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Forord
27. mars 2012 bekreftet samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa at Buskerudbysamarbeidet
vil få full tildeling på 90 mill. kroner for 2012 i tråd med inngått 4-årsavtale (2010-13).
Tiltaksplan 2012 for belønningsmidler (Buskerudbypakke 1) datert 23.mars 2012 ble vedtatt av ATMutvalget 30. mars 2012 (vedtak er gjengitt i vedlegg 1). Tiltaksplanen er en oppfølging av gjeldende
handlingsprogram for belønningsmidlene – Buskerudbypakke 1 for perioden 2010-2013
(www.buskerudbyen.no).
Utarbeidelsen av foreliggende tiltaksplan bygger på en omfattende prosess hvor alle Buskerudbyens
partnere har vært involvert. I løpet av 2011 ble det lagt ned et omfattende arbeid for å få frem gode
og gjennomførbare tiltak som er tråd med Buskerudbysamarbeidets målsettinger.
Forslag til selve tiltaksplanen ble utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe og videre blitt
justert gjennom behandling i fagrådet og administrativ styringsgruppe før sluttbehandling i ATMutvalget. ATM-utvalget har fått delegert myndighet fra kommunestyrer og fylkesting til å vedta
fordeling av midlene fra Samferdselsdepartementet. I ATM-utvalget sitter fylkesordføreren i
Buskerud, ordførerne for de fem kommunene (Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og
Kongsberg), regionsledelsen hos Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket samt
Fylkesmannen i Buskerud. Underveis i prosessen, blant annet som medlem av Fagrådet, har
Buskerud kollektivtrafikk AS vært en viktig bidragsyter.
Gjennom vedtaket av denne planen stilles disse midlene nå til disposisjon for de enkelte partnerne
som har ansvar for iverksetting og gjennomføring, Det er opp til den enkelte kommune,
fylkeskommunene og øvrige partner å sørge for evt. ytterligere forankring av tiltakene på rett nivå i
egen organisasjon.
Gjennomføring av tiltak i tråd med planen vil skje desentralisert i regi av kommunene,
fylkeskommunen, Buskerud kollektivtrafikk AS, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Det etableres
egne gjennomføringsavtaler med den enkelte gjennomføringsansvarlige i tråd med etablert praksis.
Det vil i 2012 bli lagt vekt på å sikre størst mulig fleksibilitet innenfor vedtatte rammer for å sikre
størst mulig gjennomføringskraft.

