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Lokale: Brubakken, Raufoss Rotarys faste lokale 
Hovedtema: Gjøvik/Toten og Stor-Oslo nord 
Foredragsholder: Prosjektleder Jarle Snekkestad 
 

Møtet var godt besøkt. Nils Terje Tangnes, president i Raufoss Rotaryklubb, ønsket velkommen 

og overlot deretter ordet til Jarle Snekkestad. Han er prosjektleder for sammenslutningen 

Gjøvik/Toten Stor-Oslo nord, som er et samarbeidsorgan for kommunene i Gjøvik, Toten, Land, 

Gran, Lunner, Nittedal og fylkeskommunene Oppland og Akershus. Hilde Thorkildsen, ordfører i 

Nittedal, er leder. Man har også forbindelse med Oslo kommune. Formålet er å påvirke det 

sentrale politiske system til å støtte opp om vårt distrikt. 

Foredraget handlet om kommunikasjoner i vårt distrikt. Man arbeider med tre store prosjekter: 

Riksveg 4 Gjøvik – Oslo, Riksveg 4 Gjøvik – Mjøsbrua og Gjøvikbanen. 

Snekkestad konstaterer at konkurranseevnen til næringslivet i vår region blir noe svekket på 

grunn av trafikkproblemer.   

Tungtransporten mot Oslo fra innlandet er kolossal. Gods som er avhengig av hurtig og 

forutsigelig transport ut av landet blir heftet nær Oslo. Miljøet i Groruddalen forringes av 

trafikk. Man arbeider for en ny trasé fra Nittedal mot byen øst for nåværende veg over 

Gjelleråsen. Man arbeider også for å videreføre utbyggingen gjennom Lunner og over Lygna. 

Trafikkmengden mellom Gjøvik og Mjøsbrua tilsier firefelts veg. Trafikken der er ikke mindre 

enn på E6. Gjennom Gjøvik må også noe gjøres. Man bør helst ha tunnel under byen. 

Gjøvikbanen er overbelastet mellom Hadeland og Oslo. Banen har samme trasé som i 1902. Ved 

å anlegge ny trasé mellom Oslo og Nittedal kan man spare 20 minutter. Gods til Bergen kan 

sendes via Roa og avlaste banen over Hønefoss. Det ville koste en brøkdel av hva 

Ringeriksbanen vil koste. Et mål er timesavgang for passasjertog og dobbeltspor i alle fall for den 

sørlige delen. Et forlenget vekslingsspor på Reinsvoll gjør det mulig å øke godstrafikken. 

Snekkestad er glad for at næringslivet støtter aktivt opp om arbeidet, og han mener det er helt 

avgjørende for å oppnå resultater. 
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