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Kommunestyret PS 12.12.2016 
 
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Ve-krysset varsel om oppstart 
av planarbeid 
Uttalelse til planprogram 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 

 

Underretning sendes: 
Ringerike kommune 
Jevnaker kommune 
Buskerud Fylkeskommune 
Jernbaneverket 
 

 
Vedlegg: 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E 16: Varsel om oppstart av planarbeid og høring av 
planprogram 
 
Rådmannens innstilling 

1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i 
dette saksfremlegget. 

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter: 
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes 

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema. 
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i 

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs- og driftsfasen. 
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse, 

ber Hole kommune om at broløsningen for E-16 broene legges lengst 
mulig sør. 

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god 
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder. 
Herunder også løsninger for gående og syklende.  

e. Kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør inngå i den 
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig 
i Fellesprosjektets levetid. 

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning 
gjennomføring av dette prosjektet medfører, må utredes nærmere i 



 
 

samarbeid med kommunen.  
g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i 

kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak. 
 

 
Kommunestyret - 110/16 
12.12.2016 - Møtebehandling: 
Kristin F. Bjella (Sp) fremmet følgende forslag til et nytt punkt "h" i rådmannens 
innstilling:  
"Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder boligeiendommer, 
jordbruk, skogbruk og evt. private veier til bruk i anleggsperioden blir varslet og at 
evt. avtaler skrives i god tid." 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling ble med forslaget fra Kristin F. Bjella (Sp) enstemmig vedtatt.  

 
 
VEDTAK - Kommunestyret: 

1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i 
dette saksfremlegget. 

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter: 
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes 

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema. 
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i 

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs- og driftsfasen. 
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse, 

ber Hole kommune om at broløsningen for E-16 broene legges lengst 
mulig sør. 

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god 
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder. 
Herunder også løsninger for gående og syklende.  

e. Kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør inngå i den 
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig 
i Fellesprosjektets levetid. 

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning 
gjennomføring av dette prosjektet medfører, må utredes nærmere i 
samarbeid med kommunen.  

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i 
kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak. 

h. Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder 
boligeiendommer, jordbruk, skogbruk, og evt. private veier til bruk i 
anleggsperioden blir varslet og at eventuelle avtaler skrives i god tid.  

 

 
 Saksopplysninger 
Jernbaneverket varslet i brev datert 8.11.2016, oppstart av detaljreguleringsplan med 
tilhørende konsekvensutredning, for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16 



 
 

strekningen fra Høgkastet til Ve-krysset vest for Hønefoss.  

Reguleringsplanarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet som planmyndighet. 

Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, legges forslag til planprogram på høring. 
Høringsfristen er satt til 10.01.2017. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister 
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Dette iht. plan- og 
bygningsloven § 4-1 annet ledd.  
Dersom kommunestyret har andre forhold de ønsker å trekke fram i en høringsuttalelse fra 
Hole kommune, kan dette fremmes som egne vedtakspunkt. 
 
Vurderinger 

Planavgrensning 
Jernbaneverket gjorde Hole kommune oppmerksom på at adkomsten til boligområdet 
Elstangen vil kunne bli berørt av den anbefalte linja. Det må planlegges ny adkomst til dette 
boligområdet. Den varslede planavgrensningen gir ikke rom for dette. Kommunen er ikke 
negativ til en utviding av planområdet i dette området, men vil gjøre oppmerksom på at Hole 
kommune har varslet oppstart av en kommunedelplan for nye boligområder i samme 
området. Denne legges nå ut på høring. Vi ber derfor om at planlegging for ny adkomstveg 
samordnes med vegsystemet i forslag til kommunedelplan. 

 

Marka 
For Hole kommune er det meget viktig å verne om marka innenfor Markalovens 
bestemmelser. Kommunen er kjent med at Jernbaneverket (FRE) vurderer flere alternative 
tverrslag og deponiområder både innenfor og utenfor, Marka. For Hole kommune er det ikke 
ønskelig med anleggsarbeider i Marka.  

