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Spørsmål 33. 

Ringeriksbanen: regjeringen la i august 2015 opp til byggestart i 2019. Da var samlet 

prosjektkostnad 26 mrd kr for fellesprosjektet, 20 mrd kr på jernbane, ca 6 mrd kr på vei. I 

meldingen går det fram at E16 Skaret –Hønefoss har nå har en kostnad på 8,6 mrd kr, opp ca 

2,5 mrd kr, eller nærmere 40 pst. Dette prosjektet er skjøvet ut til perioden 2024-2029. For 

jernbaneprosjektet på 20 mrd kr opereres det med samme kostnad som i 2015 (prisjustert). 

Hva er bakgrunnen for at jernbaneprosjektet ikke har endret seg i kostnad mens 

veiprosjektet har økt betydelig? Hvor langt har man kommet i planleggingen og når kan det 

forventes oppdaterte kostnadsanslag? Hvor robust mener departementet kostnaden for 

Ringeriksbanen er? 

 

Svar: 

Kostnadsanslaget for jernbanedelen av prosjektet har så langt i planleggingen vist seg robust. 

Oppdatering av kostnadsoverslag tar utgangspunkt i milepæler i planarbeidet eller annen 

relevant behandling og beslutning internt i Bane NOR SF. Ved å utsette byggestart, og 

dermed bruke litt mer tid på planlegging, er det mulig å redusere risiko i prosjektet, samtidig 

som man har mer tid til forberedende arbeid. 

 

Forslag til planprogram for reguleringsplan med KU har vært på høring, og vil snarlig bli 

oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for fastsetting.  

 

Kostnadsanslaget i NTP tar utgangspunkt i P50-verdier, og departementet legger 

usikkerheten som følger av dette til grunn for vurderingen av robustheten i 

kostnadsanslaget, jf. tabell 4.2 i NTP.  

 

Kostnadsanslaget fra januar 2015 var på om lag 6 mrd. kr på vegdelen. Dette tallet er i 2014-

prisnivå, det er også ekskl. mva. Prosjektet har nå fått regnet inn en økt standard til om lag 

500 mill. 2014-kr, eks. mva. Med tillegg av mva og prisomregnet til 2017-nivå blir 

kostnadsoverslaget for vegdelen om lag 8,6 mrd. 2017-kr. 

   

 

 

Spørsmål 34. 

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle – Voss. Tilsvarende som spørsmål 34: veiprosjektet har om 

lag doblet seg i kostnad siden KVU. Kostnadene for jernbanedelen av dette prosjektet er 

derimot relativt uendret. Hva er bakgrunnen for at jernbaneprosjektet ikke har endret seg i 

kostnad mens veiprosjektet har økt betydelig? Hvor langt har man kommet i planleggingen 

og når kan det forventes oppdaterte kostnadsanslag? Hvor robust mener departementet 

kostnaden for jernbanedelen av dette prosjektet? 

 

Svar: 



 2 

 

 

Kostnadsanslaget for jernbanedelen av prosjektet har så langt i planleggingen vist seg 

forholdsvis robust, men prosjektet har opplevd en liten kostnadsøkning. Kostnadsøkningen 

skyldes i hovedsak økte kostnader til massedeponering og noen mindre justeringer av 

løpemeterpriser for tunnel og i dagsoner. Kostnadene baserer seg på KVU/KS1 og 

forprosjekt/silingsrapport forut for oppstart av reguleringsplan. Forslag til planprogram er 

under utarbeidelse, og det tas sikte på å sende planprogrammet på høring høsten 2017.  

 

Kostnadsanslaget i NTP tar utgangspunkt i P50-verdier, og departementet legger 

usikkerheten som følger av dette til grunn for vurderingen av robustheten i 

kostnadsanslaget. For en mer detaljert gjennomgang for kostnadsutviklingen for veg og bane 

vises det til svar på spørsmål nr. 51. 


