
       
 
Forumet ble stiftet i 1993 og er en interesseorganisasjon for de 14 kommunene langs Bergensbanen samt 
fylkeskommunene Vestland og Viken.     
 
 
 

Innspill til NTP 2022- 2033 til Viken fylkeskommune 2 mars 2020.  
 
 
Oslo – Bergen på fire timer er mulig om det fins politisk vilje!  
 
Forum Nye Bergensbanen har som mål å få reisetiden med tog mellom våre to største byer, Oslo og Bergen, 
ned på fire timar. Det vil gjøre at jernbanen blir konkurransedyktig med tog og vi får klimavennlig og moderne 
transport mellom øst og vest. For å få dette til er det viktig at Regjering og Storting prioriterer bygging av 
Ringeriksbanen og K5 prosjektet mellom Voss og Bergen. 

 
Prosjektene er viktige lokalt, men de er først og fremst nasjonale prosjekter! 
  

 
1. Reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 (FRE16) 

 
Den 30 august 2015 innkalte lederne for de 4 regjeringspartier til pressekonferanse på Sundvollen i 
Hole. Det gode budskap var byggestart for Ringeriksbanen/E16 i 2019.  Senere er dette utsatt til 
2021/22. Planprosessen har allerede pågått i mange år. 
Reguleringsplan ble oversendt KMD for endelig vedtak/stadfestelse 20. mai 2019. 
Det er tidligere opplyst at en verneplan for Storelva m.v skal vedtas samtidig. Forslag til verneplan ble 
oversendt Miljøverndepartementet allerede høsten 2018. 

 
Representanter for departementet har forsikret om vedtak «tidligst mulig i høst 2019». 
Men fortsatt foreligger ingen beslutning. Det skaper stor usikkerhet hos de mange som er berørt av 
planen og truer den framdrift for realisering som Stortinget har forutsatt.  
 
Dette er en statlig plan, slik at berørte kommuner ikke kan lastes for sen framdrift. Det er videre grunn til 
å minne om at Riksrevisjonen i en rapport til Stortinget kom med sterk kritikk av den altfor lange 
planleggingstid for samferdselsprosjekter. I behandlingen av rapporten ble det både fra 
Kommunaldepartementet og Samferdselsdepartementet poengtert at økt bruk av statlig plan ville føre til 
raskere planprosesser.  
 
Regjeringens uttalte vilje til utbygging av Bergensbanen/Ringeriksbanen og E16 er prisverdig. 
 
Vi forutsetter at regjeringen vedtar reguleringsplanen innen kort tid og snarest lever opp til sine 
forsikringer om beslutningskraft og framdrift. 
Reguleringsplanen skal på KS2 til Finansdepartementet når den er ferdigbehandlet i KMD.  
 
 
 

2. Oppstart FRE16- store muligheter for Ringeriksregion, Hallingdalen og langs hele 
Bergensbanen.  

 
Ringeriksbanen vil korte ned reisetiden mellom Oslo og Hønefoss fra 1,5 t til ca. 30 minutter.  Det vil gi 
Oslo og Ringeriksregionen en helt ny bo – og arbeidsregion.  
Det vil også gi store ringvirkninger for Hallingdalen og gi en etterlengtet innkorting i tid for de som tar 
toget Oslo- Bergen.  
 



I nåværende NTP står det oppstart for Ringeriksbanen i 2021/22. Vi ber om at det jobbes for oppstarts 
midler til dette prosjektet i statsbudsjettet for 2021.  
 
Det at det er åpnet for at oppstart kan skyves til neste NTP er ikke bra. Det er stortingsvalg i 2021 og ny 
NTP skal vedtas i Stortinget før sommeren 2021. Det er viktig at det holdes et press oppe for oppstart for 
Ringeriksbanen skjer i inneværende NTP.  
 
Etter gjennomgangen av prosjektet i forbindelse med den nye NTP holder prosjektet seg innenfor de 
rammene som er akseptable. FRE16 har en totalkostnad på 33,9 mrd. det er angitt en økning på 5,5 mrd 
i forhold til NTP dvs. pluss 19,4 % som er godt innenfor usikkerhetsmargingen som legges til grunn i 
NTP.  
 
Det er brukt ca. 200 millioner for å sikre at grunnforholdene er gode, og det er også funnet areal til 
henstillingsplass til togene i Ringeriksregionen.  
 
FRE16 er et overmodent prosjekt!  
 

3. Ny vei og bane mellom Bergen og Voss- liv og helse prioritet nummer en  
 
Alternativet K5 er valgt. Det planlegges ny firefeltsvei fra Arna til Trengereid, og videre derifra 
fellesprosjekt på vei og bane til Stanghelle.  
 
Vei og bane er svært rasutsatt, det er her snakk om å ha en trygg vei mellom Oslo og Bergen! 
Omkjøringsveien holder ikke mål, og skaper store forsinkelser når E16 eller banen må stenge.  
 
Prosjektet K5 er etter ny økonomisk gjennomgang priset til 25 mrd.  
Det mangler 3 mrd. til å finansiere jernbanedelen fra Arna til Stanghelle  
 
Vi bruker nå begrepet Intercity Bergen- Voss, Norges nest største by skal vokse østover og da trenger vi 
et intercity tog til Voss. 
 
Prosjektet er planlagt med oppstart i 2022, og må dermed prioriteres inn i ny NTP.  
 
 

4. Bestilling av kommunedelplan mellom Stanghelle- Voss.  
 
Statens vegvesen blir i 2020/21 ferdig med å planlegge Arna- Stanghelle. Da har de en organisasjon 
som med sin kompetanse bør gå rett på å planlegge Stanghelle – Voss.  
 
Statens vegvesen trenger et bestillingsbrev fra samferdselsdepartementet på en kommunedelplan for å 
holde oppe kontinuitet i arbeidet på K5 helt frem til Voss.  
 

 Anslagsvis kostnad på kommunedelplanen er 30 millioner.  
 
 
Ikke nøl med å ta kontakt med undertegnede om dere trenger mere dokumentasjon eller har spørsmål.  
 
 
 
Voss 2 mars 2020  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Hilde Magnunsson  
Daglig leder 
 
hilde.marie.magnusson@vlfk.no 
Mobil: 41 56 64 50  

 
 

mailto:hilde.marie.magnusson@vlfk.no


 
 


