
 

 
For Jernbane (FJ) er en landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større 
del av transportarbeidet i Norge og mellom Norge og utlandet. FJ legger vekt på jernbanen som ryggraden i et effektivt, sikkert og 
bærekraftig transportsystem. Foreningen inngår i et nettverk av Pro Rail organisasjoner i Norden og på kontinentet.  
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Pressemelding                     
 
KRF lar Regjeringen fortsette å bygge motorveg i høyt tempo 

Forliket mellom Regjeringen og KRF om statsbudsjettet gjør ingenting for å styrke 
kollektivtransporten eller gods på jernbane. 

Til sammen har KRF fått aksept for 190 mill. mer til ulike former for klimaomstilling 
og klimatilpassing. På den annen side skal det kuttes 16,4 mill. i Innovasjon Norge sin 
miljøteknologiordning og 30 mill. mindre til naturskadeerstatninger.  

Forliket kutter også vedlikehold av vegdekke med 100 mill. Vedlikeholdsetterslepet på 
lokal- og riksveger er enormt. Vedlikeholdet bør derfor etter For Jernbanes syn ikke 
kuttes i. Forliket tar også 50 mill. fra E69 Skarvbergtunnelen. Sistnevnte prosjekt går ut 
på at det skal bygges tunnel på en rasfarlig del av veien til Honningsvåg og Nordkapp. 
Dette er en strekning hvor jernbane ikke er aktuelt i overskuelig framtid, og vegen 
således ingen konkurrent. 

Vi er ikke imponert over forliket, uttaler Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane. - Vi 
savner et miljøtilskudd til godstransport på bane og vi savner styrket vedlikehold av 
både bane og veg. Midlene kunne godt vært omprioritert fra Regjeringens storstilte 
motorvegbygging.  

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt for denne pressemeldingen: 
Leder Kjell Erik Onsrud  
e-post leder@jernbane.no 
 

Postboks 3455 Bjølsen, NO-0406 Oslo 
Telefon: +47 22 18 30 12 / +47 976 84 811 
Org.nr. 989 085 107 
Konto: 1254.20.33523 
E-post: leder@jernbane.no 
www.jernbane.no 
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