole Kommune». En liten gruppe på 3-4 personer har i
utgangpunktet bidratt til forslag om stasjonsløsning på Sundvollen uten tverrpolitisk mandat til å gå
inn i en slik gruppe. Argumentene fra medlemmer i referansegruppen kan ikke dokumenteres
skriftlig. Det har ikke lykkes å finne ut av hvordan dette ønsket er formidlet. Undertegnede har vært i
kontakt med varaordfører Sjur Tandberg via epost som ikke kan gjøre rede for det. Det har ikke
lykkes å komme i kontakt med ordfører Per Berger på epost på 2 dager (25-27.3.15). Til tross for et
nært samarbeid mellom ordfører og varaordfører, vet ikke varaordfører hvordan dette ønsket er
formidlet. Utfallet av disse møtene mellom JBV/SVV kunne vært annerledes med en annen
sammensetning av høyre politikere eller med en mer sammensatt gruppe fra flere partier. Det ser vi
ut i fra Plan- og Miljøstyrets innstilling 9.3.15 der det ble hevdet at de ikke ønsket drabantby på
Sundvollen.
Kommunestyret har behandlet E16/Ringeriksbaneprosjektet 4 dager før høringsfristen går ut til tross
for ingen kvalitetssikring av silingsrapporten eller konsekvensutredning. Hvordan kan man be
kommunestyremedlemmene ta et balansert valg?
Den lokalpolitiske håndteringen av siste års utredning med Ringeriksbanen/E16 kan ikke sies å være
god nok i denne sammenhengen.

2. Analyser, data og rapporter som peker på Vik som støtter opp mot Vik som det naturlige
kommunesentrum i Hole samt politiske forankringer og forpliktelser.
Bak gjeldende kommunestyrevedtak om sentrumsplassering ligger et omfattende materiale:
Fra Kommunedelplan for Vik siteres:
-

-

Vik er kommunesenteret i Hole kommune. Dette kommer klart fram i kommuneplanen, og det
er en klar intensjon om å tydeliggjøre kommunesenteret for blant annet å styrke Hole som
egen kommune.
Kommuneplanen legger føringer om at Vik skal utvikle seg til å bli et mer tydelig
kommunesenter. Dette gjennom å legge typiske sentrumsfunksjoner til Vik.
Det har vist seg å være tungt å drive handelsvirksomhet på Vik og det er stor
handelslekkasjoe til Hønefoss. Tilbud på varer og tjenester er en viktig faktor for
oppfatningen av et tydelig sentrum
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Kommunedelplanen er forankret i NIBR-rapport 2010:
Hole kommune».

-

Denne rapporten konkluderer:
Flest mulig funksjoner samlet i Vik
Utdrag fra rapporten: ”Vik som sted er o s e sosi s m
d i s re
ersom e sk
t ik e Vik ti
i et erte i
d et komm ese ter som
erer som e
o e ri ers e es re o s m i ssted m e sette s ke set
ks o itete
Med dette mener vi for det første at e m s ke s m e est m i
ks o er t est
m i kt rer r ode r
er or o der r ke o es ke Vik o k trekker o k o
ike
ks o er eriker er dre o idr r ti t r o k rst er der i ett re d e er
de gjerne til flere.
k e
Vik ti
i et odt
ere de komm ese ter som o e es som et hjerte i
bygda m o ks ti k t i st rkes de e om steds t ik i s rosesse
r ktiske
rem o ode sosi e o k t re e o e e ser som ir et hjerte for dette stedet!”
Fra Kommunedelplan for Sundvollen siteres:
-

Målet for planen er å styrke Sundvollen som tettsted uten å konkurrere med Vik.
Den barrieren som E16 har utgjort vil bli borte når ny E16 er ferdigstillt
Utviklingen må vurderes i forhold til at Vik skal være kommunesentrum.
Landskapet vil påvirkes av utbyggingstiltak, særlig I ormåder som idag ikke er bygd ut.
Landskapet er viden kjent for sin praktfulle utsikt fra Krokkleiva og Kongens Utsikt både
idag og I historisk sammenheng med Krokkleiva og den gamle Bergenske Kongevei som
passerte Krokkleiva og Sundvollen.

Hole kommune har også fått utført en egen analyse som sammenlikner stasjon på Sundvollen eller
Vik:

VISTA Analyse AS 2014. «Nytt stoppested i Hole – konsekvenser for befolkning, næring
og tettstedsutvikling».
Konklusjonen er som følger:

6.4.1 Sundvollen eller Vik stasjon?
det største potensialet for utvikling mot en byvekst. Denne analysen har ikk
og det er da naturlig at denne utviklingen fortsetter her. Det er viktig at det rundt en ny
stasjon utvikles for byvekst og urban struktur. Tetthet, kompakthet og agglomerasjon av
virksomhet er en forutsetning for vekst og utvikling. Dersom dette er mulig i Vik vil dagens
kommunesenter være best egnet for banetilknytning i Hole og en stasjon i Vik vil stimulere til
ytterligere boligetterspørsel.
Veileder for By og Tettstedsutvikling 2001
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Jernbaneverkets silingsrapport henviser selv til denne veileder som lister opp 15 fuksjoner som
definerer servicetilbud i et senter. 11 av disse er på Vik. 3 av disse er på Sundvollen. Dette bekrefter
at Vik har det beste grunnlaget for videreutvikling.

Fra Hole Høyres valgprogram siteres følgende:
Tettstedsutvikling
Hole Høyre vil i kommende kommunestyreperiode videreutvikle og styrke Vik som kommunesentrum.
D
”T
”
Oppsummering:
Det eneste forenlige med kommunens dokumenterbare analyser, vedtak og planer er at:
Vik velges dersom man skal ha stoppested i Hole. I forlengelsen av dette gir det seg selv at kryssing
av Kroksundet må skje med felles kryssing ved Rørvik. Det kan virke som at kommunen har glemt en
del av sitt arbeid og politiske forpliktelser overfor velgerne. Dette må JBV/SVV være klar over i sitt
videre arbeid.
3. Mulighet for befolkningstetthet, en av forutsetningene for stasjonsvalg.
En forutsetning for stasjonsplassering er mulighetene for befolkningsvekst. Dette er i silingsrapporten
vurdert til å være Sundvollen. Dette resultatet behøver ikke være korrekt av følgende årsaker:
1. Området rundt en eventuell stasjonsplassering på Vik er vurdert ut fra et «kake stykke» på
ca 25-30 % av området rundt stasjonen.
2. Området rundt en eventuell stasjon på Sundvollen er 100% av området/landet rundt.
Spørsmålet er hvilke rammer Norconsult har jobbet ut i fra. Per d.d. har det ikke lykkes å komme i
kontakt med John-Morten Landrø, Kommuneplanlegger i Hole Kommune på direkte spørsmål om
hvor Norconsult har fått planskisser, planavgrensinger og andre rammer fra. Muligheter for
befolkningsveksten er tatt utgangspunkt i et predefinert område og det er ikke like forutsetninger.
Man burde satt passeren i stasjonsplasseringen og sett på alle muligheter innenfor den radiusen. I
forhold til hvilket område som er vurdert på Vik er det ca 75% av denne radiusen som er utelatt.
Hvorfor vites ikke, det er i muntlig samtale med Ordfører Per Berger 16.3.15 flere områder som
kunne vært med i arealskissen over mulige fortetningsområder på Vik.
Det er ifølge John-Morten Landrø, Hole Kommune, mulig å oppnå den samme befolkningstettheten
på Vik som på Sundvollen (personlig kommunikasjon, 4.3.15). Derved faller argumentet med at
stasjonen bør ligge på Sundvollen pga. størst befolkningstetthet, bort, noe som har ligget til grunn for
vurderingene til nå. Er dette formidlet til Norconsult/JBV/SVV?
Jeg vil videre peke på at JBV/SVV ikke har de nødvendige arealene de trenger for en stasjonsløsning
eller boligområder i tilknytning til en stasjon i Sundvollen bukta. Her må JBV/SVV enten kjøpe eller
ekspropriere områder i tillegg til å opparbeide seg et landfast område som ikke eksisterer i dag. For
en stasjonsløsning på Vik er det området til stasjonsplasseringen som må tilegnes, resten av
boligområdet ligger til rette.
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Hvis man mot formodning likevel bruker tilgjengelig data publisert i Vista Analyse AS sin rapport
«Nytt stoppested i Hole – konsekvenser for befolkning, næring og tettstedsutvikling» s.32 og legger
sammen befolkingen som naturlig sokner til Vik er det ca. 4367 mennesker i 2014. Med 2700 nye
bosatte på Vik, jf silingsrapporten s.35 blir det ca. 6767 mennesker som sokner til Vik.
Dagens befolkningstall som naturlig sokner til Sundvollen (og da tar vi med helt syd til
Nes/Sønsterud) er ca. 1866. Hvis vi legger til 3700 nye bosatte på Sundvollen jf. silingsrapporten s.35
blir det ca. 5318 personer som sokner til Sundvollen.
Dette viser at det til tross for en stor befolkningsvekst på Sundvollen vil hovedtyngden av
befolkningen sokne til Vik.
Utfylling av Sundvollvika nødvendig for en mulig stasjonsplassering og for kjernebebyggelse.
Undertegnede har i samtale med Kommunen 4.3.15 stilt spørsmål rundt nettopp dette og hvorfor
utfylling av VIKs vika ikke er skissert. Det var blitt brakt opp i tidligere anledning, men da fikk
kommunen beskjed om å ikke å røre denne strandlinjen fordi den er skulle inngå i verneplanen. På
side 65 i silingsrapporten står det at «Kroksund er en del av verneplanen for vassdrag. Nasjonale
retningslinjer tilsier at inngrep i områder med slik status skal unngås selv om vernet er knyttet til
vassdragsregulering og kraftproduksjon. Med hensyn til annen foreslått verneplan for Tyrifjorden
hører resten av Kroksund med i en større lanskapsøkologisk sammenheng med TyrifjordenSteinsfjorden».
Det kan virke som at en foreslått verneplan for Tyrifjorden, som ennå ikke er vedtatt, skal hindre en
utfylling av Viks vika, mens et stort inngrep med stasjonsfylling på Sundvollen er akseptabelt, dette
også til tross for den store landskapsendringen det vil medføre og «point of no return» for en videre
åpning av sundet mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden.
Videre på side 71 i silingsrapporten står det at «Sundvollens kulturverdier er knyttet til
samferdselshistorie og at det er viktig å beholde de topografiske trekkene i landskapet som gjør
denne historien lesbar. Dette er f.eks. Sundøya som øy og strandlinjen i bukten på Sundvollen».
Ved å fylle ut hele bukten i Sundvollen vil all topografiske trekk gå tapt som over sies å være viktig å
bevare. Dette er selvmotsigende!
4. Ikke prissatte verdier
Her sammenlikner jeg kun i delstrekning 2, felles kryssing vei/bane av sundet mellom RørvikThiistangen og delt kryssing med vei Rørvik og bane over Sundvollen. Lang veibro fra Elstangen har
jeg valgt å se bort ifra i og med at det ikke er en aktuell linje. Jeg velger også ikke å drøfte ikkeprissatte verdier fra Vik-Bymoen i og med at den skal gå i tunell.
Stasjon Vik
Konsekvens
Landskap
Naturmiljø
Kultur
Nærmiljø og
friluftsliv
Omfang og
konsekvens
Naturresurser

Liten neg
Ingen til liten neg
Ingen
Ingen

Stasjon
Sundvollen
Konsekvens
Middels neg.
Middels neg.
Middels neg.
Middels til stor
negativ

Kryssing RR
(felles)
konsekvens
Middels til sterk
Liten til middels
Liten negativ
Liten til middels

Kryssing RS (delt)
Konsekvens

Liten til middels
negativ
Liten

Middels negativ

Liten til middels
Middels
Middels negativ
Middels

Liten
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Landskap:
Delt løsning beskrives å ha liten til middels negativ konsekvens, mens felleskryssing er beskrevet til
middels til sterk negativ konsekvens for landskapsbildet. At en by- utvikling på Sundvollen vil ha
positivt fortegn i forhold til dagens situasjon kan diskuteres. Hvis vi ser bort i fra tolkningen av
positivt fortegn for landskapsbilde med by bilde på Sundvollen sitter vi igjen med at felles løsning
Rørvik-Thiistangen både for vei og bane er totalt sett det beste i forhold til de ikke-prissatte verdier.
Er virkelig en by-utvikling som blir lagt i helt jomfruelig natur betraktet som bedre enn det
autentiske? Og derfor vil vippe de ikke-prissatte verdier i favør av en delt kryssing? Som vi ser av
tabellen vil en delt løsning ha flere middels negativ konsekvens enn en felles kryssning.
Jeg vil minne om at utsikten fra Kongens Utsikt er viden kjent for sin utsikt.
I Skilling-Magazin fra 1863 finner vi følgende beskrivelse av en tur til Ringerike: «Deretter er det tid
ok ti
ese Ko e s Utsikt … Før man aner det står man på stedet. Her er oppført et stillas,
hvorfra det er en henrivende utsikt over hele det smilende Ringerike med Gausta og Norefjell som
bakgrunn»
Påpeker også at i tabellen over de 6 områdene over kulturmiljø i delstrekning 2 har Sundvollen (KM4)
grad STOR verdi, alle de andre sonene har fått grad LITEN.
I og med at de ikke-prissatte verdiene skal også veie i den totale vurderingen ber jeg om at min
drøfting av dette blir merket og at kryssing av bane ved Sundvollen- Sundøya blir nedprioritert
fremfor en kryssing med veg/bane fra Rørvik til Thiistangen.
Silingsrapport s. 79. Krysningsstedet over Kroksund er, og har gjennom historien vært et viktig
knutepunkt. Her smalner fjorden inn, og øyene har gjort det mulig å bygge bro over sundet. Sporene
fra ulike faser av den samferdselshistoriske utviklingen er bevart og er svært lesbare i terrenget. Den
nye infrastrukturen – bane og stasjon med tettstedsutvikling – vil være en videreutvikling og
etableres av delvis samme årsaker som tidligere samferdsel. For de antikvariske myndighetene er det
vesentlig at dette ikke sletter sporene av tidligere samferdsel, men tilpasses på en måte som tar
bevarer dagens lesbarhet av samferdselshistorien. Dette innebærer blant annet at opprinnelig
topografi som Sundøya og strandlinjen langs Sundvollen bevares i størst mulig grad slik at den
historiske lesbarheten ikke går tapt, og at ny bro og stasjon utformes på en måte som tar hensyn til
eksisterende bro og veg.
5. Billedmanipulering
Jeg vil til slutt skyte inn at dersom bildene som er laget over nå-dagens situasjon over Sundvollen
har gitt inntrykk av at bukten er grunn så er dette feil. Det må påpekes at det ser ganske
annerledes ut. For det første finnes det så å si ikke noe grantrær, det er dominerende bjerketrær
og det er slett ikke skog, men åpent. Bildet på side viser skog helt ut i vannet noe som kan virke
fortettende. Den vil se grunnere ut pga. utfylling med steinmasser rundt Sundøya og båthavna
som også tar plass. Det ser derved muligens «ryddigere» ut når disse er fjernet og erstattet med
rette bygninger og grøntareal. Men det betyr ikke at det er bedre med by enn med uberørt natur
langs strandlinjen syd for Sundvollen. Bildene gjengir ikke en reell sannhet over dagens situasjon.
Total oppsummering:
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På bakgrunn av punkt 1-5 ligger det en åpning for vurdering av Vik som stasjonssted for
Ringeriksbanen gjennom Hole.

Med vennlig hilsen

Ingeborg Bech
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Jernbaneverket
P.B. 2350
2308 Hamar

Dato 27.03.15

Stasjonsplassering
Det er et punkt i silingsrapporten som synes ufullstendig utredet. Dette gjelder
stasjonsplasseringen i Hole. Lars Chr. Stendal uttalte i møte den 16.03. at slike
vurderinger i liten grad gjøres av JBV og faller utenfor dets mandat. Her er det
kommunens innspill som veier tyngst såfremt løsningen er grunnleggende
akseptabel for JBV. Kommunens ønske er derfor av stor viktighet i denne saken
og Hole skal har ønsket Sundvollen som stasjonssted (se JBV`s presentasjon fra
allmøte 16.03.15.
Det er opprettet en referansegruppe på overordnet plan der kommunen har
deltatt med 4 medlemmer (to politikere og to fra administrasjonen). Det er
avholdt 3 møter .
Ikke i noe møtereferat står å lese at at Hole Kommune ønsker stasjon på
Sundvollen så hvordan ønsket er formidlet er uklart.
JBV har likevel lagt Hole Kommunes ønsker til grunn for sin videre behandling av
saken og konkludert i samsvar med ønsket på silingsmøte den 06.01.15.
Den 09.01.15 blir det deretter allment kjent at valget er falt på Sundvollen idet
vertskapet på Sundvolden Hotell står frem i Ringerikes Blad og informerer om
det 3 uker før silingsrapporten er fremlagt og 3 dager etter at silingsmøtet er
avholdt. Denne lekkasjen fra JBV har skapt forundring lokalt.
Hvem er Hole Kommune?
At Hole Kommunes stemme i beslutningen om stasjonsplassering veier tungt
skulle bare mangle. Spørsmålet er imidlertid: Hvem er Hole Kommune?
I beste fall er Holes ønske basert på enighet blant 4 personer. I verste fall er
ønsket basert meningen til èn enkeltperson. Dette ansvaret er for stort til å hvile
på noen få personers skuldre. Uansett er ikke Holes ønske om stasjonsplassering
politisk eller faglig forankret og det må betraktes som en personlige preferanse
fra et eller flere av gruppemedlemmene (mail Bjørlykke 27.03.15). Resultatet
ved en annen sammensetning av gruppen kunne vært annerledes basert på f.eks
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eget bosted, arbeidssituasjon, forbindelse til lokale næringsdrivende eller andre
forhold.
Det som er klart rundt dette er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Gruppens ønske var ikke kjent for formannskapet
Gruppens ønske var ikke kjent for kommunestyret
Gruppens ønske var ikke kjent for varaordfører i Hole (se vedlegg)
Gruppens ønske er ikke forankret i kommuneplanen
Gruppens ønske er i strid med Hole Høyres valgprogram (der begge
politikere tilhører – program vedlagt).
6. Gruppens ønske er i strid med samtlige rapporter kommunen har
innhentet i forbindelse med vurderinger av senter i Hole
Argumenter som taler mot Sundvollen som stasjonssted:
-

-

Dersom det vedtas stasjon På Sundvollen vil Sundvollen bytte plass med
Vik som kommunens tyngdepunkt og senter til tross for sin geografiske
plassering.
Vik skal være kommunesentrum i henhold til kommuneplanen.
Sundvollen skal i henhold til planen ikke konkurrere med Vik.
Kommuneplanen har støtte i 3 rapporter innhentet av Hole Kommune:
(NiBR 2010, Rambøll 2012, Rambøll 2011) .
Èn rapport - VISTA Analyse 2014 gjør en vurdering av Vik eller
Sundvollen som stasjonssted og konkluderer med VIK.
Vik er det historiske kommunesenteret i Hole
Basert på Veileder for By - og Tettstedsutvikling 2001 som
silingsrapporten henviser til har Vik pr. i dag 11 av 15 elementer som
listes opp for et godt tettsted. Sundvollen har 3. Vik har alt Sundvollen
har med et unntak: hotell.
Vik har en påbegynt urban bebyggelse som det er riktig å videreføre og
forsterke.
Vik er et geografisk midtpunkt i Hole (se vedlegg) som har potensial til å
betjene hele bygda. Sundvollen ligger nærmere ytterkanten og vil
medføre betydelig handelslekkasje til Hønefoss fra store deler av bygda
heriblant Vik, Steinsåsen, Røyse, Helgelandsmoen og Steinsfjerdingen.

