
Løypemelding
julEN 2021

Milepeler politisk siden sist: 

Aktiviteten i høsten har vært god, her er et utvalg: 

Ny regjering og ny politisk ledelse i SD med statsråd Jon-Ivar Nygård i spissen. 
Hurdalsplattformen til regjeringen har mye positivt for jernbane og Bergensbanen. 

I Statsbudsjettet for 2022 ble det flertall for følgende: 
• Nye Veier AS får til Ringeriksbanen kr 500 millioner til forberedende arbeid 
 for oppstart i 2022. 
• Ny vei og bane mellom Bergen og Voss (K5) fikk kr 214 millionene til 
 forberedende arbeider som må til for å sikre oppstart som planlagt i 2023/24.

 Driftskreditt på 1 mrd. til Nye Veier AS blir vedtatt i Stortinget før jul. 
 

• Daglig leder har ukentlige faste møter med samarbeidsparter i øst og i vest. 
• Kontaktutvalget for K5 i vest har jevnlige møter.
• 13. desember inviterte FNB til 1 time teamsmøte om Bergensbanen, 
 4. innleder og hele 45 deltager! 
• 6. og 7. desember hadde FNB to gode møtedager på Stortinget.
• 7. desember møte med politisk ledelse i SD på teams.
• 25. november Fagdag på Geilo, 25 deltagere, med hyggelig middag.
• 29. september Fagdag på Voss, 38 deltagere. 

Daglig leder har deltatt på flere konferanser: 
Innledning for Sp-leder og nå finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Arendalsuka, 
Hallingdalkonferansen, Transport og logistikk dagene

Daglig leder er med i Bergen Næringsråd sin Ressursgruppe for transport og i 
 programkomiteen til Norges største jernbanekonferanse; Jernbaneforum

Fokusområder i det videre arbeidet: 
• Det er viktig at Nye Veier AS sine rammer for  
 FRE16 snarlig blir avklart og at utbyggings-
 avtale kan signeres med SD i 2022.
• Reguleringsplanen for K5 må ferdig-
 behandles i KMD innen januar 2022. 
• Vi jobber for at planarbeidet for vei og bane  
 fra Stanghelle til Voss må starte i 2022/23.
• For å sikre oppstart som planlagt for begge  
 våre prosjekter må det flyttes store summer  
 fra andre periode i NTP til første periode i NTP. 

Media: 
Felles leserinnlegg fra 14 ordførere kom i 
aviser langs hele banen.
FNB sender ut PM på statsbudsjett og annet. 
Media langs banen er jevnlig på det som skjer 
med våre to store prosjekter.

Viktige datoer: 
10. mars: www.jernbaneforum.no 
  i Folkets Hus Oslo, meld deg på! 
14. juni: Årsmøte og fagdag for FNB i Oslo 

Vi kommer tilbake til dato for den utsatte 
 togturen Bergen–Oslo!    
 
         

Aktivitet 
--------

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: 

Knut Arne Gurigard, Regionrådet for Hallingdal.
LO og NHO.
Jernbanedirektoratet og Bane NOR møter på forumet sine fagdager vår og høst.

Julehilsen 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 SAMU, Vestland  Marthe Hammer  Nestleder SAMU, Vestland
Olav Skinnes Fylkesråd Viken   

Julehilsen fra Forum Nye Bergensbanen 
til Bergensbanefamilien med venner. 


