Interkommunalt politisk råd for

Ringeriksregionen
Pressemelding
Ny E16 og Ringeriksbanen

- Nå må vi få en avklaring
Førstkommende tirsdag møter de fem ordførerne i Ringeriksregionen samferdselsminister
Jon-Ivar Nygård (A) på Stortinget. – Møtet er viktig for å få avklart den politiske viljen til å
fullføre det videre arbeidet med ny E16 og Ringeriksbanen, sier leder for Interkommunalt
politisk råd for Ringeriksregionen, ordfører i Krødsherad, Knut Martin Glesne.
Ordførerne kommer med sterke argumenter til møtet:





Bergensbanen og E16 er hovedpulsårene mellom Oslo og Bergen.
Ringeriksbanen gir en time kortere reisetid mellom endestasjonene på Bergensbanen.
Ringeriksbanen og E16 har en avgjørende regional betydning for innbyggere og næringsliv i hele
Ringeriksregionen, Hallingdal og Valdres.
Reisetiden mellom Hønefoss og Oslo vil på både veg og bane bli om lag 35 minutter.

VENTER PÅ KLARSIGNAL
Ny veg og bane er svært viktig for alle de fem kommunene. De fem ordførerne er fornøyd med at
fellesprosjektet (E16/Ringeriksbanen) fikk 500 millioner kroner i forslaget til Statsbudsjett for 2022. - Driftskreditten til Nye Veier As på en milliard kroner, bompengegaranti fra Viken og pengene som
ligger inne i eksisterende Nasjonal Transportplan, gjør at det allerede finnes om lag 10 milliarder
kroner tilgjengelig for oppstart av prosjektet. Jernbanedirektoratet og Nye Veier venter – som oss –
bare på klarsignalet, presiserer Knut Martin Glesne.
SPØR OM FRAMDRIFT
Ordførerne er glade for at de har fått en mulighet til å møte samferdselsministeren. Spørsmålene de
stiller Jon Ivar Nygård vil først og fremst handle om tidsplanene for fellesprosjektet. – Vi er
utålmodige. Jernbanedirektoratet, Nye Veier og vi ordførerne har hørt veldig lite i det siste om
framdriften på Ny E16 og Ringeriksbanen. Tirsdag regner vi med å få svar, sier Knut Martin Glesne,
som reiser sammen med ordførerne Kirsten Orebråten, Ringerike, Sunni Grøndahl Aamodt, Modum,
Syver Leivestad, Hole og Morten Lafton, Jevnaker.
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