
NTP-møter
Forumet har bidratt med skriftlige 
høringsinnspill til Vestland- og Viken 
fylke.
Forumet har også deltatt på digitalt 
og fysisk møte i Vestland fylke med 
innspill til NTP.

Media
Forumet har redaksjonelle oppslag 
i lokal og regionale aviser. Det er 
mye mediaoppmerksomhet for K5 
og FRE16, og FNB jobber for å holde 
journalistene oppdatert på fakta.  
Vi er aktive på Facebook og deler flotte 
bilder fra Bergensbanen på Instagram.

Årsmøte
9. juni hadde forumet fagdag og årsmøte på 
Bristol hotel i Oslo. Det var veldig vellykket med 
godt oppmøte tross korona.
 
Faglig var det gode innlegg fra statssekretær 
John Ragnar Aarseth, og Jernbanedirektør Kirsti 
Slotsvik. Det ble også en interessant diskusjon 
med lektor Steinar Aasnæs, Hans Erik Ringkjøb 
og strategidirektør i Jernbanedirektoratet Anita 
Skauge om samfunnsøkonomisk nytte  
av Ringeriksbanen.

God sommer!

Korona og møter
Etter 12. mars var vi spent på hvordan lobby-
arbeidet skulle gå uten mulighet for fysiske møter. 
Men det gikk veldig bra! Vi har hatt 8 digitale 
møter med  SV, Frp x 2 , H og Ap, samt med LO og 
Jernbane- og Lokmannsforbundene, NHO Viken, 
Bergen Næringsråd og Ringeriksregionen mfl.
Vi lyktes med å få 50 millioner ekstra i RNB til 
grunnerverv og videre oppstart av FRE16.

Vi har aktive stortingspolitikere som stiller 
skriftlige spørsmål til statsråd Hareide. 
Her representert med Ruth Grung og Arne 
Nævra. 

Jernbaneforum - Nasjonal konferanse
3. mars var forumene sin egen årlige nasjonale 
konferanse. I år var leder av forumet Hans Erik 
Ringkjøb med som innleder, og temaet var Voss 
som knutepunkt og jernbanen sin betydning for 
historisk og fremtidig utvikling av Voss. Daglig 
leder er med i programkomiteen. Evalueringen fra 
konferansen gav gode skår på programmet. Neste 
års konferanse er 4. mars, så merk av i kalenderen!

Interpellasjonsdebatt i Stortinget
25. februar hadde Lise Christoffersen interpellasjon 
på Stortinget om fornying av Bergensbanen. 
Hele 11 representanter var med i debatten, 
pluss statsråd Hareide – så, veldig vellykket!
Vi var der med tilhørere fra forumet, næringsliv  
og media.

Felles benkemøte på Stortinget
6. februar var det felles benkemøte på Stortinget 
med Buskerud og Hordaland, der næringslivet 
langs Bergensbanen var med. Nyttig og lærerikt  
for alle parter.

Det er krevende politiske prioriteringer for prosjektene langs Bergensbanen, 
men Vestland fylke har prioritert ett prosjekt inn i ny NTP, nemlig ny vei og 
bane fra Bergen til Voss og regjeringen legger opp til investeringsbevilgning 

til Ringeriksbanen og E16 i RNB 2021!

Hallingdalkonferansen
Året startet med Hallingdalkonferansen 
27. januar. Bergensbanen var et av temaene. 
Prosjektleder Morten Klokkersveen hadde en 
god gjennomgang av FRE16.

Sommerhilsen til medlemmene  
i Forum Nye Bergensbanen.

www.nyebergensbanen.no

@NyeBergensbanen

@forum_nye_bergensbanen

Forum Nye Bergensbanen består av 14 kommuner og 
2 fylkeskommuner. Forumet styres av et  arbeidsutvalg 
som jeg i det daglige forholder meg til. 

Møterett i AU: 

Regionrådet i Hallingdal
LO og NHO
Jernbanedirektoratet og Bane NOR møter på forumet sine fagdager vår og høst.

Sommerhilsen fra
daglig leder 
Hilde Magnusson

Medlemmer i AU:   Personlig vara:

Hans Erik Ringkjøp ordfører på Voss -  leder Hege Eide Vik ordfører Vaksdal
Dag Henaug varaordfører Ringerike -  nestleder Kirsten Orebråten ordfører Ringerike
Heidi Granli ordfører Gol  Petter Rukke ordfører Hol
Thor Haakon Bakke byråd Bergen  Roger Valhammer byrådsleder Bergen
Jannicke Bergesen Clarke leder for SAMU, Vestland  Marthe Hammer nestleder for SAMU, Vestland 
Kristoffer Robin Haug fylkesråd for kollektivtrafikk, Viken Olav Skinnes fylkesråd for distrikt og
    fylkesveier, Viken


