REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Hole Herredshus.
Tid: Onsdag 9. september 2015 kl. 09.00 – 12.30.
Innkalte møtedeltakere
Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike
Tore Isaksen, rådmann Ringerike

Til stede
X

Stedfortreder
Gyrid Løvli

Per R. Berger, ordfører Hole
Ståle Tangestuen, rådmann Hole

X

Hilde Brørby Fivelsdal, ordfører Jevnaker
May-Britt Nordli, rådmann Jevnaker

X
X

Trond Johansen, Buskerud fylkeskommune
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune

X
X
X

Lars Olsen, Regionkoordinator

X

I tillegg deltok Jørgen Moe fra Ringerike Utvikling AS, Jan Erik Gjerdbakken fra Ringerike
Næringsforening, Mats Øieren fra Ringerike kommune og Matz Sandman som er rådgiver for «Vei og
Bane 2018».
Før ordinære saker, ble det gitt orienteringer og presentasjoner:
Samferdselssjef Gro R. Solberg, Buskerud fylkeskommune: Status for arbeidet med
fylkesveier, gang- og sykkelveier, trafikksikkerhet, kollektivtransport samt en dialog
om det videre arbeidet med oppfølging av KVU Hønefoss.
Samferdselsrådgiver Runar Stustad, Buskerud fylkeskommune:
Reisevaneundersøkelsen.
Presentasjon av prosjektet «Historien her vi bor» og demonstrasjon av nettsiden
www.hervibor.no v/ biblioteksjef Astrid Bonilla, redaktør og tekstforfatter Olav
Norheim og prosjektmedarbeider Bente Bråten
Fagsjef Grethe Salvesvold, Osloregionen: Samordnet areal- og transportstrategi for
Osloregionen.
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Saker behandlet:

1. Åpning av møtet
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Referater
a. Rådet for Ringeriksregionen 1. juni 2014 (via e-post)
b. Ringerikstinget 4. juni 2015
Vedtak:
Referatene a og b godkjennes.

3. Andre referatsaker og orienteringer
a. Regional plan for Hadeland
b. Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling, Buskerud fylkeskommune
Vedtak:
Referatsakene a og b tas til orientering.

4. Status for diverse samferdselssaker i Buskerud
Etter ønske fra ordførerne ga samferdselssjef Gro R. Solberg i Buskerud fylkeskommune en
presentasjon av status for arbeidet med fylkesveier, gang- sykkelveier, trafikksikkerhet m.m. I
tillegg ble det en dialog om det videre arbeidet med oppfølgingen etter KVU Hønefoss.

Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering.

5. Orientering om Reisevaneundersøkelsen
Rapportene fra Reisevaneundersøkelsen 2013/2014 er nå ferdig. Samferdselsrådgiver Runar
Stustad i Buskerud fylkeskommune presenterte rapportene med hovedvekt på resultatene
fra Ringeriksregionen.
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Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering.

6.

«Historien her vi bor» - Halvårsrapport fra prosjektet
Prosjektet «Historien her vi bor» er et samarbeid mellom Ringerike bibliotek, Ringerike
historielag, Hole bibliotek og Jevnaker folkebibliotek. Prosjektet har fått støtte fra bl.a. Rådet
for Ringeriksregionen.
Halvårsrapport ble sendt rett før sommerferien. Prosjektet har etablert et nettsted med mye
interessant informasjon fra hele regionen, samt mange historiske bilder og kart. Arbeidet er
ikke ferdig, men allerede nå finnes mye informasjon her. Dette kan brukes av skoler,
innbyggere og andre interesserte. Se www.hervibor.no
Biblioteksjef Astrid Bonilla, redaktør og tekstforfatter Olav Norheim og prosjektmedarbeider
Bente Bråten presenterte prosjektet og ga noen smakebiter på nettsidenes innhold.

Vedtak:
Presentasjonen og halvårsrapporten tas til orientering.

7. Areal- og transportstrategi for Osloregionen
Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen er sendt på høring til
medlemskommunene og regionene. Høringsfristen er 01.12.15. Se vedlegg.
Fagsjef Grethe Salvesvold i Osloregionen ga en grundig presentasjon av strategidokumentet i
Rådets møte.

Vedtak:
1. Presentasjonen tas til orientering.
2. Rådmennene anmodes om å peke ut en medarbeider fra hver kommune som
sammen med regionkoordinator utarbeider felles høringsnotat.
3. Saken bør behandles politisk i alle tre kommunene i tillegg til i Rådet for
Ringeriksregionen.

8. Ringerike Utvikling AS
Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal som er nestleder i styret for Ringerike Utvikling AS ga en kort
muntlig orientering om prosessen rundt aksjeoverdragelser, eierstrategier m.v. for Ringerike
Utvikling AS.
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Eierne har formidlet til styret at det er ønske om en betydelig spissing av fokus for selskapets
arbeid med vekt på næringsutvikling/verdiskaping, befolkningsutvikling og en videreføring av
det gode profileringsarbeidet. Styret har startet arbeidet med dette.
Fivelsdal viste også til Ringeriksregionens strategidokument fra 2008. Det er behov for at
regionen starter arbeidet med nytt strategidokument/utviklingsplan som en plattform for
regional utvikling framover. Et slikt dokument vil også bli førende for Ringerike Utviklings
arbeid som regionens verktøy.

Vedtak:
Informasjonen tas til orientering

9. Aktuelle samferdselssaker
Gjensidig muntlig oppdatering om status i arbeidet.
a) E16 Eggemoen – Olum og Nymoen – Eggemoen
Statens Vegvesen skal ha møte med aktuelle kommuner 23. september. Det
forventes nå at bompengeutredingnen oversendes til lokalpolitisk behandling ca. 30.
september.
b) E16 Bjørum – Skaret
Kvalitetssikring av bompengeutredningen starter nå.
c) Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss
Regjeringens beslutning om planoppstart med ambisjon om byggestart i 2019 og
ferdigstillelse i 2014.
Dagens budsjettlekkasjen om at det settes av 120 mill.kr. i Statsbudsjettet til
planlegging i 2016.
Den endelige Ramsar-rapporten er kommet. Ingen nye forhold siden befaringen i
1997. De anbefaler bl.a. å revurdere Åsa-traseen. Det er anvist avbøtende tiltak for
alle andre alternativer.
Trond Johansen refererte til sitt arbeid i Østlandssamarbeidet og kommunikasjon
med JBV.
d) Ringerikspakka
Jfr. dialogen med BFK i sak 4.
e) Vei og bane 2018
Det utarbeides aktivitetsplan for kommende halvår.
Viktig å se helheten/sammenhengen mellom samferdselstiltakene og kommunenes
planarbeid og tiltak lokalt.

10. Eventuelt
Trond Johansen stilte spørsmål vedrørende invitasjonene til Ringerikskonferansen. Jan Erik
Gjerdbakken besvarte dette og delte ut invitasjoner.
Rådet for Ringeriksregionen
Besøksadr.: Rådhuset, Ringerike
Tlf. 95926920

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www. ringeriksregionen.no

Jan Erik Gjerdbakken tok opp spørsmål om et mulig kontaktpunkt mellom planleggerne og
Rådet i forhold til de store samferdselsprosjektene. Rådsleder og regionkoordinator besvarte
dette. Slikt kontaktpunkt etableres gjennom arbeidet i «Vei og bane 2018» og bør vurderes i
det nye strategidokumentet.

Møtet ble avsluttet kl. 12.30.

Ringeriksregionen, 9. september 2015

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Lars Olsen
Regionkoordinator
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