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Buskerudbyen!
– en del av stor-Oslo

•! Geografi: Kongsberg, "
Øvre Eiker, Nedre Eiker, 
Drammen, Lier

•! Kraftig vekst > 210.000 
innbyggere i 2040

•! Potensial for pendling "
begge veier

Men uten fornyet areal- !
og transportpolitikk vil:
•! Veksten gi stor økning i 

biltrafikken (+47% i 2040)
•! Lav nasjonal prioritering "

av transportpakke / "
byvekstavtale



Buskerudbysamarbeidet (2010-dd) er et 
frivillig, langsiktig, forpliktende samarbeid om 
areal, transport og miljø med ni partnere 
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Til sammen har de ni partnerne ansvaret for 
all offentlig utvikling innen transport, miljø og 
arealutvikling i Buskerudbyen. 







Trafikkutfordringene er økende. 
Samtidig vokser innbyggertallet.

!
Det er nødvendig med nye tiltak. 



Slik reiser vi i dag

= Potensialet for mer miljøvennlige !
reiser er stort!

Drammen er i toppsjiktet av !
norske kommuner når det !
gjelder biltetthet per person.

3 av 10 bilreiser er under !
3 kilometer.

I 82 % av alle bilturene er !
det bare én person i bilen.

" av alle reiser i Buskerudbyen 
skjer med bil.



•# I løpet av snaut 25 år blir det 45.000 flere 
innbyggere i Buskerudbyen

•# Fortsetter vi å kjøre like mye bil som i dag, !
blir det 20 prosent flere biler på veiene i 2030



Trafikkmønsteret henger tett sammen i Lier, 
Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. 

Derfor må vi løse utfordringene 
i fellesskap i Buskerudbysamarbeidet.



FØRINGER FOR ARBEIDET 
MED Å UTVIKLE BYPAKKE



Geografisk avgrensning av bypakkeområdetGeografisk avgrensning av bypakkeområdetGeografisk avgrensning av bypakkeområdet



Gjennomgangstrafikk i hele byområdet
Lier - Hokksund 

•# Redegjøre for status i arbeid med handlingsprogram sykkel.
•# Legge frem forslag til disponering av 5,6 mill kr (BBP1, 

2017-midler) til planlegging av sykkeltiltak / iverksetting av 
mindre sykkeltiltak. 

• Redegjøre for status i arbeid med handlingsprogram sykkel.
• Legge frem forslag til disponering av 5,6 mill kr (BBP1, 

2017-midler) til planlegging av sykkeltiltak / iverksetting av 
mindre sykkeltiltak. 

Kilde: Statens vegvesen, Trafikkstrømsundersøkelse 2015 (rapport fra 2017) 
Dvs trafikkstrømmene er undersøkt på en hverdag



NULLVEKSTMÅLET
!
Veksten i persontrafikken 
skal skje med gåing, sykling 
eller kollektivtransport. 

Det er et statlig krav.



For å nå nullvekstmålet må flere 
gå, sykle og kjøre kollektivtransport.

Da blir det også bedre plass på 
veiene til dem som må kjøre bil, 
inkludert næringstransporten. 

For å nå nullvekstmålet må flere 
gå, sykle og kjøre kollektivtransport.

Da blir det også bedre plass på 
veiene til dem som må kjøre bil, 
inkludert næringstransporten. 



Dette er handlingsrommet vårt
NTP 2018-2029: 
Staten bidrar med 50 prosent finansiering av ny 
Holmenbru og utvidelse av Strømsåstunnelen. 
Ingen andre større riksveiprosjekter kan inngå. 



Statlige prosjekter som skal inngåStatlige prosjekter som skal inngå

Statlige prosjekter i NTP!



Øvrige tiltak som kan inngå i bypakken

•# Fylkesveiprosjekter
•# Kommunale veier
•# Lokalt kollektivtilbud (buss)
•# Tiltak for syklende og gående
•# Tiltak som skaper bedre kollektivknutepunkt !

og pendlerparkering for sykkel og bil



Hvorfor bompenger?
Bompenger er nødvendig for å få penger til å utvikle 
transportsystemet i byområdet. Det er også et statlig 
krav.
!



Felles areal- og transportplan



Dette må oppfylles i Buskerudbypakke 2

mål

tiltak finansiering



Det haster å bli enige om en bypakke for 
å kunne forhandle med staten om en byvekstavtale.



