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Høringsuttalelse til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029
Banevokterne er en uavhengig organisasjon som følger planleggingen av Ringeriksbanen. 
Vi representerer det store flertallet av vanlige innbyggere som synes vi har ventet mer enn lenge nok på Ringeriksbanen.

Banevokterne ønsker å spre informasjon, optimisme og framtidstro i Ringeriksregionen. Vi er svært tilfreds med at politiske 
myndigheter omsider har prioritert en snarlig planlegging og utbygging av «vår» bane. Banevokterne vil bidra så langt det er 
mulig til at arbeidet fortsetter med uforminsket kra� og tempo, om nødvendig vil vi opptre som vaktbikkje for å passe på at 
ytterligere forsinkelser unngås og at byggestart blir seinest i 2021 som sentrale politikere har lovet.

På vegne av våre mange meningsfeller og støttespillere vil Banevokternes styre gi denne uttalelse til Jernbanedirektoratets 
høringsutgave «Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 – 2029».

Planleggingen av Ringeriksbanen og E16 er nå godt i rute. En svært kompetent planleggingsorganisasjon er etablert. Reguler-
ingsplanen er klar og kan vedtas høsten 2018. Alt ligger til rette for byggestart i 2021. For oss vanlige innbyggere er det derfor 
komplett uforståelig og uakseptabelt at Jernbanedirektoratet nå tar til orde for en ytterligere utsettelse av byggestarten til 
2022 og en ny NTP-behandling med tilhørende usikkerhet.

Vi må få minne om at Ringeriksbanen har vært foreslått, lovet og utsatt en rekke ganger gjennom historien. Prosjektet kom for 
alvor på skinner igjen i ved NTP-behandlingen i 2013 da Stortinget forutsatte byggestart i 2018. Senere ble dette endret til 
2019 da Regjeringen serverte marsipantogkake på Sundvollen. Så ble det ved siste NTP endret til 2021/22. Politikerne våre 
lovte imidlertid seinest 2021.

Nok er nok! Ringeriksbefolkningen krever at valglø�ene holdes og at byggestarten blir i 2021. Hallinger og Hordalendinger er 
enige med oss i dette, for bygging av Ringeriksbanen åpner ikke bare for en ny IC-strekning. Dette vil innebære den største 
forbedringen på Bergensbanen på mer enn hundre år. Hele strekningen Oslo – Bergen vil nyte godt av et bedre tilbud.

Kommunene er allerede godt i gang med kostnadskrevende forarbeid og planlegging for det som kommer. Det samme gjelder 
for næringslivet og befolkningen for øvrig. 

Nå som reguleringsplanen er o�entlig, ser mange at de vil bli berørt på en eller annen måte. Noen ser sågar at de kan bli nødt 
til å flytte. De aller fleste berørte har likevel en positiv holdning til utbyggingen, men det er vondt å leve med usikkerhet over 
lang tid. Derfor må byggestarten komme så raskt som mulig.

Planleggerne sier at byggestart i 2021 er fullt mulig. Politikerne har lovt det. Jernbanedirektoratet sier det er mulig, 
men forutsetter en politisk prioritering. Da forventer vi at landets politiske ledelse sørger for at det skjer.
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