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Videreplanleggingav E16Skaret—Honefossog Ringeriksbanen

Vi viser til Statens vegvesen og Jernbaneverkets notat av 13. juni d.å. med anbefalinger til
videre planlegging mv av E16 Skaret —Hønefoss og Ringeriksbanen. Vi viser videre til dialog
høsten 2014 om videre framdrift i planarbeidet for de to prosjektene..

Etatenes notat gir en god og ryddig framstilling av ulike framdriftsplaner gitt ulike premisser
for den videre planleggingen av de to prosjektene. Det gis også gode argumenter for at de to
prosjektene også bør ses i sammenheng i utbyggingsfasen.

SD vurderer, ikke minst i lys av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité sine

innstillinger i forbindelse med behandling av NTP 2014-2023 og statsbudsjettet for 2014, at
det må vurderes grep for å redusere planleggingstiden slik at tidspunkt for byggestart for de to
prosjektene kan skje raskt. Samferdselsdepartementet ber derfor de to etatene om å fortsette
det gode samarbeidet som er etablert for å gi en nærmere vurdering av muligheten for å
redusere planleggingstiden ytterligere.

Det er foretatt en rekke utredninger og utarbeidet planer for både veg og bane de seneste 20
årene i denne korridoren. De aktuelle innsigelsestemaene er videre godt kjent og SD mener
derfor at det kan være grunnlag for å konkludere raskere om trasé i denne saken enn i tilfeller

hvor tidligere utredningsomfang er mer begrenset. Det bes om at etatene gir departementet sin
anbefaling i en silingsrapport innen 31. januar 2015.

Vi viser videre til vårt brev av 27. januar 2014 med mandat for koordinering mellom Statens
vegvesen og Jernbaneverket i planleggingen av El 6 og Ringeriksbanen, som dannet
grunnlaget for etatenes notat av 13. juni d.å. Rammene som der er skissert skal også legges til
grunn for arbeidet med silingsrapporten.
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Vi understreker viktigheten av at etatene identifiserer lokale og nasjonale interesser, og søker
å minimere konflikter mellom disse. Der det ikke er mulig bør det beskrives og gis
anbefalinger til avbøtende og kompenserende tiltak. I rapporten bes det om en vurdering av
risiko knyttet til anbefalt trase. SD har dialog med Kommunal- og moderniserings-
departementet om videre planprosess for veg- og baneprosjektene, vi vil eventuelt komme
tilbake til etatene dersom det skulle være aktuelt å organisere en prosess hvor det i det
viderearbeidet kan trekkes veksler på vurderingene til ulike sektorinteresser.

Vi viser videre til vårt brev av 20. desember 2014 til Jernbaneverket med utredningsoppdrag
knyttet til Ringeriksbanen. Jernbaneverkets framdriftsplan har til nå lagt opp til at rapport fra

dette arbeidet skal foreligge 31. oktober 2014. Slik vi forstår etatene er det imidlertid
koblinger mellom dette oppdraget og silingsrapporten som gjør at disse bør ses og ferdigstilles
i sammenheng. Samtidig er det betydelige deler av rapporten om Ringeriksbanen som kan

ferdigstilles og ses uavhengig av silingsrapporten.

Vi ber derfor om at Jernbaneverkets rapport om Ringeriksbanen fortsatt ferdigstilles på de
områder hvor innhold og vurderinger i all hovedsak kan stå på egne ben innen 31. oktober d.å.

I denne leveransen gjøres det tydelig hvilke deler av rapporten som vil bli utfylt og oppdatert
som følge av silingsarbeidet. Bakgrunnen for denne todelte leveransen er blant annet at det

kan være aktuelt å underlegge rapporten om Ringeriksbanen ekstern kvalitetssikring.
Vurderingen av behovet for dette samt eventuelt oppstart av en slik kvalitetssikring kan med

dette skje i påvente av ferdigstilling av silingsrapporten.

På bakgrunn av ovennevnte to arbeider for El 6 Skaret —Hønefoss og Ringeriksbanen, vil det
bli tatt stilling til videre planprosess for de to prosjektene.
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