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Kommentar til Kvalitetssikring 2 for Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16  28.01.2021 

NRK meldte i dag at konsulentselskapet Marstrand og Møreforskning råder til å planlegge 
Ringeriksbanen og E16 på nytt. Disse har hatt oppdraget med å kvalitetssikre planene for FRE16 
(Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16). 

Ringeriksbanen som konsept har en lang forhistorie. Det har nok satt seg nærmest i ryggmargen hos 
mange at Ringeriksbanen skal gå gjennom Hole kommune til Sandvika i Bærum. For Jernbane har 
deltatt i prosessen siden konseptvalgutredningen1 for Ringeriksbanen i 2007-2008. Der foreslo vi å 
korte inn jernbanen Hønefoss-Oslo via Jevnaker og Nittedal som et fellesprosjekt med Gjøvikbanen. I 
utredningen ble forslaget kalt Konsept J. Jernbaneverket anslo en byggekostnad omtrent som 
forventa, men en reisetidsgevinst som vi antar måtte være basert på en halv utbygging. Betydningen 
for godstrafikken og Gjøvikbanen ble bare så vidt nevnt. 

24.9.2012 underkjente2 Samferdselsdepartementet konseptvalgutredningen (KVU) for 
Ringeriksbanen bl.a. fordi de samfunnsøkonomiske analysene ikke var gode nok og fordi det hadde 
vært for tunge føringer på nettopp å velge en trasé mellom Sandvika og Hønefoss.  En KVU skal i 
følge reglene vurdere og sammenligne ulike løsninger og tiltak som er konseptuelt forskjellig fra 
hverandre gjennom en samfunnsøkonomisk analyse. Noen ny KVU med reelle alternativer har ikke 
vært holdt. 

Solbergregjeringen valgte likevel å bygge den videre prosessen på de foreliggende utredningene, og 
de valgte å gjøre det til et fellesprosjekt med Ringeriksbanen og E16. 

Utredninger og fakta for Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 (FRE16) viser at prosjektet har alvorlige 
negative effekter for miljø, samfunnsøkonomi og helheten i jernbanesystemet. Kritiske spørsmål til 
prosjektet fra riksmedia eller rikspolitikere har vært fraværende.  

 
1 
https://www.banenor.no/contentassets/ca7cce9f0c074cb695bebab05a959241/kvu_ringeriksbanen_1822468a
.pdf 

2 https://webdav.ringerike.kommune.no/webdav/Formannskapssaker%20-%20h%C3%B8st%202012-
%20v%C3%A5r%202015/Ringerikstinget%2012%2011%2027/Samf%20dep%20Konseptvalgutredning%20(KVU)
%20for%20Ringeriksbanen%20og%20E16.pdf 
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Prisen for Ringeriksbanen/E16 har stadig økt. I 2017 var anslaget på 26,6 mrd. I april 2020 var det økt 
til 32,8 mrd., og beregnet netto samfunnsnytte var minus 21,7 milliarder. I desember 2020 var 
kostnadsanslaget i følge Stortingets transportkomité økt til 38,5 mrd. s 55, venstre spalte.3  

Bane NOR og Vegvesenet har beregnet klimagassutslippene4 fra bygging, drift og vedlikehold for 
FRE16 i et 60-års perspektiv til å være 12 - 13 ganger så høye som gevinsten ved overgang fra bil og 
fly til tog. Skulle det lykkes å kutte utslippene fra anlegget med 40 %, vil de fortsatt være 7 - 8 ganger 
høyere enn gevinsten. I følge rapporten kommer klimagevinsten i hovedsak fra overgang fra buss til 
tog på strekningen Hønefoss-Oslo. 

