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Disposisjon

• Kort repetisjon:
– Jernbaneverket og Statens vegvesens 

leveranser til Samferdselsdepartementet i 2014 
og 2015

– Høring og Ramsar Advisory Mission (RAM)
– Regjeringens beslutning 30.08.2015

• Forprosjekt delstrekning 4
• Videre arbeid
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Etatenes leveranser til 
Samferdselsdepartementet 

i 2014 og 2015 
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Etatenes tre leveranser til SD

• 13. juni 2014: Etatene anbefalte at Ringeriksbanen og E16 
Skaret – Hønefoss planlegges som et fellesprosjekt. I tillegg 
redegjørelse for ulike planprosesser/framdriftsplaner

• 31. oktober 2014: Etatene anbefalte at løsningen med 
jernbane om Åsa forkastes og at videre planlegging 
konsentreres om fellestraseer over Kroksund. I tillegg bl.a. 
kostnader, samfunnsøkonomi, trafikkgrunnlag, OPS og 
hurtigste mulige framdriftsplan

• 30. januar 2015: Silingsrapport der etatene anbefaler én 
løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss som 
kan legges til grunn for videre planlegging. Faglig grunnlag 
for silingen
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Silingsrapporten fra 
januar 2015

• Formål: Sile ned til én veg- og baneløsning slik 
at man kan gå rett på reguleringsplan med 
konsekvensutredning for kun én løsning

• Bakgrunnen er at man ønsker å spare tid. 
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Trasé via Helgelandsmoen

Stopp: 
• Sundvollen 
• Hønefoss 
• (Rustad)
Vegkryss:
• Rørvik/Elstangen (halvt)
• Helgelandsmoen
• Styggedalen
• Ve
Reisetid: 
Sandvika - Hønefoss 00:20
Oslo – Bergen 05:35 
Lengde bane: ca. 39,9 km
Tunnelandel bane: 66%
Lengde veg: ca. 25,5 km

Forventet kostnad:  
Veg og bane: 26 mrd.kr

Anbefalt alternativ
i silingsrapporten i januar 
2015



Høring og Ramsar Advisory 
Mission (RAM)  
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Utredningene på høring

• Samferdselsdepartementet ba på møte 29. januar 
2015 etatene om å gjennomføre en lokal høring 
av de tre utredningene etatene hadde levert

• Høringen gjennomført i perioden 11. februar –
27. mars 2015

• Det kom inn 60 merknader:
– 2 fra fylkesmenn (Buskerud og Oslo/Akershus)

– 3 fra fylkeskommuner (Akershus, Buskerud og Hordaland)

– 3 fra kommuner (Bærum, Hole og Ringerike)

– 33 fra organisasjoner, foreninger og bedrifter
– 19 fra privatpersoner
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Innspill i høringen
Delområde 4, Bymoen – Styggedalen
• Etatene anbefalte alternativ 4f, 

Helgelandsmolinja
• Alternativ 4g, Busundlinja, ble 

vurdert som nokså lik
• Fylkesmannen i Buskerud mente at 

rapportene som er utarbeidet ikke 
gir grunnlag for å velge

• Hole kommune gikk inn for 
Busundlinja (4g) av hensyn til 
nærmiljø, friluftsliv og 
Helgelandsmoen Næringspark
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RAM – Ramsar Advisory 
Mission

• Ramsar-konvensjonen er en avtale for bevaring 
og bærekraftig bruk av våtmarker av internasjonal 
betydning, særlig som fuglehabitat

• Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem innlemmet i 
konvensjonen i 1996. Berøres ved kryssing av 
Kroksund, og særlig ved kryssing av Storelva for 
Helgelandsmolinja og Busundlinja

• Ramsar Advisory Mission gjennomført 1.-3. juli 
2015 etter initiativ fra Klima- og 
miljødepartementet

• Rapport forelå 3.9.2015
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RAM – Ramsar Advisory 
Mission

Noen konklusjoner:
• Beslutninger er fattet for tidlig, burde ha undersøkt 

muligheten for løsninger som ikke berører de verdifulle 
våtmarksområdene bedre
– Jernbane om Åsa
– Separate korridorer for veg og bane
– Utbedring av eksisterende veg

• Helgelandsmolinja og Busundlinja bør ikke velges
• Monserudlinja kan bli bedre enn de to andre, forutsatt 

omfattende avbøtende og kompenserende tiltak
• Uansett hvilken løsning som velges, må avbøtende og 

kompenserende tiltak vurderes
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Regjeringsbeslutning og 
oppdragsbrev fra 

Samferdselsdepartementet 
30.08.2015
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Søndag 30. august 2015: 
Regjeringens beslutning 

kunngjøres på Sundvollen

Foto: Nationen
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Følgende premisser ligger til grunn for den 
videre planleggingen: 
1. Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss 

gjennomføres i utgangspunktet som 
fellesprosjekt. 

