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To tog i timen til Hokksund før 2017
To tog i timen til Kongsberg før 2021
Buskerudbyen har størst befolkningsvekst
i InterCity-området
Buskerudbyen vil avlaste hovedstadsområdet
og være en effektiv regionforstørring
Godt togtilbud gir vekst for industriens
høyteknologimiljøer
Forpliktende samarbeid gir økt gjennomføringskraft
Mest igjen for pengene og størst samfunnsnytte
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En fakta- og argumentsamling til stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2014–2023

STERK BEFOLKNINGSVEKST – stasjonsbyene prioriteres
Buskerudbyen, som omfatter kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg, er i dag et av landets
raskest voksende byområder. I følge SSB vil Buskerudbyen vokse med nærmere 45 prosent til 2040 og vil være den
regionen i InterCity-området på Østlandet med størst prosentvis befolkningsvekst.
Gjennom en felles areal- og transportplan
legger Buskerudbysamarbeidet aktivt til rette
for befolkningsutviklingen.
I planen prioriteres utvikling av et ﬂerkjernet
byområde langs jernbanen med sterk fortetting
rundt de seks viktigste jernbanestasjonene.
Det skal bygges ut og fortettes med kvalitet og
legges til rette for sykkel og gange med korte
avstander til kollektivlinjer og knutepunkter.
Jernbanen skal være ryggraden i dette
kollektivsystemet. Uten økt togsatsing på
Kongsbergbanen vil en slik ønsket utvikling
ikke være mulig og konsekvensen vil være
kraftig økning i biltraﬁkken.
Buskerudbyen vil være med å minske presset på Oslo og Akershus og samtidig styrke
hele landsdelen ved at det utvikles en større
og mer robust bolig-, arbeidsmarkeds- og
serviceregion.

Framskrevet folkemengde i byregioner på Østlandet (kilde SSB Middels nasjonal vekst)

Befolkning
2011

Befolkning
2040

Vekst
2011–2040

Buskerudbyen

152 000

217 000

43 %

Oslo-Akershus

1 145 000

1 589 000

39 %

Nedre Glomma

127 000

167 000

31 %

Vestfoldbyene

203 000

264 000

30 %

Hamar–Lillehammerregionen

126 000

151 000

21 %

Grenland

103 000

124 000

19 %

Byregion

UTBYGGING AV JERNBANEN OG NÆRINGSVEKST
En mer robust bolig- og arbeidsmarkedsregion
Med sin nærhet til Oslo og et sterkt
internasjonalt orientert teknologimiljø,
spiller næringslivet i Buskerudbyen
en viktig rolle og har derfor behov for
spesiell nasjonal oppmerksomhet.
Klyngen av teknologibedrifter i Kongsberg er ledende i Norge på utvikling
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og industrialisering av avanserte høyteknologiske produkter og systemer.
Teknologi- og kunnskapsklyngen
på Kongsberg er viktig for hele
Osloregionen og nasjonalt. Den er
blant landets største høyteknologimiljø med nær 6.000 ansatte

og er svært internasjonalt orientert.
Forventet vekst framover vil delvis
måtte løses med innpendling av
arbeidskraft bl.a. fra Oslo, Asker
og Bærum. Toget vil være det mest
attraktive og miljøvennlige transportmiddelet.

Kongsberg Teknologipark har nærmere 6.000
ansatte og 50.000 besøkende hvert år.

TOGTILBUDET MÅ ØKES
Den viktigste forutsetningen for at
utviklingen i Buskerudbyen skal være
i tråd med nasjonale målsetninger
og bidra til styrking av landsdelen,
er at togtilbudet på strekningen
mellom Drammen og Kongsberg

(Kongsbergbanen) økes. Dagens togtilbud med ett lokaltog i timen er
ikke tilfredsstillende. Økt frekvens er
nødvendig for å få ﬂere til å velge tog
framfor bil.

De fem Buskerudbykommunene, Buskerud fylkeskommune, LO og NHO står
sammen om følgende ønsket framdrift for å følge opp en fornyet areal- og transportpolitikk i tråd med nasjonale mål og for å gi nødvendig forutsigbarhet og troverdighet.

Ønsket framdrift for utbygging av Kongsbergbanen
1. To tog til/fra Hokksund før 2017. Det må
settes av midler til dette i første ﬁreårsperiode i NTP (2014–2017). Ca kostnad 500
mill pluss stasjonsopprustning i Mjøndalen og
Hokksund.

Kongsbergbanen bør
prioriteres på lik linje
med InterCity-triangelet.

2. To tog til/fra Kongsberg før 2021. Det må settes
av midler til bygging i neste ﬁreårsperiode i NTP
(2018–2021).
3. Forkorting av kjørevegen øst for Kongsberg som gir
kjøretid under 60 min. fra Kongsberg til Oslo innen
2025.

Jernbanen skal være ryggraden
i kollektivsystemet. Uten økt togsatsing på Kongsbergbanen vil
ønsket utvikling ikke være mulig
og konsekvensen vil være kraftig
økning i biltraﬁkken.