Buskerudbysamarbeidet, 13. april 2012

Tore Askim
prosjektsjef

Bjørn Oscar Unander
prosjektleder samferdsel
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Innledning
Buskerudbysamarbeidet har i tiltaksplan for 2012 fordelt til sammen 93,75 millioner kroner til tiltak
som blant annet skal gjøre det bedre og lettere å være busspassasjer og syklist i de fem kommunene
i Buskerudbyen. Denne omfattende satsingen kommer som et direkte resultat av
Buskerudbysamarbeidet, uten det hadde vi ikke hatt disse nærmere 100 millionene som nå er blitt
fordelt på en rekke ulike tiltak i de fem kommunene. Pengene gjør det mulig å gjøre tiltak som både
tjener hele byområdet fra Lier til Kongsberg og tiltak som gir raske forbedringer i den enkelte
kommune.
Buskerudbysamarbeidet får 90,0 millioner kroner i belønningsmidler for 2012. I tillegg kommer 3,75
millioner kroner som ikke ble brukt i 2011 (2011-midler). Totalramme for tiltaksplan for 2012 er
derfor på 93,75 mill. kroner. I 2013, som er siste året i den 4-årige avtalen med
Samferdselsdepartementet, er rammen på 100 mill. kroner.
I tiltaksplan 2012 skal nærmere 70 millioner skal brukes til å legge forholdene bedre til rette for å
reise kollektivt. Bussene skal få bedre fremkommelighet, det styrkede busstilbudet videreføres og
det skal bli enklere og bedre å være buss- og togpassasjerer. Tiltakene er valgt ut etter en samlet
analyse av hele kollektivnettet i Buskerudbyen. Det er valgt ut fem strekninger som skal prioriteres i
tildelingen av midler for 2012. Innenfor disse strekningene er det planlagt en rekke ulike tiltak som
vil bedre forholdene for passasjerene som bruker bussrutene som trafikkerer disse strekningene.
Tiltakene omfatter alt fra etablering av egne kollektivtraseer, ombygging av kryss, etablering av
rundkjøringer, prioritering av buss i lyskryss og oppgradering av bussholdeplassene til ny og bedre
standard. Det skal også legges til rette for å kombinere buss- og togturen med bruk av bil eller
sykkel. Dette gjøres gjennom planlegging og bygging av nye innfartsparkeringsplasser for både bil og
sykkel ved stasjoner og sentrale bussholdeplasser.
En viktig del av tiltaksplanen er midler til å videreføre det økte antallet bussavganger på
strekningene Drammen sentrum - Konnerud, Drammen sentrum - Åskollen, Kongsberg sentrum Gamlegrendåsen og busstilbudet mellom hovedknutepunktene Drammen – Mjøndalen – Hokksund
og Ormåsen. Buskerudbysamarbeidet har så langt (2010, 2011 og 2012) bidratt med over 30 mill.
kroner for å gi innbyggerne langs disse strekningene et økt busstilbud.
I tillegg bevilger Buskerudbysamarbeidet penger til Buskerud kollektivtrafikk (BK) slik at selskapet
kan gjøre det enklere for folk flest å ta bussen. I løpet av 2012 skal BK få midler til å innføre
reisegaranti, fortsette innføringen av sanntidsinformasjon, og vurdere løsninger som gjør det enklere
for passasjerene å kombinere reiser med tog og buss.
Syklistene skal tilgodeses også i 2012. Det vil bli flere tilrettelagte sykkelparkeringsplasser,
opprustning av sykkelveier blant annet i Hokksund sentrum og på strekningen mellom Lierbyen og
Drammen. Det forslås å sette av totalt 11,5 mill. kroner til tiltak for syklister og gående i de fem
kommunene i 2012. I tillegg kommer 2,2 mill. kroner til sykkelparkeringshus ved Drammen stasjon
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og 3,1 mill. kroner til høystandard sykkelparkering ved Kongsberg stasjon, disse to tiltakene bevilges
fra potten for infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken da de er innfartsparkering for syklister ved
overgang til buss eller tog.
Det satses også på informasjon og kampanjer i tiltaksplan 2012. Det er et mål at antall deltakere i
”Sykle til jobben-aksjonen” dobles fra rekordåret 2011. Det vil si 6000 deltakere i 2012. Ved å gi
tilskudd til denne populære aksjonen gjør Buskerudbysamarbeidet det mulig for alle bedrifter i
Buskerudbyområdet å delta i aksjonen gratis. I tillegg vil den viktige aktiv på skolevei aksjonen
fortsette i 2012.
Noen av tiltakene i de fem kommunene som er med i samarbeidet:
Nedre Eiker
 Bygge nytt kryss ved den gamle Mjøndalsbrua for økt fremkommelighet for buss.
 Oppgradere trase og holdeplasser på busstrekningen Vinnes/Travbanen – Krokstadelva –
Mjøndalen.
Øvre Eiker
 Bygge pendlerparkering ved Darbu stasjon.
 Utvide og oppgradere sykkelparkeringen på Hokksund stasjon
Kongsberg
 Etablere flerbrukskryss i Kongsberg sentrum for å bedre fremkommeligheten for buss og
øvrige trafikantgrupper.
 Bygge høystandard sykkelparkering utenfor Kongsberg stasjon.
 Utrede mulig togstopp ved Teknologiparken (Gomsrud stasjon).
Drammen
 Bygge sykkelparkeringshus ved jernbanestasjonen.
 Bidra til oppgradering av bybrua for å sikre bedre fremkommelighet for buss, syklende og
gående.
 Planlegge og starte etableringen av ny holdeplasstruktur for buss på Bragernes
 Oppgradering av trase og holdeplasser mellom sentrum og Fjell
 Fremkommelighetstiltak for bussen på de ulike prioriterte strekningene for til sammen
nesten 10 mill. kroner.
Lier




Oppruste sykkelveier mellom Lierbyen, Gullaug og Drammen.
Etablere kollektivfelt fra krysset Lierstranda, Strandveien til rundkjøring på Brakerøya for å
lette fremkommeligheten for bussen.
Oppgradering av holdeplassene i sentrum i tråd med gatebruksplan for Lier

For samlet oversikt over tiltakene med beløp vises det til oversiktstabell i vedlegg 2.
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Økonomiske rammer for tiltaksplan 2012
De økonomiske rammene for tiltaksplan 2012 følger av revidert handlingsprogram for Buskerudbyen
og av avtalen om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet for perioden 2010-2013. I den
avtalen er beløpet for 2012 på 90,0 mill. kroner.
Det ble høsten 2011 tildelt 3,0 mill. kroner for å styrke arbeidet med gjennomføringsplan for
infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken. Disse midlene kom ikke til anvendelse i 2011 og er tatt inn
som en del av tiltaksplan 2012. Det er også valgt å ta med 0,75 mill. (2011-midler) til kampanjene
Aktiv på skolevei og Sykle til jobben i tiltaksplanen selv om disse er finansiert med omdisponerte
midler fra 2011. Totalramme for tiltaksplan er 2012 er derfor på 93,75 mill. kroner.
Resterende Buskerudbypakke1 - midler fordelt på
tiltaksområder og år.
(Beløp er i hele mill. kroner)

