Forum Nye Bergensbanen (FNB) er ein interesseorganisasjon stifta i 1993 med formål å
arbeide for modernisering av Bergensbanen og at det skal ta 4 timar mellom Bergen og Oslo
med toget. Medlemmene i forumet er dei 14 kommunane og dei 2 fylkes- kommunane langs
banen.

Pressemelding fra Forum Nye Bergensbanen
Ringeriksbanen skal bygges av Nye Veier
Statsråd Hareide sier til media 3. mars at all tvil nå er feid til side: Ringeriksbanen og E16 skal bygges.
Det er bra at statsråden er tydelig på at Ringeriksbanen skal bygges, men Forum Nye Bergensbanen er opptatt
av oppstart av Ringeriksbanen og at det må unngås nye utsettelser.
Styreleder i forumet Hans Erik Ringkjøb er bekymret for forslaget om at Nye Veier skal overta byggingen vil føre
til forsinkelse av oppstarten. Regjerningen antyder nå oppstart 2024/25. Om dette står fast, er dette i
realiteten en kamuflert utsetting fra Regjeringen sin side.
Forumet forventer at når NTP blir lagt fram om noen uker, så vil det komme tydelig frem at oppstart av
Ringeriksbanen blir i 2021/22 og at investeringsbeslutning kommer i Revidert nasjonalbudsjett som regjeringen
tidligere har sagt.
Planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) er for lengst ferdig. Regjeringen har hittil
brukt nærmere to milliarder kroner på dette arbeidet. Ved nå å overføre ansvaret for prosjektet fra Bane NOR
til Nye Veier, er vi redd for at det vil brukes enda mer tid og penger på et prosjekt som i dag er gryteklart.
Bergensbanens forkortelse med én time gjennom bygging av Ringeriksbanen er svært viktig for helt nødvendig
utvikling og vekst på hele strekningen Oslo-Bergen. Forumet vil oppfordre samferdselsministeren om å avklare
snarest mulig at tidspunkt for både oppstart investeringsbeslutning.
Forum nye Bergensbanen viser til at et tilnærmet enstemmig Storting ønsker at Ringeriksbanen/ E16 skal
bygges nå. I lys av det, og at Ringeriksbanen er blitt utsatt gang på gang siden stortingsvedtaket tidlig på 1990tallet, legger vi til grunn at Stortinget vil si nei til ny utsetting og at oppstart 2021/22 står fast. Bare på den
måten vil Regjeringen og Stortinget kunne stå ved sine løfter.
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