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Framdrift
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Oppstart planprogram
 Rigge prosjektorganisasjon
 Oppdatere trafikkmodellen RTM
 Planlegge og gjennomføre grunnundersøkelser
 Gjøre vurderinger omkring krysningspunkt
 Sammenstille kunnskapen vi allerede har om korridorer.

Varsel om oppstart og vedtak av planprogram inkl. korridorvalg
 Handlingsrom mot jernbanen (tidlig 2019)

Kommunedelplan

Mulig oppstart Reguleringsplan

Mulig oppstart Ekstern kvalitetssikring (KS2) og bompengeprosess

Mulig oppstart grunnerverv og byggeplan

Mulig byggestart anlegg



Planprogram
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● Oppstart av planarbeider i 2018.
Statens vegvesen er prosjekteier og organiserer arbeidet.

● Det vurderes muligheter for forsering av planprosessen med de 
andre partene og Samferdselsdepartement.

● Nordgående og sørgående korridorer, samt alle traseer 
innenfor disse tas med inn i planprogrammet. Korridorvalget 
skal gjøres i planprogrammet.

● Ny rv. 19 berører mange. Åpenhet knyttet til faglig grunnlag, 
kriterier for siling av alternativer og 
beslutningsprosess/milepæler blir særlig viktig.

● Parallelt med planlegging etter Plan- og bygningsloven må det 
gjennomføres en prosess knyttet til finansiering.



Planprogram
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● Mulig å krysse rv. 19 over jernbanen. Jernbanetunnelen 
forsterkes ved Kransen.

● Ferdigbygd jernbane skal ikke måtte graves opp igjen.

● Separate anleggsperioder for jernbaneutbygging og 
vegutbygging. 

● Det stilles krav til framkommelighet for de ulike 
trafikantgrupper ved bygging av jernbane. Det vil også bli 
gjort i byggeperioden for en ny rv 19.

Krysningspunkt/trafikkavvikling
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● Supplerende grunnundersøkelser gjøres for å gi økt kunnskap 
om hvor det er mulig for rv. 19 og jernbanen å krysse. Fokus 
på krysningspunkt i første omgang.

● At det ikke gjennomføres boringer i et område i denne 
omgang betyr ikke at traseer her er utelukket. Det vil helt 
sikkert være behov for flere grunnundersøkelser etter hvert.

● Planlagt i underkant av 100 punkt. Oppstart etter 
sommerferien.

● Det blir gitt informasjon til direkte berørt eiendommer, samt 
felles generell informasjon.  

● Etter at alle feltarbeidene er utført skal innsamlet data 
bearbeides og sammenstilles med eksisterende data. 

Grunnundersøkelser
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