Jernbaneverkets samfunnsansvar
JBV bør se det som sitt ansvar, som samfunnsutvikler, å bidra til en utvikling til
beste for en bygd som står i ferd med å gjennomgå en total transformasjon som
følge av jernbane og stasjon. Hovedfokus har vært på trassèvalg og liten vekt har
vært lagt på byutvikling/tettstedsutvikling og kommuneutvikling generelt.
Valget av stasjon er av stor betydning for bygdas fremtidige utvikling. I dette
tilfellet vet JBV at det er enkeltpersoner som har ytret et ønske og at det ikke er
faglig begrunnet. I lys av dette burde kommunens ønske tillegges mindre vekt.
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Det oppfordres til at JBV legger hovedvekt på profesjonelle vurderinger med
hensyn til stasjonsvalg og innvirkning på bygda. Det oppfordres til at det i det
videre arbeidet gjøres grundige vurderinger som sikrer at stasjonsvalget er
riktig uavhengig av kommunens ønske.
Utgangspunktet bør være kommunens årelange arbeid for utvikling av Vik som
tettsted og alle de rapporter som støtter dette. Kommunestyrets beslutning om
vedtak av Sundvollen som stasjonssted bør vurderes i lys av sakens
kompleksitet, tilgjengelig tid og informasjon samt et stort press fra alle hold for
ikke å forsinke prosessen.
Øvrige betraktninger
Jeg er kjent med at kommunestyret oppfatter lang tunnel under Gjesvold som
utelukket dersom Vik velges som stasjonsområde. Dette medfører ikke riktighet
(mail fra Gert Myren den 26.03.15) og er etter min mening en alvorlig
misforståelse som alene gjør det ”umulig” for et kommunestyret å gå inn for Vik
som stasjonssted (mail fra varaordfører Sjur Tandberg 26.03.15).
Det er videre et faktum at matebusser og annen befordring vil foregå på det
eksisterende veinett rundt i bygda (mail fra Gert Myhren 27.03.15) og ikke via
nye E16. Avkjøring til Vik er derfor ikke påkrevet for effektiv knutepunktstrafikk
og veien behøver derfor ikke dukke opp i dagen. Det er videre et faktum at
jernbanestasjon på Vik kan nedsenkes (telefonsamtale Bjørlykke februar 2015).
Vedlegger også kart over kommunen med Vik som geografisk midtpunkt som i f
vil være i stand til å betjene hele kommunen med redusert handelslekkasje til
Hønefoss som en konsekvens.
Siste store samferdselsprosjekt etterlot Vik med en barriere mot fjorden. I
ettertid er området utbygget med en lite strukturert og ufullstendig
sentrumsbebyggelse. Å etterlate Vik i denne tilstanden blir en innrømmelse av
at kommunen gir opp stedet fremfor endelig å gi Vik det løftet stedet fortjener og
ruste det opp og utvikle det ferdig i henhold til intensjonen.
Vil også påpeke svakheter i kommunens arealmessige input til JBV/Norconsult.
Kommunen har lagt til grunn områder som ikke eksisterer (utfylling i fjorden) og
områder som ikke er ønsket for utvikling til bolig og næring på Sundvollen.
Store deler av sentrumsområdet på Sundvollen er, i henhold til silingsrapporten,
foreslått lagt på èn enkelt eiendom. I tillegg til riving av den historiske
hovedbygningen på samme eiendom -Nedre Sundvollen (Sundland) fra 1700
tallet.
På Vik er landbruksjord ”fredet” til tross for sin bymessige beliggenhet. Å verne
landbruksjord er naturligvis et sterkt nasjonalt ønske men i forbindelse med et
samferdselsprosjekt av denne dimensjonen og bærekraftig byutvikling bør dette
revurderes. Særlig dersom motstykket er å rive historiske eiendommer og fylle
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igjen Sundvollvika med de potensielle hindringer dette kan skape for
vannutskiftning i Steinsfjorden i fremtiden.
Å verne landbruksjord i et bysentrum er hemmende for en god utvikling.
Alternativer med opparbeidelse av ny landbruksjord i Hole/Ringerike på
skoggrunn eller utfylling av dalsøkk kan være avbøtende tiltak.

Konklusjon:
Holes nye sentrum vil bli der jernbanestasjonen er. Valget er derfor av
største betydning for bygda og JBV må se det som sitt ansvar å sørge for at
valget er riktig forankret og at skisserte muligheter er realiserbare før
prosessen går videre.
Med ønske om en god prosess til beste for Hole Kommune som helhet.

Med vennlig hilsen
Anders Bjerke
Libakke Gård
3530 Røyse
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Anders Bjerke <anders@eiendomsselskapet.no>
27. mars 2015 23:53
Postmottak Jernbaneverket
vedlegg til høringsuttalelse
Høringsinnspill vedlegg_0001.pdf

Vedlegg til høringsuttalelse sendt 27.03. vedr.Ringeriksbanen.
Sendt av: Anders Bjerke, Libakke Gård 3530 Røyse

23.03.15, 08.05
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ib@hesteklinikken.no

Fra:

Dato:

Til:
Emne:

"Myhren Gert" <gert.myhren@vegvesen.no>

24.marc2015 13:06

<ib@hesteklinikken.no>
Re: E16lbane

Hei igjen!

v6r utredning ligger det ikke noen nodvendig forutsetning om vegkryss ved Vik dersom
stasjonen legges der.
I

Mvh
Gert Myhren
Sendt fra min iPhone

> Den 24. mars 2015 kl.

11.,28 skrev

"ib@hesteklirrikken.nc" <ib@h*steklinikken.no>:

> Hei Gert
> Takk for rask tilbakemelding. Som du sier ligger det ingen faringer i materialet om det det
m5 vere kryss p5 E16 ved Vik dersom stasjonen er pA Vik. Er det da 5 tolke at prosjektet
ikke har vurdert en E16 krysslasning i dagen pi Vik som en nodvendighet for 5 anlegge
stasjon p5 Vik?
> Vennlig hilsen lngeborg Bech

,

-----Opprinnelig melding----- From: Myhren Gert

> Sent: Tuesday, March 24,2A15 9:38 AM
> To: i b,@heslekll nlkken&q
> Cc: Bjarlykke Cecilie
> Subject: Re: E16/bane

> Hei!
> I materialet vi har utarbeidet ligger det ikke noen foringer om at det mi vere kryss
E16 ved Vik dersom stasjonen er p5 Vik.

pA

> Pil den andre siden er det klart at hvis stasjonen legges p5 Vik, vil Vik bli et knutepunkt
derdet kan vere onskelig ogs6 med god tilknytning til den nye E16.
> Med vennlig hilsen
> Gert Myhren
> Sendt fra min iPhone

27.03.20ts
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> Den 24. mars
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5 kl. 08:01 skrev "ib@hesteklinikken"nm< rnailts:ih@hesteklinlkk*n.no>
< i b@ hestekl i n ikken.no < mai ltpjb# hest*J ini kken"ilp-> > :
201

"

> Hei Gert
> Det synes 5 vare en oppfatning at dersom togstasjon skal legges pA Vik mA det ogsi
vare av(aring fra nye E16 til Vik. Kan du redegjare for dette?
> Ha en fin dag!
> Vennlig hilsen
> lngeborg Bech

27.03.20t5
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ib@hesteklinikken.no
Fra:

Dato:
Til:
Kopi:

Emne:

"SjurTandberg"<sjur.tandberg@politiet.no>
26. mars 2015 09:51
<ib(@hesteklinikken.no>

<ordforer@hole.kommune.no>
SV:Ringeriksbanen

Hei, Ingeborg
Det er helt ukjent for meg at Hole kommune far 23.3. har gitt uttrykk for et onske om hvor en
stasjon skal plasseres. Det er ikke fattet noen beslutning om dette fgr i siste kommunestyre.
Men det har det siste Sret vert flere moter b8ae i regi av Samferdselsdepartementet, SVV og
JBV der hele kommunestyret eller formannskapet har vart invitert. Flere av disse mOtene har
vert Spne og med presse tilstede. Meningsutvekslingene pB motene er det neppe fort noe
referat fra. De lokalpolitikerne som har uttalt seg har gjort det som enkeltpersoner, og verken
pE vegne av et politisk parti eller kommunen. Det bildet jeg sitter med er at et samlet
kommunestyre var glade for at veivesenet gikk inn for tunnel under Vik og at det samme burde
skje med jernbanen. Det utelukker stasjon pE Vit<. Kommunen v/ ardfgrer, leder av plan- og
miljostyret og planavdelingen har ogs8 vert med i ulike arbeids- og referansegrupper. Dersom
JBV har gitt uttrykk for at Hole har hatt et onske om stasjonsplassering ffir 23.3., sB mB det
bygge pB :nVs inntrykk fra de motene vi har hatt sammen, og fBr st8 for JBVs egen regning.

Kommunen har ikke tatt initiativ til noen analyse av hva som er den beste stasjonslosningen.
For mitt vedkommende er det heller ikke ngdvendig. Jeg kommer til $ klempe for vei/bane i
tunnel under Gjesval&sen/Vik sB lenge jeg har noen innflytelse pB dette. Da blir de eneste to
alternativene stasjon p3 ostsiden av Tyrifjorden eller ingen stasjon i Hole.
Jeg hadde regnet med at en eventuell stasjon ville komme i omrSdet Elstangen/Rgrvik og hadde
ikke i tankene en losning med jernbane over Sundoya. Det har jeg ikke h6rt noen i
kommunestyret eller komrnunen snakke omffrr losningen ble lansert av JBV. Personlig tror jeg
dette er den losningen som gjor minst skade nSOe p3 natur og eksisterende bomiljaer - spesielt
dersom vi f8r en losning der jernbanen kommer ut under "gamleskolen", over fotballbanen, p3
nordsiden av Sundoya og inn i Ssen nord for det gamle sykehjemmet. SVV har hele tiden gitt
klar beskjed om at slike justeringer i forhold til de skisser som er laget er det rom for.

Etter anbefalingen fra JW og behandlingen i kommunestyret tror jeg jernbanetraseen kommer
over Sundgya (dersom jernbanen blir bygget, da). Men prisen for at toget skal stoppe der kan
bli for hry. Jeg har ikke registrert et CInske hos noen partier om en vekst som er serlig hgyere
enn den vi har hatt de siste 3rene. Dersom det fgrer til at IBV ikke Onsker 3 bygge stasjonen
pga manglende kundegrunnlag, s3 velger jeg heller bort stasjonen.

ordforeren f8r kopi av denne mailen, og f8r supplere dersom det er mer 3 tilfoye.
Hilsen

Sjur Tandberg

Fra : ib@hesteklinikken. no Imailto: ib@ hesteklinikken, no]
Sendt: 25. mars 2015 14:33
Til: Sjur Tandberg
Kopi : ordforer@hole. kommune. no
Emne: Re: Ringeriksbanen

Hei igjen!
Da skaljeg vere enda mer konkret.
Hole Kommunes onske om stasjonsvalg er formidlet til JVB/SV.

27.03_20t5
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1. Hva ligger bak vurderingen om stasjonsplassering? JBVISW sin anbefaling inntil sent i prosessen er at Vik
foretrekkes. Hva er Hole Kommune sin interesse i 5 ha det pA Sundvollen? Minner igjen om at dette er en helt
annen plasseringe enn tiltenkt i 2002 og presset vedrorende by-utvikling ville ikke vert i det samme omridet
som tiltenkt n5. Det ville heller ikke medfort en kryssing av fjorden over Sundoya. Det var heller ingen andre
alternativer nAr banen skulle gi om Asa. Det er det nA.

i? Det formidlede snske om stasjonsplassering til JBV/SW; hvilken politisk forankring
hadde det forut for kommunestyremotet 23.3.15? Hvilke analyser, data, konsulentoppdrag stadfester at
Sundvollen er et bedre sted for en stasjonslosning enn Vik for Hole Kommune? Du kan gjerne utbrodere for
meg her.

2. Hva er det forankret

3. P6 hvilken mAte er Holes onske formidlet til JBV/SV? E-post, muntlige (telefon) samtaler, kan dette vises til
og dokumenteres?

4. Hvem i kommunestyret har vert kjent med det? Hvem av kommunestyre medlemmene har vert kjent med
at Hole Kommune har formidlet et onske om stasjonssted til JBV/SW og hvem av kommunestyre
medlemmene har visst at Sundvollen ble foretrukket av Hole Kommune?
Hvis du ikke har svarene foreslir jeg at du sender det videre til ordforeren som har
referansegruppen pA overordnet nivA.

vert med

i

Vennlig hilsen lngeborg Bech.

From: Sjur Tandberq
Sent: Wednesday, March 25, 2015 t:47
To: mailto : ib@hesteklin ikken. no

PM

Cc: ordforer@hole. kommune. no

Subject: SV: Ringeriksbanen
Hei igjen
Da har jeg Spenbart ikke forst8tt sporsm8lene dine. Fint om du kan vaere mer konkret.

Grunnen til at jeg minnet orn at kommunen i 10 * 15 3r har vert innstilt pB 3 ha stasjon
Sundvollen er at du i media har tatt til orde for at stasjonen bor vere p& Vit<.

pE

Vennlig hilsen
Sjur Tandberg
Fra : ib@hesteklinikken. no [mailto: ib@hesteklinikken. no]
Sendt: 25. mars 2015 12:56
Til: Sjur Tandberg
Kopi : ordforer@hole. kommune, no
Emne: Re: Ringeriksbanen
HeiSjur
Jeg leser hva du skriver, men du har ikke besvart sporsmilene mine. Ber om at du besvarer dem snarest.
Hvis man skal vise til gammel klokskap sA vil jeg peke p6 folgende; i 2002 ble Asa traseen vedtatt med
stasjonsplassering ved siden av Sundvollen Oppvekstsenter. Denne linjen gikk i en helt annen retning og er
innlemmet i et heli annet vedtak (Kommunedeiplan for Bergensbanens forkortelse- Ringeriksbanen, Asa,
1999). Det er ikke ensbetydende med en stasjonsplassering pA en opparbeidet tomt i vannet i Sundvollen
bukta. Det ble ogsi utarbeidet en kommunedelplan for Bergensbanens forkortelse- Ringeriksbanen, Korridor
over Kroksund som klart viser at kryssingen skulle gA fra Rorvik-Thiistangen.

27.03.20t5
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Med vennlig hilsen

lngeborg Bech

From: Siur Tandberq
Sent: Wednesday, March 25,2015 L2:17
To: mailto: ibG)hesteklinikken.no

PM

Cc: 'Per Raqnvald Berqer'

Subject: SV: Ringeriksbanen
Hei Ingeborg

Kommunestyret behandlet rapporten fra SV\//JBV p3 mandag. Jeg legger ved det vedtaket som
ble fattet med 20 mot 2 stemmer (SV, Venstre). Vedtaket er sendt SWIJBV.
Hele kommunestyret er s8ledes kjent med vedtaket og at det er sendt JBVISVV.
Et samlet kommunestyre onsker ikke stoppested pB Vit<. Vi ser det som en stor seier at
JBVISW foresl&r bane- og veitraseen lagt under Vik. Stoppested p3 Sundvollen ble vedtatt av
kommunestyret allerede i 2002 (tror jeg) i forbindelse med den forrige behandlingen av
Ringeriksbanen.
Med vennlig hilsen
Sjur Tandberg
varaordf@rer
Fra : b@ hestekl in kken. no [ma ilto r ib@
Sendt: 25. mars 2015 10:56
i

i

hestekl inikken no]

Til : ordforer@hole. kommune,no
Kopi: Sjur Tandberg
Emne: Ringeriksbanen

TilOrdfsrer
Legger til grunn underlaget som ble sendt til kommunestyremedlemmer i forkant av kommunestyre 23.3.15.
den forbindelsen reiser jeg noen sporsmil.

I

Hole Kommunes onske om stasjonsvalg er formidlet til JVB/SV.
1. Hva ligger bak vurderingen?

2. Hva er det forankret i?
3. PA hvilken mAte er Holes onske formidlet til JBV/SV?
4. Hvem i kommunestyret har vert kjent med det?
Ber om et raskt svar pA dettel

Med vennlig hilsen

lngeborg Bech

27.03.20t5
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ib@hesteklinikken.no

Fra:
Dato:
Til:

Emne:

"JanEgilLyng"<jan.egil@probuscoaching.no>
23. mars2015 16:24
<ib@hesteklinikken.no>
SV: Underlag til kommunestyremste23.03.l5

Hei
Er som snarest hjemom f0r det er tid for kor*nnunestyremote. Har skummet igjennom det du har sendt,
sikkert uten * fd med meg alt. Har bare lyst til fr kommentere at en stasjon pfr Vik, vil f6re til at bfrde bane og
vei vil 96 i dagen der hvor vi n* har oppn*dd tunnel frem til Kjelterberget. Det trCIr jeg vi ikke er tjent med.

Hilsen Jan

tgil Lyng

Fra: ib@hesteklinikken.no fmailto:ib@hesteklinikken.no]
Sendt: 23. mars 2015 t3:26
Til: ordforer@hole.kommune.no; sjur.tandberg@politiet.no; christopher.wand@hoyre.no;
trinesolheimB5@hotmail.com; hbrandsaas@revisornett.no; toresolh@online.no; nils.tv@online.no;
jan.egil@probuscoaching.no; kristinlund.leivestad@statkraft.noi pcg@orehagen.no; helgban@online.no;
dkandela@online.no
Kopi : pal.mannsverk@ ringblad. no
Emne: Underlag til kommunestyremote 23.03.15
Hei
I forbindelse med dagens kommunestyremote tillater jeg meg 5 sende en oppsummering vedrorende en
eventuell stasjonsplassering i Hole. Hiper det kan vare til nytte og interesse.

Vennlig hilsen
lngeborg Bech

27.03.20t5

bSide 1 av
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ib@hesteklinikken.no

Fra:
Dato:
Til:
Kopi:
Emne:

"MyhrenGert"<gert.myhren@vegvesen.no>
27. mars2015 10:20
<ib(@hesteklinikken.no>

<Cecilie.Bjorlykke(@jbv.no>
SV: El6lbane

Hei igjen!

Vi har ikke sett pi hvordan det fremtidige lokale busstilbudet kan bli i Hole. Her vil
Buskerud fylkeskommune og kommunen vere viktige parter.
En nyjernbanestasjon i Hole vil vare etviktig knutepunkt, og det synes sannsynlig at det
lokale busstilbudet vil blijustert slik at tilgjengeligheten til stasjonen med buss blir s5 god
som mulig.

Den nye E16 er nok fzrst og fremst aktuell tras6 for ekspressbusser/langdistansebusser.

Vi har ikke sett p5 hvor stort areal busser, taxi og andre tilbringer-muligheter til stasjonen vil
trenge.
Mvh
Gert

-----Opprinnelig melding----ra: i &j$jrcs{e&lin kkefi , r'fr [ma i lto:
Sendt: 26. mars 2015 14:13
Til: Myhren Gert
F

r

i

b@

heste kl i n i kke

n.

no]

Emne: Re: E16/bane
Hei Gert
Jeg har ytterligere noen spursmSl.
Skal matebussene bruke eksisterende veinett rundt i bygda eller ny E16? Hvor stort areal
ansl6r du er nodvendig for matebusser/taxi/andre befordringsmidler ved knutepunktet?
Takker for svar!