UTGANGSPUNKT FOR JUSTERING – 
EKSISTERENDE BUSKERUDBYPAKKE 2



Siden 2010 har Buskerudbyen !
fått 640 millioner kroner !
i statlige belønningsmidler. 

Mye er gjort allerede



Innhold i eksisterende 
Buskerudbypakke 2

Infrastruktur buss
3,9 mrd kroner

Drift buss
2,6 mrd kroner

Vegtiltak
3,5 mrd kroner

Sykkel
1,5 mrd kroner

Gange
0,2 mrd kroner

Kollektivknutepunkt
og pendlerparkering

0,9 mrd kroner



Finansiering av Buskerudbypakke 2

•# Belønningsmidler fra staten: 1,5 mrd kroner
•# Egenbidrag fra kommunene og fylkes- 

kommunen: 1,1 mrd kroner
•# Egenbidrag mva-kompensasjon: 1,4 mrd kroner
•# Bompenger: 11,1 mrd kroner

Egenbidrag mva-kompensasjon: 1,4 mrd kroner



Målet er at tilbudene skal bli så gode at langt flere 
synes det går helt fint å sette igjen bilen hjemme! 



VEI OG 
INFRASTRUKTUR
FOR BUSS

•# For å gjøre det enklere for bussen å komme frem, !
er det nødvendig å utvikle veisystemet



De største veiprosjektene



Infrastruktur for buss



Forbedring av kollektivknutepunkt og pendlerparkering



BUSS

•#Dagens busstilbud dobles
•#Totalt rundt 7000 flere avganger hver uke



Bussrutene som øker



Høyere frekvens på
eksisterende busstilbud
i alle kommuner i 
rushtiden.



SYKKEL

•#Den største sykkelsatsingen noensinne i vårt område
•# Et regionalt sykkelveinett på rundt 300 kilometer



Sammenhengende sykkelveinett



Ja, det nytter!
Hadde hver av oss satt igjen bilen hjemme én gang  
i uken, hadde køene blitt redusert med 20 prosent. 





Illustrasjon: Fjordbyen Lier og Drammen



Innspill
•# Journalført 107 dokumenter 
•# Noen av disse dokumentene omfatter flere ulike innspillere 
•# Mange av disse dokumentene omfatter ulike tema. 
•# Innspillene fordeler seg omtrent slik på de ulike tema: 

- 40 innspill veg 
- 25 innspill infrastruktur kollektiv 
- 40 innspill drift buss 
- 40 innspill sykkel og gange 
- 20 innspill kollektivknutepunkt og pendlerparkering 
- 20 innspill bomsystem 

•# Partnerne i Buskerudbysamarbeidet gir sin faglige vurdering 
•# Ca 1. desember vil det foreligge en rapport der alle innspillene er vurdert og kommentert 
•# Viktig underlag i arbeidet med å sette sammen alternative bypakker 



Foreløpige vurderinger bomsystemer



Hva virker? 



Dagens kommunegrenser 



Interne kommunegrenser med 
bommer på bruer i Drammen 



Interne kommunegrenser med bynære 
bommer i Drammen (u/ bruer)  



Investeringsnivå og bomsystemer 
Inv
nivå

Inv
nivå

Bomsystem Bomsystem Bomsystem

Høy 15
mrd

Interne kommunegrenser med 
bynært bomsnitt i  Drammen. 
Takst 17/25. 
Flere timesregler.

Internekommunegrenser med 
bynært bomsnitt (u/bruer) i 
Drammen.
Takst 25/35. Timesregel.

Interne kommunegrenser med 
bommer på bruer i Drammen. 
Takst: 30/45. Timesregel.

Mid-
dels

13,5
mrd

Dagens kommunegrenser. 

Takst 25/35. Timesregel.

Interne kommunegrenser med 
bynært bomsnitt (u/bruer) i
Drammen.
Takst 17/25. Timesregel.

Interne kommunegrenser med 
bommer på bruer i Drammen. 
Takst: 20/30. Timesregel.

Lav 11,3
mrd

Dagens kommunegrenser. 

Takst 17/25. Timesregel.

Interne kommunegrenser med 
bynære bommer (u/bruer) i
Drammen.
Takst 12/19. Timesregel.

Interne kommunegrenser med 
bommer på bruer i Drammen. 
Takst: 14/21. Timesregel.



