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Bergensbanens forkortelse - Ringeriksbanen

Det har naturlig nok vakt sterk oppmerksomhet at Samferdselsdepartementet har valgt å legge
vekk den reviderte konseptvalgutredningen som var ferdigstilt juni 201 1. Vi ser at det er flere
gode grunner til å revidere den vedtatte trasd og de forutsetninger som ligger til grunn. Vi
slutter oss imidlertid til den sterke kritikk som har fremkommet fordi man har latt saken ligge
uten å starte arbeidet med revisjon av utredningen eller påbegynne en ny.

I den forkastede KVU var det regnet med en samordning av banen og ny Riksvei E16. Ifølge
omtale i Aftenposten 20.09.2012, uttaler statssekretær Lars Erik Bartnes imidlertid at
planlegging av riksvei E16 nå vil fristilles fra jernbaneplanen. Vi synes dette av flere grunner
er svært uheldig.

Erfaringene fra strekningene Vestby-Kambo på Østfoldbanen og Sandeparsellene i Vestfold
er meget gode, og nå bygger man ny jernbane og riksvei samtidig langs Mjøsa.

En vesentlig grunn til at Ringeriksbanen ikke ble påbegynt samtidig med Lærdalstunnelen,
slik Stortingsvedtaket forutsatte, var at det var store problemer med trasevalget for banen. Den
beste trasden går over Kroksund ved Sundvolden. Her ligger imidlertid et våtmarksområde og
for ikke å berøre dette valgte man å legge banen over Åsa.

Det er to viktige grunner til å bygge ut banen og E16 samtidig. Det gjelder tras6valg og
tidsaspeklet.

Tras6valg
I Statens vegvesen Planprogram for E16 Skaret-Flønefoss står det i Kap. 4.2.4 Naturmiljø at
"Området Kroksund-Storøya og store deler av Steinsfiorden er nå tatt ut av
verneplanforslaget." Det er derfor mulig føre El6 og jernbanen på samme bro over sundet.
Videre kan veien og banen gå ved siden av hverandre enten via Helgelandsmoen eller
Norderhov.

Skulle man mot formodning komme til at nevnte trasd over Kroksund ikke kan realiseres vil
man likevel ha fordelen av å legge vei og bane ved siden av hverandre om Åsa.



I det opprinnelige baneforslaget var forkortelsen av Bergensbanen det viktigste elementet.
Med dobbeltspor erbanens funksjon i nærtrafikksammenheng langt mer i fokus. Det børvære
stasjon i Lommedalen ved Økri og ved Sundvollen. Mellom Kroksund og Lommedalen kan
banen gå helt rett i tunnel Det er lite gunstig med lange tunneler, men denne blir ca 15 km.

Tidsaspektet.
Banen bør stå ferdig før veien og under ingen omstendigheter senere. Det er giennomført og
pågår betydelig forbedringer av veiene mellom Oslo og Bergen. Det ble i år åpnet en ny
parsell på RV 7 mellom Veme og F{ønefoss. Det utføres store utbedringer mellom Flå og Gol.
I2013 åpner Hardangerbrua, og det bygges ny vei mot Voss. Ny vei er under bygging mellom
Ørgenvika og Sokna. Disse tiltakene reduserer kjøretiden med bil Oslo-Bergen med en time.
På E-16 pågår bygging av ny vei over Filefiell. Selv om det er litt mer fiernt nevnes ar det
arbeides iherdig med planene for en ny tunnel under Hardangervidda mellom Haugastøl og
Sysendammen. Æle disse tiltakene giør at Bergensbanen mister så mye konkurransekraft i
forhold til bil og buss at persontrafikktilbudet er truet.

I tillegg vet vi at E,l8 mellom Sandvika og Oslo er overbelastet. En firefelts El6 Hønefoss-
Sandvika vil bidra til ytterligere kraftig forverring av situasjonen.

Målsetting
Regjeringen har som målsetting å bidra til å redusere miljzulempene som bil- og flytrafikk
medfører. Da må den samtidig vise at den satser på tiltak som virker. Ringeriksbanen er et
slikt tiltak, og vi regner med at regjeringen nå bevilger midler til banen og sørger for at
planene kommer ut av dødvannet og inn i Nasjonal transportplan.

Vennlig hilsen
For Norsk Jernbaneklubb
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