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Ambisjonsnivået i FRE16 prosjektet (fra juli 2021)

• Nye Veier AS har tilbudt SD at prosjektet kan gjennomføres med de samme estimatene som 
foreligger etter KS2, men som også inkluderer E16 Skaret – Høgkastet.  

• Dette forutsetter at effektmålene blir utfordret og at det gis mulighet for plan og 
reguleringsendringer. 

• Korridoren skal ligge fast og det skal ikke være vesentlige forringelse av tilbudet ift behov.

Sitat fra pressemeldingen: «Regjeringens mål med å overføre fellesprosjektet til Nye 
Veier er å oppnå kostnadsreduksjoner og økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet» 

«Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og 
rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for 
fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan 
oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg»

«Selskapet skal nå gå i gang med å lete etter smartere og bedre løsninger. Vi skal også 
se på justeringer i reguleringsplanen og målene for prosjektet.» Sitat 
samferdselsminister Knut Arild Hareide»



Mål for verdioptimalisering

Mål kommunisert til SD

Nye Veiers risiko
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Hvordan har vi jobbet for å optimalisere prosjektet?

Vi har jobbet 
i tre spor

1.

Konkretisere og verifisere 
muligheter vi har funnet

5,8 mrd (inkl mva) kr redusert omfang

Elleve mrd kr økt netto nytte

Forbedret NNB* fra -0,7  til -0,4 for porteføljen

NNB  +0,2 for vei i porteføljen

* Netto nytte pr budsjettkrone

2.

Se på nye muligheter 
utenfor den linjen som er 
regulert

3. 

Optimalisere ytterligere 
gjennom å vurdere 
kost/nytte

Dialog med Jernbanedirektoratet og 
Samferdselsdepartementet









Analysene er basert på følgende forutsetninger

• Alle kostnader er gitt i nok 2021

• Analyseperiode 2034 – 2073

• Alle beregninger for vei delen er uten bom (std i NV)

• Diskonteringsår 2022 

• Åpningsår bane og vei 2034

• Levetid 75 år

• Tidsplanen som ligger til grunn for blant annet 
åpningsår er basert på eksisterende bom konsept, 
og med lånemulighet for bane og full fleksibilitet 
innenfor siste 6 års periode av NTP.



Hva kan du gjøre for nytten til Ringeriksbanen for Ringerike?



Vi jobber videre med vårt oppdrag

• «Vi er nå i en helt ny situasjon enn for bare tre år siden. Viktige 
stikkord er koronapandemien og krigen i Ukraina. Dette har ført til at 
sikkerhet og beredskap må prioriteres høyere. Vi ser samtidig at 
aktiviteten i norsk økonomi er høy, med stigende renter og 
kostnadspress.»

• «Selv om Nye Veier har arbeidet godt med å undersøke nye og 
billigere løsninger, vil prosjektet fortsatt koste flere titalls milliarder 
kroner.»

• «Det er i en størrelsesorden som i seg selv er krevende. I tillegg vet vi 
at kostnadsøkninger på bare noen få prosent - som slett ikke er 
uvanlig - får store budsjettmessige konsekvenser. Men la meg 
understreke igjen at vi ser på mange vei - og jernbaneprosjekter, ikke 
bare dette fellesprosjektet.»

• «Våre avklaringer om fellesprosjektet vil vi komme tilbake til i 
forslaget til statsbudsjett for 2023, som legges fram i oktober.»



Spørsmål?