Det negative klimaregnskapet underbygges av lite overført trafikk fra fly til tog. Bane NOR har 
beregnet 130 passasjerer/døgn. Det tilsvarer omlag 2,4 % av flypassasjertrafikken i begge retninger 
mellom Flesland og OSL i 2019. I dag tar Bergen-Oslo 6:30-7 timer med tog. FRE16 vil kutte reisetida 
med ca. 50 min. I tillegg er dobbeltspor på Vossebanen beregna å kutte reisetida med ca. 40 min. Da 
er vi nede på 5-5:30 timer. Noen politikere snakker om 4 timer. Det er ikke realistisk. 

Stortinget har vedtatt i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 kapittel 3.4.3 at: «… alle nye 
jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen, 
Trondheim, Gøteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger, må alle 
strekningsvise utredninger gjøres nå».  

FRE16 vil legge tunge føringer på at en framtidig høgfartsbane mellom Bergen og Oslo legges via 
Hallingdal og høgfjellet. Høgfartsbane er definert som nybygd bane for minst 250 km/t. Det betyr 
rimelig rette linjer og svært slake svinger. Hallingdal er trang. Det betyr mye tunnel og mindre utsikt, 
noen steder mister sin stasjon og nye stasjoner må legges på mindre gunstige steder i forhold til 
sentrum og befolkning. Høgfjellet vil måtte krysses med en minst 40 km lang tunnel som må ha 
maksimalt tillat stigning hele strekningen. Det er ikke gunstig. Ny Voss st. blir tilnærmet umulig å 
plassere. Dette følger av Høyhastighetsutredningen5 fra 2012. 

Ringeriksbanen er ikke planlagt for ordinær godstrafikk. Det betyr at godstogene mellom Oslo og 
Bergen fortsatt skal kjøre den svingete, enkeltsporete, bratte og overbelastede Gjøvikbanen om Roa 
og Jevnaker. E16 med fire felt helt til Hønefoss vil gjøre det mer attraktivt å sende gods Oslo-Bergen 
med lastebil. Det strider mot målet i Nasjonal transportplan om å overføre 30 % av godstransporter 
lenger enn 300 km fra veg til bane og sjø innen 2030.  

 
3 https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2020-2021/inns-202021-013s.pdf 

4 https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-
e16/reguleringsplan/horingsdokumenter-reguleringsplan/klimabudsjett-for-infrastruktur-og-transport.pdf 

5 https://www.banenor.no/contentassets/81d4aeb228a748ba90ad5cd13eeb7790/rapport_del_2.pdf 
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FRE16 er planlagt over landets mest produktive matjord6. Deltaet Nordre Tyrifjorden er også 
leveområde for mange rødlistede arter. Prosjektet vil skape ytterligere utbyggingspress med planer 
om boliger og næring. 

Politikerne kunne knapt funnet noe mer krevende terreng å bygge i. Tunnelen under Krokskogen vil 
bli lenger enn Follobanen og er i kategori 3 av 4 når det gjelder vanskelighet7. Kategori 4 er 
atomanlegg: "Prosjektet vurderes til å ha store konsekvenser pga. mulighet for tap av menneskeliv, 
økonomi og sosiale eller miljømessige konsekvenser, og havner således i konsekvensklasse (CC) 3". 
Røysehalvøya, Storelva og Ringerike har djupe lag løsmasser, herunder kvikkleire og store mengder 
vann i bevegelse og som grunnvann. Innvendingene fra Miljødirektoratet og NVE er ikke tatt hensyn 
til. Testing av stabilitet og bæreevne i deltaet for tunge brukonstruksjoner er ikke sluttført. 

Bergensbanen er kåra til en av verdens vakreste turistbaner. For Jernbane mener den bør 
videreutvikles som region- og turistbane. Det er ikke uten videre gitt at en trasé stukket ut på 1890-
tallet er rett korridor for en høgfartsbane. Vi vil fremheve Haukelibanen. Den kan knytte sammen det 
sentrale Vestlandet og det sentrale Østlandet. Nye Veier AS har da også veldig lyst på denne traseen 
med forespeilet kjøretid 4 timer Oslo-Bergen8.  

