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Reguleringsplanen for fellesprosjektet Intercity Ringeriksbanen og E16 Skaret-
Hønefoss – ønske om møte 
Statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen/E16 er oversendt Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet med brev fra Bane NOR /Fellesprosjektet den 20.5.2019. 
 
Før Kommunal- og moderniseringsministeren stadfester planen, anmoder Hole kommune ved 
tverrpolitisk utvalg om et eget møte for å synliggjøre konsekvensene som en beslutning i tråd med 
anbefalte reguleringsplan vil ha for vårt lokalsamfunn. 
 
Som grunnlag for at vi ber om et slikt møte, viser vi til de fire hovedområdene i Hole kommunestyres 
vedtak som er avgjørende for Hole: 

• Motorvegkryss på Helgelandsmoen som vil bidra til å opprettholde og øke verdiskapningen i 
og utenfor linja. (Faktaark 1) 

• Stasjon på Sundvollen med tilhørende utvikling som vil være samfunnsøkonomisk lønnsom 
og bærekraftig for kommende generasjoner. (Faktaark 2) 

• Ivaretakelsen av kommunens innbyggere, herunder sårbare grupper som vil bli særlig utsatt i 
en krevende anleggsfase. (Faktaark 3) 

• Erstatning for tapet av viktige frilufts - og rekreasjonsområder/vern av jordarealer med nye 
tilbud. (Faktaark 4) 

Hole kommune mener at det foreliggende reguleringsutkastet ikke har tatt hensyn til overnevnte 
momenter, samt at forslaget ikke innfrir Regjeringens egne føringer om å legge til rette for vekst og 
samfunnsøkonomisk nytte langs veg og bane. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per R. Berger 
Ordfører 
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Tverrpolitisk utvalg for vei og bane v/Per Christian Gomnæs, (H), Atle Haglund (Frp), Hege Irene 
Fossum (Krf), Jørn- Inge Andreassen Frøshaug (Ap), Morten Dåsnes (Sv), Kristin Færden Bjella (Sp). 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
 
 
Vedlegg 
Faktaark 1-  kryss på Helgelandsmoen 
Faktaark 2- stasjon på Sundvollen - fylling 
Faktaark 3 - sykehjemmet- sårbare grupper 
Faktaark 4 -  tap av friluftsliv 
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Atle Haglund (Frp)    
Hege Irene Fossum (Krf)    
Jørn-Inge Andreassen Frøshaug 
(Ap) 

   

Kristin F. Bjella (Sp)    
Morten Dåsnes (Sp)    
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