Vennlig hilsen lngeborg Bech

-----Opprinnelig melding----From: Myhren Gert
Sent: Wednesday, March 25,2015 12:29 PM
To: ib&heslekllqikl$+"np
Cc Bjarlykke Cecilie

27.03.2015
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Siri Berrefjord og
Christopher Hals Gylseth
Fredenshavn
Froksmoen 3
3512 Hønefoss
Jernbaneverket og Statens Vegvesen

Fredenshavn 26.03.15

Høringsuttalelse om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss
Vi har lest de siste rapportene i forbindelse med utbygging av ny E-16 og
Ringeriksbanen, og har flere innsigelser når det gjelder traseer og måten innstillingene i
silingsrapporten har blitt ”silt” frem på.
Vi bor mellom Norderhov og Helgelandsmoen og eiendommen vår grenser inn mot det
Ramsar-vernede området i Lamyra. Vi har siden vi flyttet hit i 1997 med bekymring sett
hvordan private næringsinteresser har gått foran natur- og friluftsinteresser i dette
området som er befolkningen i Hole og Ringerikes nærmeste store rekreasjonsområde.
Alle de tre traseene som er foreslått mellom Vik og Hønefoss vil for alltid ødelegge dette
området.
I særdeleshet Busund og Monserud, men også traseen over Helgelandsmoen.
Både Busund og Monserud vil ødelegge viktige Ramsar-vernede våtmarksområder,
gammelt kulturlandskap og landbruksområder som i helhet utgjør dette viktige
rekreasjonsområdet, som også er den siste gjenværende korridoren for ville dyr mellom
Krokskogen og Holleia.
Det er forventet en formidabel befolkningsvekst i vår region når Ringeriksbanen
kommer, og med det i tankene er det ennå viktigere at man bevarer de få områdene for
rekreasjon og friluftsliv som er igjen i distriktet.
Helgelandsmo-traseen vil ha en noe mindre ødeleggende virkning på dette området,
men vil ødelegge store våtmarksområder etter kryssing av Storelva, samt ødelegge store
deler av Prestmoen ved Snyta, som er det andre rekreasjonsområdet i vårt nærområde
med en viss utstrekning.
Å velge mellom disse tre alternativene er som å velge mellom pest eller kolera.
Og det er her innsigelsene til selve silingsrapporten kommer. Som det sies i rapporten så
påpekes viktigheten av å komme fort i gang. Det kan dermed virke som man har kuttet
de alternativene som ikke er tilstrekkelig utredet. Dette går ikke an. Å tenke langsiktig er
ikke å tenke 10 år, det er å tenke 30 eller 50 eller 100 år frem i tid.
Skal det bygges for fremtiden må vi ta den tiden det trengs for å finne det beste
alternativet. Det er forståelig at man ønsker å samordne planleggingen for vei og bane,
men dette er ikke strengt tatt nødvendig. Og selv om man samordner trenger man ikke
velge den samme traseen for vei og bane. At det vil spare mye penger er mulig, men er
det dette som skal få legge avførende føringer i en så viktig sak?
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Om banen til Bergen blir bygget her, vil det forhåpentligvis føre til at mye av
godstransporten kan flyttes til banen, samt at mye av den daglige persontrafikken til og
fra Oslo kan gjøres med tog. Det vil dermed bli mindre trykk på E-16 og man kan
muligens nøye seg med å utvide den veitraseen som er i dag. Et av argumentene mot
denne traseen, som har blitt silt bort, er at man vil legge beslag på mye matjord over
Steinssletta. Men det er jo helt klart at man vil legge beslag på mye mer areal om man
velger en helt ny trasé!
For alle oss som bor her er det helt tydelig når det er overbelastning på E-16 gjennom
Hole og Ringerike. Det er ved utfartstrafikk i helgene, og når trafikale problemer gjør at
godstransport kjører seg fast og man ikke kommer forbi.
Denne banen og veien har blitt utredet i lang tid, og det må gjøres noe med samferdselen
til Ringeriksregionen, men man må påse at de riktige valg blir tatt. Man kan ikke rasere
en hel bygds rekreasjonsområder og ødelegge store vernede våtmarksområder fordi det
er enklere og billigere å bygge slik. Dette er ikke et ansvarlig valg for fremtiden.
Med vennlig hilsen

Siri Berrefjord

Christopher Hals Gylseth
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

beate <beate@mo-gaard.no>
27. mars 2015 15:58
Postmottak Jernbaneverket
Bjørlykke Cecilie; gert.myhren@vegvesen.no; 'beate'; trond@mo-gaard.no
Innspill til Høringsuttalelser i fra Mo Gård Høringsuttalelser «Ringeriksbanen
og E16 Skaret-Hønefoss»
Innspill Høring Ringeringsbanen 2015.pdf; Innspill Til E16 2013 (3).doc

Hei
Vedlagte i to dokumenter vil dere finne våre innspill til Høringsuttalelser «Ringeriksbanen og E16 Skaret–
Hønefoss»
Disse to dokumenter følger hverandre hvor det som er merket ……..2015 henviser til det som er merket
……….2013.
Hvis det er problemer eller andre utfordringer ved våre vedlegg, vennligst gi oss beskjed.
Mvh
Beate og Trond

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mo Gård
Beate Moe Haugen Brørby
Mobil : 952 40 660
Telefon : 32160147
e-post : beate@mo-gaard.no
Hjemmeside : www.mo-gaard.no
Org.nr : 983 375 480
Besøksadresse :
Jørgens Moes vei 115
3512 Hønefoss
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Beate Moe Haugen Brørby og Trond Brørby
Mo Gård 180/1 e 180/4

Mo Gård 27.03.2015

Jørgen Moes vei 1 15
3512 Hønefoss

Jernbaneverket
Postboks

4350

2308 Hamar

Merknader

og innspill

til Høringsuttalelser

«Ringeriksbanen

og E16 Skaret-Hønefoss»

Vi på Mo Gård ønsker å gi tilbakemeldinger
på blå, grønn og Helgelandsmoen
korridor da blå og
grønn korridorer deler eiendommen
i 2. Vi viser fortsatt til vårt innspill ved forrige høringer
mars 2013 og oktober 2010.

Vi har valgt å ikke sende med all dokumentasjon i fra forrige høringer, men kun følgebrevet ifra
mars 2013. Vi mener at Statens Vegvesen ved Gert Myhren har denne info i fra Hole Kommune.
Det som er kritisk for vår eiendom nå er at ved vei og bane så båndlegger dere over 200 mål dyr—
ket mark hos oss- Ved grønn trase” så ligger ikke vei og bane i skogenfle-beltet
lenger, men på
dyrket mark. I tillegg til at dette området er et av Hole Kommunens
mest brukte turområder vinter og sommer samt mange andre punkter som også er av miljømessig
store verdier. Blå trase” så
blir skadene også mere enn fordoblet med tunnel munninger mm. Her blir også vår eiendom

splittet i to og vi ser det vanskelig å opprettholde dagens drift.
Vi henviser

her til vedlegg

i fra mars 2013 og våre argumenter

Vi vil oppfordre til at Jernbaneverket
og Statens Vegvesen
Jordvern, Kultur og Miljø blir førende for valg av trase’.
Vi ettersender

mer enn gjerne all vår dokumentasjon

i fra 2010 og 2013.

tar hensyn til våre argumenter

og at

i fra mars 2013 ved forespørsel.

Med hilsen
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BeateMoe HaugenBrørby og Trond Brørby
Mo Gård180/1– 180/4
JørgenMoes vei 115
3512Hønefoss

Mo Gård13.03.13

Hole Kommune
Viksveien30
3530Røyse
Merknaderog innspill til kommunedelplanog konsekvensutredning
E16 Skaret- Hønefoss
Vi på M o Gårdønskerå gi tilbakemeldingerpå blå og grønnkorridor da beggekorridorer deler
eiendommeni 2. Vi viser fortsatttil vårt innspill ved forrige høringoktober2010.
Blå korridor:
Blå korridor beslagleggeret arealpå eiendommenpå ca. 60 dekar.(sevedlagtkart) Dette området har stor kulturhistoriskverdi. ( Asbjørnsenog Moe)
Med bakgrunni punkteneunderstiller vi ossmegetkritiske til blå korridors negative
konsekvenser:
Deling av eiendom
Beslaglegningav dyrka mark
Støy
Forurensning
Beitearealer
Ride og Kjøreveierfor hest
Pilegrimsleden-gamleKongeveien
Turisme
Turgåere/ rekreasjon
Natursti
Kulturlandskap
Skiløyper
Kryssing- tilgang til eiendommenpå beggesider for alle brukere
Vilt
Nasjonaltutvalgt kulturlandskap
Beslaglagtarealgår igjennomLamyraNaturreservat
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Vi mener at alle overnevnte punkter for blå korridor er svær negative og svært belastende for alle
brukere av båndlagte areal. Vi ser ingen fremtid i vår drift ved valg av denne korridor.

Grønn korridor:
Grønn korridor beslaglegger et areal på eiendommen på ca. 85 dekar. (se vedlagt kart)
Vi ser av mange uttalelser at på grønn korridor «går det bare med skog»! Vårt innspill til dette
er at da man dyrket opp jordveien ned mot Helgelandsmoen på 1980 tallet så fikk ikke Mo Gård
lov til å dyrke mer av skogen pga klimavern sonen som ble vedtatt.
Jordsmonnet i skogen er det samme som 230 dekar dyrka mark og kan lett gjøres om matproduksjon. Dette er skog med høy bonitet og den skogen som står i dag er godt drevet gjennom flere
generasjoner og det er lagt ned en betydelig innsats i form av tid og penger i den for god avkastning i fremtiden. Den er blant annet gjødslet med helikopter i 2012 for 120.000 kr og mye av
skogbestanden er stammekvistet.
Vi kjøpte 180/4 i 2008 til godt over 5000 kroner pr dekar. Den høye prisen ble godkjent i Hole
Kommune, Skogbrukssjefen og landbrukskontoret for Hole og Ringerike med begrunnelse i at
dette området kunne utvikles til bolig eller næringsformål i framtiden.
Vi sendte innspill til arealplan høsten 2011 for å utvikle 180/4 (se vedlegg), og fikk svar først
etter gjentatte purringer desember 2012. (se vedlegg) Hole Kommune svarte i sitt brev at de ikke
ønsker å videreutvikle Moesmoen/Helgelandsmoen som område nå. Dette synes vi er beklagelig
og merkelig da det er vilje til å beslaglegge store arealer til vei.
Med bakgrunn i punktene under stiller vi oss meget kritiske til grønn korridor som deler
eiendommen i to på det bredeste område og beslaglegger dyrkbar skog.
Hele området hvor det er myr (tatt opp myr) er av grunneier bestemt, i samarbeid med Hole
Kommune, at skal brukes til eng og beiteareal til storfe med kanalen som drikkevannskilde. Det
blir lagt 30 cm med matjord på toppen slik at det blir gunstig for dyrking av eng og beiter.











Støy
Forurensning
Høyde på vei siden det er 3-5 meter til grunnvann
Ride og Kjøreveier for hest
Pilegrimsleden
Turgåere / rekreasjon
Skiløyper
Kryssing- tilgang til eiendommen på begge sider for alle brukere
Vilt
Skogsdrift

Vi mener at alle overnevnte punkter er negative og svært belastende for alle brukere av båndlagte areal.
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Vi har vanskelig for å forstå at Hole Kommunes politikere kan gå god for en utreding av 4 felts
motorvei i grønn korridor, når de for få år siden vedtok at Ringeriksbanen ikke kunne gå i samme området.

Rød Korridor:
Vi vil på det sterkeste oppfordre Hole Kommunes politikere til å ta med rød korridor på videre
konsekvensutredning. Vi kjenner til at dette tar store arealer av jordbruksareal, men det vil bli
tatt store arealer her uansett pga midtdeler og rundkjøringsprosjektet Vik-Botilrud.
Vi mener man må avvente og se hva som kommer til å være behovet når veien er bestemt til
Rørvik. Da kan behovet være helt annerledes med bakgrunn i nye veier i fra Hadelandskanten
mm.
Vi synes man skal avvente videre utredninger om 4 felts motorvei igjennom Hole Kommune
grønn og blå korridor siden man ikke har vedtatt hele Sandvika E16- Hønefoss enda.
Det er engang slik:
Vøien – Bjørum er bygd til 70km 4 felts vei.
Bjørum – Skaret er ikke ferdig prosjektert
Skaret – Rørvik er ikke ferdig prosjektert
Styggdalen-Ve er ikke påtenkt
Ramsrudshellinga (ny veien) er bygd som en vanlig vei.
Hvorfor skal Hole Kommune ha en 4 felts motorvei bygd for 100km i timen igjennom sitt flotte
landskap med alle negative konsekvenser dette gir, når det ikke er påkrevet som f.eks. VøienBjørum?

Med hilsen
Beate Moe Haugen Brørby

Vedlegg:
Kart med arealberegninger utarbeidet av Statens Vegvesen.
Innspill til Arealplan 2011 i fra Mo Gård
Situasjonskart og flyfoto av eiendom 180/4
Svar på innspill til endring av Arealplan i fra Hole Kommune

Trond Brørby
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Joern M. Hanssen <joern-h2@online.no>
27. mars 2015 22:46
Postmottak Jernbaneverket
naturvern@naturvernforbundet.no
Ringeriksbanen, uttalelse vedrørende TRASE/GRUNNFORHOLD M.M.
Flom1967Mælingenmotsør.jpg; Flom Mælingen.jpg;
Flom1995TravbaneMælingenmotnordvest.jpg;
MælingenFlom1995motsørvest.jpg; Mælingen fra nord.jpg; 1001.jpg;
1002.jpg

Hei!
E-post nummer 3, vedrørende TRASE/GRUNNFORHOLD M.M.
Som berørt av Ringeriksbanen, trasevalg "Helgelandsmoen", ønsker jeg å komme med litt informasjon
vedrørende dette valget.
(Jeg har siden jeg ble født i 1971 vært bosatt/tilknyttet grenda Mælingen som ligger i mellom
Helgelandsmoen og Prestmoen. Min avdøde far flyttet til Mælingen i 1933 og kjøpte i 1944 en liten
eiendom som i dag eies av min mor. Denne eiendommen er i praksis utslettet ved trasevalg
Helgelandsmoen. Dette er nok lite å gjøre med hvis vedtak gjennomføres, men jeg vil allikevel komme
med noen uttalelser, i flere E-poster, om følgene trasevalget vil få for nærområdet rundt Mælingen og
ulike særegenheter ved området som vi som bor her kjenner til etter å ha bodd her en stund.)

Ønsker å komme med noe informasjon og synspunkter på TRASE/GRUNNFORHOLD M.M.
Trasevalget "Helgelandsmoen" innebærer altså at bane og vei vil gå over deler av halvøya Mælingen.
Traseen over Mælingen vil bli ca 1500meter lang og vil måtte legges på 90% dyrket mark. Den dyrkede
marken på Mælingen består av sandjord. Under denne finner en stort sett sand og grus i store mengder
flere meter nedover i grunnen, mens noe innslag av leirekvabb og uttørket elveleie finnes også.
Under flomperioder stiger grunnvannet i takt med vannivå i Synnern og Storelva. Grunnvannet trenger
ofte igjennom jordmassene inne på lavtliggende jorder og annet areal, før det flommer inn fra elv/innsjø.
Vedlagt følger et bilde fra storflommen i 1967 som viser hvor høyt vannet stod, bildet er tatt sørover ca
ved potetlagret som står på øvre del av Mælingen, jeg vil anta at så mye som en tredel av Mælingen lå
under vann den gangen. Samme bilde med ca merket traseplassering er også lagt ved.
De to andre bildene viser flomvannets utbredelse ved vårflom i 1995, et tatt fra nord og et tatt fra sør
mot nord-vest ved travbanen. Er kanskje nærliggende å tro at grus/sand/løsmasser gjennomtrukket av
vann vil gi en dårlig stabilitet for ei ruvende fylling eller for mange pillarer som bærer stor tyngde av vei
og bane. Jordbrukslandet er i liten/ingen grad bundet av vegetasjon eller har annen støtte der trase skal
gå. Østbredden av Mælingen som ligger mot Storelva er også til dels utsatt for erosjon, noe som sikkert
ikke blir bedre av en vei/banetrase.
Øverst nord på Mælingen ved der trase er planlagt å entre Prestmoen, ligger en kulp i tilknytning til
Synnern. Kulpen er vel den siste dødisgropa på Mælingen, det var tre-fire til før, men disse ble etter
hvert gjenfylt til jordbruk. Min far omtalte denne kulpen som "Katissa/kartissa", altså ble den vel før i
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tiden brukt til å fange fisk ved avstengning av innløpet. Traseen ser ut til å skulle gå rett over denne
kulpen. Er det undersøkt hva som eventuelt finnes av interessante arter i denne kulpen?
Det sies at Lamyra er det mest verdifulle våtmarksområdet i dag i forhold til trasevalg, det kan nok
stemme, men på lang sikt vil Lamyra gro igjen og tørke ut. Ei slik myr finnes innerst i Synneren som en
fortsettelse av innsjøen. Dette feltet, sammen med Synneren, er et gammelt elveløp og det går vel
egentlig videre mot Helgelandsmoen og henger sammen med den tørre myra i som ligger i mellom
mannskapsmesse og (den vernede?)vestre leir inne på Helgelandsmoen. Traseen ser faktisk ut til å skulle
legges igjennom denne myra.
Altså, på lang sikt vil Lamyra gro igjen og da vil Synnern og Juveren bli "de nye Lamyrene" i
våtmarksystemet siden innsjøene vil fortsette å gro igjen. Det vestre løpet av Storelva rundt Frogsøya vil
også etter hvert bli til en kroksjø, dette fordi elveløpet avsetter løsmasser som over tid bygger opp en
grusbanke som vokser ut fra fastlandet mot nordenden av Frogsøya. Etter hvert vil trolig Frogsøya bli til
ei halvøy, landfast med skogområdet til Busund gård. Samlet areal av Synneren og en ny kroksjø ved
Frogsøya vil langt overstige Lamyra sin utbredelse i dag, bygges vei/bane over Mælingen, så vil både
Synneren og Frogsøya for alltid raseres og forringes som verneområder.
Hva er poenget ved å tre vei/bane igjennom boligområder og industriområdet ved Helgelandsmoen? Er
det ikke bedre å plassere traseen oppe ved Busund/Lamyra, for så å bygge ut Helgelandsmoen inntil
vei/bane trase på sikt? Lamyra vil nok uansett på sikt utsettes for et utbyggingspress fra
Helgelandsmoen.
En trase over Mælingen vil bli svært lang og dominerende i det flate landskapet uten skjerming av noe
slag. Støyisolering vil i praksis bli umulig og vil kreve en enda bredere trase. Ved å velge Busundlinja vil
traseen i større grad gå gjennom skjermede arealer i form av skog, grusrygger og eksisterende skog.
Vinklen og stedet traseen krysser Storelva vil og være mer gunstig med tanke på flygende fugler langs
elva opp til Juveren. Det er enklere å bygge ei høy, kryssende bru her, som fugler kan fly under, enn det
er nede ved Helgelandsmoen. Ved Lamyra ser det ut til at det i dag allered ligger en grusrygg som kan
utnyttes til å føre traseen ut i rett høyde over elva. Elva går rett frem der også, lettere å krysse enn ved
en erosjonsutsatt elvesving nede ved Helgelandsmoen.
Skal elvebåttrafikken opprettholdes eller økes, så er en avhengig av at bruene over holder en viss høyde
til normalvannstanden i Storelva. Ved Helgelandsmoen krever dette at vei/bane legges høyt ut i fra land,
noe som vil gjøre støydempingen arealkrevende, traseen kan jo da ikke senkes.
Ved å velge Helglandsmoenalternativet, så vil traseen trenge seg gjennom store deler av Prestmoen.
Dette vil rasere det mye brukte friluftsområdet, da sett sammen med at grustakdriften vil spise seg
innover fra østsiden. Hva er fornuften i dette? Ved å velge Busundlinja kan en avslutte grustakdriften og
utnytte terrassene inni grustaket til å føre vei/banetrase inn på Prestmoen. På den måten vil en kanskje
kunne redde den vestre delen av Prestmoen til friluftformål. Isolert sett for området, vil også færre
bolighus berøres.
Diverse bilder forklarende vedlagt.
Bare noen tanker dette fra min side, som lokal observatør.
Vennlig hilsen
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Jørn Hanssen
Postboks 3020
3501 HØNEFOSS
Tlf. 92 61 61 78
Kopi Naturvernforbundet
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VS: Ringeriksbanen, uttalelse vedrørende FUGLE/DYRELIV/FISK
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Hei!
E-post nummer 2, vedrørende FUGLE/DYRELIV/FISK.
Som berørt av Ringeriksbanen, trasevalg "Helgelandsmoen", ønsker jeg å komme med litt informasjon
vedrørende dette valget.
(Jeg har siden jeg ble født i 1971 vært bosatt/tilknyttet grenda Mælingen som ligger i mellom
Helgelandsmoen og Prestmoen. Min avdøde far flyttet til Mælingen i 1933 og kjøpte i 1944 en liten
eiendom som i dag eies av min mor. Denne eiendommen er i praksis utslettet ved trasevalg
Helgelandsmoen. Dette er nok lite å gjøre med hvis vedtak gjennomføres, men jeg vil allikevel komme
med noen uttalelser, i flere E-poster, om følgene trasevalget vil få for nærområdet rundt Mælingen og
ulike særegenheter ved området som vi som bor her kjenner til etter å ha bodd her en stund.)

