
 

RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning  

Areal- og byplankontoret 
 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 

Postboks 123 Sentrum 

3502HØNEFOSS Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00 

 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

Buskerud fylkeskommune  

 

Postboks 3563 

3007 Drammen 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

12/1403-10 11094/12 113 N  30.04.2012 

 

UTTALELSE TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 - 2023 

 

Kommunestyret i Ringerike behandlet i sitt møte 26.04.2012 «Nasjonal transportplan 2014 – 

2023» som sak nr. 57/12 og fattet følgende vedtak: 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ringerike kommune viser til de statlige transportetatenes fremlagte forslag til Nasjonal 

Transportplan 2014-2023, og ønsker å gi følgende uttalelse til saken: 

 

1. Ringeriksregionen har god plass og et godt dokumentert potensiale for vekst. Det er 

sterk politisk vilje til å realisere veksten, så vel næringsliv som boliger.  Regionen har 

gode muligheter for å ta imot deler av den forventede sterke veksten i 

hovedstadsområdet innenfor eksisterende kommunal infrastruktur. 

2. Moderne samferdselsløsninger mellom Oslo og Ringerike, herunder Ringeriksbanen, 

vil åpne en ny vekstkorridor for Osloregionen. Samtidig vil en moderne jernbane åpne 

for betydelig forkorting av reisetiden mellom Oslo og Bergen og til reiselivsregionen 

Hallingdal. Ringeriksbanen er et viktig element i togsystemet i hele Østlandsområdet. 

E16 mellom Sandvika og Hønefoss er også svært viktig for øst/vest-forbindelsen. 

3. Det er stort behov for en snarlig oppgradering av E16 til 4-felts veg som følge av 

dagens trafikkmengde, og uavhengig av behovet for vekst og næringsutvikling.  

Dagens ÅDT, trafikksituasjon og ulykkestatistikk bekrefter dette.   

4. E16 og Rv 35 fungerer som ytre ringvei rundt Oslo og er forbindelse mellom E18 

Sandvika og Gardermoenområdet / Oslo nord. 

5. Det fremlagte forslaget til Nasjonal Transportplan gir ikke et godt nok grunnlag for å 

understøtte ambisjonene om ny vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Ringerike 

kommune forutsetter derfor at Regjeringen og Stortinget i det videre arbeidet legger 

opp til en helt annen framdrift for de viktigste samferdselsprosjektene for 

Ringeriksregionen i Nasjonal Transportplan. Dette innebærer: 

a) E16 Bjørum – Skaret – Rørvik må få byggestart tidlig i perioden 2014-2017.  
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b) E16 Rørvik – Hønefoss må planlegges videre uten opphold slik at parsellen får 

byggestart tidlig i perioden 2018-2023. Firefeltsvei på hele strekningen mellom 

Sandvika og Hønefoss må stå ferdig i løpet av denne NTP-perioden. 

c) Rv35 Olum – Eggemoen må få byggestart i 2014 som forutsatt i gjeldende NTP.  

d) Den statlige andelen for Rv35 Olum – Eggemoen må økes til minst 60% for at ikke 

den økonomiske belastningen ved bompengefinansiering for innbyggerne i 

Ringeriksregionen skal bli urimelig i forhold til strekningens nasjonale betydning. 

e) For Rv35 Nymoen – Eggemoen må planleggingen gjenopptas med sikte på vedtak om 

utbygging av parsellen ved neste rullering av Nasjonal Transportplan. 

f) Midler til planlegging av Ringeriksbanen må økes vesentlig slik at planleggingen kan 

ferdigstilles i første del av denne NTP-perioden. Kommunene i Ringeriksregionen ser 

med stor interesse på at NTP-forslaget og jernbaneutredningen påpeker at 

Ringeriksbanen er et prosjekt som egner seg for alternativ organisering og finansiering. 

Kommunene ønsker å være i førersetet i utredning og realisering av et slikt prosjekt. 

Ringerike kommune går inn for at ”Ringeriksbanen” må utredes, finansieres og 

igangsettes i løpet av perioden. 

g) Arbeidet med planlegging av veisystem i og rundt Hønefoss, Ringerikspakka, må 

startes opp snarest mulig. 

Ringerike kommune går inn for at ”Ringerikspakka” går inn for at denne innarbeides i 

bypakker. 

h) De statlige bevilgningene til store samferdselsinvesteringer i Ringeriksregionen må 

økes vesentlig ut over de nivåer som skisseres i forslaget til Nasjonal Transportplan. 

 

 

Tilsvarende vedtak er gjort i alle kommunestyrene i Ringeriksregionen. 

 

I tillegg ble det, i kommunestyret i Ringerike, fremmet et tilleggsforslag som ble oversendt 

formannskapet for videre behandling. 

 

Dette til orientering. 

 Med hilsen 
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