2. Planprosessen gjennomføres som statlig 
plan. 

3. Planprosessen starter rett på 
reguleringsplan. Det utarbeides ikke 
kommunedelplan. 

4. Åsa-alternativet for jernbanetrasé legges 
bort. Videre planlegging tar 
utgangspunkt i korridor over Kroksund. 

5. Transportetatenes traséforslag legges til 
grunn for 
reguleringsplanarbeidet…….men 

Oppdragsbrev fra 
Samferdselsdepartementet 30.08.2015
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Oppdragsbrev fra 
Samferdselsdepartementet 30.08.2015

5. For delstrekning 4 gjennomføres det et 
forprosjekt som utreder 
Helgelandsmoen-, Busund- og 
Monserudalternativene (4e, 4f og 4g). 
Trasé for delstrekning 4 besluttes i 
forbindelse med fastsetting av 
planprogrammet for reguleringsplanen. 

• Arbeidet skal involvere relevante aktører i 
planarbeidet 

• Dialog med berørte myndigheter i forbindelse 
med forprosjektet for valg av trasé for 
delstrekning 4 

• Bygge videre på samarbeidet som ble etablert 
med berørte direktorater 
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Forprosjekt delstrekning 4
Levert Samferdselsdepartementet 04.02.2016
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RINGERIKSBANEN+E16 SKARET - HØNEFOSS  

RINGERIKSBANEN OG E16 

FORPROSJEKT 
DELSTREKNING 4

Oppdragsbrevet av 30.08.2015:

«I dette arbeidet er det viktig å 
identifisere avbøtende og 
kompenserende tiltak knyttet til 
landbruks-, kultur- og naturverdiene samt 
vannførselen i området.»

«…bygge videre på samarbeidet som ble 
etablert med berørte direktorater i 
forbindelse med utarbeidelsen av 
faktagrunnlaget for silingsrapporten av 
januar 2015.»
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Avbøtende og 
kompenserende tiltak

• Avbøtende tiltak: 
– Et tiltak som reduserer den negative konsekvensen av 

ny veg/bane
– Eksempler: miljøtunnel, støyskjerming, forlenget bru

• Kompenserende tiltak: 
– Et tiltak som (helt eller delvis) veier opp for negative 

konsekvenser
– Eksempler: vern av et område et annet sted for å 

kompensere for et område som går tapt, dyrke opp et 
udyrkbart område for å kompensere dyrka/dyrkbar 
mark som går tapt
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Involvering av direktorater 
med flere

To-dagers samling  med befaring i faggrupper og verksted 

Tema: Naturmangfold, Naturressurser/landbruk, Kulturminner, Nærmiljø/friluftsliv, 
Hydrologi/vannmiljø/gjennomføring/landskap 

Deltakelse fra: Miljødirektoratet, Landsbruksdirektoratet, NVE, Riksantikvaren, 
Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Hole og Ringerike kommuner og prosjektet v. 
SVV, JBV og Norconsult
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Involvering av direktorater 
med flere

Formålene med samlingen:
• Finne mulige avbøtende tiltak
• Vurdere mulige kompenserende 

tiltak 
• Vurdere effekt av avbøtende og 

kompenserende tiltak

• Resultatene fra verkstedet var 
råstoffet for det videre arbeidet 
med avbøtende og 
kompenserende tiltak 
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Tema i forprosjektrapporten

• Konsekvenstema med avbøtende tiltak og 
kostnader
– Naturmangfold
– Naturressurser/landbruk
– Kulturmiljø
– Landskapsbilde/estetikk
– Nærmiljø og friluftsliv

• Lokal utvikling (bl.a. basert på innspill fra Hole og 
Ringerike kommuner)

• Grunnforhold og byggetekniske forhold
• Kompenserende tiltak 
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Metodikk
Hovedtrekk
• Utgangspunkt i silingsrapporten fra januar 2015
• Sjekket ut ny kunnskap
• Vurderte justeringer av trasé
• Fant avbøtende tiltak
• Vurderte effekten av avbøtende tiltak – gir tiltakene en vesentlig 

endring av konsekvensvurderingene i silingsrapporten? 
• Behov for kompenserende tiltak, hva er mulige tiltak for de 

alternative traseene?
• Redegjør for om og hvordan ny kunnskap, justering av trasé, 

avbøtende og kompenserende tiltak endrer konsekvensvurderingen 
av traseene
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Optimalisering
Linjene fra silingsrapporten er 
optimalisert innledningsvis: 