Trasevalget vil føre til negative konsekvenser for dyrelivet på og rundt Mælingen
Vår, sommer og høst foregår det en betydelig forflytning av fugler frem og tilbake fra nordre deler av
Tyrifjorden til Juveren og sikkert også Steinsfjorden, ofte via Synnern, Storelva. Over Mælingen har vi i
alle år observert denne trafikken som har en hovedtyngde av ender, svaner, og iblant hegrer og traner.
Svanene og endene flyr som regel lavt, like over uthustakene i åtte til tolv meters høyde, mens traner,
hegrer og andre arter holder en noe større høyde. Retningen de flyr er på tvers av valgt trase og hvis
traseen skal legge høyt i terrenget, så vil fuglene ende på kollisjonskurs med eventuelle kjøreledninger og
andre installasjoner og selvfølgelig trafikken på bane og vei.
SVANENE ved Mælingen har tilhold i Synneren og i det vestre elveløpet av Storelva rundt Frogsøya. Vår,
sommer og høst er det står trafikk like over hustakene hjemme av enkeltsvaner og større flokker. De
holder ofte lav høyde i flukten, ikke langt over uthustakene og på tvers av traseretning.
Sør på Mælingen var det før en høyspentledning som var strekt i konflikt med svanenes inn og
utflygningsbane til den vestre delen av innsjøen Synneren. Resultatet ble da døde eller skadede svaner
og kortslutting av strømmen. Kabelen ble til slutt gravd ned i bakken for å avhjelpe problemet. Jeg ser vel
for meg at den valgte vei/banetrase med en elektrisk kjøreledning vil skape nye problemer av samme art
for svanene. Se vedlagt ca 30år gammelt bilde av meg og min bror sammen med representant fra
viltnemda med ei svane som nettopp er avlivet. Den hadde da ligget en stund ved Synnern med store
skader og lidelser etter sammenstøt med en strømledning. Svanene er store og mektige fugler når en
kommer så nære innpå.
ENDENE på Mælingen har ofte tilhold innerst i Synneren, der de som regel lager mye leven på kveld og
natterstid. De er allikevel skye og tar lett på vingene hvis en prøver en å bevege seg innpå de ved
vannkanten. De flyr også regelmessig over til det vestre elveløpet av Storelva rundt Frogsøya, i lav høyde
på tvers av traseretning.
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HEGRER ser nå ut til å ha etablert seg med tilhold på Mælingen har tilhold i de indre deler av Synneren
og inne i våtmarkene på Frogsøya. De kan om sommeren sees mens de flyr imellom de to stedene.
TRANER har så lenge jeg kan huske mellomlandet nord på jordene på Mælingen, som regel i begynnelsen
av mai, man oftest bare to til fire fugler. De siste fem årene har antall Traner som har mellomlandet på
arealer på Mælingen økt, nå er det ikke uvanlig å iblant observere flokker på oppimot tretti fugler.
Traseen vil gå over eller like ved areal/jorder Tranene og annen trekkfugler mellomlander på vår og høst.
Antall mellomlandinger ser ut til å være tiltagende i området, med flere typer trekkfugler!
FISKEØRN har iblant i mange år blitt observert i tilknytning til Synnern, trasevalget med støy osv. vil trolig
gjøre at dens tilstedeværelse uteblir.
ANDRE fuglearter er til enhver tid tilstede, sommer som vinter.
KOLLISJONSRISIKO FUGLER Resultatet av en vei/bane trase over Mælingen(1500 meter lengde), vil føre
til risiko for ET STORT ANTALL KOLLISJONER av flere fugleslag mot kjøreledninger, tog og kjøretøy,
spesielt siden traseen ser ut til å være planlagt å bygges godt opp i høyden. Det er i dag lite som tilsier at
fuglene trenger å fly særlig høyt. OBS! Se vedlagt bilde med merkede traseer og trekkruter for
fugler(Vannspeilet lengst unna er Tyrifjorden, så Synneren med to vannspeil, så Storelva med et
vannspeil..ytterligere et vannløp til høyre utenfor bilde)!
ELG har tilhold i området, men det variere hvor ofte de observeres. Sommerstid er det elg inne på
Frogsøya som pendler mellom der og vegetasjon rundt de indre delene av Synneren. De krysser Storelva
og jordene, altså på tvers av trasevalget. Ofte dukker det opp en del elg på høsten og vinterstid hvis det
er mye snø inne på skogen. Se vedlagte bilder.
RÅDYR er til enhver tid tilstede på Mælingen, ofte i antall på to-tre opptil fem-seks dyr. Ofte stedbundne
om vinteren ved store snømengder. Trekker over øvre deler av Mælingen på tvers av traseretning.
REV og GREVLING er også stedbundne i området.
FISK: Før trasevalget ble gjort, var det noen innlegg i Ring Blad vedrørende situasjonen til storørreten i
Tyrifjorden. Har lest litt i prosjektets rapporter og utredninger, men finner i grunnen ikke noe i forhold til
hvordan ørret og annen fisk vil berøres ved kryssing av Storelva ved Helgelandsmoen. Hvilke virkning vil
pillarer i elvebunnen og anleggsarbeid føre til for den allerede utsatte ørretstammen? Er det valgt den
rette plassen, kontra Busundlinja med tanke på kryssing? Ved gangveiarbeider ved Juveren nylig, ble det
klart at følgene for fisken i vannet der ikke var tatt hensyn til. Dette ble synlig da innløpet til Juveren ble
midlertidig stengt og fisk ble stående å stange i store stimer.
Før har det vært et godt gjeddefiske i Synneren, store gjedder var ikke uvanlig. Se gjeddebilde.

Bilder av elg på Mælingen, bilde av avlivet svane, gjeddebilde, bilde med merkede traseer og trekkruter
for fugler.
For meg personlig fremstår trasevalget som uforståelig ut i fra miljøhensyn!
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Vennlig hilsen
Jørn Hanssen
Postboks 3020
3501 HØNEFOSS
tlf. 92 61 61 78
Kopi Naturvernforbundet
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Hei!
Som berørt av Ringeriksbanen, trasevalg "Helgelandsmoen", ønsker jeg å komme med litt
informasjon/merknader vedrørende dette valget.
Jeg har siden jeg ble født i 1971 vært bosatt/tilknyttet grenda Mælingen i mellom Helgelandsmoen og
Prestmoen. Min avdøde far flyttet til Mælingen i 1933 og kjøpte i 1944 en liten eiendom som i dag eies
av min mor. Denne eiendommen er i praksis utslettet ved trasevalg Helgelandsmoen. Dette er nok lite å
gjøre med hvis vedtak gjennomføres, men jeg vil allikevel komme med opplysninger, i E-poster, om
følgene trasevalget vil få for nærområdet rundt Mælingen og ulike særegenheter ved området som vi
som bor her kjenner til etter å ha bodd her en stund.
Trasevalget vil føre til store endringer av den idyllisk beliggende grenda Mælingen.
Grenda består i dag av:
-ca 25 fastboende personer(+brukere av hytter/sommerhus)
-11-12 hytter/sommerboliger
-5 småbruk/gårdsbruk med våningshus og kårboliger, samt driftsbygninger
-6 eneboliger på tomter av ulik størrelse
-2-3 jordbrukseiendommer, ikke bebygd
-en anlagt treningstravbane
-småbåthavn med utsettingsplass for båter -nærhet til Storelva -deler av det vernede våtmarksområdet
Synnern
Trasevalget vil kreve rivning av minst fire bolighus, noen uthus samt at ytterligere et hus og tre
hytter/sommerboliger vil bli sterkt påvirket av støy, støv og skyggevirkninger. Delen av grenda som i dag
kan sees på som et lite, samlet boligfelt vil opphøre.
Resterende eiendommer vil oppleve en plagsom støy fra vei og bane.
Mælingen vil vel i praksis opphøre som ei grend ved dette trasevalget og vil etterpå bestå av
landbrukseiendommer, noen med amputerte jorder og de resterende hus og hytter. De som blir tilbake
vil oppleve en plagsom og vedvarende støy fra vei og bane.
Lengden av traseen som berører Mælingen vil vel bli ca 1,5km lang i en bredde på oppimot 100meter.
Altså vil det vel da bli beslaglagt ca 150da prima landbruksjord.
Se vedlagte bilder som viser deler av Mælingen, Frogsøya, Storelva, Synneren og aktivt jordbruk. Bildene
er tatt under vårflom og viser derfor godt den unike kompleksiteten i våtmarksområdene i og rundt
halvøya Mælingen.

Vennlig hilsen
Jørn Hanssen
Postboks 3020
3501 HØNEFOSS
tlf. 92 61 61 78
Kopi Naturvernforbundet
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Fredrik C. Hildisch,
Gammelklokkergården Hundstad,

Røyse, 27. mars 2015

3530 Røyse

Jernbaneverket – Hamar,
postmottak@jbv.no Kun sendt som e-post. Inneholder 4 sider.
.
Jeg viser til 3 delutredninger: silingsrapport januar 2015, NOTAT 31. oktober 2014
og fellesutredning juni 2014.

Ringeriksbanen og motorveien gjennom ringeriksbygdene vil gi en helt annen
disponering av arealene i Hole kommune. Det blir et boligpreg fortettet med lavhus
og blokker i områdene Sundvollen/Vik og langs Krokskogåsen. Holes unike
miljøkvaliteter forsvinner og Hole kommune blir radikalt forandret.
Dette kunne ha vært unngått, dersom det hadde blitt utredet alternative løsninger:
Oppgradering av eksisterende E16 mellom Rørvik og Hvervenkastet og
Bergensbanen/Ringeriksbanen trasé lagt til en oppgradert Gjøvikbane mellom Oslo S
og Grua med en ny tunnel til Jevnaker og derfra fortsetter videre på
Randsfjordlinjens spor til Hønefoss.

At Jernbaneverket og Statens vegvesen tviholder på oppdraget, når de selv gang på
gang i sine utredninger og rapporter opplyser at en Ringeriksbane og 4-felts
motorvei gjennom ringeriksbygdene vil være som å velge mellom pest og kolera,
beviser at prosjektene burde ha vært parkert.
Utredningene har derfor ingen riktig konklusjon når etatene likevel anbefaler
utbygging, siden prosjektene gir negativ samfunnsnytte og ødelagt natur, landskap
og våtmarker.

Ingen av de 3 delutredninger tar med utvikling av intelligente trafikksystemer. Det
er helt utelatt at når bilen kommuniserer med omgivelsene, får man utnyttet veiene
bedre og sikrere, og trafikken blir rasjonalisert gjennom effektiv trafikkavvikling og
bedre kjøretøyteknologi. Denne teknologien gjør det mulig å utnytte kjøretøy og
selve infrastrukturen mer effektivt.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var deltaker på ITS World Conferance i Detroit
7-11. september 2014, hvor han i en pressemelding (4/9.2014) før avreisen til USA
uttalte. »Det er viktig å legge til rette for at denne nye teknologien blir tatt i bruk på
en god måte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen».
Jeg regner med statsråden har gjort andre ledere i Samferdselsdepartementet kjent
med at teknologien ITS – intelligente trafikksystemer - vil være en betydelig hjelper
når etatene drøfter samferdselsplaner, som også Statens vegvesen og
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Jernbaneverket offentlig og omgående bør bli kjent med så de får informasjonen inn
i sine rapporter.
Nylig uttalte en forsker i USA at 12-felts veier blir det ikke behov for i fremtiden, det
er tilstrekkelig med 2-felts.

I februar i år fikk finansminister Siv Jensen en rapport fra en ekspertgruppe
«Smartere økonomi – å bruke arbeidskraft og kapital smartere – i fremtiden».
E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanens Sandvikalinje har som kjent negativ
samfunnsnytte. Rapporten fra ekspertgruppen: «Diagnosen. Lønnsomhet blir tillagt
for liten vekt i samfunnsinvesteringene». «Medisinen. Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet må få en fremtredende plass».
I NOTAT 31. oktober 2014 var forventet kostnad satt til omtrent 30 mrd. kroner
pluss/minus 50 prosent. I januar i silingsrapporten var kostnaden redusert til 26
mrd. kroner for det anbefalte alternativet. Usikkerhet i kostnaden er fremdeles
pluss/minus 50 prosent.
At prosjektet kan bli 50 prosent billigere er helt usannsynlig, redusert til 13 mrd.
kroner. Det mest sannsynlige er at det blir dyrere. Tas tallet utregnet med 50
prosent, blir kostnaden 39 mrd. kroner. I tillegg kommer de to E16-parsellene ved
Sandvika og over Sollihøgda til 7 mrd. kroner.
Da kan 40 km mellom Sandvika og Hønefoss koste nesten 46 mrd. kroner. Når
settes foten ned? Forhold dere til ekspertgruppens rapport til Siv Jensen om
smartere økonomi.
Det artige er at statsråden og noen av statssekretærene i de siste månedene har
reist med tog og personbil landet rundt for selv å se hvor «skoen trykker» og har
nærmest lovet tiltak «i hytt og vær».
Jeg har tillit til statsråd Ketil Solvik-Olsen som utdannet økonom.

Det er alvorlig at elgtrekket over E16 fra Krokskogen til vestlige del av holebygda
har flyttet seg fra Elstangen og nesten til Sundvollen.
En ny barriere med banen og motorvei i dagen fra Kjellerberget mot
Helgelandsmoen hindrer elgtrekket gjennom Hole i vestlig retning.

Kjøreledninger og master gir kollisjonsfare for svanenes trekk ved Sundøya.
Tidligere var høyspentledninger en kollisjonsårsak for svaner.
Ringerikskraft tok ansvar da Kroksund ble innlemmet i Ramsar og gravde
ledningene ned i bakken. Det er et tilleggspunkt imot Sandvikalinjen.
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mitt brev til samferdselsdepartementet av 10. februar 2015 som taler for
seg selv. (4 ark og 1 vedlegg).

I fjor høst besøkte generalsekretæren for Ramsar-konvensjonen Norge med møte i
Oslo med representanter fra Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.
Generalsekretær Christopher Briggs besøkte også våtmarksområdene i Tyrifjorden
sammen med representanter fra Fylkesmannen i Buskerud, Sabima og Norsk
ornitologisk forening. Grunnen til besøket på Ringerike var de offentlige planer for
jernbane og motorvei over Ramsar-områdene i Hole og Ringerike – i Nordre
Tyrifjorden våtmarkssystem som norske myndigheter innlemmet i Ramsarkonvensjon i 1996.
Ramsarsekretariatet i Sveits foreslo straks etter generalsekretærens befaring på
Ringerike at det omgående skulle settes i gang en såkalt RAM-prosess,
kontraktinnfelt i 1990 i Ramsar-konvensjonen. Generalsekretæren utpekte en av sine
medarbeidere for et RAM-møte i Norge og som straks kunne komme til Norge.
RAM står for Ramsar Advisory Missions og kan benyttes når et Ramsarområdes
økologiske karakter er truet. RAM gir land en mulighet til å henvende seg til
verdensomspennende ekspertise og be om råd til problemer og utfordringer som
kan lede til tap av økologiske egenskaper i en våtmark.
Dessverre er det håpløst å få noe kjennskap til hvorfor RAM-prosessen mellom
Sveits og Oslo ikke har kommet i gang med møte og resultert i dialog. En RAM er et
rådgivende oppdrag, foreslått av generalsekretæren, og bør ses på som en gest
overfor Norge fra Ramsar-sekretariatet.
Det kan derfor se ut til at sentrale norske myndigheter av en eller annen grunn
trenerer RAM-prosessen. RAM-saken ligger utenfor Jernbaneverket og Statens
vegvesen saksbehandling, men RAMSAR og dermed RAM er en del av utfordringene
og kan få vesentlig betydning for fremdriften av prosjektene og i sluttfasen om hva
Stortingsflertallet vedtar.

Det er positivt, dersom 4-felts motorveien i det hele tatt bør bygges, å få den fra
området Elstangen og i tunnel videre til Kjellerberget/Selteveien og at
jernbanetraséen ikke legges i den samme leia. Jeg mener at «det var de beste av de
verste løsninger». Dette uttrykket har imidlertid en dobbelbetydning. Ment av meg å
ikke være akseptabel. Det beste av det verste, blir noe som er dårlig og ikke godt
nok. Det er banen med et stoppested ved Sundvollen med Jernbaneverkets ønskede
trafikkgrunnlag som vil gi enorme konsekvenser for Sundvollen-området i alle
retninger i Krokskogåsen og videre til den andre siden av Kroksund mot Vik.
Et stoppested i Hole vil forandre kommunen for alltid. Stakkars folk i østbygda som
kan få enorme forandringer i sin nærhet og som i dag opplever sitt hjemsted mer
som en fredet plett. Har flertallet av lokalpolitikerne virkelig forstått og oppfattet
hva de har vedtatt som om få år gir et fortettet og urbant ringerikslandskap.
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Men hva vil regjeringen havne på? For denne delte løsningen med nedgravd vei i
tunnel og banen i leia ved Sundvollen og kostbare løsninger før toget kommer inn til
Hønefoss nåværende stasjon, blir kostbare. Tas det med de mange innspill som
samferdselsministeren og statssekretærene har bombardert med i media, er at det
skal legges opp til en rask, samlet og rasjonell og ikke kostbar utbygging. Da kan de
bestemmende myndigheter lett finne på å spare omtrent 2 – 2,5 mrd kroner på en
samlet løsning, uten nedgravd vei og med dobbel bro over Kroksund og enklere
løsninger ved Tolpinrud/Hønefoss stasjon.

Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo, kalt KVU
Oslo-Navet.
Vil rapporten om Oslo-Navet foreligge etter kommunedelplanen (om det blir en
kommunedelplan eller en reguleringsplan er ikke bestemt) for Ringeriksbanen og ny
E16? Da er rekkefølgen feil. Kapasitetsbehovet for jernbanen mellom Oslo S og
Sandvika med og uten Ringeriksbanen, og et eventuelt ekstra utbyggingsbehov på
strekningen med Ringeriksbanen bør synliggjøres før Ringeriksbanen mellom
Hønefoss og Sandvika realitetsbehandles.