Vedtatte
rammer for
2012 og
2013

Tiltaksplan
2012

1. Felles areal- og transportplan

3,20

3,00

0,20

2. Forbedring av kollektivtilbudet

38,00

19,00

19,00

106,00

49,15

56,85

27,00

11,50

15,50

5. Biltrafikkreduserende tiltak

8,00

3,50

4,50

6. Informasjon og holdningskampanjer

8,75

5,30

3,45

7. Felles kunnskapsgrunnlag, trafikk- og resultatmålinger

2,80

2,30

0,50

193,80

93,75

100,0

3. Forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken
4. Tiltak for syklende og gående

SUM

Mulige
rammer
2013
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1 Felles areal- og transportplan
Arbeidet med å utarbeide og enes om en felles areal- og transportplan for Buskerudbyens 5
kommuner fortsetter med full styrke i 2012.
Tilleggsarbeider pågående utredninger:
Det er satt i gang en del utredningsarbeid i 2011 som sluttføres i 2012. For noen av disse har det
også vært igangsatt tilleggsarbeider som må finansieres av 2012-midler:
-

Mulighetsstudie næringsarealer: 0,10 mill. kroner
Attraktive byer og tettsteder: 0,10 mill. kroner
Konsekvensutredning: 0,20 mill. kroner

Nye utredninger:
Det er behov for noen nye utredninger før planforslaget skal til høring, og det må også tas høyde for
behov for tilleggsutredninger etter at høringsperioden er avsluttet for å oppgradere planutkast til
endelig planforslag.
-

Utarbeiding av perspektivskisser av 5 utviklingsområder: 0,15 mill. kroner
Handelsanalyse – fase 3 av attraktive byer og tettsteder: 0,20 mill. kroner
Stasjonsutviklingsprosjekt Mjøndalen og Hokksund – forprosjekt utredning: 0,30 mill. kroner
Tilleggsutredninger i etterkant av høring av planutkast: 0,40 mill. kroner

Gomsrud jernbanestopp - mulighetsstudie
Det er behov for å se nærmere på muligheten til å betjene Kongsberg Næringspark med tog,
muligens med holdeplass på Gomsrud. Overordnede tekniske analyser og kapasitetsvurderinger
tilsier at et stopp på Gomsrud vil la seg gjennomføre med utgangspunkt i Ny grunnrutemodell. Det
gjenstår imidlertid utrednings- og planleggingsarbeid, blant annet av gode løsninger for gående og
syklende fra stasjonen og over nye E134.
-

Mulighetsstudie i regi av JBV for å etablere Gomsrud jernbanestopp: 0,20 mill. kroner

Andre utgifter i forbindelse med planarbeidet
-

Planlegging og koordinering- prosjektleder i 2012: 1,20 mill. kroner
Layout og trykking av endelig planforslag: 0,10 mill. kroner - Kostnader til prosess,
møtevirksomhet, mat med mer: 0,05 mill. kroner

Tildeling 2012 for tiltaksområde 1:
 3,0 mill. kroner til arbeidet med å utrede, koordinere og gjennomføre felles areal- og
transportplan for Buskerudbyen samt oppfølgende utredninger.
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2 Forbedring av kollektivtilbudet
Innenfor tiltaksområde 2 er det, i tråd med handlingsprogrammet, blitt prioritert å videreføre det
styrkede busstilbudet fra 2012, tiltak for å bedre informasjon om rutetilbudet og tiltak for videre
utvikling av kollektivsystemet.

2.1 Midler til drift av kollektivtrafikken (videreføring):
Styrket busstilbud i 2011/2012 videreføres for 2012/20131. Det betyr videreføring av økt frekvens på
følgende linjer:





Mellom Drammen sentrum og Konnerud
Mellom Drammen sentrum og Åskollen
Mellom Kongsberg sentrum og Gamlegrendåsen
Videreføre det nyopprettede busstilbudet mellom hovedknutepunktene Drammen –
Mjøndalen – Hokksund (Ormåsen)videreføres

Den utvidede sommerkjøringen fra 2011 vil også bli kjørt sommeren 2012.
-

Opprettholde det tilbudet som har vært styrket i 2010 og 2011 i 2012: 10,78 mill. kroner.
Utvidet sommerkjøring i 2012 (som i 2011):
1,40 mill. kroner.