Kommunen vil legge stor vekt på den ressurs som massene representerer og den 
samfunnsnytten gjenbruk av massene kan gi. En deponering i Marka for senere gjenbruk, vil 
medføre at omgivelsene påvirkes i en lengre periode enn selve tunnelarbeidene. 

 E16 bruene over Kroksund 
Hole kommune viser her til tidligere vedtak i forbindelse med høring av Kommunedelplan for 
E16 (SVV) og senere silingsrapporter (FRE), hvor kommunen ba om at E16-brua legges 
lengst mulig sør i Kroksund. Dette ut fra de konsekvenser en ser i driftsfasen og ikke minst i 
anleggsfasen, i forhold til bebyggelsen i området og Hole kommunes institusjonsbygg i 
Kroksund. (Kommer tilbake til dette senere). 

Parallelloppdraget – utfylling i Sundvollbukta til stasjon m.m. 
Hole kommune er meget godt fornøyd med at planprogrammet beskriver at det skal 
igangsettes et parallelloppdrag for å se på mulig utvikling i området rundt Sundvollen. 
Planprogrammet er tydelig på at områder som skal ivareta funksjoner som naturlig inngår i 
stasjonsområdet, skal reguleres som en del av planarbeidet. I området rundt stasjonen ses 
det på mulighet for å fylle ut i vannet for etablering av stasjon, samt å kunne legge til rette for 
sentrumsbebyggelse nær stasjonen.  



 
 

Hole kommune ønsker, slik det er beskrevet i planprogrammet, å detaljregulere arealene 
utenfor selve stasjonsområdet, slik at kommunen selv kan legge føringene for framtidig 
arealbruk her.  Men det er av stor betydning at den statlige planen regulerer hele det oppfylte 
området slik at kommunen unngår nye utredninger før det kan detaljreguleres og bygges ut. 
Det mest naturlige her, slik kommunen ser det, er at områdene utenfor stasjonsområdet 
flatereguleres til sentrumsformål.  

Høyde på bruene over Kroksund 
Jernbaneverket har sett på alternative løsninger for brukryssingen over Kroksund, mht. 
høyder. Med den stive horisontalkurvaturen, som spesielt jernbanebrua må ha, vil 
konsekvensene ved valg av høyde, ha virkninger langt inn mot Vik. Kommunen vil påpeke at 
det er viktig å få belyst den fullstendige konsekvensen av dette.  

Gamleveien 2 A (Sundjordet) og 2 B, Hole Bo og Rehab (Hole sykehjem), 
Rudsødegården Bolig A og Bolig B 
Det ble tidlig i prosessen kjent at to av Hole kommunes bofellesskap, Gamleveien 2A og 2 B, 
vil kunne bli direkte berørt av Jernbanelinja over Kroksund. Videre at kommunens sykehjem, 
Hole Bo og Rehab, og to bofellesskap for funksjonshemmede på samme tomt,  vil være 
utsatt for støy og annen uro, både i anleggsfasen og i driftsfasen. 

Brukerne ved boenhetene er sårbare og spesielt utsatt ved ytre påvirkning. Det er derfor helt 
sentralt for kommunen at konsekvenser for brukerne ved sykehjemmet og de fire 
bofellesskapene, blir grundig utredet både i forhold til anleggssituasjonen og framtidig 
driftsperiode. Det forutsettes her at fagpersoner i kommunen involveres i utredningsarbeidet. 

Det må etableres ny lokalisering av bofellesskapene Gamleveien 2 A og 2 B, slik at disse 
kan driftes uten ulemper fra anleggsarbeidene, allerede fra oppstart av disse. 

 

Omlegging av kommunal infrastruktur 
Hole kommune er fornøyd med at Ringeriksbanen og ny E16 kommer og med de muligheter 
dette gir kommunen. Men vi ser også at en slik utbygging medfører stor omlegging av 
kommunal infrastruktur både midlertidig og permanent. Dette vil ha store økonomiske 
konsekvenser for kommunens drift, både under anleggsperioden og på lang sikt. 