For vel et år siden, den 28. januar 2014, deltok omtrent 60 personer på et viktig
møte i Hole herredshus om planleggingen av Ringeriksbanen og ny E16 SkaretHønefoss. De aller fleste deltakere på møtet var offentlige ansatte - fra
departementene, kommunene, fylket og fylkesmannen i Buskerud, Miljødirektoratet,
Riksantikvaren, NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket. I tillegg var det invitert
fem personer fra fem forskjellige lokale organisasjoner som hver fikk to minutters
taletid. Etter bespisningen var det befaring i området. Dagen hadde snøfall, men
stort sett fikk man et inntrykk av omgivelsene i et kulturlandskap som skulle få en
jernbane og motorvei gjennom seg.
Møtet og befaringen var en historisk dag for Hole, siden hele fem statssekretærer,
rådgivere og andre fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruksdepartementet
og Olje- og energidepartementet, var tilstede. Flere av statssekretærene orienterte
om de videre planer og presiserte hvor viktig det var å få bygget Ringeriksbane og
motorvei så raskt som mulig. Og statlig plan lå i luften.
Nå skulle det handles fra en ny regjering og denne gang skulle ikke fugler og annet
småkryp i verneområder samt matjord kunne forhindre en rask og effektiv
utbygging. Derfor bruker jeg overskriften - cowboyliv i holebygda - og som også
gjelder for befaringen i Ringerike kommune. Undertegnede deltok på møtet og
under befaringen og representerte miljøgruppen i Hole – Miljøet i Bygda Vår.
Vennlig hilsen
Fredrik C. Hildisch
Brev til Samferdselsdepartementet av 10. februar 2015.
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Altenborn Christine <Christine.Altenborn@sd.dep.no>
10. februar 2015 14:58
fredrik.hildisch@gammelklokkergaarden.no
Krokskogen - Geologiske forhold for Ringeriksbanen samt planleggingen av
ett tunnelløp - svar på uttalelse
Krokskogen - Geologiske forhold for Ringeriksbanen samt planleggingen av
ett tunnel.pdf

Se vedlagte saksdokument.
Med hilsen
Samferdselsdepartementet
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Fredrik C. Hildisch
Fjellsveien 4
3530 RØYSE

Deres ref

Vår ref

Dato

15/991

10.02.2015

Krokskogen - Geologiske forhold for Ringeriksbanen mv.
Vi viser til din e-post av 23. januar om geologiske forhold under Kroksogen.
Vi takker for ditt innspill, og har notert oss informasjonen som framkommer av
oversendelsen.
Med hilsen

Trond Helge Hem (e.f.)
underdirektør
Anders Andgard
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no
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Akersg. 59
http://www.sd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904

Kollektivtransport- og
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Saksbehandler
Anders Andgard
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Fra:

FREDRIK C. HILDISCH <fredrik.hildisch@gammelklokkergaarden.no>

Sendt:

23. januar 2015 10:15

Til:

postmottak@sd.dep.no

Kopi:

Postmottak; firmapost-sor@vegvesen.no; nof@birdlife.no;
naturvern@naturvernforbundet.no; sabima@sabima.no; leder@jernbane.no;
post@miljodir.no; fmbupost@fylkesmannen.no; Marstein Anne Cecilie
Underthun; Stendal Lars Christian; Bjørlykke Cecilie

Emne:

2 saker: Krokskogen. Geologiske forhold for Ringeriksbanen. For
Ringeriksbanen er det lagt til grunn ett tunnelløp

Vedlegg:

MILJØET I BYGDA VÅR JBV møte 20. mars 2014 Sundvolden Hotel.docx

Fredrik C. Hildisch
Gammelklokkergården Hundstad,
Fjellsveien 4,
3530 Røyse.
Røyse, 23.
januar 2015

E-post: fredrik.hildisch@gammelklokkergaarden.no

Det kgl. Samferdselsdepartementet, Oslo. (4 ark og 1 vedlegg).
Brevet er sendt som e-post til Samferdselsdepartementet: postmottak@sd.dep.no

Kopi som e-post: Jernbaneverket også til Stendal/Bjørlykke, Bergen og Anne Marstein, Oslo,
Statens Vegvesen region Sør, Fylkesmannen i Buskerud og Miljødirektoratet. Frivillige
organisasjoner som har engasjert seg i Ringeriksbanen.

Sak: Krokskogen. Geologiske forhold for Ringeriksbanen.
Jeg referer til informasjonsmøtet som Jernbaneverket holdt 20. mars 2014 på Sundvolden Hotel,
hvor jeg som representant for miljøgruppen i Hole - MILJØET I BYGDA VÅR – INTERESSEGRUPPE
I HOLE - delte ut til de fremmøtte dette brev i 6 punkter om «Utredning av Ringeriksbanen».
Brevet av 20. mars 2014 ligger vedlagt.
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Jeg siterer 1. avsnitt av dette brev: «Miljøgruppen i Hole – Miljøet i Bygda Vår – ønsker å legge
frem nedennevnte punkter på møtet i dag, og anmoder Jernbaneverket (JBV) om å ta dette med
seg i den videre planlegging av Ringeriksbanen».
Hverken miljøgruppen eller jeg har mottatt noen tilbakemelding fra Jernbaneverket på brevet. I
dokumenter fra etaten finner jeg ikke noe om de geologiske forhold på Krokskogen. Jeg ønsker
hermed å gjøre Samferdselsdepartementet oppmerksom på de geologiske forhold, så disse
krevende geologiske forhold snarlig kommer med i baneprosjektet og blir grundig og faglig
utredet.
Jeg hadde i flere år god kontakt med nå avdøde geolog og paleontolog Nils Spjeldnæs (19262006). Han hadde spesialkompetanse på det geologiske Oslo-feltet. Professor Dr. philos Nils
Spjeldnæs hadde gjort studier av Oslofeltets kambro-siluriske lagrekke, dets fossiler,
stratigrafiske relasjoner og avsetningsmiljø. Faglig var han internasjonalt anerkjent.
Usikkerhet og ekstremt kostnadsdrivende
Spjeldnæs var kritisk til tunnelbyggingen under Krokskogen og mente at dersom Ringeriksbanen
skulle bli et ryddig prosjekt, måtte det være en forutsetning at det ble foretatt en omhyggelig
faglig gjennomgang av geologien i denne del av Oslofeltet hvor geologien under Krokskogen fikk
en grundig og faglig geologisk vurdering. Han mente at det ikke burde bygges jernbanetunneler
under Krokskogen og Skuiåsen mellom Sandvika og Tyrifjorden fordi de geologiske forholdene
(Oslofeltet) vil medføre store og vanskelige utfordringer både med hensyn til sikkerhet og at det
det ville være ekstremt kostnadsdrivende.
I 1997 foretok Norges geologiske undersøkelse (NGU) – NGU Rapport 97.152, rapportdato
21.1.1998 som beskriver geologiske og geofysiske undersøkelser på Krokskogen og Ringerike i
forbindelse med Jernbaneverkets planlegging av ny jernbane med tunneltraseer i området. På
Krokskogen er det gjennomført geofysiske undersøkelser ved hjelp av målinger fra helikopter.
Konklusjon i rapporten, siteres: «Som vist på de geologiske kartene er området preget av en
rekke forkastninger/svakhetssoner som gjennomsetter de vulkanske bergartene og de
underliggende sedimentære bergartene. I noen områder er det påvist store forkastninger eller
stor hyppighet av forkastninger og/eller sprekksoner som krever særlig oppmerksomhet i
forbindelse med tunneldrift. De samme forkastningene er i stor grad også dokumentert ved hjelp
av de geofysiske undersøkelsene. I tillegg har de geofysiske målingene gitt klare indikasjoner på
at det kan finnes ganger, svakhetssoner eller forkastninger som ikke er påvist ved geologisk
kartlegging, og som det også vil være nødvendig å ta hensyn til og undersøke nærmere ved
tunnelplanlegging».
En annen NGU-rapport NGU 98.025 – Ringeriksbanen. Hydrogeologi, rapportdato 1/4 1998, side
1, siteres: «Det tas forbehold om at før en trasé i neste omgang vedtas bygget, vil det bli
nødvendig med omfattende geologiske, geofysiske og hydrogeologiske undersøkelser langs
denne traséen før anleggsarbeidet igangsettes». Side 5: »1 Sammendrag. Rapporten gir en kort
karakteristikk av grunnvann i norske bergarter og løsmasser. Den beskriver bergartenes
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opptreden, struktur og hydrogeologiske egenskaper innenfor traséområdet». Side 21 som
fortsetter på side 22: «10.1.Generelt: Uten nærmere undersøkelse kan intet sies sikkert om dette
problemet, hverken med hensyn til behov for tetting, mengde eller varighet av innlekking i
tunneler, eller om det vil kunne resultere i drenering av vann/myrer på terrengoverflaten. Slike
undersøkelser, bla. i form av boringer, bør gjennomføres før det tas en endelig beslutning om
trasevalg».
Velvilje til økende kostnader
Selvfølgelig kan man drive tunnel under Krokskogen. Det forutsetter skikkelige, geologiske
undersøkelser og en velvilje og åpning til økende kostnader. Den lange tunnel (lengde 15 km)
under Krokskogen berører mange forskjellige bergarter som ligger «hulter til bulter» i de
geologiske lavamasser.
Tunneltetting og dårlig fjell
Det kan ventes en del vannproblemer og det kan ventes mindre vannproblemer. Usikkerheten
er betydelig og siden Krokskogåsen dessuten har en betydelig, årlig nedbørsmengde, fra mange
vann/tjern/bekker/myrer, som kan trenge seg inn i tunnelen, er det nødvendig på forhånd med
en grundig geologisk undersøkelse. Da kan man kanskje styre unna de verste vannførende
sandsteinslagene som av og til finnes under og mellom lavastrømmene. Likeledes kan man
unngå de verste ujevnhetssonene langs de mange forkastningene og dermed få undersøkt de
geotekniske egenskaper til bergartene i området. Kontrollpunkter i den ferdige tunnelen bør
være et faglig krav, så lenge tunnelen er i bruk.
Det er ikke billig å lage tunnel i dårlig fjell, heller ikke under Krokskogen. Alle deler i geofag bør
inn i prosjektet.
Lover og regler
Men hvordan kostnadsreduksjoner i utbyggingsprosjekter kan fås til med de enorme geologiske
utfordringer under Krokskogen, når Samferdselsdepartementet i sin melding av 17.10.2014
(ref.14/2057) skriver at «Regjeringen ønsker å sette fokus på kostnader, effektivisering og
muligheter for kostnadsbesparelser», er et stort spørsmål. I en av setningene står det:
«Lavere/enklere standard på nye prosjekter/deler av nye prosjekter under planlegging, uten å gå
på akkord med sikkerheten. Dette gjelder planlegging av både veg- og jernbaneprosjekter». I sin
pressemelding 21.10.2014 (Nr.: 166/14) skriver Samferdselsdepartementet: «Målet er å finne
tiltak som reduserer kostnadene med minst 10-15 prosent, uten at kuttene går ut over sikkerhet
og lovpålagte krav».
Det er lover og regler i byggesaker. Det er ikke mulig å komme utenom, selv om mange sitter
med det inntrykk at samferdselsprosjektene over ringeriksbygdene fra sentralt, politisk hold er
«Tut-og-Kjør» politikk.

Sak: For Ringeriksbanen er det lagt til grunn ett tunnelløp.
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På side 31 i Notat: Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss av 31. oktober 2014 legges det opp
til for Ringeriksbanen ett tunnelløp for to-sporet bane. «Det er forutsatt rømming via tverrslag
eller en parallell vedlikeholdstunnel for de lange tunnelene».
Spørsmål kan stilles om dette er en fremtidsrettet måte når en ny jernbanestrekning
prosjekteres. Det er fullt lovlig med ett tunnelløp og en parallell evakueringstunnel, med
overganger i maks. 500 meters mellomrom. Det er også lovlig med rømningsveier til friluft i
maks 1000 meters avstand. Evakueringstunnelen må være stor nok til å kjøre og snu en buss
der.
Men i begge tilfeller blir det et spørsmål om det er økonomisk gunstig å velge en slik løsning.
Med to parallelle tunnelløp for hvert sitt enkeltspor har en for eksempel mye lettere for å drive
vedlikehold på det ene sporet og kjøre tog på det andre (i den andre tunnelen). Det fungerer
bare delvis i en ettløps-tunnel, og særlig ikke ved vedlikehold av kontaktledningen.
Rømningsveier til friluft kan også være ganske lange (særlig under Krokskogen) og bli en dårlig
løsning sammenliknet med to parallelle ettspors-tunneler. Ved brann i tunnelen tar det riktignok
lenger tid i en 2-spors-tunnel før røyken fyller hele tunnelløpet, men virkningen av en brann i 2spors-tunnel vil kunne bli mer dramatisk enn med separate tunneler. Ev. branner eller
eksplosjoner i et godstog kan få langt mer dramatiske konsekvenser i en tunnel enn på
dagsstrekninger. En annen betydelig sak er at en ev. avsporing i en 1-spors-tunnel ikke kunne ha
kritiske konsekvenser for motgående trafikk. Det gir igjen sterke argumenter for 2 separate 1spors tunneler. Det legges i nær fremtid ikke legges opp til godstog på Ringeriksbanen, men med
en bane som skal eksistere i et hundreårs perspektiv, kan traséen bli både for person- og
godstog.
Det kan også legge til at luftmotstanden i en 2-spors-tunnel med ca. 110 m2 tverrsnitt blir
vesentlig mindre enn en 1-spors-tunnel med ca. 60 m2 tverrsnitt. Toget i høy fart «dytter» en
trykkbølge foran seg gjennom tunnelen som vil høres som et smell dersom enden av tunnelen
(ca. 20 - 30 meter) ikke utvider seg gradvis. Det gjelder både for ett-spors- og to-spors-tunneler,
men blir mest synlig ved to-spors-tunneler.
Å forenkle sikkerhet kan koste dyrt.

Vennlig hilsen
Fredrik C. Hildisch
Disse frivillige organisasjoner får kopi: For Jernbane, Naturvernforbundet, Norsk ornitologisk
forening, Sabima.
Vedlegg: Brev av 20.mars 2014 fra Miljøet i Bygda Vår utdelt på møtet til Jernbaneverket.
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Interessegruppe i Hole, stiftet 1990
Sekretariat ved Fredrik C. Hildisch, 3530 Røyse. Tlf.: 32 15 74 79
E-post: fredrik.hildisch@gammelklokkergaarden.no

Utredning av Ringeriksbanen. Møte 20. mars 2014 på Sundvolden Hotel.
Miljøgruppen i Hole - Miljøet i Bygda Vår - ønsker å legge frem nedennevnte
punkter på møtet i dag, og anmoder Jernbaneverket (JBV) om å ta dette med
seg i den videre planlegging av Ringeriksbanen:
1.Dersom banen skal gå mellom Sandvika og Hønefoss, ser vår gruppe ikke noe
annet valg enn på østsiden av Steinsfjorden. Det innebærer en bane med
mange, lange tunneler, muligens med noen korte dagstrekninger nordøst for
Sundvollen (der banen ikke er i konflikt med statens installasjoner) og eventuelt
ved Sønsterud – Homledal – Skaret før Bjørum i Bærum. Et alternativ er rett til
Lommedalen eller Sørkedalen som utgreid i rapport (67 sider med 16 vedlegg)
til Hole kommune april 1995 – ISBN 82-993498-1-8.
1A. Dersom banen ikke skal gå via Sandvika (på grunn av utfordring med
avgreining ved Sandvika), kan Bærumstunnelen (banetunnel mellom Lysaker
og Sandvika) være et mulig avgreiningspunkt mot Lommedalen, men vil trolig
være et dårligere alternativ enn å avgreine fra en ny Oslo-tunnel via Majorstua.
Skulle dette skje, kan Bærum kommune/Akershus Fylkeskommune forlenge sin
Kolsås-metro videre til Avkjerna ved Sollihøgda, hvor avstanden kan være godt
under 10 km. Det kreves imidlertid vilje fra deres side til å tenke kreativt.
2. Krokskogen ligger i det geologiske Oslo-feltet og har forkastningsfelter.
Banetunnelene ligger da i et potensielt jordskjelvområde med løse bergarter
som sandstein/Rombeporfyr, anleggsteknisk kritisk og kostbart.
Oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet til JBV nevner ikke at store
deler av Ringeriksbanen legges i Oslofeltets forkastningsfelter.
2A. Slettelandskapet i Hole/Ringerike er fra istiden lag av gammel havbunn
(marin leire). Bane i høy hastighet – med ansvarlig byggemåte - kan
anleggsteknisk fort bli dyrt.
3. Passasjergrunnlag? Konkurranse med E16 og buss? Markedspotensial? Hvilke
forutsetninger ligger i disse beregninger? Grunnspørsmål blir: Kan investering
forsvares ut fra nytteverdien? Har JBV dokumentasjon for sine beregninger?
4. Det er ikke miljøgruppens mening at innholdet i denne anmodning til JBV,
drøftes på dagens møte eller at spørsmål stilles fra salen.
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Geir Holen
Nordåsveien 183
5235 Rådal

Bergen, 26. mars 2015

Høringsuttalelse Ringeriksbanen og E16
Som samferdsesinteressert privatperson fra Vikersund er jeg svært opptatt av at Modum i fremtiden må
kobles på jernbanenetttet i stor-Oslo i langt større grad enn i dag. TØI-forsker Jørgen Aarhaug uttalte til
Aftenposten 3. januar 2015: «Det er i områder med en reisetid på mellom 30 og 45 minutter fra Oslo vi
har sett største vekst de siste årene, (...).» .
Ringeriksbanen vil påvirke tilflytting til Modum kommune, og Vikersund stasjon kan ligge 40-50 minutter
unna Oslo S via Ringeriksbanen. Dagens kjøretid er cirka 19 minutter med tog. Jeg er smertelig klar over
at det per i dag ikke foreligger planer for opprusting av Randsfjordbanen, verken politisk eller fra
Jernbaneverket. Ei heller planer om å kjøre lokaltog. Det tror jeg vil endre seg med Ringeriksbanen, også
sett i lyset av jernbanedirektørens uttalelser i forbindelse med perspektivmeldingen at jernbanen må ta
større del av transportveksten i byområdene. Området langs Randsfjordbanen kan bidra til å ta unna
befolkningsveksten i Oslo. Jeg ber Jernebaneverket være føre var en slik utvikling, så langt det lar seg
gjøre, med Ringeriksbanen.
Samtidig vet vi Buskerudbyen kjemper for dobbeltspor Drammen - Hokksund. Dermed vil
Randfjordbanen være omkranset av moderne dobbeltspor. Randsfjordbanen vil være mer aktuell innen
jernbaneverkets definisjon som ytre omland til Oslo.
Mitt innspill til høringen er at det bør legges dobbeltspor med fremtidsrettet utforming på
Randsfjordbanen i den nye kryssingen melllom Randsfjordbanen og E16 mellom Styggdalen og
Vekrysset. Altså kun den delen av Randsfjordbanen som berøres direkte med arbeidet med
Ringeriksbanen – E16. Dermed forhindrer man en fremtidig oppgraving av den nye E16 om man skulle
bestemme seg for oppgradering av Randsfjordbanen.
Intercity-togene via Ringeriksbanen har tenkt endestopp i Hønefoss. Om dagens eksisterende
stasjonplassering i Hønefoss velges, gir dette også rom for at tog fra Oslo til Hønefoss kan fortsett videre
til Vikersund/Hokksund/Drammen uten å vende. Ett mulig fremtidsscenario som blir realistisk med
Ringeriksbanen er full eller delvis ringbane vest for Oslo. Om det er aktuelt å la togene fortsette videre
mot Vikersund er selvsagt et politisk spørsmål, men jeg ber instending Jernbaneverket ha det i tankene
for utforming av spor, sporplan, krysningspor osv. på og rundt Hønefoss stasjon. Ikke skap barierer nå
som skaper merarbeid senere, og som senere forstyrrer trafikkavviklingen ved Hønefoss stasjon ved
eventuell oppgradering. Oppgrader Randsfjordbanen i og rundt Hønefoss stasjon.

