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Åpent brev om Ringeriksbanen
til samferdselsministeren
Kjære Jon-Ivar Nygård, Sammen med
alle våre øvrige ordførerkolleger langs hele
Bergensbanen, opplever vi en sterkt økende frustrasjon og
bekymring fra våre
innbyggere, vårt
næringsliv og våre
lokale partikolleger
over den betydelige
usikkerhet som den
politiske ledelsen i
Samferdselsdepartementet har skapt om
Ringeriksbanen etter
fjorårets regjeringsskifte.

Verken i personlige møter med
deg, brev eller gjennom mediene, har vi fått noen konkrete svar
fra deg om den videre framdrift
for bygging av denne nasjonalt
svært viktige jernbanestrekningen. Derfor føler vi oss nå tvunget til å gå til det noe uvanlige

skritt å skrive et åpent brev som
dette:
Du kjenner utmerket godt til
alle de gode argumentene for
hvorfor Ringeriksbanen er så
viktig å få realisert i henhold til
gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP) – hele 30 år etter at
Stortinget i 1992 vedtok dette
prosjektet. Derfor skal vi ikke
gjenta disse argumentene i denne forbindelse, men heller stille
deg noen få, konkrete spørsmål
som vi forventer at du svarer på
offentlig:
1) Vi har de siste ukene mottatt
foruroligende informasjon fra
kilder som står Regjeringen nær,
om at dere nå seriøst vurderer å
skrinlegge byggingen av Ringeriksbanen – eller utsette prosjektet på ubestemt tid. Kan du avkrefte at dette er tilfelle?
2) Ifølge de samme kildene,
vurderer dere å gjennomføre
byggingen av motorveien E16
Skaret-Hønefoss selv om Ringeriksbanen blir skrinlagt. Kan du
avkrefte at dette er tilfelle?
3) Samferdselsdepartementet
instruerte Jernbanedirektoratet
om å ikke inkludere Ringeriksbanen på sin prioriteringsliste over

samleT oppRop om Banen: Fra Ap-ordførerne Kirsten
Orebråten i Ringerike (t.h.), Morten Lafton i Jevnaker, Petter Rukke i
Hol (øverst fra venstre), Heidi Granli i Gol, Merete H. Gandrud i Flå og
Solveig Vestenfor i Ål.
nye jernbaneprosjekter før sommeren. Hva var bakgrunnen for
at departementet gjorde dette?
4) Dersom Jernbanedirektoratet hadde hatt mulighet til å vurdere Ringeriksbanen på lik linje
med de andre prosjektene, så
ville dette prosjektet ut fra samfunnsnytte, modenhet etc. ha
kommet helt i toppen av denne
prioriteringslisten. Er ikke dette
relevant for departementets og
Regjeringens videre prioritering
av store samferdselsprosjekter?

morten lafton (ap),
Ordfører Jevnaker kommune
kirsten orebråten (ap),
Ordfører Ringerike kommune
merete H. gandrud (ap),
Ordfører Flå kommune
Heidi granli (ap),
Ordfører Gol kommune
solveig Vestenfor (ap),
Ordfører Ål kommune
petter Rukke (ap)
Ordfører Hol kommune

Jordens overforbruksdag 2022: – Vi kan
ikke bare peke på andre
Hvis alle på jorden skulle
ha samme forbruk og
areal- og ressursbelastning
som oss i Norge, ville den
årlige personlige kvoten
være brukt opp ved påsketider. Så har heldigvis de
fleste på jorden lavere
forbruk enn oss.

Tips oss!

474 40 000
tips@ringblad.no
Kontakt oss på
sentralbord: 32 17 95 00

deBaTT:
Legg inn leserinnlegg på
ringblad.no/meninger
Innlegg publiseres
fortløpende samme sted.
Enkelte innlegg vil bli
publisert på forsiden på
ringblad.no. Vi oppfordrer
til å skrive kort.

