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Innspill til prioriteringer til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033
 

Rådmannens forslag til vedtak:
1) Kommunestyret i Jevnaker slutter seg til fremlagt innspill til prioriteringer til Nasjonal 
Transportplan.

2) Kommunen slutter seg til innspill fra Ringerike og Hole kommune.

Vedlegg:
Innspill til prioriteringer på transportområdet
protokoll Ringerike kommune NTP
Innspill til NTP Hole kommune

Bakgrunn for saken/saksopplysninger:

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.

Samferdselsdepartementet (SD) har bedt om skriftlig tilbakemelding fra Viken på prioriterte 
tiltak innen 14. mai, og innspill fra kommunene vil derfor legges til grunn for Viken sitt 
innspill til SD.

I gjeldende NTP (2018-2029) ligger ny E-16 til Hønefoss samt Ringeriksbanen. (FRE 16) inne.                             
NTP (2018 – 2029) ble vedtatt av Stortinget i juni 2017. 

For Jevnaker kommune er det svært viktig at de store statlige investeringer for E-16 og 
Ringeriksbanen blir fulgt opp i ny NTP med byggestart som planlagt i 2021/2022 med 
oppstart av arbeidet innen 2021.

På lik linje med Ringeriksbanen er samfunnsutviklingen i Regionen basert på framdrift på 
dette prosjektet, og det vil ha svært store konsekvenser hvis gjennomføring utsettes.



Vurdering:

Jevnaker kommune som en del av Ringeriksregionen har felles bo- og arbeidsmarked.  De 
store statlige investeringene med vei og bane er en svært viktig driver for 
samfunnsutviklingen i Ringeriksregionen.  Kommunenes planer, infrastruktur og 
samfunnsutvikling, er i stor grad rigget på forventninger om stor vekst som følge av vei og 
bane.

Ringeriksbanen:

Med tanke på passasjergrunnlaget til Ringeriksbanen vil innbyggere fra Jevnaker på lik linje 
med Hole og Ringerike danne grunnlaget for kollektivreisende med Ringeriksbanen.   
Ringeriksbanen legger opp til to tog i timen mellom Oslo og Hønefoss og dette vil blant annet 
danne grunnlaget for en bærekraftig utvikling av bo- og næringsutviklingen i regionen.  En 
utsettelse for gjennomføring av Ringeriksbanen, vil medføre svært store negative 
konsekvenser for regionen, herunder Jevnaker.

- Mateforbindelse mellom Hønefoss og Jevnaker sentrum
Avgjørende for å få full utnyttelse av Ringeriksbanen er en «mateforbindelse» 
mellom Hønefoss og Jevnaker sentrum.  Fortrinnsvis må dette være en forbindelse 
med bruk av eksisterende jernbanenett.  Jevnaker kommune er forberedt for å legge 
til rette for korrespondanse med Ringeriksbanen gjennom sine arealplaner. Det er 
imidlertid en forutsetning om at det fysisk legges til rette for denne korrespondansen 
i Hønefoss.

- Deler av Randsfjordbanen mellom Hønefoss og Eggemoen/Bergermoen.
Kommune må i fremtidens planlegging ha et stort fokus på å ta sin del av ansvaret for 
en bærekraftig utvikling.  FN sine klimamål er derfor førende for både nasjonal, 
regional og kommunal planlegging.  Klimavennlig transport av varer og tjenester vil 
være et viktig satsingsområde.  Mellom Hønefoss og Jevnaker ligger viktige deler av 
næringssatsingen i Ringerike og Jevnaker.  Eggemoen som ligger i Ringerike utvikler 
høyteknologi og flyplassrelatert næringsutvikling. I forlengelsen av Eggemoen ligger 
Bergermoen som er Jevnaker kommunes satsingsområde for næring.  
Deler av Randsfjordbanen går i dag via Eggemoen til Bergermoen. En elektrifisering 
og oppgradering av denne delen av Randsfjordbanen vil legge et godt grunnlag for en 
bærekraftig næringsutvikling for Eggemoen og Bergermoen.

- Togforbindelsen mellom Hønefoss og Roa
Jevnaker har i dag et svært dårlig kollektivtilbud. Eksisterende togforbindelse mellom 
Roa og Hønefoss brukes i dag fortrinnsvis til godstransport.  Tilrettelegging for 
persontrafikk vil kunne bedre kollektivtilbudet for Jevnaker som er i vekst vesentlig.  
Dette vil dessuten utvide nedslagsfeltet for kollektivreisende med Ringeriksbanen.

E16 Sandvika – Hønefoss

På lik linje med Hole og Ringerike er det svært viktig for Jevnaker kommune å få på plass en 4 
felts vei på hele strekningen mellom Sandvika og Hønefoss.



Sandvika Bjørum er allerede bygd ut, Bjørum – Skaret er planlagt oppstart 2021 med åpning 
2024, mens Skaret – Hønefoss er planlagt oppstart 2021 og åpning 2029.

E-16 Nymoen – Eggemoen

Arbeidet med ny E16 fra Eggemoen til Olimb er godt i gang.  Dette er ledd i «Ring 4» 
prosjektet som blant annet skal dirigere deler av trafikken ut av Oslo.  En helt avgjørende 
trase for en helhetlig E16 utbygging er Nymoen Eggemoen.  Det vil være helt avgjørende at 
denne traseen senest ferdigstilles samtidig med ferdigstilling av traseen Skaret – Hønefoss.

- Trafikksikker forbindelse mellom Hønefoss og Jevnaker sentrum
Det er liten avstand mellom Hønefoss som regionhovedstad og Jevnaker sentrum.
Mye av næringsutviklingen vil skje i denne linjen og Hønefoss og Jevnaker vil på lang 
sikt trolig gro mer og mer sammen.  Som konsekvens av bygging av nye E16 traseer 
vil det åpne opp for gang sykkelforbindelser mellom Hønefoss og Jevnaker.  Dette 
som et ledd i en bærekraftig utvikling.

Konklusjon:

Jevnaker kommune har med hensyn til sin samfunnsutvikling og bærekraftmål, basert seg på 
de store statlige samferdselsinvesteringene som er planlagt.  Dette legger videre grunnlaget 
for en ønsket utvikling, og mulige synergier i forbindelse med de store investeringer.

Mye av kultur og opplevelsesbasert næring i Regionen ligger i Jevnaker kommune.  I 2019 
besøkte nesten 700.000 Jevnaker knyttet til opplevelsesaktørene.  Jevnaker er således i 
denne sammenheng satt på kartet både i nye Viken og i Osloregionen. Ovennevnte 
samferdselstiltak er av svært stor betydning for denne type næring.

Siden Jevnaker er en del av Ringeriksregionen og vi har et felles bo- og arbeidsmarked 
støtter Jevnaker kommune fullt opp om vedlagt innspill fra Ringerike- og Hole kommune.

 