De rent fysiske tiltakene med omlegging av tekniske installasjoner forutsettes det at 
Jernbaneverket tar hånd om og bekoster.  

Kommunen er ansvarlig for å ivareta kommunens innbyggere og å yte lovpålagte tjenester. 
Vi ser allerede nå at det blir behov for styrket bemanning i forhold til omsorgstjenester, både 
før, under og i en periode etter, anleggsperioden. I tillegg kommer en rekke andre forhold 
som eksempelvis økte utgifter ved omlegging av skoleskyss mv. 

Hole kommune opplever i dag et stort påtrykk av folk som vil flytte til kommunen. Med 
Ringeriksbanen og ny E16 forventer vi at dette vil øke ytterligere. Det vil kreve store 
investeringer både i teknisk og sosial infrastruktur. I en kommune med begrensede 
ressurser, vil det være ekstra utfordrende å legge forholdene til rette og yte de lovpålagte 
tjenestene.  

Hole kommune ser videre at arbeidet med veg og bane etterlater seg et lokalt planbehov for 
å knytte tiltakene godt sammen med omgivelsene, herunder lokalt veinett, regulering av 
erstatningstomter for institusjonsbygg, næringsbygg og annen bebyggelse som blir berørt av 



 
 

tiltaket og som må reetableres raskt. Dette ligger ikke til Jernbaneverket å håndtere, men bør 
håndteres av kommunen. Som påpekt ovenfor er dette tiltak som er utfordrende for 
kommunen både ressursmessig og økonomisk.    

Vi kan ikke se at temaet kommunal infrastruktur er omtalt som et utredningspunkt i 
planprogrammet og vil be om at dette tas inn.  

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket 
Prosjektet har valgt å følge  Håndbok V712 (Statens vegvesen) og håndbok JD20 
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Etter vårt syn tar ikke disse 
metodene, i tilstrekkelig grad, opp forhold knyttet til de psykososiale sidene av en slik 
anleggsgjennomføring. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort 
prosjekt som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Her viser vi til 
Konsekvensutredningsforskriften, som er tydelig på at slike forhold skal vurderes på lik linje 
med annet. 

Planprogrammet bør også rydde i roller og ansvar i forhold til spørsmål omkring psykososiale 
utfordringer. Hva tilligger Jernbaneverket (staten) og hva tilligger kommunen? 

Rekreasjon og friluftsområder 
Planprogrammet omtaler utredningsbehovet for nærmiljø og friluftsliv, kap 5.4.3. For Hole 
kommune nevnes spesielt Kroksund, Bymoen, Mosmoen og Storelva. Dette er i dag områder 
som er mye brukt lokalt, men som også  er viktige  for hele regionen. Hole kommune vil vise 
til at det ligger flere rekreasjons- og friluftsområder innenfor korridoren det nå er varslet 
oppstart av regulering for. Flere av disse områdene vil få en vesentlig større betydning i 
årene fremover, etter hvert som kommunen vokser og trykket på rekreasjons- og 
friluftsområdene øker.  

Svendsrud natur og friluftsbarnehage ligger i dag på Bymoen. Her er barna i hovedsak er ute 
på baser rundt i området hele dagen. Konsekvensene i forhold til støy og annet, i 
driftsperioden vil være vesentlig å få utredet, likeledes hvordan situasjonen for barnehagen 
vil bli under anleggsperioden. Planprogrammet må bli tydeligere på dette.   

Vi ser at veg og bane kommer til å gjøre store inngrep i "indrefileten" av kommunens 
rekreasjon og friluftsområde på Bymoen og Mosmoen. Det som berøres her vil ut fra 
kommunens vurdering vanskelig kunne skjermes på en slik måte at bruks og 
opplevelsesverdiene vil kunne bevares. For Hole kommune er det derfor viktig at temaet 
nærmiljø og friluftsliv også tas inn i kap. 6 "Særlig avbøtende og kompenserende tiltak".  