På kortere sikt bør vedlikeholdsetterslepet på jernbanen hentes inn. Det vil komme alle tog til gode. 
Pakka med investeringer for mer gods på bane må også oppfylles, nå gjøres det bare halvveis. 
Dobbeltspor i intercitytriangelet må fullføres.  

For Ringerike må det uansett være et poeng å kunne oppgradere dagens transporttilbud. Et 
nærliggende alternativ er å få fart på prosessen med å bygge dobbeltspor Drammen-Hokksund. Det 
vil gi raskere tog også på Bergensbanen, og grunnlag for timestog til Hokksund, Vikersund og 
Hønefoss via Drammen. Det bør også være interessant for industri og industriutvikling på furumoene 
nord for Hønefoss å få bedre jernbaneforbindelse til Drammen og havna. Trafikken på E16 går tregt i 
hovedsak i forbindelse med helgeutfart. En enklere oppgradering, i hovedsak i eksisterende trasé vil 
gi bedre trafikkflyt, sikkerhet, skåne de unike landskapsverdiene og spare bilistene for en høy og 
langvarig bompengeregning.  

I traseen for FRE16 er det også avdekket kvikkleire. Det fins kvikkleire i områdene rundt Hønefoss. 
Det gikk et ras sist i november 2019 nær byen. Hvor lurt er det da å legge opp til storstilt utbygging i 
Hønefoss? Burde politikerne heller bruke penger på kartlegging og sikring av kvikkleire enn på et 
prestisjeprosjekt?  

 
6 https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-
mat/2020/06/landets-kornkammer/ 

7 https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-
e16/reguleringsplan/revidert-reguleringsplan/underlagsdokumenter/15.04.2019-strekning-1_detaljplan-og-
teknisk-plan_fagrapport-ingeniorgeologi.pdf 

8 
https://www.regjeringen.no/contentassets/a0fe35ca5b114353b1449d5c70d79af1/oppdrag1tilleggsoppdragny
eveier23102019.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a0fe35ca5b114353b1449d5c70d79af1/oppdrag1tilleggsoppdragnyeveier23102019.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a0fe35ca5b114353b1449d5c70d79af1/oppdrag1tilleggsoppdragnyeveier23102019.pdf
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Kommentar til Kvalitetssikring 2 for Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 	28.01.2021

NRK meldte i dag at konsulentselskapet Marstrand og Møreforskning råder til å planlegge Ringeriksbanen og E16 på nytt. Disse har hatt oppdraget med å kvalitetssikre planene for FRE16 (Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16).

Ringeriksbanen som konsept har en lang forhistorie. Det har nok satt seg nærmest i ryggmargen hos mange at Ringeriksbanen skal gå gjennom Hole kommune til Sandvika i Bærum. For Jernbane har deltatt i prosessen siden konseptvalgutredningen[footnoteRef:1] for Ringeriksbanen i 2007-2008. Der foreslo vi å korte inn jernbanen Hønefoss-Oslo via Jevnaker og Nittedal som et fellesprosjekt med Gjøvikbanen. I utredningen ble forslaget kalt Konsept J. Jernbaneverket anslo en byggekostnad omtrent som forventa, men en reisetidsgevinst som vi antar måtte være basert på en halv utbygging. Betydningen for godstrafikken og Gjøvikbanen ble bare så vidt nevnt. [1:  https://www.banenor.no/contentassets/ca7cce9f0c074cb695bebab05a959241/kvu_ringeriksbanen_1822468a.pdf] 


24.9.2012 underkjente[footnoteRef:2] Samferdselsdepartementet konseptvalgutredningen (KVU) for Ringeriksbanen bl.a. fordi de samfunnsøkonomiske analysene ikke var gode nok og fordi det hadde vært for tunge føringer på nettopp å velge en trasé mellom Sandvika og Hønefoss.  En KVU skal i følge reglene vurdere og sammenligne ulike løsninger og tiltak som er konseptuelt forskjellig fra hverandre gjennom en samfunnsøkonomisk analyse. Noen ny KVU med reelle alternativer har ikke vært holdt. [2:  https://webdav.ringerike.kommune.no/webdav/Formannskapssaker%20-%20h%C3%B8st%202012-%20v%C3%A5r%202015/Ringerikstinget%2012%2011%2027/Samf%20dep%20Konseptvalgutredning%20(KVU)%20for%20Ringeriksbanen%20og%20E16.pdf] 


