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INNSPILL TIL VIKENS HANDLINGSPROGRAM FOR SAMFERDSEL 2022-2025
Rådmannens innstilling
Kommunens representanter i regionrådet gis fullmakt til å ivareta Modum kommunes
interesser i arbeidet med felles uttalelse fra Ringeriksregionen til Viken fylkeskommunes
handlingsprogram for samferdsel.

Vedlegg
Kortversjon

Viken fylkeskommune ønsker at kommuneregionene gir innspill om
hovedutfordringene knyttet til samferdsel innenfor fylkeskommunens ansvar i
deres region. Det foreslås i denne saken at kommunens representanter i
regionrådet gis fullmakt til å ivareta Modum kommunes interesser i dette
arbeidet.

Saksopplysninger
Interkommunalt politisk råd (IPR) for Ringeriksregionen behandlet i sitt møte 22.2.21 sak
om medvirkning i Viken fylkeskommunes arbeid med handlingsprogram for samferdsel.
Se vedlagte sak.
Som foreslått i saken i regionrådet, innstilles det på at det delegeres til kommunens
representanter i IPR å gi innspill til felles uttalelse fra regionen.
I regionrådsmøtet presiserte fylkesråden for samferdsel at innspillet burde prioritere
mellom ulike tiltak, og at det først og fremst var tiltak innen fylkeskommunens
ansvarsområde som burde omtales.

I tillegg til det som er nevnt i sakspapirene, ble det i diskusjonen fokusert på
busstilbudet i regionen og på avkjøringsproblematikk fra riksvei til fylkesvei.
Persontogtrafikk på Randsfjordbanen ble framhevet som et viktig innspill.
Vedlegg
Interkommunalt politisk råd (IPR) for Ringeriksregionen
Sak 7/21
Invitasjon til medvirkning i arbeidet med handlingsprogram for
samferdsel 2022- 2025
Viken fylkeskommune har utarbeidet forslag til Samferdselsstrategi 2022-2033.
Fylkeskommunen skal nå utarbeide et handlingsprogram som skal vedtas i desember
2021. Viken fylkeskommune ønsker å gi kommuneregionene muligheten til å gi skriftlige
innspill om hovedutfordringene knyttet til samferdsel innenfor fylkeskommunens ansvar i
deres region, før forslag til handlingsprogram legges ut på høring sommeren 2021. Det
presiseres at kommuneregionene må sørge for forankring i de enkelte kommunestyrer.
Ved en inkurie ble invitasjonen fra fylkeskommunen ikke viderefordelt hos oss, og fristen
for tilbakemelding er forlenget med en måned til 1. april 2021.
Ordførerne har foreløpig sett følgende utfordringer:
 Felles for kommunene: FRE16 og lokale fylkesveier, gang- og sykkelveier,
bussforbindelse Ringeriksregionen – Gardermoen
 Modum: E16, Ring 4, rv. 350, Randsfjordbanen/Hønefoss- Hokksund
 Krødsherad: Ring 4, rv.350 (Vikersund og nordover) Randsfjordbanen, rv.7 ny
tunnel (krødsherad-delen), bussforbindelser
 Hole: FRE16 med kryss på Helgelandsmoen, lokale fylkesveier, gang- og
sykkelveier
 Ringerike: FRE16, lokale fylkesveier

Forslag til vedtak
1. Det lages en sak i hvert kommunestyre der innspill på utfordringer delegeres fra
kommunestyret i den enkelte kommune til ordfører, varaordfører,
opposisjonspolitiker som representerer sin kommune i IPR Ringeriksregionen
2. Koordinator for IPR Ringeriksregionen koordinerer videre prosess og felles
uttalelse.