Alt vel,
Geir Holen
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Til: Jernbaneverket
«Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss»

Sendt på e-post til: postmottak@jbv.no

Hole, 26. mars 2015

Innspill til silingsrapporten Ringeriksbanen og E-16 Skaret-Hønefoss
Nærværende brev sendes i felleskap fra grunneiere innen jord- og skogbruk i området Bymoen,
Sørum og deler av Mosmoen.
Vi ønsker med dette å komme med våre synspunkter til linjevalget til ny E16 og Ringeriksbanen
basert på silingsrapporten laget av Jernbaneverket og Statens vegvesen fra januar 2015.
Våre innspill begrenser seg i denne e-post til å omfatte delstrekning 4, fra Kjellerberget til
Helgelandsmoen.
Vi forutsetter at delstrekning 3 går i lang tunnel frem til Bymoen.
Ny vei og bane i skogsområdet Bymoen/Svensrudmoen/Mosmoen vil skape en kraftig barriere i
landskapet. Vi vil i det videre argumentere for at vi mener Busundlinja bør velges fremfor
Helgelandsmolinja.
Punkt 1:
Hele dette sammenhengende skogbeltet ble i kommunenes reguleringsplan i 1986 definert som en
klimavernsone. Dette skille mellom Røyse og Steinssletta er fremdeles viktig å opprettholde i størst
mulig grad. Helgelandsmolinja vil dele skogsområdet på langs. Busundlinja unngår deling av
skogteiger, bevarer et større skogsområde mot grustaket, idrettsanlegget, naturbarnehagen og det
sammenhengende tur- og rekreasjonsområdet.
Punkt 2:
For å minske barriereeffekten bør derfor vei og bane legges i naturlige arealbruksoverganger, det vil
si mellom jordbruksarealer og skogsområder. Busundlinja kan i stor grad legges i slike overganger,
med noen tilpasninger. Vi ser mulighetene for makeskifter ved oppdyrking/tilplantning av skog som
erstatning for jord. Dette støttes også av skogetaten i Hole og Ringerike, da klimavernsonen er en
viktig viltkorridor. Vi vedlegger en uttalelse vi har fått fra Landbrukskontoret i Ringerike og Hole.
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Punkt 3:
Avkjøringen fra E16 på Busundlinja er i silingsrapporten markert på dyrka mark i Mosmoen, figur 3.8.
Vi mener at denne bør legges lenger nord, i tilknytning til boligområdene og Helgelandsmoen
Næringspark.
Vårt «valg» av Busundlinja forutsetter ovennevnte justeringer, slik at traseen ikke legges over dyrka
mark og tar minst mulig av skogbeltet.

Med hilsen
Grunneiere i Bymoen, Sørum og Mosmoen
Lars Fjeldstad, e-post: brafje@online.no
Ingvild Collet-Hanssen, e-post: ihcollet@online.no
Eilev Mellerud
Ole Petter Gomnæs
Hans Gomnæs
Mads Telste Bye
Dag Fjeldstad
Tina Opdal
Knut Opdal
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Grunneiere i Bymoen og Mosmoen
v/ Lars Fjeldstad
Karjolveien 4
3531 KROKKLEIVA
Saksnr.

Løpenr.

Arkivkode

Deres ref.

Dato
26.03.2015

Vurderinger vedrørende landbruk og vilt innenfor klimasonen Bymoen, Svingerud og
Mosmoen.
Klimasone
For det aktuelle område som beskrives videre er det vedtatt en klimasone som et vern mellom
jordbrukslandskapet på Steinsletta og Tyrifjorden. Klimasonen ble vedtatt av Hole kommune. Vedtak
om opprettelse av og videre definisjon av funksjon vises til kommunens vedtak.
Arealet klimasonen omfatter vises ved kart tatt ut fra Skog og landskap sine nettsider. Kartet
vedlegges.
Klimasonen i forhold til landbruket
Hensikten med klimasonen er at denne skal beskytte de store, åpne jordbruksarealene innover på
Steinsletta mot vær og vind. Stabilisering av vind og temperatur mener man vil gi bedre avlinger på
det dyrkede arealet. Med endring i klima og endrede vær kan klimasonen begrense uttørking i
eventuelle tørre og varme perioder.
Den skogkledde klimasonen har en betydelig kulturlandskaps effekt. Den stående skogen har den
beskyttende funksjonen. Skal klimasonen fungere må den ha en viss bredde. Dette sikrer også mot
stormfelling av skogbelte. Nettopp stormfelling kan bli et problem om skogbelte blir smalere eller
svekkes på annen måte.
Skogen og kulturlandskapseffekten gir muligheter for et variert friluftsliv, som trening, turgåing, soppog bærplukking. Det er et mye brukt nærturområde.
Betydning som trekkvei for viltet
Den største og betydeligste funksjon dette skogområde har i dag er som trekkvei for viltet mellom to
store, massive skogområder, Nordmarka/Krokskogen og Holleia.
Fra Dokka strekker Randsfjorden seg til Jevnaker. Fra innerst i Steinsfjorden/Tyrifjorden til
Sylling/Vikersund er fjorden en sperre for viltet. Landområdet mellom er på det nærmeste helt stengt
for viltet etter utbygging av forskjellig slag. Den betydeligste trekkveien for vilt som er farbar i dag er
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fra Elstangen, over Borgen og videre gjennom Bymoen, Mosmoen, over Storelva og Snyta/Styggdal.
Det vil være svært uheldig på kort og lang sikt om denne viltkorridoren blir stengt.
Det vises til at Hole kommune og Viltutvalget påpeker at denne korridoren er svært viktig å
opprettholde som vilttrekk.
Ved en eventuell utbygging i område er det viktig at klimasonen opprettholdes i en så stor bredde
som mulig. Det må også tas hensyn til vilttrekket slik at viltet kan passere mellom de store
skogområdene på øst- og vestsiden av fjorden uten å måtte krysse massive barrierer

Med hilsen

Eiliv Kornkveen
Landbrukskontoret i Ringerike og Hole
Saksbehandlers telefon: 32 11 75 64
E-post: eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no

Skog og landskap
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:

Emne:
Vedlegg:

knut-ul@online.no
29. mars 2015 14:11
post@baerum.kommune.no; Postmottak Jernbaneverket
morten.heldal.haugerud@gmail.com;
fmoapostmottak@fylkesmannen.no; postmottak@akershus-fk.no;
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torill.heggen@baerum.kommune.no; annelenehojem@hotmail.com;
lisbeth.krog@baerum.kommune.no; bjorn@rotnes.net;
morten.skauge@gmail.com; Ole Kristian Udnes; siww@online.no;
rieber.mohn@gmail.com; halvdan.skard@gmail.com;
kristinegrosas@hotmail.com; lilloe-o@online.no; t@espelien.no;
mortendh@gmail.com; tilsusannekristiansen@gmail.com;
seb@sebweb.no; kari.oie.nilsen@gmail.com; bjarne@refsnes.as; degi@online.no; pan@epost.no; priya.prasath92@gmail.com;
sandbakken89@gmail.com; kariseljelid@hotmail.com;
kariaale@online.no; anne@espelien.no; h-and-l@online.no;
ida_opedersen@hotmail.com; l.skrede@vikenfiber.no;
edvard@venstre.no; harneber@online.no
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Korreksjon av tidligere
innsendt kart
Ringeriksbanen.pdf

Se vedlagt korreksjon av tidligere innsendt høringsuttalelse av Silingsrapport Januar 2015.
Korreksjonen gjelder bedre kart over Bjørum sag området.
Kopi:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus fylkeskommune
Naturvernforbundet i Bærum
Bærum Elveforum
Bærum Velforbund
Skui Vel
Berger og Rykkinn Vel
Formannskapet i Bærum
Mvh
Knut Ulbråten
Sendt fra Windows E-post
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Jernbaneverket
Postboks
2308

4350

Hamar

postmottak
Bærum

@ j bv .no

kommune

Rådmannen

27 .03 .2015

Formannskapet
1304 Sandvika
post@baerum.kommune.no

Ringeriksbanen
2015
Bærum

- Hønefoss

og E16 Skaret

kommune:

Arkivsak

ID 15/12675

Silingsrapport,

sak

Ut ifra de kart som er fremstilt i begge rapporter
slik ut at å legge en jernbanestasjon
direkte utover:
0 3 gårdsbruk

m/ til sammen

kjøttproduksjon.

Gårdsbrukene

Trase 1B vil ødelegge

1B (Rustad)

vil gå

Som i dag driver med

er finneplasser

fremtidige

- Ca. 140 dekar med dyrket
mål på tredje

fra 1600 tallet

generasjoners

mark. Tilhørende

gårdsbruk.

mulighet

for

Trasé _1B vil medføre

dalføret

vil forsvinne.
eneboliger
Totalt

Videre vil alternativ

2 av gårdsbrukene.

Jordbruksarealet

dyrefor.

0 Seks grunneiere.

ref. ovenfor ser det

på området.

landbruksdrift

- 2 frittstående

15/55307

langs trasévalg

16 bygninger.

Januar

er per i dag brukt som

at siste rester

m/ 3 tilhørende
31 beboere

av jordbruksarealet

i

sidebygninger

i stasjonsområdet.

1B gi mye mere støy til gjenboende

Avtjerna beboere enn alternativ
og mere tilgjengelig
knutepunkt

+ ca. 40

og fremtidige

IC. Dessuten er trase 1C et nærmere
for Rykkinnområdet.

Side 237 av 277

Slik vi ser det vil trasé lC (Bjørum sag) være beste alternativ for
jernbanestasjon
på bærumsiden. Ifølge kommunedelplan
E16 Bjørum
- Skaret,

tegningshefte

fra 2006 er det avsatt

avkjøring

på nye E16 til

stasjon tillagt Bjørum sag. Dette ble i sin tid vedtatt av formannskapet
og Bærum kommunestyre.
Se kommuneplan
finnes ikke noe behov for statlig regulering

alternativ

Direkte

areadel 2002-2020.
så lenge det finnes

Det

1C.

kommentarer

til Silingsrapport

Januar

2015:

http://WWW.jernbaneverket.no/PageFiles/3S472/Ringeriksbanen%20og
%20El6%20-%20delrapport%203
.pdf
0 Side 7: Det slår oss hvor selvmotsigende
Rustad
neste

har lavest
planfase

til ...... ..stigning
Vi setter
Rustad

spørsmålstegn
området

kostnad»

vil denne

rapporten

Litt lenger

traseen

er! «Alternativ

ned står det følgende

bli optimalisert

1B via
«...i

med hensyn

og kostnader.»
på hvor lite konsekvensanalyse

det er gjort av

i Silingsrapporten...

Vedlegg:
-

Satelittkart

over Rustad område

-

Eiendomskart

-

Kart over ny E16 ved Bjørum

over Rustad område
sag (Statens

E16 Bjørum- Skaret Nov 2012)

vegvesens

reguleringsplan
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Reidar Engebretsen <re@suninvest.no>
29. mars 2015 23:17
Postmottak Jernbaneverket
Bjørlykke Cecilie; gert.myhren@vegvesen.no
Innspill «Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss»
RE Innspill+til+kommunedelplan+for+Sundvollen.odt.as.pdf

Hei.
Som vedlegg til innspill sendt fredag 27.3.2015 fra undertegnede, var det noen feil i illustrasjonene.
Disse er rettet opp og er vedlagt på nytt i denne mail. Vi ber om at disse erstatter de tidligere
oversendte.
Som grunneiere på Sundøya er vi ikke en høringsinstans, men ønsker allikevel å gi innspill vi håper kan
være et positivt bidrag i den videre prosessen ifm. Ringeriksbanen og ny E16.
Vårt innspill er basert på forutsetningen at planene på Sundøya kan gjennomføres også dersom det ikke
skulle bli anlagt ny jernbane i området.
På Sundøya foreligger det per i dag en godkjent reguleringsplan for å etablere hotell med tilhørende
anlegg.
Når det ble kjent at Jernbaneverket ønsket å se på mulighet for å etablere en stasjon i Hole og
Sundvollen, har det vært nødvendig for oss å gjennomgå Sundøya på nytt for å se hvordan man best
mulig kan tilpasse de behov som måtte komme.
Ved store etableringer i mindre landskap, som det vil bli i sundet ved Sunvollen, kan resultatet for mange
bli at man har klart å "rasere" et kulturlandskap. Det er sikkert endel tilfeller hvor det er uungåelig.
Men, man har også sett at utvikling og nybygg kan forskjønne og forsterke et område og naturen
omkring ved å ta hensyn til og benytte balansert og tilpasset arkitektur.
Vi tror at man her har en unik mulighet til å lage et meget attraktivt stasjonsområde med tilgrensede
arealer og fasiliteter som vil tiltrekke seg positiv oppmerksomhet og som kanskje kan bli en attraksjon. I
tillegg til fremtidige pendlere kan også området bli sted for rekreasjon for Oslo- og Bærumsbefolkningen.
Hole og Ringerike er allerede ettertraktet, men har fremdeles et stort potensiale for vekst. Det er
betydelige områder å bevege seg på både ved fjordene og på Krokskogen, og særlig strandsonen kan
tilrettelegges ytterligere for rekreasjon og aktiviteter.
Klarer man å få til en helhetlig arkitektur som spiller på lag med omgivelsene og naturen over det
området som skal utvikles, vil det være meget positivt og gi gode muligheter for videre utvikling i
regionen.
Det finnes mange eksempler på svært vakre jernbanestasjoner i verden. Etter vårt syn er det vesentligste
at de spiller på lag med omgivelsene.
Vedlagt er noen forslag som vår arkitekt har utformet for Sundøya. Hotellet skulle etter opprinnelig
reguleringsplan ligget på sydsiden av øya, men vi ser jo at det blir vanskelig med en jernbanetrasè.
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Vår arkitekt er utenlandsk og har lang internasjonal erfaring, også med infrastrukturprosjekter. Han kom
til oppgaven uten noen føringer, noe vi tror var veldig positivt da han kunne se landskapet og øyas
potensiale med helt nye øyne.
Arkitekten har sett på hvordan Sundøya kan utnyttes optimalt i forhold til at man nå får en stasjon som
nærmeste nabo. Samtidig har det vært en vesentlig forutsetning å ta hensyn til og beholde øyas
form/omriss. Arkitekten har i første rekke hensynstatt naturen, men samtidig hvilke bygningsmessige
arealer for varig opphold som kan etableres. Uten at det skal gå på bekostning av øyas eksisterende
strandlinje.
Tvert i mot er det åpnet for mer offentlig areal i strandsonen.
Byggehøyder samsvarer med opprinnelig reguleringsplan og offentlig tilgjengelig utearealer og
adkomster er økt og forbedret ift. opprinnelig reguleringsplan.
Det er tatt hensyn til at kommunikasjonen mellom Kroksund og Sundvollen må forbedres i forhold til
dagens situasjon.
Det kan videre i prosessen være aktuelt å vurdere en helt annen tilnærming med f.eks. høyere bygg.
Vedlagt er også innspill til kommunedelplanen for Sundvollen som ble sendt Hole kommune etter at
silingsrapporten forelå.
Å kunne lage Norges vakreste stasjon og stasjonsområde kan jo kanskje være et lite mål i et så stort
prosjekt som jernbanen vil bli?
Vi har forstått viktigheten av at det tilrettelegges for flest mulige potensielle brukere/passasjerer for
jernbanen.
Vi tror at gode fasiliteter med attraktive og vakre omgivelser vil tiltrekke ny aktivitet med behov for bolig,
hotell, næring og fritid.
En kombinasjon av bolig/næring/hotell/friområde vil kunne åpne mye mer areal mot fjorden for offentlig
ferdsel og rekreasjon, og kanskje enda mer enn det som foreløpig er illustrert i silingsrapporten.
Arkitekturen som vi har valgt er rasjonell og er realistisk i forhold til økonomi og gjennomføring og det er
tatt høyde for dagens miljøkrav.
Fakta:
Togstasjonen vil grense inn til Sundøya.
Øya er totalt på ca. 20mål.
Løsningen som er skissert i vedlagte 3D er totalt ca. 16 000m2 BRA over bakkenivå.
Nordsiden er planlagt med 12000m2, mens Sydsiden er planlagt med 4000m2.
Formålet og bruken av arealet kan tilpasses bolig, næring/hotell og/eller forretninger.
Et underjordisk parkeringsanlegg for inntil 300 p-plasser kommer i tillegg.
Vegsystemet er foreløpig, men det er forsøkt å ta høyde for dagens ÅDT samt betydelig økt bruk av gangog sykkelveg over øya.
Vi håper innspillet blir positivt mottatt, og ser frem til en videre dialog.
God Påske!

Vennlig hilsen
Siv M. Kielland
Reidar Engebretsen
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Vedlegg:
-Opprinnlig høringsinnspill til kommunedelplanen for Sundvollen.
-4 stk. 3D illustrasjoner Sundøya
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Innspill til kommunedelplan for Sundvollen
Innspillene merk med "Innspill til kommunedelplan for Vik/Sundvollen/Sollihøgda" og sendes
postmottak@hole.kommune.no, eventuelt Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse.
Innspillsperiode: fram til 14. oktober 2014.
Navn:
Adresse:
Sundøya
Holeveien 1472 og 1473

Gnr.:
196

Bnr.:
1 og 2

Fnr.:

Snr.:

Beliggenhet: (Beskrivelse og kart. Kartutsnitt med avgrensning av eiendommen/tiltaket det søkes om
legges ved som eget vedlegg. Det er ønskelig at det sendes inn et oversiktskart i målestokk 1:5000 og et
detaljkart i målestokk 1:1000 eller 1:500. Se
Sundøya:
http://kart2.nois.no/hole/Content/Main.asp?layout=hole&time=1423064921&vwr=asv
Planstatus i dag: (Hvilket formål har området i gjeldende kommuneplan? Ligger arealet innenfor
godkjent reguleringsplan?)
196/1 er regulert til hotell med tilhørende fasiliteter.
196/2 var regulert tilsvarende 196/1 ifm vannutskiftingsprosjektet som ble påklaget og dermed
opphevet.
Har området spesielle verdier? (Er det registrert spesielle verdier som f.eks. kulturminner/-områder,
viktige jord- og skogbruksarealer, biologisk mangfold, viktige friluftsområder, forurensning o.l. Benytt
kjent dokumentasjon eller kontakt kommunen.)
Nei, men eiendommene er svært egnet til opphold ifm. bolig, næring, hotell mv.
Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)
Byggeområder:
herunder områder for boliger med tilhørende anlegg, forretninger, kontorer,
samt områder for offentlige (statens, fylkets og kommunens) bygninger med angitt formål, andre
bygninger med særskilte angitte allmennyttige formål, herberger og bevertningssteder og for
garasjeanlegg.
Offentlige trafikkområder:
Veger - gater med fortau, gangveger, sykkelveger, gatetun og plasser, jernbaner, parkeringsplasser, og
andre trafikkinnretninger og nødvendige arealer for anlegg og sikring m.v. av trafikkområder.
Spesialområder:
herunder områder for private veger, områder for anlegg i grunnen eller i vassdrag.
Begrunnelse for ønsket tiltak: (Begrunnelsen bør være enkel og saklig. Det bør legges størst vekt på
samfunnsmessige konsekvenser.)
Det er vedtatt en vekst i Hole kommune på 9000 innbyggere frem til 2043 og det vil sannsynligvis være
behov for mer næringsareal og bolig enn det hittil er lagt opp til. En komprimert bebyggelse som
muligens også kan åpne for høyere bebyggelse enn dagens reguleringsplan tilsier kan være realistisk.
Vi ønsker å bidra til at det blir nok areal til å møte den ønskede veksten.
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Konsekvenser av at tiltaket gjennomføres: (Hvilke mulige konsekvenser medfører tiltaket for miljøet,
påvirkning av eksisterende bruk av området, transport, infrastruktur som skole, barnehage, vann og
avløp, digitalt nett m.m.?)
Tenkt tiltak vil være delvis tråd med gjeldende reguleringsplan og tilpasset innstillinger fra JBV og SVV
samt ønsker fra kommunen om vekst i området. Videre vil det være en antatt anleggsperiode på inntil
5 år som vil utløse behov for forpleining av et relativt stort antall midlertidige medarbeidere.
Eiendommen er meget egnet for en slik tilrettelegging.
Behov for avtaler: (Medfører tiltaket behov for avtale med kommunen eller med andre private?)
Det er behov for avtaler med SVV og JBV samt at vi er åpne for innspill fra kommunen dersom det er
ønsker som kan være til fordel for fellesskapet, som f.eks. turstier, stupetårn eller annet som være en
attraksjon for området.
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Eirik Nørgaard <eirik.nr@gmail.com>
25. mars 2015 12:03
Postmottak Jernbaneverket
gert.myhren@vegvesen.no
"Ringeriksbanen og E-16 Skaret - Hønefoss" - høringsuttalelse