Det er behov for økt kapasitet på noen av de avgangene som allerede er styrket med
belønningsmidler slik at ikke passasjerer blir frakjørt. Dette gjelder avgang 07.35 fra
Konnerudsenteret, på hverdager, utenom skoleferien.
-

Ekstra avgang 07.35 fra Konnerudsenteret:
Reservepott (avrunding)

0,36 mill. kroner.
0,06 mill. kroner.

Tildeling 2012:
 12,80 mill. kroner til økt frekvens og kapasitet i busstilbudet i Buskerudbyen i 2012

2.2 Bedre informasjon om rutetilbudet
Holdeplassene - infosystem
Holdeplassene er sentrale «utsalgssteder» for kollektivtrafikken. De bør ha enhetlig informasjon som
samsvarer med den øvrige reiseinformasjonen de reisende møter. For å få til dette må det utvikles
et system for trafikantinformasjon i Buskerudbyen. Det utarbeides en mal for hva slags informasjon
som skal være på holdeplassene, en metode for å kategorisere informasjonene etter
holdeplasstandard og utvikle elementer til service- og industridesign som kan brukes på holdeplasser
og andre fysiske miljøer hvor de reisende ferdes. Det er et mål å få opp nye holdeplassoppslag ved
innføring av høstruter i år.
-

Kartlegging av utstyr og standard på dagens holdeplasser: 0,25 mill. kroner.
Tilskudd til utvikling av system/mal for trafikantinformasjon: 0,60 mill. kroner.

1

Det ble i 2011 bevilget midler for styrket tilbud i halve 2012, ved å gjøre det samme i 2012 og 2013 er det
forsterkede tilbudet sikret frem til 31. juli 2014.
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Sanntidsinformasjon
Innføring av sanntidsinformasjonssystem (SIS) innebærer en betydelig forbedring av attraktiviteten
til kollektivtilbudet. Teknologien som brukes i bussene for dette er også sentral for innføring av
fremtidens teknologi for aktiv signalprioritering(ASP) for bussen i lyskryss. I 2011 kom pilotprosjektet
på linjene til Fjell i Drammen i gang. Det er behov for midler til å fullføre denne piloten samt til å
evaluere den.
-

Merkostnader i pilotprosjektet ut over det som tidligere er tildelt: 0,20 mill. kroner.
Evaluere og planlegge for utvidelse av sanntidssystemet, også med tanke på å inkludere
automatisk signalprioritering (ASP): 0,50 mill. kroner.

Det foreslås å utvide piloten for sanntidsinformasjonssystemet med linje 4 og 5 i Drammen.
Bakgrunnen for valg av disse linjene er at mange av bussene som brukes på disse linjene allerede har
fått SIS-utstyr i pilotprosjektet.
-

Utvide sanntidsinformasjonssystemet med linje 4 og 5 i Drammen: 0,90 mill. kroner.
Tilskudd til drift av igangsatt SIS-system: 0,20 mill. kroner.

Da det skal gjennomføres omfattende utviklingsarbeid innfor området: Bedre informasjon om
rutetilbudet gis det tilskudd til planlegging og koordinering av dette arbeidet.
-

Planlegging og koordinering (Buskerud kollektivtrafikk AS): 0,50 mill. kroner

Innføring av reisegaranti
BK vil innføre reisegarantiordning i 2012. Det er krav fra bl.a. forbrukermyndigheter om dette. Det er
også et krav at ordningen informeres om. BK trenger ressurser til markedsføring, og foreslår dette
som tiltak under bedre informasjon om rutetilbudet.
-

Tilskudd til innføring av reisegaranti i 2012: 0,50 mill. kroner.

Tildeling 2012:
 3,65 mill. kroner til bedre informasjon om rutetilbudet i 2012

2.3 Salg og distribusjon av billetter
Buskerud kollektivtrafikk har foreslått å innføre salg av billetter på internett, dette støttes av
Buskerudbysamarbeidet, men dette må samordnes med billettsystemet. Tildeling er et tilskudd for å
kunne bruke Buskerudbyområdet som pilot for salg av billetter på internett for hele Buskerud.
Tildeling 2012:
 Utvikling av webapplikasjon og utvikling av nettsider:

1,5 mill. kroner

2.4 Nytt pris- og sonesystem
I lys av den positive mottakelsen nytt pris- og sonesystem i Oslo og Akershus har fått, og i tråd med
revidert handlingsprogram så skal dette vurderes innført i Buskerudbyområdet. Tiltaket er langsiktig
og må også kunne ses på som mulig underlag for tiltak i Buskerudbypakke 2.
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Tildeling 2012:
 Utredning av mulige løsninger og konsekvenser av ulike alternativer. 0,7 mill. kroner.