Ifølge Jernbaneverket krever
halvtimesfrekvens til Hokksund
investeringer på anslagsvis 500
millioner kr til to km dobbeltspor
Drammen–Gulskogen og vendespor på Hokksund.

FLERE PASSASJERER FOR HVER KRONE
Buskerudbyen er et av de byområdene som i følge transportetatenes
NTP-forslag har en befolkning og
befolkningsvekst som krever tiltak for
mer miljøvennlig transport.
I NTP-forslaget prioriteres satsing på
InterCity-triangelet. Buskerudbysamarbeidet stiller ikke spørsmål ved
denne prioriteringen, men dette kan
ikke utelukke andre jernbaneprosjekter som kan ha høyere samfunns-

nytte enn enkelte strekninger i ICtriangelet.
Ifølge Jernbaneverket krever halvtimesfrekvens til Hokksund investeringer på anslagsvis 500 millioner
kr til to km dobbeltspor Drammen–
Gulskogen og vendespor på Hokksund, mens det vil kreve 11 milliarder
kr å få halvtimesfrekvens til Hamar.
I følge KVU for IC-strekningene vil

dette gi en økning i IC-traﬁkken til
1,9 millioner passasjerer til Hamar i
2025. Beregninger for Buskerudbyområdet viser at antall togreiser på
Kongsbergbanen også kan være i
størrelsesorden 1,9 millioner passasjerer i 2023. Med langt lavere
investeringskostnader vil samfunnsnytten bli vesentlig høyere enn for
den prioriterte strekningen til Hamar
som vi også støtter.
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– får spesiell omtale i forslag til NTP, men ingen ﬁnansiering
Uavhengig av andre jernbanestrekninger – som mulig ny Sørlandsbane via Vestfoldbanen – er det stor enighet om behovet
for utvikling av Kongsbergbanen; Sørlandsbanen på strekningen Drammen–Kongsberg.

Sitat fra NTP-forslag 29.01.2012 side 90:

I Buskerudbysamarbeidet planlegges «Buskerudbyen» utbygget som en båndby langs
jernbanen på strekningen Drammen–Hokksund og med sterk grad av fortetting rundt de
sentrale kollektivknutepunktene. Jernbanen forutsettes å være ryggrad i kollektivsystemet
og at buss støtter opp om dette. Som ledd i dette bør nærtrafikken (Oslo–Drammen–
Kongsberg) styrkes, i første omgang med halvtimestrafikk til Hokksund. Dette vil
blant annet kreve dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen for persontrafikk samt
vendemuligheter på Hokksund. I neste fase er det mål om innkorting av reisetid fra
Kongsberg til Drammen og tilrettelegging for halvtimes frekvens.

Denne spesielle omtalen i foreliggende forslag til NTP, tar på ingen måte inn over seg nødvendigheten av å prioritere
investeringsmidler på strekningen Drammen–Kongsberg i perioden 2014–23. Selv innenfor en planleggingsramme på +45 %
er ikke Kongsbergbanen prioritert.
Prioritering av Kongsbergbanen vil gi økt gjennomføringskraft
I tråd med avtale med Samferdselsdepartementet gjennomføres nå en konseptvalgutredning (KVU) som skal avklare
prinsipielle løsninger for en bypakke i Buskerudbyen, kalt Buskerudbypakke 2. Felles areal- og transportplan etter planog bygningsloven er lagt ut til offentlig høring. Jernbaneverket har gjennom arbeidet med Strekningsvis utviklingsplan og
Stasjonsstrukturprosjekt angitt løsninger. Gjennom Buskerudbysamarbeidet anstrenger kommunale og fylkeskommunale
myndigheter seg for å gjøre sin del av jobben i omlegging av miljø- og transportpolitikken, ved å gå inn for sterk fortetting
rundt jernbanestasjonene.
I Buskerudbyen har de fem Buskerudbykommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen og de statlige transportetatene
et forpliktende samarbeid hvor målet også er å redusere planleggingstid og øke gjennomføringskraften på samferdselsområdet. I Buskerudbysamarbeidet sitter alle de offentlige organisasjonene med ansvar for areal- og transportområdet ved
samme bord. Det er også godt samarbeid med næringslivet. Dette gir alle forutsetninger for effektiv planlegging og økt gjennomføringskraft. Nå mangler bare en forutsigbar ﬁnansiering for økt jernbanesatsning.
Kommunene og fylkeskommunen i samarbeid med NHO Buskerud og LO regionalt, ber om at staten nå følger opp gjennom
å prioritere midler til et styrket togtilbud i første omgang med to tog i timen til Hokksund før 2017 og satsing på stasjonsopprustning av Mjøndalen og Hokksund stasjon.
Med hilsen
Morten Eriksrød, fylkesordfører
Vidar Lande, ordfører i Kongsberg
Ann Sire Fjerdingstad, ordfører i Øvre Eiker
Bent Inge Bye, ordfører i Nedre Eiker
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Miljømerket trykksak.

Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen
Helene Justad, ordfører i Lier
Per Steinar Jensen, Regiondirektør NHO Buskerud
Jan Petter Gundersen, Distriktssekretær LO
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