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Forum Nye Bergensbanen består av 14 kommunar og 
2 fylkeskommunar. Forumet vert styrt av eit  arbeidsutval 
som eg i det daglege føreheld meg til. 

Møterett i AU: 

Regionrådet for Hallingdal.
LO og NHO.
Jernbanedirektoratet og Bane NOR møter på forumet sine fagdagar vår og haust.

Julehelsing frå
dagleg leiar
Hilde Magnusson

Medlemar i AU:   Personleg vara:

Hans-Erik Ringkjøb Ordførar på Voss -  leiar Hege Eide Vik Ordførar Vaksdal
Dag Henaug Varaordførar Ringerike -  nestleiar Kirsten Orebråten Ordførar Ringerike
Heidi Granli Ordførar Gol  Petter Rukke Ordførar Hol
Ingrid Nergaard Fjeldstad  Byråd Bergen  Rune Bakervik Byrådsleiar Bergen
Jannicke Bergesen Clarke Leiar SAMU, Vestland  Marthe Hammer  Nestleiar SAMU, Vestland
Olav Skinnes Fylkesråd for samferdsel, Viken   

Julehelsing frå Forum Nye Bergensbanen 
til Bergensbanefamilien med vener. 

Hausten 2022 har vore prega av at me har venta på statsbud-
sjettet frå regjeringa. Då det kom den 6. oktober vart det ein 
stor nedtur for Bergensbanen. 
Ny veg og bane mellom Bergen og Voss (K5) fekk ikkje dei 200 
millionane som var naudsynt for å halde fram med arbeidet og 
med det var oppstart skubba til 2026 og ikkje 2024.
For Ringeriksbanen var forslaget frå regjeringa i realiteten ei 
skrinlegging av banen. Det som låg inne var å splitte 
fellesprosjektet ved å la E16 ligge att i Nye Veier AS og flytte 
 Ringeriksbanen til BaneNOR.

FNB har saman med andre fått laga ein 
rapport som viser at så mange som 
900 000 fleire vil ta toget i staden for fly 
mellom Bergen og Oslo om reisetida er 
nede i 4 timar. Dette vil gje eit redusert 
klimagassutslepp på om lag 50.000 tonn 
CO²-ekvivalenter. Rapporten finn de på 
www.nyebergensbanen.no

Den store togdemonstrasjonen gjekk føre seg 
7. november frå Bergen til Oslo. Dette var eit 
samarbeid mellom K5-Alliansen, Vossaløysinga, 
Bergen Næringsråd, Ringerike Næringsforening, 
Vy og FNB. 

Over 100 personar var innom togvogna me hadde 
reservert. På møtet på stortinget var me rundt 
65 personar og av dei var det 14 stortingsrepre-
sentantar. 

Me avslutta dagen med middag på  Bristol der 
me var 50. Det var òg aktivitet på  stasjonane 
langs banen. Ungdomsrådet stilte opp på Ål og 
på  Hønefoss var mellom anna  Banevokterne på 
plass. Ein svært vellykka aksjon!

Mediedekking i NRK tv og radio inkl. DAX18, TV2, 
BT, BA, Hordaland, Halingdølen med fleire. 

24. november arrangerte FNB Fagdag på 
 Hønefoss. Det var veldig god  påmelding med 
40 personar og det vart ein bra dag med 
fokus på kva som er gjort på Ringerike fram 
til no, for å leggje til rette for  Ringeriksbanen 
og innlegg om  Bergensbanen si forkorting 
generelt og den kommande NTP.

Aktivitet framover: 
• Det er planar om ein 
 aust-vest konferanse i vinter/vår
• Jernbaneforum 7. mars i Oslo 
• Årsmøte i Oslo vert truleg tysdag 6. juni

Innstilling frå transportkomiteen til budsjettet 
for 2023 kom 13.12: der er det brei semje om at 
 Ringeriksbanen og E16 skal vera eit fellesprosjekt og 
byggast innanfor gjeldande reguleringsplan, og at 200 
millionar skal gå til K5. 

Det vart jobba iherdig i aust og i vest for å endre 
 budsjettet i Stortinget, og det vart arbeidt på fleire 
plan, frå lokale, regionale og sentrale politikarar, 
næringsliv og organisasjonar: 

• Konvoi med trailerar frå Bergen til Voss, 
 ca. 1 mil lang
• Fakkeltog på Vaksdal og to gongar fakkeltog på Voss
• Ei rekke lesarinnlegg og kronikkar
• Pressa laga reportasjar, og der Hallingdølen var i ei   
 særstilling på å følgje opp
• Møter med politisk leiing i SD og med posisjon og   
 opposisjon på Stortinget
• Ulike aksjoner i sosial medium 

Då budsjettforliket mellom Ap, Sp og SV vart lagt   
fram 29. november hadde me lukkast!

• 200 mill til Arna – Voss i 2023 
• «Videreføre Ringeriksbanen og 
 E16 Skaret - Høgkastet - Hønefosssom eit felles-
 prosjekt, og vurdere fremdriften og den økonomiske  
 bærekraften i prosjektet frem mot nye NTP.» 
 
Men det er ikkje mogeleg å kvile for Bergensbanen si
forkorting før spaden er i jorda på båe dei store 
prosjekta våre. 


