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Referat felles formannskapsmøte for Midt-Buskerud;  
Modum, Sigdal og Krødsherad 
 
Tid:  Torsdag 23.oktober kl 14-18 
Sted:  Modum Rådhus  

 

Tilstede; 
Krødsherad:   
Olav Skinnes, Per Kristensen, Solveig Sæta, Gustav Kalager,  
 
Sigdal:   
Kari Ask, Hellik Kolbjørnsrud, Torstein Aasen, Jan Midtskogen, Runolv Stegane, Bård Sverre Fossen 
   
Modum:   
Terje Bråthen, Nina Mjøberg, Ståle Versland, Mette Bogen, Ingunn Dalaker Øderud, Kari Ravnsborg, 
Ola Ingvoldstad, Vidar Løvf, Ole Martin Kristiansen, Jon Hovland, Hanneke Van Riet Molenaar 
 
Andre:   
Jens Sveaas, Aud Norunn Strand, Anita Larsen, Marianne Skjetne Bøe, Morten Eken, Audun Mjøs, 
Eivind Kopland 
 

Felles formannskapsmøte i Modum Rådhus 23/10-14 med hovedfokus på;  

samferdsel og kommunereform. 

 

AGENDA;  

1. Regionrådsleder og møteleder Terje Bråthen ønsker velkommen. 

 

SAMFERDSEL:   

 
2. Informasjon og presentasjon av Samferdselssjef i Buskerud 

Fylkeskommune v/ Gro Ryghseter Solberg;  
 

a) «Samferdsel i Midt-Buskerud med fokus på veier og kollektivtilbud» 
(se presentasjon i eget vedlegg) 

 
Vedtatt fylkesvegstrategi:  

 Ta igjen forfall på fylkesveier i løpet av 16 år 

 Prioritere tiltak for gående og syklende på skoleveger 

 Trafikksikkerhetstiltak 

 Bevilge tilstrekkelig med midler til drift og vedlikehold slik at forfallet 
stopper. 

 
 

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
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Avkjørsel til Sigdal – RV 35: 
«Fylkeskommune og Statens vegvesen mener det er riktig å planlegge 
avkjørsel til Sigdal som en del av kommunedelplan for RV 35 Hokksund – 
Åmot.»  

 
Kollektivtransportstrategi: 
I distriktene skal kollektivtransport med buss utvikles innenfor dagens 
tilskuddsnivå. 
Ikke økt tilbud, men sikre gode løsninger. 
Etablere et system for bestillingstransport. 
Nytt pris og sonesystem. 
Billettering på mobiltelefon 
Nettbutikk med salg av billetter. 

 
Fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport: 
BFK har det overordnede ansvaret for kollektivtransport og skoleskyss i fylket 
så som: 
 overordnede mål og strategier for utvikling av kollektivtransport og skoleskyss 

 langsiktige økonomiske rammer til drift og investering  

 
Brakar skal planlegge, utvikle, administrere, kjøpe, selge og markedsføre 
kollektivtransporttilbudet ihht rammebetingelser fra BFK: 
 ruteproduksjon, ruteplaner, traseer, takster, informasjon, markedsføring 

 utvikle takst- og billetteringssystem 

 søke samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, statlige etater, 
 

 
b) Orientering om ny Regional Areal og Transportplan som er lagt ut på 

høring (se eget vedlegg): 
 
Formål; Komme fram til målsettinger og prinsipper for god og samordnet areal- og 
transportpolitikk for Buskerud som skal legges til grunn i den videre utvikling av fylket. 
 
Planprosess med dialog mellom kommuner, kommuneregioner, fylkesmann, transportetater m 
fl. Plandokument er på høring frem til 1.jan 2015. Våren 2016 skal planarbeid avsluttes. 
 
Målsetting: ATP Buskerud skal se arealbruk og transportutvikling i sammenheng dvs 
Arealbruk som sikrer attraktive lokalsamfunn, styrker næringslivets konkurransekraft, sikrer 
naturressurser og miljøkvaliteter, bidrar til et trygt og effektivt transportsystem som ivaretar 
miljø og helse, reduserer klimagassutslipp. 