Helgelandsmoen: 
Oppstramming kryss Helgelandsmoen

Busund: 
Ingen

Monserud: 
Legge veg og bane tettere over 
Hvervenmoen for å få smalere korridor 
Like høye og lange bruer over Storelva
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Avbøtende tiltak
En rekke avbøtende tiltak er vurdert for de aktuelle linjene: 

Avbøtende tiltak med 
liten effekt for total 
konsekvens i 
delområdet

Disse tiltakene vil ikke bidra til å endre 
totalvurderingen/rangeringen av linjene, men vil være 
en viktig informasjon til videre arbeid med prosjektet. 
Omtales ikke i videre gjennomgang

Avbøtende tiltak med 
effekt for total 
konsekvens i 
delområdet

Tiltak som endrer konsekvensvurderingen i 
delområdet,  dvs. tiltak som hver for seg vil kunne 
medføre endring av konsekvens for minimum ett av 
de fem ikke-prissatte konsekvenstemaene. Disse  
gjennomgås for effekt og kostnad

Foreslåtte tiltak med 
effekt for total 
konsekvens, men som 
ikke er teknisk 
gjennomførbare

En del av de foreslåtte avbøtende tiltakene vil ha 
effekt for konsekvensvurderingene, men har 
egenskaper som gjør at de ikke er teknisk 
gjennomførbare. Disse omtales videre i 
gjennomgangen 
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Miljøtunnel/ 
cut and cover

• Åpen byggegrop
• Støpe tunnel
• Fylle over med løsmasser

Bygging av miljøtunnel på ny rv. 7 ved Sokna, 2013. Foto: Liv Bulling, SVV 25



Avbøtende tiltak: Helgelandsmolinja

Ikke tekniske gjennomførbare 
tiltak: 
Miljøtunnel fra Kjelleberget til 
Helgelandsmoen (lang)
Krav til vertikalgeometri og vannstand ved flom 
begrenser lengden for en miljøtunnel-løsning 
fra Kjelleberget til Helgelandsmoen

1. Miljøtunnel gjennom Bymoen
(1000 m) 

2. Mellomlang bru i kombinasjon med 
kortere fylling på Mælingen (500 m)

3. Sammenhengende bru 
Helgelandsmoen - Prestmoen, 
høyere bru over Mælingen (1100 m)

1

2
3
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Avbøtende tiltak: 
Helgelandsmolinja

• Reduksjonen i negative konsekvenser er beskjeden
• Alle avbøtende tiltak er kostbare
• Tiltakene anbefales ikke
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Avbøtende tiltak: Busundlinja

1. Miljøtunnel fra Kjelleberget til Lamoen
(1500 m)

2. Flytting av kryss fra Mosmoen til Lamoen
3. Støyskjerming fra Kjelleberget til Lamoen

Ikke tekniske gjennomførbare tiltak: 
Flytte linja noe vestover i sør for å unngå dyrka mark
Traseen må flyttes mer enn 250 m mot vest for å unngå 
dyrka mark. Dette lar seg ikke gjøre på grunn av kravene 
til horisontalkurvatur for banen. 

1

2

3
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Avbøtende tiltak: 
Busundlinja

• Reduksjonen i negative konsekvenser er beskjeden
• Miljøtunnel er kostbart, anbefales ikke
• Støyskjerming er kostbart, anbefales ikke å støyskjerme så lang strekning
• Flytting av kryss slår ikke ut på kostnadene og gir litt mindre negativ 

konsekvens for naturressurser (dyrka mark), anbefales
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Avbøtende tiltak: Monserudlinja

Teknisk utfordrende tiltak: 
Miljøtunnel/fjelltunnel øst for eksisterende linje, 
Steinsåsen forbi Norderhov (pkt. 4)
Kan bygges, men er ikke bedre enn traseen vest for Sørum. 
Havner  mellom Gusgården og Norderhov, gir et 80 – 100 m 
bredt anleggsbelte nært kirken. Prestegården og Kirkevold 
havner midt i traseen. Berører kirkegården 
Flytting av kryss nordover opp på Hvervenmoen (pkt. 5)
Tilførselsveien blir bratt; 5% stigning og blir liggende i en 
opptil 20 m høy skjæring.