Lokalt veinett 
Den anbefalte linja for vei og bane vil kutte flere fylkeskommunale og kommunale veier. I 
tillegg vil det etableres to nye kryss på ny E16 i kommunen som medfører at 
hovedadkomstene til kommunesenteret og andre tettsteder endres. For Hole kommune er 
det vesentlig at det interne veinettet blir opprettholdt på en god måte. For å finne de mest 
hensiktsmessige trafikkårene i framtidig situasjon, bør det gjennomføres en 
trafikkmodellering. Kommunen må her involveres, og kan bidra med informasjon om 
framtidige utbyggingsområder. Sammen med dette bør det ses på hvor framtidig gang- og 
sykkelvegnett bør legges. 

 

Det er tidligere nevnt at dagens E16 kan bli omklassifisert til fylkesveg. Dette må håndteres 
tidlig i planprosessen slik at kommunen kan legge til grunn riktig vegklasse ved 



 
 

omreguleringer langs dagens E16. Dette er spesielt viktig gjennom kommunesenteret Vik og 
tettstedet Sundvollen, hvor det er aktuelt med fortetting av dagens bebyggelse. 

 

Kryss 

Dagens kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør innlemmes i den 
statlige planen. Dette krysset er i dag en begrensende faktor i forhold til videre utbygging i 
Sundvollen. Ved at Sundvollen stasjon blir et kollektivknutepunkt vil trafikkforholdene og 
kryssløsningen(e) her være vesentlig å få utredet. Tiltak for utbedring her må legges inn i 
den statlige planen. Dette vil ha stor betydning for funksjonaliteten til 
stasjonen/kollektivknutepunktet. 

Kommunen er av den klare oppfatning at det må etableres større kapasitet i krysset tidlig i 
perioden, for å legge til rette for utviklingen i Sundvollen-området så snart som mulig. 

 

Lokal utvikling 

Planprogrammet åpner for at Jernbaneverket sammen med kommunene skal se på 
muligheten for utvikling, spesielt i områdene rundt stasjon, kollektivknutepunkt og kryss.  

 

For Hole kommune er det i tillegg viktig å se på hva skjer med dagens E16 gjennom Vik. 
Denne ligger i dag som en stor barriere mellom kommunesenteret og Steinsfjorden. Med 
dagens E16 som en fylkesvei vil det kunne være mulig å redusere barrierevirkningen, og å få 
åpnet Vik mot fjorden. Planprogrammet må si noe om hvordan denne prosessen kan følges 
opp, som for eksempel en mulighetsstudie som kommunen kan benytte senere ved 
transformering/detaljregulering av området. 

 

Massedeponier – statlig plan 

Hole kommune ønsker å være tydelig på at alle deponier og anleggsområder skal reguleres 
før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at lokalisering av deponiområdene ikke er avklart 
og at dette vil komme som tilleggsreguleringer. Hole kommune er en kommune hvor 
verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til 
framdrift på prosjektet vil kommunen anbefale at alle reguleringsplaner som har betydning for 
prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.  

 

Medvirkning 

Gjennom Ytre-Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer 
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Hole kommune 
er opptatt av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene.  



 
 

 

Videre er Hole kommune opptatt av å kunne delta aktivt i den videre planprosessen både fra 
politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor være tydelig på dette og angi en 
fast frekvens på informasjonen, spesielt til politisk nivå gjennom hele prosjektperioden. 

 

Prosess for å se på regulering av midlertidige anleggsområder for permanent 
etterbruk. 

Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli 
klarlagt. Hole kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om mulig etterbruk av 
disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og gjerne at det i den statlige planen 
avsettes framtidig arealformål. 

 

Annet 

I kapittel 5 er det ikke alltid samsvar mellom beskrivelse i tekst av utredningsbehov og i 
tabeller med utredningsprogram. Her mener Hole kommune at dette må samordnes, slik at 
det klart fremgår hva som skal utredes i neste fase. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at høringsuttalelsen over sendes Jernbaneverket. 
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