2.5 Utredning busstilbud Kongsberg – Drammen:
I revidert handlingsprogram heter det følgende:
«Inntil det er realisert to tog i timen vil det være nødvendig å utrede et busstilbud Kongsberg Hokksund - Mjøndalen - Drammen som sammen med toget gir halvtimes frekvens. Utredningen
vil omfatte en vurdering av ulike stoppmønstre mellom Kongsberg og Drammen. Det vurderes
om dette tilbudet kan innføres i 2012» jmf. vedtatt handlingsprogram
Tildeling 2012:
 Det settes av 0,35 mill. kroner til utredning av busstilbud Kongsberg- Drammen i 2012.
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3 Forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken
Tiltaksområdet 3 beløper seg til ca. 49 mill. kroner i 2012. Området er delt inn i to hoveddeler:
1.

Tiltak på prioriterte strekninger på til sammen ca. 41 mill. kroner

2.

Tiltak som ikke er en del av de prioriterte strekningene, men som likevel er av stor betydning.
Dette er i hovedsak innfartsparkering og tiltak langs kollektivtraseer og beløper seg på til
sammen ca. 8 mill. kroner.

3.1 6 prioriterte strekninger
I tråd med politisk vedtatt handlingsprogram er følgende strekninger prioritert for infrastrukturtiltak
for kollektivtrafikken i 2012 og 2013:
Strekning 1A: Tiltak Drammen sentrum – Travbanen/Vinnes
Strekning 1B:

Travbanen/Vinnes – Krokstadelva- Mjøndalen

Strekning 2:

Tordenskioldsgate i Drammen

Strekning 3:

Drammen sentrum – Gulskogen

Strekning 4:

Kongsberg sentrum – Gamlegrendåsen/Gomsrud

Strekning 5:

Lierstranda - Drammen sentrum (Strandveien)
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Det er gjort grundige analyser for å finne frem til hvilke tiltak som vil egne seg på disse strekningene
ut fra målet om å gjøre en bussreise på en prioritert strekning best mulig sett fra et passasjersete.
Typen tiltak er valgt fra følgende meny av type tiltak som skal prioriteres2 innefor disse
strekningene:








Etablering av kollektivfelt/gate og kollektivtraséer
Utbygging av sentrale knutepunkter og holdeplasser
Innfartsparkering på jernbanestasjonene (bil og sykkel) og sentrale bussholdeplasser
Etablering av informasjonssystemer for buss med sanntidsinformasjon til holdeplasser
Etappevis innføring av teknologi med basis i sanntidsinformasjonssystemet for aktiv
prioritering av buss i lyskryss og tilfartskontroll av bilstrømmer
Gatebruksendringer med eventuell etablering av rene bussgater. Vurderes opp mot
framkommelighet for næringslivstransport.
Planlegging og prosjektering av større tiltak

I tillegg til tiltak på de prioriterte strekningene er det blitt prioritert tiltak innenfor tiltaksområde 3
med følgende formål:




Innfartsparkering
Tiltak langs viktige kollektivlinjer som ikke er en del av de prioriterte strekningene
På sentrale knutepunkt som ikke er en del av en av de prioriterte strekningene.

Felles for de prioriterte strekningene (med unntak av strekning 2) er at det satt av midler til
strekningsvis gjennomgang av trasé, aktuelle utredninger i regi av Buskerud kollektivtrafikk,
detaljplanlegging av tiltak, trase, holdeplasser etc. Dette gjennomføres ut fra et behov om ytterlig
gjennomgang av traséer på detaljnivå. I denne gjennomgangen vil det også bli gjort vurderinger av
hvorvidt holdeplasser bør slås sammen eller om det bør opprettes nye, om fartshumper og
kryssløsninger er hensiktsmessige etc.

Strekning 1A: Drammen sentrum – Travbanen/Vinnes
Kollektivstrekningen fra Drammen sentrum via Krokstadelva til Mjøndalen deles inn i to deler etter
kommunegrensa mellom Drammen og Nedre Eiker. 1A fra Drammen sentrum – Travbanen/Vinnes
og 1B fra Travbanen/Vinnes via Krokstadelva til Mjøndalen. På store deler av strekningen er det høy
bussbetjening. Forbedringer på strekningen påvirker mange ruter og passasjerer. Det er usikkerhet
knyttet til avklaringer av omfattende tiltak på vann- og avløpsnettet på traseen i Rosenkrantzgate.

