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Ringeriksbanen – forkorting 
av Bergensbanen



Ringeriksbanens historie

• 1894: Utbygging av Bergensbanen vedtatt. Allerede ved 
Stortingets vedtak, lå det i kortene at banen skulle forkortes 
mellom Sandvika og Hønefoss.

• 1955: Rieberplanen for Bergensbanes forkortelse: Ulrikstunnelen 
og Ringeriksbanen med trase gjennom Lommedalen

• 1992: Stortinget vedtar utbygging med trase via Sandvika og over 
Åsa. Banen skal stå ferdig i 2001

• 2002: Kommunedelplan for ny E16 mellom Vik og Rørvik (over 
Kroksund) To/tre kjørefelt.

• 2008: KVU for Ringeriksbanen. Enkeltsporsløsning som ikke ble 
regjeringsbehandlet.

• 2015: Regjeringen opphever sitt tidligere vedtak om trase over 
Åsa

• 2015: Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen og 
Jernbaneverket om å etablere et fellesprosjekt. Byggestart 
planlegges i 2019.

2008



Om Fellesprosjektet 
Ringeriksbanen og E16

• Prosjektet er et fellesprosjekt mellom Bane NOR og Statens 
vegvesen

• Prosjektet startet i 2016, og omfatter reguleringsplanfase og 
utbyggingsfase. 

• 40 kilometer dobbeltsporet jernbane, inkludert to stasjoner 
og ca. 25 kilometer jernbanetunnel

• 23 kilometer firefelts motorveg, tre motorvegkryss.
• Tre parallelle bruer for veg og bane med inntil 2 km lengde.
• En statlig reguleringsplan for hele tiltaket
• Antatt byggestart 2021/2022
• Prosjektkostnad ca. 30 mrd. 
• 50 minutter redusert reisetid med tog Oslo-Bergen

2016



Utarbeidelse av 
reguleringsplan



GIS-portal

http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=afaa6d7161a44d97a69227bccdb6d069


Planområdet



Film

https://www.bing.com/videos/search?q=ringeriksbanen&&view=detail&mid=0AC90E674129BEC9DB1B0AC90E674129BEC9DB1B&&FORM=VRDGAR


 

Planprosess



Planprosess

• Planlegging rett på reguleringsplan uten 
forutgående kommunedelplan eller teknisk 
hovedplan

• Utarbeidelse av «silingsrapport», med 
påfølgende regjeringsbeslutning om 
utbygging

• Statlig reguleringsplan, en plan gjennom tre 
kommuner og to fylker

• Tiltaket går gjennom områder med høyt 
konfliktpotensial

• Mål om å redusere planleggingstiden



Planprosess

• Arbeid med reguleringsplan startet opp 
sommeren 2016

• Foreløpig planforslag høsten 2017
• Høring av planforslag april-juni 2018
• Supplerende høring høsten 2018
• Innsending av planforslag til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet april 2019
• Vedtak i departementet sommer/høst 2019
• Gjennomføring av ekstern kvalitetssikring 

høst/vinter 2019
• Oppstart anleggsarbeider 2021/2022
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