Solbergregjeringen valgte likevel å bygge den videre prosessen på de foreliggende utredningene, og de valgte å gjøre det til et fellesprosjekt med Ringeriksbanen og E16.

Utredninger og fakta for Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 (FRE16) viser at prosjektet har alvorlige negative effekter for miljø, samfunnsøkonomi og helheten i jernbanesystemet. Kritiske spørsmål til prosjektet fra riksmedia eller rikspolitikere har vært fraværende. 

Prisen for Ringeriksbanen/E16 har stadig økt. I 2017 var anslaget på 26,6 mrd. I april 2020 var det økt til 32,8 mrd., og beregnet netto samfunnsnytte var minus 21,7 milliarder. I desember 2020 var kostnadsanslaget i følge Stortingets transportkomité økt til 38,5 mrd. s 55, venstre spalte.[footnoteRef:3]  [3:  https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2020-2021/inns-202021-013s.pdf] 


Bane NOR og Vegvesenet har beregnet klimagassutslippene[footnoteRef:4] fra bygging, drift og vedlikehold for FRE16 i et 60-års perspektiv til å være 12 - 13 ganger så høye som gevinsten ved overgang fra bil og fly til tog. Skulle det lykkes å kutte utslippene fra anlegget med 40 %, vil de fortsatt være 7 - 8 ganger høyere enn gevinsten. I følge rapporten kommer klimagevinsten i hovedsak fra overgang fra buss til tog på strekningen Hønefoss-Oslo. [4:  https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-e16/reguleringsplan/horingsdokumenter-reguleringsplan/klimabudsjett-for-infrastruktur-og-transport.pdf] 


Det negative klimaregnskapet underbygges av lite overført trafikk fra fly til tog. Bane NOR har beregnet 130 passasjerer/døgn. Det tilsvarer omlag 2,4 % av flypassasjertrafikken i begge retninger mellom Flesland og OSL i 2019. I dag tar Bergen-Oslo 6:30-7 timer med tog. FRE16 vil kutte reisetida med ca. 50 min. I tillegg er dobbeltspor på Vossebanen beregna å kutte reisetida med ca. 40 min. Da er vi nede på 5-5:30 timer. Noen politikere snakker om 4 timer. Det er ikke realistisk.

Stortinget har vedtatt i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 kapittel 3.4.3 at: «… alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen, Trondheim, Gøteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger, må alle strekningsvise utredninger gjøres nå». 

FRE16 vil legge tunge føringer på at en framtidig høgfartsbane mellom Bergen og Oslo legges via Hallingdal og høgfjellet. Høgfartsbane er definert som nybygd bane for minst 250 km/t. Det betyr rimelig rette linjer og svært slake svinger. Hallingdal er trang. Det betyr mye tunnel og mindre utsikt, noen steder mister sin stasjon og nye stasjoner må legges på mindre gunstige steder i forhold til sentrum og befolkning. Høgfjellet vil måtte krysses med en minst 40 km lang tunnel som må ha maksimalt tillat stigning hele strekningen. Det er ikke gunstig. Ny Voss st. blir tilnærmet umulig å plassere. Dette følger av Høyhastighetsutredningen[footnoteRef:5] fra 2012. [5:  https://www.banenor.no/contentassets/81d4aeb228a748ba90ad5cd13eeb7790/rapport_del_2.pdf] 


Ringeriksbanen er ikke planlagt for ordinær godstrafikk. Det betyr at godstogene mellom Oslo og Bergen fortsatt skal kjøre den svingete, enkeltsporete, bratte og overbelastede Gjøvikbanen om Roa og Jevnaker. E16 med fire felt helt til Hønefoss vil gjøre det mer attraktivt å sende gods Oslo-Bergen med lastebil. Det strider mot målet i Nasjonal transportplan om å overføre 30 % av godstransporter lenger enn 300 km fra veg til bane og sjø innen 2030. 