2

I henhold til revidert handlingsprogram for Buskerudbyen av 10.01.2012.
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Figur 1 Bussruter på strekningen Drammen - Krokstadelva – Mjøndalen (Kilde Rambøll)

Store deler av strekningen betjenes av mange bussruter som illustrasjonen over viser og det er
relativt tett mellom holdeplassene. Bussene forsinkes i dag gjennom Drammen sentrum og
Rosenkrantzgata.
For å bedre busstilbudet på denne sterkt trafikkerte strekningen må reisetiden reduseres og komfort
og kvalitet økes. I tiltaksplan 2012 så vil tiltakene på strekningen omfatte etablering av aktiv
signalprioritering (ASP) i lyskryssene og oppgradering av holdeplasstandarden i Rosenkrantzgate
samt tiltak i Drammen sentrum. På Bragernes er det behov for å utvikle dagens holdeplasstruktur,
det er et mål å få på plass et fremtidsrettet system for holdeplassmønster, kjøreretning,
kryssløsninger. I tillegg vil en prøve å gjøre busstilbudet mer synlig fra togstasjonen.
For å legge til rette for flere reisende skal sykkelparkeringskapasiteten ved jernbanestasjonen økes
med mer utendørs sykkelparkering og eget sykkelparkeringshus tett opptil stasjonen. Dette gir flere
mulighet for å parkere sykkelen trygt før de tar toget videre.
Tildeling 2012 for strekning 1A Drammen sentrum (Strømsø - Bragernes):
 6,75 mill. kroner til oppgradering av bybrua med sikte på bedre femkommelighet for buss,
syklende og gående.
 1,54 mill. kroner til utredning og bygging av ny holdeplasstruktur i Drammen sentrum,
primært Bragernes.
 2,40 mill. kroner til å innføre Aktiv signalprioritering i Rosenkrantzgate/Haugesgt.
 1,80 mill. Oppgradering langs trasé og på holdeplasser i Rosenkrantzgate /Haugesgt.
 2,20 mill. kroner til utredning og bygging av sykkelparkering og sykkelparkeringshus på
Drammen stasjon.
 0,30 mill. kroner til strekningsvis gjennomgang av trasé, detaljplanlegging av tiltak,
holdeplasser etc.
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Strekning 1B: Vinnes/Travbanen – Krokstadelva - Mjøndalen
På store deler av strekningen er det høy bussbetjening jamfør illustrasjon på forrige side. Busser på
strekningen betjener bebyggelsen i Solbergelva, Krokstadelva og Mjøndalen. Bussene fungerer også
som matebusser til togstasjonen i Mjøndalen.

Figur 2 Strekning 1B med illustrasjon av passeringstider for buss på Mjøndalen stasjon (Kilde Rambøll)

Følgende tiltak er de viktigste på strekningen:
Vinneskrysset på Fv283
Det er kø inn mot Vinneskrysset på Fv283 fra øst ved overgangen fra to til ett felt i retning vestover.
Tiltaket vil sørge for at bussen fra øst på Fv283 kan benytte høyresvingefelt frem til krysset. Det
etableres tilfartskontroll med bussprioritering slik at bussen slipper gjennom når den har kommet
frem til krysset.
Mjøndalsbrua – prioritering av buss
På Mjøndalsbrua kan ikke busser og andre biler møtes dette gir ofte ventetid for bussene på linje 51
og 54. En løsning på dette er lysregulering med bussprioritering i begge ender av brua. Dette vil gi
bilister i motsatt kjøreretning rødt lys kun når bussen kommer. Imidlertid er det en utfordring med
lang kjøretid over brua og det at det er kryss i begge ender noe som hindrer tidlig registrering av
bussens ankomst. Alternativt så kan Mjøndalsbrua forbeholdes buss, syklende og fotgjengere. Annen
trafikk vil da måtte henvises til Nybrua i Mjøndalen. Tiltaket i 2012 vil begrense seg til forarbeid for
gjennomføring i 2013.
Krysset Mjøndalsbrua og fylkesveg 283 – etablering av rundkjøring for økt fremkommelighet
Det er framkommelighetsproblemer når man skal til venstre fra Mjøndalen bru og inn på Fv283.
Dette på grunn av vikeplikt fra begge retninger på Fv283 som er meget trafikkert i rushtiden.
Løsningen som er vedtatt i reguleringsplan er rundkjøring med tilfartskontroll. Det legges opp til at
prosjektet kan fullføres i 2012.
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Tildeling 2012 for strekningen 1B: Vinnes/Travbanen – Krokstadelva – Mjøndalen
 0,25 mill. kroner til bussprioritering og tilfartskontroll i Vinneskrysset.
 0,025 mill. kroner tilutredning av bussprioritering på Mjøndalsbrua.
 5,00 mill. kroner etablering av rundkjøring og tilfartskontroll i krysset Mjøndalsbrua –
Fv283.
 1,00 mill. kroner i samlepott for oppgradering langs trasé og på holdeplasser på
strekningen
 0,30 mill. kroner til strekningsvis gjennomgang av trasé, detaljplanlegging av tiltak,
holdeplasser etc.

