Jevnaker 24.9.2020

Referat fra møtet 24.9.2020 mellom politisk- og administrativt arbeidsutvalg i
Ring 4 samarbeidet
Sted: Jevnaker kommunehus
Dato: 24.9.2020
Tilsted:
Politisk arbeidsutvalg;
Saxe Frøshaug, ordfører Indre Østfold kommune
Knut Kvale, ordfører Øvre Eiker kommune
Morten Lafton, ordfører Jevnaker kommune
Administrativt arbeidsutvalg,
Inger Synnøve Kammerud, Ringerike kommune
Jon Gunnar Weng, Indre Østfold kommune
Forfall; Anne-Bjørg Aspheim, Modum kommune
Saxe Frøshaug ledet møtet.
Morten Lafton og rådmann i Jevnaker kommune Erling Kristiansen orienterte om
reiselivsnæringen i Jevnaker og Status for deltraseene i Jevnaker og nabokommunene. På
vegstrekningen Nymoen-Eggemoen gjenstår planarbeid, mens bygging av E16 gjennom
Jevnaker ellers pågår for fullt.
Sak 1. Gjennomgang av referat fra fellesmøtet for arbeidsutvalgene 25.6.2020.
Referatet godkjennes.
Viken fylkeskommune har medelt at de vil delta som medlem i samarbeidet. I politisk
arbeidsutvalg møter Fylkesråd for distrikt og vei Olav Skinnes (Sp). Medlem i administrativt
utvalg er seniorrådgiver Bernt Iversen ved Avdeling for mobilitet og samfunn.
Sak 2. Plattform mellom kommunene i nettverkssamarbeidet Ring 4
Det legges inn i et punkt i avsnittet om mål for samarbeidet at ring 4 også skal være en
avlastnings- og beredskapstrase for trafikken gjennom Oslo.
Oppramsingen under avsnittet om Mål:
“Målet er at samarbeidet skal bidra til:
• Bedre balanse i forhold til Oslo innen samferdsel.
• Å sikre avlastnings- og en beredskapstrase for trafikken gjennom Oslo.
• En bærekraftig nærings- og befolkningsvekst.
• Et mangfold basert på lokale fortrinn.”
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Ring 4 traseen i Østfold er ikke endelig fastsatt.
Saxe Frøshaug forslo følgende:
Ringen på østsiden starter ved Fetsundbrua og følger Rv. 22 sørover til den treffer E18 ved
Laslettkrysset. Herfra vestover langs E18 til Vinterbro og deretter syd-østover til
Oslofjordtunnelen.
Denne trasen er den aktuelle fordi:
•
•

•
•
•

Vi får en hel ring.
Den består av nasjonale veier, Europa- og riksveier. Dette er i samsvar med
Plattformens mål; «Hensikten med kommunenes samarbeid er å sikre en alternativ og
effektiv veiforbindelse av riks- og Europaveier».
Konseptutvalgutredning (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo (desember 2019)
anbefaler at Rv. 22 legges til grunn som fremtidig hovedkonsept nord for E-18.
Østfold fylkeskommune og Østlandssamarbeidet har samlet seg om Rv-22 som
fremtidig korridor/tverrforbindelse mellom E-6 sør og E-6 nord.
Rv. 22 fra Sarpsborg til Laslettkrysset og Fv. 120/151 fra Moss til Elvestad vil fungerer
som naturlige tilførselsveier til Ring 4.

Møtedeltakerne støttet forslaget.
En bør også merke seg at veitraseene i dalførene fra Nummedal til Valdres er tilførselsveier
til Ring 4. Ringen blir et sentralt «knutepunkt» for å lede trafikk utenom Oslo. Se vedlagte
kart.
Sak 3. Status
Kammerud presenterte status for deltraseer for Ringerike og nabokommuner og Weng for
strekningen på østsiden fra Fetsundbrua til og med Oslofjordtunnelen. Status fra Aspheim
for deler av Rv. 350 fulgte med innkallingen. Se vedleggene.
Domene for nettsiden blir Ring 4 samarbeidet, eller Samarbeidet Ring 4.
Det arbeids videre i administrasjonen med ulike alternativer for logo til møtet for de to
arbeidsutvalgene 15. desember. Logoene skal være i farger, og begrepet samarbeid skal
inngå.
Administrativt arbeidsutvalg gjennomførte Teams-møtet 28.8 sammen med medarbeidere
innen kommunikasjon fra de tre kommunene.
Årsmøtet 4.2.2021
Forslag til sted, inviterte gjester/innlegg i forhold til NTPen/andre tema til årsmøtet avklares.
Administrasjonen koordiner dette. Arbeidet settes i gang i oktober.
Et innlegg på årsmøtet bør formidle viktigheten av samordning og forutsigbarhet – i dette
tilfelle for Ring 4, og skal bidra til en positiv stemning på møtet.
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Oppgaver til møtet 15.12:
• Det arbeides videre med å få nettsiden ferdig slik at den blir operativ så fort som
mulig.
• Det utarbeides en ferdig PowerPoint presentasjon, og ulike bearbeidede forslag til
logo.
• Administrasjonen klarlegger tidslinja for det videre arbeidet med NTPen. Dette for å
planlegge påvirkningsarbeidet.
Arbeidet med videoproduksjon avventes. Det samme gjelder bruk av Facebook, Instagram,
YouTube mm.
Det er kommet henvendelse til administrasjonen om når neste møte for alle kommunene i
samarbeidet skal gjennomføres. Det gis beskjed til kommunene om at dette blir årsmøtet i
februar.
Sak 5. Møteplan
15.12.2020

Møtet for politisk- og administrativt arbeidsutvalg. Ringerike rådhus,
Hønefoss.

04.02.2021

Årsmøtet.

Vedlegg:
• Plattformen for Ring 4 samarbeidet med endring.
• Status for noen deltraseer.
• Kart som viser tilførselsveier til Ring 4 nordfra.
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