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NTP 2022-2033 - Innspill om prioriteringer på transportområdet 
Det vises til brev datert 16.12.2019 hvor Fylkeskommunen har bedt kommunene komme med innspill 

til hva som er viktigst å legge vekt på i NTP 2022 – 2033. 

Hole kommune vil spille inn følgende prioriteringer:  

1) Fellesprosjektet Ringeriksbanen - E16  

Mai 2019 oversendte fagetatene (Bane NOR/SVV) forslag til reguleringsplan for Fellesprosjektet 

Ringerikebanen og E16 Høgkastet – Hønefoss til departementet for behandling og vedtak. Prosjektet 

er planlagt med oppstart i 2021/22.  

For Hole kommune er det viktig at Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss, blir 

prioritert i ny NTP med byggestart som planlagt i 2021/22.  

 

Ringeriksbanen 

Ringeriksbanen ligger inne som bundet prosjekt i gjeldende NTP (2018-2029).  

Viken fellesnemnd forutsetter at prioriteringene i gjeldende NTP 2018-2029, og som ble vedtatt av 

Stortinget i juni 2017, blir fulgt opp i ny NTP. 

Det er viktig at prosjektet fortsatt blir prioritert i ny NTP med oppstart som planlagt innen 2021. 

Når Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss står ferdig, blir det mulig å etablere et nytt 

InterCity-tilbud til Hønefoss med to tog i timen og ny stasjon på Sundvollen. Persontog er nødvendig 

for en bærekraftig bo- og næringsregion. 

For Hole kommune er det avgjørende for den videre utviklingen at det etableres et en rundkjøring på 

Sundvollen og et motorveikryss på Helgelandsmoen.  

Hole kommune prioriterer kommunedelplan for Sundvollen hvor det legges til rette for med en tett 

utnytting som bygger opp under en knutepunktutvikling/ny stasjon og vil bidra til et bedre 

kundegrunnlag på jernbanen.  
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Videre vil Hole kommune starte arbeid med en kommunedelplan for Helgelandsmoen med mål om å 

legge til rette for mere næringsvekst i kommunen. Dette vil også styrke samfunnsnytten av et nytt 

motorveikryss i dette området.    

 

2) E16 Bjørum – Skaret -Høgkastet 

Videre er det av storbetydning for Hole kommune at utbyggingen av E16 som firefeltsmotorvei på 

hele strekningen Sandvika - Hønefoss prioriteres gjennomført. Deler av denne strekningen er 

allerede bygd og åpnet (Sandvika- Bjørum). Statens vegvesen planlegger oppstart av parsellen 

Bjørum -Skaret i 2021 med åpning i 2024.  

En realisering av planlagt utvikling på Sollihøgda, ihht. vedtatt kommunedelplan for Sollihøgda  

(08.041.2019) forutsetter at denne parsellen av E16 er ferdig utbygd.  

Reguleringsplan for parsellen Skaret- Høgkaste ble vedtatt i Hole kommune i 2018. Statens vegvesen 

ser for seg å fortsette på denne parsellen etter at parsellen Bjørum – Skaret er bygd. 

For å sikre en helhetlig utbygging av ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss er det viktig at E16 

parsellene Bjørum – Skaret – Høgkastet blir prioritert tidlig i kommende NTP.  

 
3) Trafikksikkerhet I/grønn mobilitet 
  
I Hole kommune følger Riksveirute for sykkel, 5c: E16 Sandvika-Bergen, fylkesvei 2848.  På 
størstedelen av denne strekningen er det blandet trafikk. Ved hendelser og planlagt stenging av E16 
blir trafikken ledet via fylkesveien, hvor ÅDTen da ligger på 10-12.000. 
 
Fellesnemda trekker også fram trafikksikkerhet som tema, og viser til at mage fylkesveier benyttes 
som skoleveier.  
 
Med mål om å få flere til å gå og sykle, ønsker Hole kommune å løfte fram en langsiktig satsing på 
utbygging av gang og sykkelveier langs riks- og fylkesveinettet.  
 
Standarden på fylkesveiene generelt lav; smal, svingete og dårlig belyst, og med blandet trafikk.  
Gående og syklende blir henvist til å ferdes i veibanen, noe som ikke er forenlig med trafikksikker 
skolevei. 
 
4) Trafikksikkerhet II 
Dagens E16 gjennom kommune har stor trafikk tetthet. Med en ÅDT på 13.000 til 18.000. Kommunen 
ønsker å løfte fram behovet for å legge til rette for trafikksikre kryssinger for gående og syklende. 
Spesielt nevnes Steinsletta hvor det senest høsten 2019 var en dødsulykke.  

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
John-Morten Landrø 
Kommuneplanlegger 
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