Strekning 2. Tordenskioldsgate
Tordenskioldsgate er valgt som hovedtrasé for buss på sørsiden av Drammenselven. Det vil si alle
bussene til bydelene sør og øst for Drammen sentrum i tillegg går de regionale busser til Sande og
Svelvik i denne traseen. Bussene på denne strekningen fyller også rollen som matebusser til og fra
tog- og busstasjonen. Forbedringer på strekningen berører mange ruter og gir større pålitelighet for
korrespondanse med andre tilbud.
Busstilbudet på strekningen, har fått frekvensøkninger, det gjelder 3 og 6 til Fjell. Med nye
infrastrukturtiltak vil reisetiden reduseres noe som vil gi bussen økt konkurransefortrinn fremfor bil.

Figur 3 Bussruter på strekning 2 (Kilde Rambøll)

Som figuren over viser går det fire bussruter langs hele traseen mens det nærmest sentrum går seks
ruter. Langs hele traseen er det til sammen 8 holdeplasser. Det er allerede gjort omlegging av ruter
for å bedre punktligheten. Stenging av Strømsø torg har redusert forsinkelsene gjennom Drammen
sentrum. For å bedre busstilbudet ytterligere på strekningen må bussen gis prioritet slik at reisetiden
reduseres ytterligere og kjørekomforten med buss må økes. Bussene forsinkes i dag langs
Tordenskioldsgate og i Rundtomkrysset.
Tordenskioldsgate (Tamburgt - Knoffs gt)
Tordenskioldsgate mellom Tamburs gate og Knoffs gate gir bussen store fremkommelighetsutfordringer på grunn av parkerte biler. Det er lagt opp til å fjerne gateparkeringen i
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Tordenskioldsgate og flytte varelevering inn i sidegatene slik at dette ikke hindrer bussen. Nytt
parkeringshus i Tordenskioldsgate vil kunne dekke opp for færre parkeringsplasser. Gaten skiltes
med parkering forbudt. Ved holdeplassene Knoffs gate og Skistadbygget etableres det
kantsteinsstopp. Holdeplassen Strømsø skole legges ned.
Krysset Tordenskioldsgate og Telthusgata
Tilrettelegging for busstrasé i Tordenskioldsgate innebærer behov for kryssing av Telthusgata. I dag
er det en trafikkøy som hindrer denne bevegelsen. Tiltaket går ut på å fjerne trafikkøy og tillate
bussen å kjøre rett fram, det vil kun bli tillatt med høyresving for bil (bussbom eller -sluse), det er
også behov for å begrense parkering til en side av gata fra Telthusgata til Havneveien.
Rundtomkrysset
På grunn av stor trafikkbelastning er det kø fra Tollbugata mot Rundtom i ettermiddagsrushet. Dette
gir økt kjøretid og forsinkelser og det er nødvendig å gi bussen prioritet gjennom krysset.
Tildeling 2012 for strekning 2: Tordenskioldsgate
 1,65 mill. kroner for å tilrettelegge for buss i krysset Tamburgate og Knoffs gate
 2,00 mill. kroner for å gi bussen mulighet til å kjøre rett over krysset Tordenskiolds gate og
Telthusgata (etablere busstrase)
 2,00 mill. kroner for å gi bussen prioritet gjennom Rundtomkrysset (Tollbugt.)
 0,30 mill. kroner til strekningsvis gjennomgang av trasé, detaljplanlegging av tiltak,
holdeplasser etc.

Strekning 3. Drammen sentrum – Gulskogen
Første del av strekningen betjenes av bydelsbussene til Konnerud i tillegg til Gulskogen. Forbedringer
på strekningen berører kvaliteten og attraktiviteten av kollektivtilbudet for begge bydeler.
Gulskogen er en bydel i vekst, noe som vil kreve et godt fungerende kollektivtilbud.

Figur 4 Bussruter på strekning 3 (Kilde Rambøll)

Strekningen betjenes av flere ruter mellom Drammen sentrum og Konnerudgata, se figur til over.
Langs hele traseen er det 9 holdeplasser. Det er innført frekvensøkninger på linjene til Konnerud. For
å bedre busstilbudet ytterligere langs traseen må bussen gis prioritet slik at reisetiden reduseres og
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kjørekomforten med buss må økes. Busstilbudet til Konnerud som følger hoveddelen av traseen er
forbedret med økt frekvens finansiert av Buskerudbyen (tiltaksområde 2). De angitte tiltakene vil
redusere reisetiden, ny rutetrase vil i mindre grad belaste boliggatene og nye holdeplasser øker
kvaliteten på ruta.
Konnerudgata - Gulskogen senter (linje 25)
Utredning og gjennomføring av aktuelle kollektivfremmende tiltak langs linje 25, mellom
Konnerudgata i Nybyen til Gulskogen. Et aktuelt tiltak er å legge om trasene og etablere holdeplasser
med mer langs ny strekning.
Tildeling 2012 for strekning 3: Drammen sentrum - Gulskogen
 2,00 mill. kroner for å etablere ny trase med holdeplasser mellom Konnerudgata og
Gulskogen.