Verdens overforbruksdag er likevel i år nå på fredag 29. juli, noe
som er alvorlig nok.
Da har verdenssamfunnet
brukt opp årets kvote av det jorden produserer, og tatt det den
kan produsere uten at ressurser
blir tappet ytterligere. Vi har
sluppet ut den mengden forurensning og klimagasser jorden
kan absorbere, uten at gift hoper
seg opp. Når vi går ut over planetens tålegrenser bryter vi med
målet om å skape et bærekraftig
samfunn som kan sikre neste generasjon den samme velferden
som oss selv.

endringer påvirker oss
Konsekvensene ser vi i nyhetene
hver dag, med hetebølger eller
andre former for ekstremvær og
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med sviktende avlinger og påfølgende sult- og flyktningkatastrofer.
Sviktende tilgang til mat eller
vann og annet skaper flere desperate mennesker, noe som gir
større grobunn for ekstreme bevegelser og en forvirret internasjonal sikkerhetssituasjon. Når
verdenssamfunnet er i så stor
endring påvirker det oss i Norge
og Viken. Når denne dynamikken kommer i tillegg til pandemi
og krig så slår det naturligvis
enda hardere ut, også for verdenshandelen og behovet for å
tenke beredskap og større grad
av selvforsyning.

– kan ikke bare peke på
andre
Verdenssamfunnet
forbruker
betydelig mer enn den jorden vi
har. Hadde alle levd som oss i
Norge ville behovet vært over tre
kloder. Det er pussig hvordan
mange tror at andre deler av verden skal kutte sine utslipp, når vi
som er rikest ikke vil. Det er nødvendige med lokale tiltak, men
det er også nødvendig å samarbeide med landene rundt oss.
Vi kan ikke bare peke på andre
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under dekke av at vi bare er
drøye fem millioner mennesker.
Med den samme logikken kunne
eventuelt verdens største land
bare delt seg opp i regioner på
fem millioner mennesker, og så
var det ting ingen lenger som
monnet og de ville heller ikke
trenge å ta ansvar? Og hva skulle
få oss til å tro at slike andre områder synes det er ok at vi som er
rikere enn dem og har stått for
mer utslipp tar mindre ansvar,
mens de med større rimelighet
kan ønske seg opp i levestandard?

Ustabil verden
Så lenge vi ikke får ressursforbruket og utslippene ned til det
planeten reproduserer fortsetter
vi å forsterke klimaendringene,
gjøre jorden mer giftig, og bidrar
til at mer natur og dyr og vårt
eget livsgrunnlag forsvinner.
Overforbruket skaper en mer
ustabil verden, hvor neste generasjon har mindre sjanse til å
oppleve samme grad av trygghet, valgfrihet og velferd som oss
selv.
I stedet for vekst i brutto nasjonalprodukt som hovedmål for

samfunnet, kan vi sette oss mål
for livskvalitet – og så sette kreftene inn på å skape et samfunn
som er bærekraftig, altså fortsatt
godt og trygt og med god velferd
– også for generasjonene som
kommer etter oss.
På fylkestinget har vi faktisk
gjort det. Flertallet i Viken er enige med oss i MDG om at Viken
skal ha som overordnet mål å
skape et bærekraftig lavutslippsamfunn innen planetens tålegrenser innen 2030. Viken har
også vedtatt at vi skal ha fokus på
livskvalitet – inkludert hvordan
vi skaper gode lokalsamfunn.
Det gir håp, selv om fylkesoppløsningen skaper noe mer usikkerhet og forsinkelser.
Vi må nok anse det som svært
usikkert om vi vil nå bærekraftsmålene for Viken innen 2030. Så
skal vi likevel gjøre vårt for at vi
følger opp klima-, natur- og bærekraftsmål også i tiden framover, og at Viken lager et best
mulig grunnlag for regionale planer til de kommende fylkeskommunene.
Øyvind solum,
Fylkestingsrepresentant Viken,
Miljøpartiet De Grønne
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