Jeg ønsker å kommentere silingsrapporten datert 30/1-2015 og den anbefalte løsningen.
Kommentarene går ikke på trasevalget men på mulige konsekvenser for det området jeg
representerer og tiltak i den forbindelse.
Storøya er som navnet sier en øy og ligger i Tyrifjorden i umiddelbar nærhet til det aktuelle
planområdet. Øya har hatt broforbindelse til Elstangen siden 1980. Øya med tilliggende småøyer
utgjør ca. 2 km2.
I 1992 ble hele øya regulert med følgende reguleringsformål : Næring-serviceområde, næringbåthavn, fritidsbebyggelse, golfanlegg, landbruk, friluftsområde, geologisk naturreserrvat,
verneverdig gårdsbebyggelse og trafikkområder
Trafikken til/ fra eksisterende og planlagt, til nå ikke realisert virksomhet ligger som en
forutsetning for gjeldende plan.
I 1996 etter rettsak om forholdene rundt veien på Elstangen med tidligere eier av
naboeiendommen, ble det en gjennomgang av status på veien med Statens vegvesen Buskerud,
Vegkontoret og Ringerike veg-og trafikkstasjon. Enkelt sagt godkjente de forbedringer på veien
m.h.t. stigningsforhold og kurvatur. Ved utkjøringen på Fylkesvei 155 ble det stilt krav om
utflating og svingradius. Alle disse forbedringene ble realisert da veien kort tid etter ble forbedret
i tillegg til asfalt og autovern.
( Hvorfor det i det hele tatt ble en veistrid, var fordi tidligere eier av naboeiendommen på
Elstangen hadde planer om å bygge hotell der og hadde fått regulert sin eiendom til det formålet.
Av den grunn var vår vei tegnet anderledes enn den ligger, og naboen krevde at jeg skulle legge
om veien og heve standarden for at trafikken til øya skulle få passere.Saken resulterte i et forlik
som bl.a. innebærer at det ikke er tvil om retten til ferdsel for alle som skal til/ fra øya. En viktig
bieffekt ble oppgraderingen av veien som altså veivesenet har godkjent. Den eneste mulige
grunnen for veivesenet til å kreve at veien blir lagt om i fremtiden, er at hotellplanene der blir
realisert. Det er ikke trolig ettersom Sundvollen hotell siden da har hatt en stor utbygging i
Sundvollen.)
Avkjørselen fra øya kommer inn på Fv 155 rett nord for 1 av 2 tilknytningsveier fra Fv 155 og
til/fra dagens E16, nærmere bestemt den sydlige.
Det er vanskelig å danne seg et sikkert bilde av nøyaktig hvor fremtidens E16 kommer til å
forlate dagens trase i området Elstangen/ Rørvik for å krysse fjorden nordvestover bl.a. p.g.a.
usikkerhet om buet eller rett bro. Uansett blir det svært viktig at løsningene for på/ av-trafikken i
dette området blir løst på en god måte. Sannsynligvis må hele det planfrie krysset på Elstangen
bygges på nytt. Bare hvis kryssingen tar utgangspunkt vesentlig lenger mot nord enn Elstangen,
blir dette unødvendig. Da blir det jo derimot 2 planfrie kryss og det er vel ikke hensiktsmessig.
Alternativt er det vel heller ikke en bra løsning å ha tilførselsveier som går for langt parallelt med
ny E16.
Nå kommer jeg endelig til poenget mitt :
Hvis hele det planfrie krysset på Elstangen skal bygges om eller andre endringer blir nødvendige
i umiddelbar nærhet som følge av ny E16, må ikke det skape dårligere forhold for avkjøringen til
Storøya på Elstangen. Avkjøringen til Fv 155 er en del av forbindelsen til fastlandet for alt som er
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på øya og alt som skal komme. Det er derfor avgjørende at løsningene for på- / avtrafikken på
Elstangen blir gode ikke bare for Elstangenområdet og resten av Utstranda men og for Storøya.
Gode løsninger for gående og syklende som også skal bevege seg gjennom systemet for
tilbringerveier i Elstangenområdet, må heller ikke glemmes.
Vennlig Hilsen Eirik Nørgaard
Grunneier 198/1 med flere.
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kjeld Nørgaard <kjenoerg@gmail.com>
22. mars 2015 14:36
Postmottak Jernbaneverket
Høringsuttalerlse vedr.Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss

Sak for: Vegvesen.no/Europaveg/E16Buskerud,
SPESIELT vedr. NY FIREFELTS E16-KRYSSING AV KROKSUND.

Følgende fakta anbefales tatt hensyn til i den videre planprosessen og gjennomføringen :
1. Hensynet til populært friluftsareal på 90 dekar, med bl.a.opparbeidet med ny badeplass på
Vinterguten, en stor halvøy på nordøstlig del av eiendommen Storøen gård (Storøya på kart).
Forslag: Av hensyn til friluftsområdet og det livlige båtlivet på fjorden i nærheten bør den
nye 4-feltsbroen bli planlagt lengst mulig vekk fra Vinterguten, d.v.s. i nordøstlig retning.
2. Hensynet til publikum og næringsinteressene knyttet til Storøen båthavner, Tyrifjordens
største båthavn og dessuten med utleie av båter. Jfr. ovenstående forslag.
3. Hensynet til drikkevannsforsyningen i nærområder - og ikke minst til Oslo og deler av
Akershus via Toverud, som tilsier minst mulig vannforurensning fra støv-, snerydding og
eventuell salting av ny bro med 4-felts veibane.
4. Hensynet til betydelige variasjoner i vannstanden i fjorden, erfaringsmessig inntil 3 meter i
flomperioder vår og høst, må være en forutsetning.
Hole, 22.mars 2015
Randi Skøien Nørgaard , mobil: 47 35 56 24
- tidligere Holes ene representant i Buskerud fylkeskommunes Vannutvalg og
- tidligere Holes ene representant i Markarådet.
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Hanne Stuve <hannestu@gmail.com>
26. mars 2015 23:09
Postmottak Jernbaneverket
Ringeriksbane og ny E16

Jeg har sett på anbefalt trase for Ringeriksbane og ny E16. Traseen blir svært bred og
dominerende. En lang veibro ved Rørvik og en egen bro for jernbanen ved Sundøya vil ødelegge
mye av området ved Tyrifjorden og Steinsfjorden.
Enda mer bekymret blir jeg når jeg ser traseen krysse Storelva. Her er det viktige
våtmarksområder som blir berørt. Jeg minner om at Norge var en av de første landene som
ratifiserte Ramsarkonvensjonen (konvensjonen om vern av våtmarker av internasjonal
betydning). Man forpliktet seg dermed til å bevare våtmarker som er viktige i internasjonal
målestokk. Våtmarkene rundt Storelva er nettopp det.
Med en slik massiv utbygging blir også turområder og matjord berørt. Dette er også negativt.
Jeg mener at en utbedring av dagens E16 hadde vært tilstrekkelig. Det er særlig veistrekningen
ved Sollihøgda, ved Kroksund og ved Botilrud som er dårlig. En utbedring her hadde hjulpet
mye. For å skjerme boligområdet i Steinsåsen for trafikk fra dagens vei, hadde det vært mulig
med en tunnel under åsen. Det er først og fremst i forbindelse med helgetrafikk at veien er mye
belastet. Ellers i uken er det ikke spesielt stor trafikk.
En utbedring av dagens trase og bygging av Ringeriksbane må være tilstrekkelig for å møte
morgendagens behov. Det er jo om å gjøre å få folk til å bruke kollektivtilbudet. Da kan det ikke
være nødvendig med en helt ny vei.
Utbedring av dagens E16 og bygging av bane vil være med skånsomt for miljøet.
Med hilsen
Hanne Stuve
Strandveien 30
3530 Røyse
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Merknad til delrapport datert 30.01.2015 – ”Silingsrapporten” - med anbefaling av
løsninger som grunnlag for videre planlegging.
Nedenstående merknad gjelder Jernbaneverket og Statens Vegvesen sin anbefaling på
delstrekning 2 Kryssing Kroksund – Veg: Optimalisert løsning mellom alternativ 2A og 2C
ved Rørvik.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bakgrunn:
Undertegnede representerer noen av de beboere i Kroksund-området som i særlig grad er
opptatt av en optimalisert løsning ved valg av fremtidig trasé for vegkryssing av fjorden.
For ikke å gjenta alle begrunnelser for vårt krav om at kryssing av fjorden med 4-felts
motorvei på bro må skje så langt sør/vest som mulig, vises til vår tidligere
”Merknad til konsekvensutredning ny E16 Skaret – Hønefoss” datert 22.2-2013, med sterk
støtte fra et betydelig antall innbyggere i og omkring de nærliggende områder. Merknaden
med underskrifter vedlegges.

I forbindelse med behandling av høringsuttalelser og merknader til Konsekvensutredningen
fra Desember 2012, ble det gitt bred støtte til argumentene for å anbefale en bruløsning
betydelig lengre sør/vest enn det som var da skissert fra Vegvesenets side – og som nå
benevnes 2C. Vi oppfattet både Vegvesenets og Hole kommunes uttalelser i etterfølgende
offentlige møter som en sterk støtte for at en bruløsning med utgangspunkt ved Elstangen
ville bety en bedre løsning for alle parter, eksempelvis;
For Hole kommune: Bedre ivaretakelse av allerede store investeringer i området og av
Kroksundets spesielle natur.
For Vegvesenet: Enklere prosjektering på grunn av bortfall av behov for tunell nær Rørvik
(derved også en mer økonomisk løsning).
For innbyggerne: Sikre fortsatt gode bo-områder for så vel etablerte som fremtidige beboere
på begge sider av Kroksundet – og i omkringliggende områder.

Vi registrerer derfor med tilfredshet at tidligere foreslått kryssingsalternativ – nå kalt 2C - for
vegbru endelig synes forkastet, selv om begrunnelsen for dette i hovedsak er at løsningen
ikke kan tilfredsstille kravet til fartsgrense på 110 km/t.
Vi er derimot ikke tilfreds med å registrere at kryssingsalternativet kalt 2A også synes å være
”forkastet” – slik den uttalte anbefaling av samlet løsning nå er formulert. Slik tolker vi også
kommentarene i Silingsrapporten på side 141, der det uttales at en rett bru fra Elstangen er
svært lang og lite tilpasset landskapet.
Slik vi leser rapporten er landskapstilpasningen den primære og eneste begrunnelsen for
ikke å anbefale løsningsalternativet 2A. Kostnadsmessig ser vi at det er beregnet en liten
fordel ved sammenligning av løsning 2A og 2C. Når det foreløpig ikke er fremlagt estimater
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for sammenligning av en løsning mellom 2A og en ”Mellomting av 2A og 2C”, kan det så
langt heller ikke være grunnlag for å konkludere med at bru fra Elstangen blir den mest
kostbare av disse.
Argumentene vedrørende landskapstilpasning ser altså ut til å være avgjørende for
formulering av anbefalt alternativ. Vi tør derfor påpeke at det nettopp er behovet for å
bevare det naturskjønne Kroksund-landskapet som i flere tidligere prosesser har endt med
vedtak til støtte for verning av dette ; eksempelvis ved tidligere planlegging av ny E16 (tofelt) der både Hole kommune og Buskerud Fylke i vedtak konkluderte med at ny veg måtte
gå i tunell under fjorden, og Stortingets vedtak om at eventuell Ringeriksbane skulle gå via
Åsa. Vår eneste begrunnelse for å henvise til disse tidligere vedtak er altså å påpeke at det i
”All tid” er lagt svært stor vekt på å bevare Kroksundets unike natur.
Det er vanskelig å forstå at en firefelts veg i bru lengre inn i Kroksundet enn den rette
traséen fra Elstangen, kan innebære en mer akseptabel landskapstilpasning - (med mindre man
skulle mene at det ikke er så ”farlig” siden man i vesentlig grad vil endre sundets karakter allerede ved
eventuell gjennomføring den anbefalte jernbaneløsningen!).

Man kan kanskje heller hevde at for de som i fremtiden skal krysse fjorden via bru, vil en
løsning så langt sør/vest som mulig (2A) gi et langt friere utsiktsbilde til Hole kommunes
vakre landskap. Slik vil det også være for de som skal beskue området fra oven, eksempelvis
fra Kongens Utsikt. Vi ville trodd at å bevare landskapsbildet i indre Kroksund så godt som
mulig i forhold til slik det historisk har vært, skal være et vesentlig argument ved valg av en
landskapstilpasset løsning.
Oppsummering av vår merknad
Med bakgrunn i foranstående kommentarer og begrunnelser mener vi at den anbefalte
løsning for Delområde 2 : Kryssing Kroksund bør gjenspeile en prioritering i området 2A ,
til fordel for en som oppfattes å ”forkaste” dette. En slik justering vil også være mer i tråd
med hva man for to år siden kunne oppfatte som ønsket og ”lovet” fra så vel Vegvesenet
som Hole kommune, selv om vi ikke kan se dette formulert i offentlige protokoller.

Hole, dato 22. mars 2015

Stein Sværi

Karstein Ljåstad

Frank Bratlie

Tor Bråthen
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Merknad til konsekvensutredning ny
E16 Skaret - Hønefoss
Med forslag til kommunedelplaner.
Utarbeidet i 2012. Presentert for publikum i Hole 13. februar 2013
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Sammendrag
Initiativtakere til denne merknad er beboere i Kroksund- og Rørvik-området som blir direkte
skadelidende eller påført store negative konsekvenser, dersom Vegvesenets forslag til brukryssing
over Kroksundet blir vedtatt og gjennomført. Initiativtakere og andre som støtter denne merknaden
og krav om justeringer, fremgår av etterfølgende oversikt.
Innledningsvis påpekes at innholdet i konsekvensutredningen, som i møte 22. januar ble vedtatt lagt
ut til høring, ble kjent nærmest som en ”bombe” for mange. Prosessen videre fra denne dato er godt
kjent for både utredere og politikere i de berørte kommuner. Det sier seg selv at det er gitt svært
kort tid til rådighet for menigmann som skal fordøye innholdet, håndtere protester og få engasjert
flere.
Vi har erfart at berørte i andre områder har hatt tidligere innsikt og muligheter for å komme med
innspill underveis i prosessen. Vi ønsker ikke å bidra til splid og interessekonflikter med våre innspill,
men forsøker å være konstruktive med forslag som tilstreber å bevare Kroksundets unike karakter.
Det vil tjene fellesskapet og Hole kommunes interesser å opprettholde Kroksundet som
”eventyrbygdas” varemerke. En firefelts motorveg i svinget bru langt inn i sundet vil ødelegge dette
for all fremtid.
Vi vil støtte ALLE merknader/forslag som innebærer krav om undersjøisk kryssing av
Tyrifjorden/Steinsfjorden!
Dersom det IKKE er til å unngå at fjorden må krysses med bru, kan vi verken forstå eller akseptere
at det skjer ved en sterkt buet bru langt inne i Kroksundet.
Vi vil i denne merknad fremme krav om tilleggsutredning for endring/justering av traséene A1 og
A12 i tråd med nedenstående grove beskrivelser og vedlagt illustrasjoner, inkludert nye utkast til
kommunedelplan for Hole.
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Bru over Kroksund
Pkt. 1. Vi er sterkt imot bru over fjorden!
Vi vil støtte ALLE merknader/forslag som innebærer krav om undersjøisk kryssing av
Tyrifjorden/Steinsfjorden!

Pkt. 2. Eventuell bru i justert sone.
Dersom det IKKE er til å unngå at fjorden må krysses med bru, kan vi verken forstå eller
akseptere at det skjer ved en sterkt buet bru langt inne i Kroksundet.
Det er uforståelig at det etter Elstangen foreslås at ny E16 videreføres helt til Rørvik for
deretter å gå i buet bru langt inne i Kroksundet. Hvorfor ikke la veien gå rettere fram med
overgang til bru lenger sør og kryssing av fjorden i en rett linje. Da gis muligheter for ulike
alternativ til fjordkryssing (se senere forslag og illustrasjoner).
Begge sider av sundet fra Elstangen til Sundvollen er bebodd. Alle her vil være tjent med at
vegen tar av mot fjorden lenger sør enn foreslått. Hole kommune har i de senere årene
satset stort på etablering av et stort boligområde i Klokkerlia/Elstangen. Folk som etablerer
seg her vil ikke ønske en firefelts motorveg mellom seg og fjorden. En tidligere overgang til
eventuell bru vil bety en forbedring. For hele området videre til Sundvollen vil den foreslåtte
brua bli liggende som en gedigen betongkloss og innebære store ulemper med hensyn til
støy og forurensning.
For beboere i nedre Kroksund er løsningen katastrofal. Et helt boligområde og nabolag blir
nærmest rasert. De som antas å kunne bli boende vil få levevilkår som ingen vil ha. Det flotte
Hole Bo- og Rehabiliteringssenter (med seneste påbygg i 2012) vil også bli berørt i meget stor
grad på grunn av støy, luftforurensning og et ødelagt nærområde.
Det må være Hole kommune – og andre myndigheter – sin oppgave å beskytte eksisterende
boligområder så langt man kan, dersom fellesskapets interesser samtidig kan ivaretas. I
denne sammenheng er det først og fremst politikernes oppgave og plikt å tenke mer enn
bare økonomi.
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Forslag til justering av trasé for fjordkryssing
Vi vil fremme krav om tilleggsutredning for endring/justering av traséene A1 og A12 i tråd
med nedenstående grove beskrivelser og vedlagt illustrasjoner. (Disse vil også la seg tilpasse
alle øvrige vurderte alternativ som ikke har tunelløsning under vann, dvs A2, A13, A3 og A4).
A12 med endringer
Bru med startpunkt ved Elstangen i rett(ere) linje mot Fekjæråsen og rett inn i tunell på/ved
landingspunktet. Videreføring som illustrert i KU for alternativ 12 (Grønn korridor – lang
tunell).

A1 med endringer
Bru med startpunkt ved Elstangen i rett(ere) linje mot Smiujordet så langt vest som mulig.
Deretter tilpasning til inntegnet grønn/blå korridor, som illustrert i KU.
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Endring av grønn korridor
Bru med startpunkt ved Elstangen i linje nær nordspissen av Storøya og videre mot
Bjørketangen (Bjørkevika ?). Tilpasning til inntegnet grønn/blå korridor.