 
  

3. Informasjon fra Brakar v/ Henry Gaarder 
 

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html


 

 

 

3 
 

 
4. Statens Vegvesen v/ avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen 

Status og planer for riksveiene i Midt-Buskerud  
(se presentasjon i eget vedlegg)   
 
Statens vegvesen vil starte opp arbeidet med Kommunedelplan for 
strekningen Hokksund-Åmot, inkludert kryss med fv 287. 
Kommunene må først være enige om trase og legge dette inn i 
kommunedelplan. 
 
 
 

5. Orientering om Ringeriksbane v/ Cecilie Bjørlykke,  Jernbaneverket  
(se vedlagt presentasjon i eget vedlegg) 

  
 Ny jernbanelinje mellom Sandvika og Hønefoss. 

Vil forkorte Bergensbanen og reisetiden mellom Oslo og Bergen med nesten 
en time. Ringerike vil vi få en direkte baneforbindelse til Oslo og bidra til å 
gjøre toget mer attraktivt enn bilbruk: Hønefoss – Oslo S ca 35 min 

 ( nå er det ca 1 ½ t med tog) 
 
 
 

6. Oppsummering og spørsmål til samferdsel; 
Gro Solberg fremla en oversikt på prioriterte tiltak fremover. Det er fokus på å 
ta igjen forfall på fylkesveiene. Veiene blir prioritert etter hvor stor trafikk de 
har. Brakar kunne melde at de rutene som nå er lagt ned er av hensyn til 
kostnader og bruk. 
Kommunale/regionale behov både når det gjelder kollektivtilbud og veier må 
følges opp overfor både fylkeskommunen og fylkespolitikere. 
 
Statens Vegvesen sier at det nå er planleggingsmidler til ny trase for RV 35 
Hokksund – Åmot. Øvre Eiker og Modum vil bli innkalt til oppstartsmøte for 
kommunedelplan vedr ny trase. 
 
Representant for Ringeriksbanen orienterte om status i prosjektet – trasevalg 
og tidsrammer og utfordringer.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
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KOMMUNEREFORM: 
 

7. Fagdirektør Odd Rune Andersen, v/ Fylkesmannen Buskerud  
Orienterte om status og oppdatering av prosessen fremover samt presenterte;  

 Veileder for utredning og prosess  

 Nettløsningen «Ny kommune» 
 (se presentasjon i eget vedlegg)  
  

For mer informasjon;  
www.fylkesmannen.no/buskerud  

 http://prosjekt.fylkesmannen.no/kommunereform 
 www.komunereform.no 
 
 
 

8. Fylkesutviklingssjef Kjersti Bærug Hullbakk, BFK 
Presenterte rapport om plan og prosess fra Fylkeskommunene.  
Oppgavedeling og plan for prosess på fylkesnivå. 
( se presentasjon i eget vedlegg) 

 
 
9. Daglig leder i Kommunenes Sentralforbund i Buskerud v/Evy Hillestad; 

Innspill til prosessen, erfaringer og råd på veien.  
 ( se presentasjon vedlagt) 

 

10. Oppsummering og spørsmål. 

Det er fra statlig hold satt opp en rask prosess og forholdsvis korte tidsrammer 

for en ny kommunereform. 

Fylkesmannen informerte om status og fremdrift samt viste til ulike nettsteder 

for mer informasjon om temaet. I tillegg ble nettløsningen «ny kommune» vist 

som et verktøy i vurderingen av hvilke kommuner det kan være aktuelt å slå 

seg sammen med og hva nettløsningen sier om de ulike valgene. 

 

Fylkeskommunen melder at de ønsker å være en del av prosessen med ny 

kommunereform. De ønsket å få definert sin fremtidige rolle og fremtidige 

oppgaver i det nye bildet. 

 

KS etterlyste informasjon om kommunereformen på kommunenes nettsider. 

 

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
http://www.fylkesmannen.no/buskerud
http://prosjekt.fylkesmannen.no/kommunereform
http://www.komunereform.no/