1. Flytte linja vekk fra Storelva og stramme 
opp kryss

2. Miljøtunnel/fjelltunnel Sørum - Frok
(ekstra miljøtunnel 700 m)

3. Miljøtunnel/fjelltunnel Steinsåsen- t.o.m. 
Frok (ekstra miljøtunnel 700 m + 1500 m)

4. Miljøtunnel/fjelltunnel, øst for 
eksisterende linje, Steinsåsen forbi 
Norderhov (4300 m + 500 m dagsone)

5. Flytting av kryss nordover opp på 
Hvervenmoen?

6. Fjerne kryss Hvervenmoen

1, 5, 6

2

3
4
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Avbøtende tiltak: 
Monserudlinja

• Reduksjonen i negative konsekvenser er beskjeden
• Miljøtunneler er kostbare, anbefales ikke
• Flytting av kryss Hvervenmoen er positivt for naturmangfold, men negativt for nærmiljø/friluftsliv, 

anbefales ikke
• Fjerning av krysset på Hvervenmoen gir litt mindre negative konsekvenser, men krysset er en av de 

største fordelene ved alternativet pga. tilgjengeligheten det gir til Hvervenmoen/Hønefoss sør. 
Fjerning anbefales ikke 31



Kompenserende tiltak – ikke-prissatte temaer

• Landskap – ikke egnet
• Kulturmiljø – ikke egnet, miljøene er unike
• Nærmiljø og friluftsliv – noe egnet

– Erstatte tur-/skiløyper, idrettsanlegg, uteområder for 
barnehage osv.

• Naturressurser (landbruksareal) – noe egnet
– Erstatte tapt dyrka mark ved å skape ny dyrkbar jord, dyrke 

udyrket areal eller øke produktiviteten på eksisterende 
dyrket areal (jordforbedring) 

• Naturmangfold – noe egnet
– Erstatte tapte naturområder gjennom vern av andre 

områder, skjøtsel av områder
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Kompenserende tiltak

Nærmiljø/friluftsliv:
• Behovet for kompenserende tiltak er større 

ved Helgelandsmolinja og Busundlinja enn ved 
Monserudlinja

• Det finnes mange muligheter for å 
kompensere for tapt eller forringet areal og 
funksjoner for nærmiljø og friluftsliv

33



Kompenserende tiltak

Naturressurser (Landbruk):
• Monserudlinja gir så store behov for 

kompenserende arealer at det vurderes som 
svært krevende å finne tilstrekkelige arealer i 
nærområdene

• Jordflytting er krevende og kostbart
• Viktig å avklare hvordan man skal kompensere 

for jordressursene i dette prosjektet
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Kompenserende tiltak

Naturmangfold:
• Særlig aktuelt med kompenserende tiltak ved 

Helgelandsmolinja og Busundlinja
• Busundlinja utløser større behov for 

kompensasjon enn Helgelandsmolinja, samtidig 
som potensialet for å finne kompenserende areal 
er noe mindre ved Busundlinja

• Kompensasjon for tapte/forringede våtmarker vil 
være en viktig del av det videre arbeidet med 
prosjektet
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Konklusjon fra 
Silingsrapporten 31.1. 2015

Etatenes anbefaling:

Helgelandsmolinja (4f)
• Monserud-linja (4e) vurderes som dårligste løsning pga. konsekvenser for 

landbruk og kulturmiljø, samt kostnader
• Forskjellene mellom Helgelandsmoen-linja (4f) og Busund-linja (4g) er 

relativt små
• For Helgelandsmoen-linja (4f) vurderes det å være muligheter for 

avbøtende tiltak. For Busund-linja er potensialet for avbøtende tiltak i stor 
grad tatt ut allerede (lang bru)

• Miljødirektoratet vurderer både Helgelandsmoen- og Busundlinja som 
uakseptable mht. naturmiljø, men at Busund-linja er aller verst

• Antatt krevende å bygge Busundlinja over våtmark uten større, varige 
inngrep

• Helgelandsmolinja er billigst (men optimalisering kan øke kostnadene)
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Nye momenter
• Kun store og kostbare avbøtende tiltak gir reduserte konsekvenser
• Endringene i konsekvenser dreier seg om én eller en halv 

konsekvensgrad
• Selv med omfattende avbøtende tiltak gir Monserudlinja store 

negative konsekvenser for dyrka mark og kulturmiljø, og blir samlet 
sett ikke bedre enn Helgelandsmo- og Busundlinja 