Begrunnelser for forslagene








Bevare det vakre og unike Kroksundet.
Virke sterkt dempende på negative miljømessige forhold for store deler av kommunens
boligområder
Unngå rasering av bebyggelse og bomiljø ved Rørvik og langs fjorden mot Sundvollen
Muliggjøre fortsatt virksomhet og turisme på Rørvik Camping
Sikre fortsatt gode rammebetingelser for bevaring og videreutvikling av Hole Bo- og
rehabiliteringssenter
Unngå rasering av bebyggelse og bomiljø i nedre Kroksund
Forslagene vil i ulik grad sammenfalle godt med krav som er framlagt av et stort antall
innbyggere som vil unngå nedbygging av jordbruksarealer:
o Forslag a)
støtter krav om å unngå nedbygging av jordbruksarealer - i særdeleshet Smiujordet.
o Forslag b)
vil ikke sammenfalle med krav om valg av trase nr 12, men vil støtte krav om å
redusere nedbygging av jordbruksarealer - i særdeleshet Smiujordet. Dersom såkalt
”lang tunell i grønn (rød) korridor” IKKE vil bli akseptert bør forslag b) innebære en
bedre løsning. Forslag b) vil annullere behovet for tunnel, men kreve lengre bru.
o Forslag c)
Dersom ”lang tunell i grønn (rød) korridor” IKKE blir akseptert bør forslag c) være en
bedre løsning fremfor forslagene fremlagt i KU. Vegens plassering kan i større grad
kan legges utenfor dagen dyrkede arealer. Dette forslaget vil annullere behovet for
tunell, men innebære lengre bru og forkorte den samlede kjøredistanse. (Kanskje
kan bru forkortes ved fyllinger i det langgrunne området).
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Andre momenter
Løsningene iforslag a) og b) ligger i utgangspunktet innenfor det området som ikke er

omfattet av ekisterende verneplan.
LØsningen i forslag c) ligger i utgangspunktet delvis utenfor det området som omfattes av

verneplanen.
I forslag b) og c) er skissert soner for eventuell brukryssing som ligger nært opptil områder
Jernbaneverket også har pekt som relevante fifr. lllustrasjoner på side 9-62 og 9-63 i KU for

høyhastighetsbane). Vi er klar over at høyhastighetsutredningen er lagt til side, men mener
at illustrasjonen både støtter muligheter for senere banesamordning og dessuten vårt
argument om at det er fullt mulig å bygge bru i området.
Så langt vi kan se

vil ingen boliger bli direkte rammet i noen av våre forslag under pkt 2.

Vi oversender ovenstående som vår merknad

til Konsekvensutrednangen for

E16 med forslag

til

kommunedelplaner for Hole kommune og ber om tilleggsuuedning for våre forslag under punkt 2,
inkludert nye utkast til kommunedelplan.

lnitiativtakere og andre som støtter denne merknaden fremgår av etterfølgende oversikt.
Tidsaspektet tilsier at det ikke har vært mulig å presentere dokumentet for andre enn de som tilhører
nærområdene. Basert på signaler fra mange holeværinger har vi imidlertid stor tro på en bred støtte
og forutsetter åpenhet fra kommunen sin side i den videre behandling.

Hole, dato 22. februar 2013
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Stein Sværi

Frank Bratlie

(,*sl;"4at1",(
Karstein Ljåstad
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Merknader til konsekvensutredning Ny E16
Skaret - HØnefoss; vedrørende tras6 RØrvik-Kroksund
Det vises

til merknadsdokument datert 22.februar 201-3 med følgende konklusjon (side 2 i

dokumentet):

'Vi vil støtte ALLE merknader/forslog som innebærer krov om undersjgisk kryssing ov
Ty rifi o rd e n/Stei n sfi o rd e n !
Dersom det IKKE er til å unngå ot fiorden må krysses med bru, kon vi verken lorstå eller
akseptere ot det skjer ved en sterkt buet bru langt inne i Kroksundet.
Vi vil i denne merknad fremme krav-om tilleggsutredning for endring/justering øv trasåene
Al og A72 i tråd med nedenstående grove beskrivelser og vedløgt illustrasjoner, inkludert

nye utkosttil kommunedelplan for Hole."
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Merknader til konsekvensutredning Ny E15
Skaret - Hønefoss; vedrørende tras6 Rørvik-Kroksund
Det vises

til merknadsdokument datert 22.februar 2013 med følgende konklusjon (side 2 i

dokumentet):

"Vi vil stØtte
Ty r ifj o rd e n

/

ALLE

merknøder/forsløg som innebærer krav om undersiøisk kryssing ov

Ste i n sfj o rd e n

!

Dersom det IKKE er til å unngå ot fiorden må krysses med bru, kdn vi verken forstå eller
akseptere ot det skjer ved en sterkt buet bru ldngt inne i Kroksundet.
Vi vil i denne merknod fremme krav-om tilleggsutredning

for endring/justering øv trosåene
Al og A72 i tråd med nedenstående grove beskrivelser og vedlagt illustrasjoner, inkludert
nye utkast til kommunedelpløn for Hole."
Undertegnede stØtter konklusionen i merknadsdokumentet:
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Merknader til konsekvensutredning Ny E16
Skaret - Hønefoss; vedrØrende tras6 Rørvik-Kroksund
Det vises

til merknadsdokument datert Zl.februar 2013 med følgende konklusjon (side 2 i

dokumentet):
"Vi vil støtte ALLE merknoder/forslog som innebærer krov om undersjøisk kryssing øv
Tyrifi o rd e n/Stei n sfi ord e n !
Dersom det IKKE er til å unngå at fiorden må krysses med bru, kdn vi verken lorstå eller
okseptere at det skjer ved en sterkt buet bru langt inne i Kroksundet,
Vi vil i denne merknad fremme krav-om tilleggsutredning lor endring/justering av trasåene
Al og A72 i tråd med nedenstående grove beskrivelser og vedlagt illustrosjoner, inkludert

nye utkost til kommunedelplan for Hole."
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Merknader til konsekvensutredning Ny E16
Skaret - Hønefoss; vedrørende tras6 Rørvik-Kroksund
Det vises

til merknadsdokument datert Z2.februar 2013 med følgende konklusjon (side 2 i

dokumentet):

"vi vil stØtte ALLE merknoder/forslog
Ty rifi o rd e n/ Stei n sli o rd e n

som innebærer krav om undersiøisk kryssing

ov

!

Dercom det IKKE er til å unngå at fiorden må krysses med bru, kan vi ve*en
lorstå eller
akseptere ot det skjer ved en sterkt buet bru longt inne i Kroksundet.
Vi vil i denne merknod fremme krov-om tilleggsfiredning
forendring/justering av tros1ene
Al og A72 i tråd med nedenstående grove beskrivelser og vedlagt lllustrosjoner, inkludert

nye utkasttil kommunedelpløn lor Hole.,
Undertesnede støtter konklusionen i merknadsdokumentet:
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Merknader til konsekvensutredning Ny E15
Skaret - Hønefoss; vedrørende tras6 Rørvik-Kroksund
Det vises

til merknadsdokument datert 22.februar 2013 med følgende konklusjon (side 2 i

dokumentet):

"Vi vil stØtte ALLE merknoder/fo;rslag som innebærer krav om undersiøisk kryssing av
Ty rifi o rd e n/ Stei n sfi o rd e n !
Dercom det IKKE er til å unngå ot fiorden må krysses med bru, kan vi verken forstå eller
okseptere at det skjer ved en sterkt buet bru tongt inne i Kroksundet.
Vi vil i denne merknad fremme krov-om tilleggsfiredning

for endring/justering ov trasåene
AI og A72 i tråd med nedenstående grove beskrivelser og vedlagt illustrøsjoner, inkludert
nye utkast til kommunedelplan lor Hole.'
U

ndertegnede stØtter konkl usionen i merknadsdoku mentet:
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Merknader til konsekvensutredning Ny E15
Skaret - Hønefoss; vedrørende tras6 Rørvik-Kroksund
Det vises

til merknadsdokument datert 22.februar 2013 med f6lgende konklusjon (side 2 i

dokumentet):

"Vi vil stØtte ALLE merknoder/forslag som innebærer krdv om undersjøisk kryssing av
Ty rifi o rd e n/ Stei n sfi o rd e n !
Dersom det IKKE er til å unngå øt fiorden må krysses med bru, kon vi verken forstå eller
akseptere dt det skjer ved en sterkt buet bru løngt inne i Kroksundet.
Vi vil i denne merknad lremme krav-om tilleggsutredning for endring/justering av trasåene
Al og A72 i tråd med nedenstående grove beskrivelser og vedlogt illustrøsjoner, inkludert

nye utkast til kommunedelplan for Hole."
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Merknader til konsekvensutredning Ny E15
Skaret

- HØnefoss; vedrØrende tras6 RØrvik-Kroksund

Det vises

til merknadsdokument datert Z2.februar 2013 med følgende konklusjon (side 2 i

dokumentet):

"Vi vil støtte ALLE merknader/forslag som innebærer krav om undercjøisk kryssing av
Ty r ifi o rd e n/St e i n sfi o rd e n !
er til å unngå at fjorden må krysses med bru, kan vi verken forctå eller
akseptere dt det skjerved en sterkt buet bru løngt inne i Kroksundet.

Dersom det

IKKE

for endring/justering av trøsåene
Al og A72 i tråd med nedenstående grove beskrivelser og vedlogt illustrasjoner, inkludert
nye utkøst til kommunedelplan for Hole."
Vi vil i denne merknod fremme krav-om tilleggsutredning

Underteenede støtter konklusionen i merknadsdokumentet:
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Merknader til konsekvensutredning Ny ElE
Skaret - HØnefoss; vedrØrende tras6 Rørvik-Kroksund
Det vises

til merknadsdokument datert 2Z.februar 2013 med følgende konklusjon (side 2 i

dokumentet):

'Vi vil stØtte

merknoder/forslog som innebærer krav om undersjøisk kryssing øv
Ty rifi o rd e n/Stei n sfi o rd e n !
ALLE

Dersom det IKKE er til å unngå ot fiorden må krysses med bru, kon vi verken lorstå elter
akseptere at det skjer ved en sterkt buet bru langt inne i Kroksundet.
Vi vil i denne merknod fremme krov-om tilleggsutredning for endring/justering øv trasåene
Al og A72 i tråd med nedenstående grove beskrivelser og vedlagt illustrasjoner, inkludert

nye utkost til kommunedetpton lor Hole."
Undertegnede støtter konklusionen i merknadsdokumentet:
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Merknader til konsekvensutredning Ny E16
Skaret - Hønefoss; vedrørende tras6 Rørvik-Kroksund
Det vises

til merknadsdokument datert 22.februar 2013 med følgende konklusjon (side 2 i

dokumentet):

"Vi vil støtte ALLE merknoder/torslog som innehærer krav om undersiøisk kryssing av
Ty rifi o rd e n/Stei n sfr o rd e n !
Dersom det IKKE er til å unngå ot fjorden må krysses med bru, kan vi verken forstå eller
okseptere at det skier ved en sterkt buet bru langt inne i Kroksundet,
Vi vil i denne merknød lremme krøv-om tilleggsutredning lor endring/justertng av trasåene

A7 og A72 i tråd med nedenstående grove beskrivelser og vedlagt illustrosjoner, inkludert
nye utkt sttll kommunedelplan for Hole."
Undertesnede støtter konklusionen i merknadsdokumentet:
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Liv Emma Thorsen
Erling Schøller
Øvre Løken
3530 Røyse

Øvre Løken, 27. mars 2015
Til
Jernbaneverket,
postmottak@jbv.no

Høringsuttalelse om Ringeriksbanen og E 16 Skaret-Hønefoss.
Uheldige ytre omstendigheter har medført at denne innsigelsen må bli mindre
grundig enn vår innsigelse av 12.03.2015 og derfor bare vil liste opp noen
hovedpunkter - hovedpunkter som arbeidsgruppen i (først) Statens Vegvesen og (nå
også) Jernbaneverket som regel sannsynligvis allerede er bedre kjent med enn de
fleste, også enn de fleste av respondentene under denne høringsrunden.
Høringsrunder
Høringsrunder som dette er på mange måter et pliktløp, og de enkelte argumentene i
innsigelsene - korte eller lange, velfunderte og velformulerte eller det motsatte - har
nok i mange tilfeller mindre betydning for planleggernes og ikke minst for
beslutningstakernes stillingtagen og handlinger enn selve det faktum at et større eller
mindre antall institusjoner og borgere rent faktisk tar seg bryet med engasjere seg.
Under alle omstendigher er en høringsrunde som denne, pliktløp eller ikke, et
demokrati-understøttende tiltak og som sådan et prisverdig initiativ. Det har derfor
vært viktig for oss å delta også denne gangen, selv om lite nytt bringes frem.
Opprustet videreføring av nåværende E16 Rørvik - Hvervenkastet
Vår innsigelse for to år siden ble behørig kommentert av Vegvesenet. Såvel
argumentene våre som svarene kan på mange måter sies å være aktuelle den dag i
dag og vi opprettholder vår hovedkonklusjon fra dengang: «Vi protesterer derfor mot
ny E16 fra Rørvik til Hønefoss i alle til nå foreliggende varianter og går inn for en
trafikksikret, modernisert og opprustet videreføring av nåværende linje».
Ingen Jernbane Sandvika - Hønefoss over Hole
Jernbanens inndragning i prosjektet medfører at vi må legge til følgende:
Bergensbanen/Ringeriksbanen gjennom Sandvika og Hole til Hønefoss betraktes
etterhvert av mange som en ytterst dårlig idé som faller totalt igjennom i forhold til
det opplagte alternativet som utgjøres av en oppgradert Gjøvikbane med tunnel til
Jevnaker og videre kopling til nåværende Bergensbane ved Hønefoss.
Vi er blant dem som ikke kan forstå at det sistnevnte alternativet ikke blir gjenstand
for seriøs behandling i det hele tatt, men nærmest har fått et spedalskhetsstempel
hos myndighetene, til tross for alle de fordelene som det er påvist det vil medføre i
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forhold den nå foreslåtte traséen, herunder at Holes enestående natur- og
kulturlandskap vil forbli intakt, mens Hønefoss samtidig likevel får sin etterlengtede
tilknytning til hovedstaden og dermed muligheten for anleggelse av omkringliggende
sovebyer med et stort antall pendlende arbeidstakere som vil skatte til Ringerike.
Vi går derfor imot høyhastighetsbanen gjennom Hole.
Vi forstår imidlertid at det ikke foreligger noe mandat for å behandle denne opplagte
løsningen i silingsrapporten.
Honnør for et vesentlig avbøtende tiltak
Vi gir arbeidsgruppen honnør for at det i Silingsrapporten er fastslått at en tunnel
under Vik, trass i merutgiftene, er et effektivt avbøtende tiltak som anbefales
gjennomført. De mange lokale protestene i tidligere høringsrunder og for øvrig i
mediene og mange andre fora og sammenhenger har antakelig bidratt til denne
konklusjonen fra arbeidsgruppens side. Det er godt, i hvert fall på langt sikt, men det
avholder oss ikke fra å fremdra to svært negative sider ved prosjektet. Det første er
Cut and cover-teknikken i anleggsfasen og hva det fører med seg av midlertidig og
permanent rasering, det andre er naturligvis det videre forløpet mot nordvest ut av
tunnelåpningen, der Vegvesenets prosjektleder på det nylig avholdte
informasjonsmøtet i Hole Herredshus åpent og ærlig erkjente at valget under alle
omstendigheter vil stå mellom pest og kolera, i denne sammenheng mellom
(rasering av) verdifulle naturområder og dyrket mark.
Cut and Cover og pest og kolera
På side 96, avsnitt 4.4.6, i Silingsrapporten beskrives anleggsfasen av tunnellene
under Vik i saklige vendinger - som alt ellers i rapporten - og det refereres til «Cut
and Cover». Men for ikke fag-folk gjør den lidenskapsløse forklaringen i rapporten
det ikke så enkelt å forstå dimensjonen av disse inngrepene. Uttrykket "Cut and
cover" finner man i Silingsrapporten på side 84, 94, 95, 116, 122
Vi fremdrar følgende passusser:
Side 94: «I Vik og Løken (område 31 og 30) vil det bli "cut and cover", dvs banen
bygges i åpen grøft for så å dekkes til. Det er sannsynlig at noen eneboliger vil måtte
rives som den del av denne prosessen. At noen eneboliger forsvinner i enebolig–
miljøet vil i noen grad påvirke selve miljøet negativt, men for Vik som helhet har det
liten betydning da det er et større bo- og servicemiljø. Omfanget blir noe mindre enn
på alternativet over (3a-b), men forskjellen er så liten at det likevel konkluderes med
middels negativ konsekvens også her (—).»
Side 95: Veg og bane i tunnel forbi Vik, uten stasjon. - «I dette alternativet går både
veg og bane i tunnel på strekningen. Det blir "cut and cover" i Vik, noe nærmere
sentrum enn i de øvrige alternativene. Flere boliger vil derfor måtte rives som en
følge av tiltaket dersom dette alternativet blir valgt.»
På side 116 nevnes det at cut and cover ved tunnel nord for Mo ikke er nødvendig
(heldigvis for det!). Det er det eneste stedet hvor konsekvensene av cut and cover-
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teknikken ikke "bare" beskrives med det faglig klingende adjektivet "negativ". Her
beskrives nemlig cut and covers eventuelle konsekvenser slik: «Cut and cover i dette
området ville i så fall vært svært ødeleggende for de registrerte naturverdier som
ligger over tunnel». Vik i seg selv er jo ikke registrert som noe spesielt verneverdig
område, men det sier seg selv at for menneskene og boligene og institusjonene på
Vik vil virkningene bli voldsomme i anleggsperioden og permanent for dem hvis
boliger blir revet.
Tunneler under Vik er med andre ord kulverter – dette medfører at hele traséeens
bredde må graves opp siden et lokk på omkring 10–20 m med leire og kalkberg ikke
holder seg på plass når det graves og sprenges under dem. Dermed vil området bli
ett stort dagbrudd i anleggsperioden.
Inngrepene i bevaringsverdig og verdifull natur i og i nærheten av Ramsarområder er
er svært kontroversielle, for å si det mildt. Det samme er ødeleggelsen av matjord.
Kroksund og linjeføringene over Storelva er her stikkordene. Disse forholdene tas
kvalifisert opp av flere andre respondenter.
Økonomi
Det er ikke tid her å gå detaljert inn i økonomien. Det kan imidlertid anses som
sikkert at dette prosjektet, hvis det gjennomføres, vil sprenge budsjett-taket slik
bokstavelig talt alle store bygge- og anleggsprosjekter gjør det.
Regjeringens foretrukne tallknuser, professor Rattsø, har som leder av
produktivitetskommisjonen stilt opp en interessant (og skremmende) tabell (se
Aftenposten den 10. februar 2014) over budsjettoverskridelser ved slike
storprosjekter. Fra første kostnadsanslag til endelig pris har den mest beskjedne
overskridelsen (dobbeltspor Sandvik-Asker) ligget på 2,7 ganger opprinnelig
kostnadsanslag og Nye Holmenkollen tar førsteplassen, eller rettere jumboplassen,
med utrolige 45,5 ganger dyrere.
Tabellen kommer her, bare fire samferdselsprosjekter er tatt med her:
Ryfast, undersjøiske tunneler i Rogaland: 8,5 ganger dyrere
Hardangerbrua: 3,2 ganger dyrere
Bjørvikaprosjektet: 5,9 ganger dyrere
Dobbeltspor Ski-Sandbukta: 5,7 ganger dyrere
Dobbeltspor Sandvika-Asker: 2,7 ganger dyrere.
Det er sannsynligvis for vennlig og beskjedent å konkludere at prosjektet
Ringeriksbanen-E16 «kun» vil ende på for eksempel 78 milliarder (3 ganger de
stipulerte 26 milliarder).
Fremtidsscenario
Dette betrakter vi som sannsynlig, og beklager det sterkt, selv om vi personlig aldri
vil komme til å berøres av det:
Gjennomføres prosjektet vil deler av Hole kommune fra å være det den er i dag med
de uerstattelige naturverdiene sine, med kulturlandskapet og noe av landets beste
åkerjord og med den nesten enestående historiske dybden sin, i løpet av noen tiår
bli forvandlet til et gjennomurbanisert område, et Sandvika nr. 2.
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Vegvesenets og Jernbaneverkets arbeidsgruppe
Vi vil til slutt berømme først og fremmest de medarbeiderne i Vegvesenet, men nå
også i Jernbaneverket, som vi i de forløpne årene har vært i direkte kontakt eller
meningsutveksling med eller hvis alltid kompetente fremstillinger vi har lest eller
overvært. Innen for de rammene som oppdraget har satt for dem, har de alltid lagt for
dagen en uomtvistelig profesjonalitet og seriøsitet paret med en vennlig attitude og
en ærlig holdning. At flere av dem også har et glimt i øyet, er et ytterligere pre.

Liv Emma Thorsen

Erling Schøller
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