FRE16 er planlagt over landets mest produktive matjord[footnoteRef:6]. Deltaet Nordre Tyrifjorden er også leveområde for mange rødlistede arter. Prosjektet vil skape ytterligere utbyggingspress med planer om boliger og næring. [6:  https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2020/06/landets-kornkammer/] 


Politikerne kunne knapt funnet noe mer krevende terreng å bygge i. Tunnelen under Krokskogen vil bli lenger enn Follobanen og er i kategori 3 av 4 når det gjelder vanskelighet[footnoteRef:7]. Kategori 4 er atomanlegg: "Prosjektet vurderes til å ha store konsekvenser pga. mulighet for tap av menneskeliv, økonomi og sosiale eller miljømessige konsekvenser, og havner således i konsekvensklasse (CC) 3". Røysehalvøya, Storelva og Ringerike har djupe lag løsmasser, herunder kvikkleire og store mengder vann i bevegelse og som grunnvann. Innvendingene fra Miljødirektoratet og NVE er ikke tatt hensyn til. Testing av stabilitet og bæreevne i deltaet for tunge brukonstruksjoner er ikke sluttført. [7:  https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-e16/reguleringsplan/revidert-reguleringsplan/underlagsdokumenter/15.04.2019-strekning-1_detaljplan-og-teknisk-plan_fagrapport-ingeniorgeologi.pdf] 


Bergensbanen er kåra til en av verdens vakreste turistbaner. For Jernbane mener den bør videreutvikles som region- og turistbane. Det er ikke uten videre gitt at en trasé stukket ut på 1890-tallet er rett korridor for en høgfartsbane. Vi vil fremheve Haukelibanen. Den kan knytte sammen det sentrale Vestlandet og det sentrale Østlandet. Nye Veier AS har da også veldig lyst på denne traseen med forespeilet kjøretid 4 timer Oslo-Bergen[footnoteRef:8].  [8:  https://www.regjeringen.no/contentassets/a0fe35ca5b114353b1449d5c70d79af1/oppdrag1tilleggsoppdragnyeveier23102019.pdf] 


På kortere sikt bør vedlikeholdsetterslepet på jernbanen hentes inn. Det vil komme alle tog til gode. Pakka med investeringer for mer gods på bane må også oppfylles, nå gjøres det bare halvveis. Dobbeltspor i intercitytriangelet må fullføres. 

For Ringerike må det uansett være et poeng å kunne oppgradere dagens transporttilbud. Et nærliggende alternativ er å få fart på prosessen med å bygge dobbeltspor Drammen-Hokksund. Det vil gi raskere tog også på Bergensbanen, og grunnlag for timestog til Hokksund, Vikersund og Hønefoss via Drammen. Det bør også være interessant for industri og industriutvikling på furumoene nord for Hønefoss å få bedre jernbaneforbindelse til Drammen og havna. Trafikken på E16 går tregt i hovedsak i forbindelse med helgeutfart. En enklere oppgradering, i hovedsak i eksisterende trasé vil gi bedre trafikkflyt, sikkerhet, skåne de unike landskapsverdiene og spare bilistene for en høy og langvarig bompengeregning. 

I traseen for FRE16 er det også avdekket kvikkleire. Det fins kvikkleire i områdene rundt Hønefoss. Det gikk et ras sist i november 2019 nær byen. Hvor lurt er det da å legge opp til storstilt utbygging i Hønefoss? Burde politikerne heller bruke penger på kartlegging og sikring av kvikkleire enn på et prestisjeprosjekt? 
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