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Innspill fra Hol kommune om prioriteringer på transportområdet. ( N asjonal
T ransport P lan 2022 - 2033)

Hol formannskap har i møte 20. februar 2020 avgitt følgende uttalelse:

Oppsummering :

Hol kommune vil tilrå at følgende prosjekter gis prioritert i NTP 2022 - 2033:

Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss må prioriteres for byggestart i 2021/2022.

For å sikre vinterregulariteten på Rv7 over Hard angervidda må bygging av Dyranuttunnelen løftes
inn i første seksårsperioden.

Strekningen Rv7 Kleivi - Geilo prioriteres med oppstart av planarbeid i første seksårsperiode.

Geilo stasjon må videreutvikles som et kollektivknutepunkt med sikkerhet for de reis ende,
parkeringsområde for biler, bussholdeplasser og sikker togkryssing.

Områder med store svingninger i persontransporten knyttet til reiselivsvirksomhet, må få økt fokus i
kommende NTP.

Tempoet i utbygging av Gang - og sykkelveier må økes betraktelig i k ommende NTP.



 
 

 

 

Hoveduttale: 

Ringeriksbanen/E16 

Det har siden 2013 vært god framdrift i planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 

Høgkastet – Hønefoss. Byggestart har vært flyttet på fra 2019 til 2021/2022. Det har i fra regjeringen 

vært lovd at Ringeriksbanen/ E16 skal realiseres med byggestart i 2021/2022. 

For flere av regionene langs Bergensbanen vil realisering av Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet – 

Hønefoss gi helt nye muligheter for vekst.  

Som eksempel vil dette: 

• Bidra til å skape en helt ny bo - og arbeidsmarkedsregion ca 30 minutt fra Oslo, som vil 

avlaste framtidig press på hovedstadsområdet. 

• Binde Østlandet og Vestlandet nærmere hverandre med en redusert reisetid på en time. 

• Bidra til betydelig samfunnsmessig verdiskaping på hele strekningen Oslo-Bergen, spesielt i 

 Ringeriksregionen og Hallingdal, men også på Voss og i Bergensområdet/ Vestland. 

• Bidra til at tog blir et reelt og kraftfullt samferdselstilbud til den største reiselivsregionen i 

landet, Hallingdal. 

• Bidra til å gjøre tog mye mer konkurransedyktig i forhold til fly mellom Oslo og Bergen, og 

med det en mye mere miljø- og klimavennlig løsning. 

 

Reguleringsplanen for prosjektet er fremdeles ikke vedtatt etter flere utsettinger. Og det er skapt 

stor usikkerhet i forhold til videre framdrift. 

For å kunne klare byggestart i 2021/ 2022, er det helt avgjørende at reguleringsplanen nå blir 

vedtatt, og at den videre tidsplanen blir overholdt i forhold til både ekstern kvalitetssikring (KS2) og 

endelig investeringsvedtak i Stortinget.  

 

 

Veipakke Hallingdal RV7 Ørgenvika-Hordaland Grense. 

Veipakke Hallingdal må i befatte strekningen Ørgenvika-Hordaland grense. Mange partier har lav 

standard og nedsatt hastighet, som gjør at det er behov for å se hele strekningen under ett. Det vil 

være naturlig å dele veipakken inn i flere delprosjekt.  

Strekningen Kleivi-Geilo bør prioriteres med planleggingsmidler tidlig i perioden. Strekningen er 

veldig ulykkeutsatt og er preget av nedsatt hastighet, dårlig kurvatur, bratte stigninger og er eneste 

strekningen i mellom Hønefoss og Geilo hvor deler av veien ikke bred nok til å ha gul midtstripe.  

       



 
 

 

Oppstart for å sikre vinterregulariteten på Rv7 over Hardangervidda må løftes inn i første 

seksårsperioden. Anbefalingen i KVU rv.7 Hardangervidda innebærer bygging av Dyranuttunnelen på 

vel 6 km, som et første tiltak som vil gi stor forbedring av forholdene både for villrein og 

vinterregularitet. Overskuddsmasser fra tunnelbyggingen vil kunne brukes til heving av eksisterende 

veg til høgfjellsprofil, eventuelt også til utbedringer på andre, utsatte strekninger. 

Bedre vinterregularitet vil innebære færre timer kolonnekjøring og stengt veg, med økt pålitelighet 

og mer forutsigbar reisetid for persontrafikk, turisttrafikk og annen næringstrafikk mellom Hallingdal 

og Hardangerregionen. 

Planlegging av etappevis utbygging av opptil fire andre tunneler på Hardangervidda, videre østover 

mot Haugastøl må komme inn i 12 års perioden.  

 

Kollektivtransport 

Hol kommune huser i dag ulike skoler med nasjonale tilbud som er avhengige av gode 

kollektivtilbud. Norges Toppidrettsgymnas, KRM Tekniske fagskole og nå i år starter Norsk 

Reiselivsfagskole opp. Dette er alle utdanningsområder som behøver gode kollektivtilbud. Elvene 

ved disse skolene disponerer i all hovedsak ikke egne biler, og er derfor svært avhengige av 

kollektivtransport.  

Geilo stasjon har ca. 155 000 av- og påstigninger pr. år. Disse av- og påstigningene er omtrent 50/50 

fordelt fra hver side av fjellet. Dette utgjør mellom 10-15 % av alle som kommer til Geilo som gjester. 

De resterende 85-90 % er vegbrukere. 

Ut fra både trafikksikkerhet og et miljø- og samfunnsøkonomisk perspektiv må det snarest legges til 

rette for økt godstransport med Bergensbanen, mellom Oslo – Bergen. 

 

Reiseliv 

Hallingdal er en av Norges største reiselivsregion. Hoteller, hytter, leiligheter, aktiviteter, 

arrangementer m.m. utgjør en aktivitet med 2,3 milliarder i omsetning og 2200 sysselsatte spesifikt 

til denne næringen.  

Viken fylkeskommune peker på at for reiselivet, særlig i øvre delen av Buskerud er reiseavstand og 

effektive transportløsninger, en utfordring. Effektiv persontransport med kollektive løsninger til 

destinasjonene er viktig i distriktene. Korrespondanse mellom transporttilbudene er særlig 

utfordrende.  

Hol kommune støtter denne vurdering, og mener at dette må i langt større grad prioriteres inn i NTP 

2022-2033. Store svingninger i persontransporten i forbindelse med helgeutfart og høytider skaper 

utfordringer i kapasiteten på kollektiv og veinett, som må vektlegges i kommende NTP. 

 

 



 
 

 

Gang og sykkelvei  

NTP 2022-2033 bør i langt større grad prioritere utbygging av gang- og sykkelveier. Dette er et tiltak 

som gir mange positive sider i lokalsamfunnene. Bedre folkehelse og økt trafikksikkerhet for myke 

trafikanter er to veldige viktige faktorer her.  

Hol kommune har mange parseller langs Rv7, Fv40 og Fv 50 hvor det bør bygges ut gang- og 

sykkelvei. 

 

 

Med hilsen   

Petter Rukke                                                                                                               Ole Johnny Stavn 

Ordfører                                                                                                                       Rådmann 

Godkjent og ekspedert uten underskrift 

 

 

 


