
Faste møtepunkt: 
• Tirsdag kl. 0800-0900 møte   
med nesteleder i FNB Dag Henaug,   
Ringerike Næringsforening,  
Regionrådet i Hallingdal, Interpolitisk 
råd Ringerike, og Hans- Erik Ringkjøb 
tiltrer ved høve. 

• Onsdag kl. 0900-1000 møte med 
Vossaløysinga og K5-alliansen. 

• Vestland fylke invitere jevnlige til 
møter i kontaktutvalg for K5. 

• AU har hatt ett møte på Teams. 

God sommer!

Bergensbanens forkortelse, 4 timer mellom 
Oslo - Bergen er mulig med politisk vilje!  

Noe av aktiviteten fra daglig leder med flere 
siden jul: 

• 28. januar møte på Teams med SVV med 
 16 deltagere.

• 15. februar møte i Samferdselsdepartementet  
 med statsekretær Johan Vasara med fleire.
• 16. februar møte med Ap på Stortinget.

• 8. mars møte på Arna stasjon, FNB med fleire  
 overleverte notat til Statsråd Nygård. 
• 10. mars vellykket Jernbaneforum, neste år  
 konferansen 7 mars, sett av dato
• 16. mars møte med transportkomiteen på  
 Flesland, Hege og Thor Haakon innledet 
 for oss. 
• 18. mars ut notat til medlemmene i FNB om  
 status i øst og vest 
• 29. mars Teamsmøte med Sp sin    
 transportfraksjon.
• 30. mars møte på Teams med Sveinung   
 Rotevant V. 

• 2. april feiring av reguleringsplan på   
 Stanghelle stasjon! Ca. 40 stk. og tre media 
 til stede. 
• 25. april Hans- Erik og Hilde med statsråd  
 Nygård på Stortinget.

• 5. mai K5 dagskonferanse i Bergen i   
 samarbeid med Vossaløysinga, K5 alliansen  
 og SVV. Nærmere 100 deltagere bla.   
 statssekretær Jakob Bjelland frå SD, ble en  
 svært vellykket dag.
• 10. mai møte med SV på stortinget, hovedvekt  
 på Ringeriksbanen
• 13. mai strategimøte på Geilo med task force  
 gruppa for Ringeriksbanen 

• 13. juni Hans Erik og Hilde med de 10 andre  
 Jernbaneforumene i JD 
• 14. juni fagdag og årsmøte i Oslo 35 stk.

Milepæler i vest: 

• 1. april var reguleringsplanen for 
 Arna – Stanghelle klar! 

• 10. mai Statens Vegvesen kom med 
 sine prioriteringer og 
 Arna – Stanghelle er på 7 plass.

• 2. juni kom Jernbanedirektoratet med  
 sine prioriteringar og her var Arna -  
 Stanghelle på 2 plass, bak nettdekning  
 på togene. 

Milepæler i øst: 

• 4. mars Nye Veier AS sendte inn   
 effektmålene til SD.

• 5. august statsminister Støre og     
 næringsminister Vestre til Ringerike
• 18. august Arendalsuka, FNB lager med    
 Jernbaneformene arrangement 1030-1130

• 26. august Hallingkonferansen 
• 13. oktober Ringerikskonferansen 
• 7. mars Jernbaneforum i Oslo 

Media: 
• Flere gode oppslag i Hallingdølen 
som stiller gode kritiske spørsmål om 
fremdriften av Ringeriksbanen 
Ringblad, BT, BA, Hordaland, Bygdanytt, 
og Vaksdalposten har hatt flere oppslag

• 7. juni hadde NRK- radio en god sak 
om Ringeriksbanen og SV sitt ønske for 
RNB. 8. juni NRK saken følgt opp  av 13 
ordførere på Løvebakken 8 juni.

• Facebook og e-post brukes for å nå ut 
til støttespillere og medlemmer i FNB.

Sommerhilsen til medlemmene  
i Forum Nye Bergensbanen 2022

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.

hilsen 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 
Olav Skinnes fylkesråd for distrikt og
 fylkesveier, Viken   

Regjeringen vil framskynde 
dagens NTP fra 2025 til 2024, 
og det vil bli tøffe prioriteringer 
på hvilke prosjekter som får 
oppstart med det første. 

FNB må holde trykket oppe for at  
vi skal få oppstart som i dagens 
planer både i øst og vest i 2024! 

Ønsker dere alle en fin sommer! 

Datoer fremover: 