Scenario	   Endring	  trafikkarbeid,	  prosent	  

	  	   Avtale-‐området	   Avt.	  med	  KGB	   Drammen	   Kongsberg	   Øvre	  Eiker	   Nedre	  Eiker	   Lier	  

Ref2030	   22.7	   21.8	   25.0	   15.6	   13.5	   21.1	   24.6	  

BBP2	  

ALT	  0	  BBP2	   5.1	   6.3	   2.1	   15.4	   4.0	   -‐7.8	   9.3	  

ALT	  0	  BBP2	  Enveis	   5.9	   7.2	   3.2	   16.0	   5.3	   -‐6.9	   9.9	  

ALT	  0	  BBP2	  U	  3mesreg.	   0.7	   2.4	   -‐2.2	   14.8	   1.4	   -‐14.7	   7.3	  

ALT	  0	  BBP2	  med	  Lier	   3.7	   5.2	   2.2	   15.5	   4.1	   -‐7.7	   4.6	  

ALT	  0	  BBP2	  +100	  %	   -‐4.6	   -‐2.1	   -‐10.3	   15.7	   -‐0.6	   -‐19.5	   2.3	  

ALT	  0	  BBP2	  +50	  %	   -‐1.4	   0.7	   -‐6.1	   15.6	   0.9	   -‐15.7	   4.6	  

Nye	  kommune-‐
grenser	   ALT	  2	  Nye	  kommunegr.	   9.4	   10.1	   11.2	   15.3	   3.3	   1.6	   8.1	  

Eks.	  kommune-‐
grenser	  

	  

ALT	  1	  Dagens	  komm.gr.	   6.5	   7.6	   7.5	   15.4	   3.9	   -‐8.5	   8.6	  

ALT	  1	  +Konn.	  +	  Fjellvn	   5.3	   6.6	   3.4	   15.4	   4.0	   -‐8.0	   8.9	  

ALT	  3	  +bruer	   5.2	   6.5	   2.4	   15.5	   4.1	   -‐7.5	   9.5	  

ALT	  3	  +konn.	  +Fjellvn	  +	  bruer	   4.5	   5.9	   -‐0.1	   15.5	   4.1	   -‐7.1	   9.7	  

«TeQe	  bomsniQ»	  i	  	  
Drammen	  sentrum	  

	  

ALT	  6	  TeJ	  sniJ	   4.2	   5.6	   -‐2.2	   15.5	   4.2	   -‐6.3	   10.5	  

ALT	  6	  TeJ	  sniJ	  –	  50	  %	   6.8	   7.7	   -‐0.9	   14.9	   5.7	   -‐4.7	   12.7	  
ALT	  7	  BBP2	  (envegs)	  +	  indre	  ring	  

Drammen	  u/bruer	   2.0	   3.7	   -‐5.5	   16.0	   5.0	   -‐7.6	   7.9	  

ALT	  4	  BBP2	  +Gulskogen	  +	  Åssiden	   4.3	   5.7	   -‐1.2	   15.5	   4.2	   -‐6.6	   9.9	  

ALT	  8	  To	  ringer	  m/egen	  3mesregel	  
indre	  ring	   0.2	   2.1	   -‐7.9	   15.9	   4.0	   -‐9.5	   6.2	  

Sentrums-‐ringer	   ALT	  5	  Sentrumsringer	   3.1	   4.7	   0.2	   15.6	   -‐0.8	   -‐3.8	   5.3	  



Porteføljestyring 
Portefølje 

Prioriterte tiltak innen:

•#Veg
•#Kollektiv 
•#Kollektiv drift/tilbud
•#Sykkel
•#Gange
•#Knutepunkt og innfartsparkering

Ikke-prioriterte tiltak:

Alle tiltak er med i 
tiltaksporteføljen i  alle 

varianter pga 
porteføljestyring.  

Forslag til ikke-
prioriterte tiltak kan tas 
opp til ny vurdering i 
bypakke-perioden. 



Tidsplan for justering av Buskerudbypakke 2Tidsplan for justering av Buskerudbypakke 2



Så hvorfor bypakke i Buskerudbyen?

1.# Nødvendig for å utvikle transportsystemet i en 
bærekraftig retning.!

2.# Nødvendig for å få finansieringskraft til å iverksette 
tiltak på veg, infrastruktur for buss, styrke drift av 

kollektivtransport, styrke satsing på sykkel og gange, 
knutepunktsutvikling og pendlerparkering!

3.# En forutsetning for å kunne forhandle om 
byvekstavtale med staten.