• Det er mindre forskjeller i potensialet for avbøtende tiltak mellom 
Helgelandsmo- og Busundlinja enn antatt i silingsrapporten

• Rangeringen av Helgelandsmolinja før Busundlinja for temaet 
«naturmangfold» er kommet tydeligere frem i forprosjektet

• Busundlinja krever et større omfang av kompenserende tiltak enn 
Helgelandsmolinja, og trasé over Mælingen gir større rom for å 
finne gode kompenserende tiltak
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Konklusjon forprosjekt

• Monserudlinja har uakseptable konsekvenser for dyrka mark og 
kulturmiljøer, og er dyreste løsning. Som i silingsrapporten vurderes 
denne å være den dårligste av de tre løsningene

• Både Helgelandsmolinja og Busundlinja har i utgangspunktet 
uakseptable konsekvenser for naturmangfold, i første rekke knyttet 
til internasjonalt viktige våtmarksområder. Supplerende utredninger 
har likevel tydeliggjort at Busundlinja er en dårligere løsning for 
naturmangfold enn Helgelandsmolinja

• Busundlinja har færre negative konsekvenser lokalt, særlig knyttet 
til nærmiljø/friluftsliv og Helgelandsmoen næringspark

• Etatene tillegger de internasjonalt viktige våtmarkene stor vekt. 
Med bakgrunn i dette fastholder etatene sin anbefaling av 
Helgelandsmolinja. Denne anbefalingen er styrket gjennom 
forprosjektet 
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Videre arbeid
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Videre arbeid

Tidsplanen fra september 2015:
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Status nå
• Jernbaneverket har ansatt direktør for 

fellesprosjektet. Morten Klokkersveen 
tiltrer 1. mars. Prosessen for å ansette 
øvrig ledelse er i gang

• Prekvalifisering for konsulentbistand 
pågår, frist 22. februar

• Tidskritiske aktiviteter knyttet til 
feltsesongen 2016 er initiert, og vil bli 
igangsatt:
– Registreringer knyttet til 

kompensasjonsområder for 
naturmangfold

– Arkeologiske registreringer (Buskerud 
fylkeskommune)

Prosjektdirektør Morten Klokkersveen
(Foto: Freddy Fagerheim)
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Mulig ulik 
planprosess for 
reguleringsplan-
fasen for  
delstrekninger:
• Ringeriksbanen 

Sandvika – Hønefoss og 
E16 Høgkastet –
Hønefoss

• E16 Skaret - Høgkastet 43



Planprosess for 
Ringeriksbanen og E16 
Høgkastet - Hønefoss

• Forslag til planprogram på høring/offentlig 
ettersyn sommeren 2016. 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
fastsetter planprogrammet 

• Deretter utarbeidelse av reguleringsplan med 
tilhørende konsekvensutredning for ett 
alternativ
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Planprosess for 
E16 Skaret - Høgkastet

• Ikke vesentlige endringer av løsningen siden 2012-
planen for E16. Kun ett alternativ uten innsigelser

• I prosess med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om å vedta 
kommunedelplanen fra 2012 for denne strekningen

• Dersom kommunedelplanen vedtas, kan det være 
mulig å gå rett på reguleringsplan uten planprogram og 
konsekvensutredning

• Alternativt samme prosess som for Ringeriksbanen og 
E16 Høgkastet - Hønefoss
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Vegbru over Kroksund
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Vegbru over Kroksund

Silingsrapporten fra januar 2015:
• Optimalisere løsningen
• Tilfredsstille nye krav til 110 km/t
• Forsøke å redusere de negative 

konsekvensene knyttet til ilandføring på begge 
sider av sundet

• Etterstrebe en bruløsning med bedre 
landskapstilpasning enn den rette brua over 
Elstangen
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Kryss i området Rørvik/ 
Elstangen

• Et sørvendt halvkryss «arvet» fra E16-planen 
fra 2012

• Ny forutsetning: krysset ved Vik (Smiujordet) 
er ute av planen fordi veg og bane er planlagt 
under bakken forbi Vik

• Neste kryss kommer først på Helgelandsmoen
• Behov for fullt kryss ved Rørvik/Elstangen?
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Vegbru og kryss

• Vi setter nå i gang arbeid for å avklare 
plassering av vegbru over Kroksund og 
krysstype (helt eller halvt) i området 
Rørvik/Elstangen

• Målet er å kunne vise én løsning i forslaget til 
planprogram
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