Strekning 4. Kongsberg sentrum – Gamlegrendåsen/Gomsrud
Det er store boligområder på Gamlegrendåsen og Gomsrud, og det er også i dette området den
videre boligutbyggingen i Kongsberg skjer. Passasjergrunnlaget er stort både i boligområdene og ved
arbeidsplassene som ligger langs elva. Bussene fungerer også som matebusser til knutepunktet på
Kongsberg stasjon.

Figur 5 Bussruter på strekning 4 (Kilde Rambøll)

Boligfeltene på Gamlegrendåsen og Gomsrud betjenes av to ulike bussruter. Totalt er det 35
holdeplasser. Bussene har lang ventetid på knutepunktet og begge rutene er ringruter som gjør
linjenettet vanskelig fattbart og forlenger reisetiden for en del av passasjerene. Flere av
holdeplassene på rutene er i dårlig stand. For å bedre busstilbudet er det tenkt å legge om rutene
slik at reisetidene blir kortere og passasjergrunnlaget blir større. Knutepunktet ved stasjonen og
holdeplassene rustes opp for å øke kvaliteten på busstilbudet.
Knutepunkt Kongsberg, sykkelparkering
Kongsberg knutepunkt er regionalt knutepunkt og den viktigste innfartsparkeringen for buss- og
togreisende i Kongsberg. Knutepunktet har gode sykkel- parkeringsanlegg, men kapasiteten er
sprengt. Det er planlagt nytt, låsbart sykkelhus i Rundellen med høy standard. Det blir tilbud om 112
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plasser, hvorav 30 blir på innelåst område. I tillegg blir det 30 plasser i form av skap med egen lås. Alt
blir under tak. Tiltaket skal bidra til flere kollektivreisende.
Fellesbrukskryss i Kongsberg
Ombygging av kryss i Kongsberg sentrum fra rundkjøring til fellesbrukskryss (Shared Space).
Prosjektet medfører en opprusting av krysset og gatene inn mot krysset og tar med seg ombygging
av busslommen i Stasjonsbakken til kantstopp med universell standard.
Gamlegrendåsen og Gomsrud, utredning av trasé, tiltaksbehov og gjennomføring av tiltak
Omleggingen av ruta vil gi et mer lettfattelig rutenett og kortere reisetid. Utredning av trase og
tiltaksbehov ved hjelp av en strekningsvis gjennomgang av busslinjene til Gamlegrendåsen og
Gomsrud. Gjennomføring av anbefalte tiltak i utredningen.
Tildeling 2012 for strekning 4: Kongsberg sentrum – Gamlegrendåsen – Gomsrud
 1,30 mill. kroner i bidrag/tilskudd til bygging fellesbrukskryss i Kongsberg
 0,15 mill. kroner for å utrede trase og tiltaksbehov for traseen til Gamlegrendåsen og
Gomsrud.
 3,10 mill. kroner for å etablere høystandard sykkelparkering på Knutepunkt Kongsberg
 0,30 mill. kroner til strekningsvis gjennomgang av trasé, detaljplanlegging av tiltak,
holdeplasser etc.

Strekning 5. Lierstranda – Drammen sentrum (Strandveien)
Strekningen er en hovedfartsåre for kollektivtrafikken østover fra Drammen. Den trafikkeres av både
lokale og regionale ruter og er viktige pendlerruter med buss til Oslo. Forbedringer på strekningen vil
gi langt større pålitelighet og punktlighet og dermed et langt mer attraktivt busstilbud enn i dag.

Figur 6 Bussruter på strekning 5 (Kilde Rambøll)

Traseen betjenes av ulike ruter, se figur over. Det er til sammen 11 holdeplasser langs traseen.
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Bussene forsinkes gjennom Drammen sentrum, inn mot rundkjøringen på Brakerøya og langs
Lierstranda. Hovedtiltakene er eget bussfelt inn mot rundkjøringen på Brakerøya og kollektivfelt
langs Lierstranda.

Figur 7 Tiltak på strekning 5 (Kilde Rambøll)

Tomtegata
Fra Tomtegata inn mot rundkjøringen på Brakerøya er det svært problematisk for østgående linjer å
komme gjennom rundkjøringen pga meget stor trafikk i to felt i den store rundkjøringen. Det er også
kø frem mot rundkjøringen. Dette genererer store forsinkelser. Dette løses ved å etablere bussfelt
inn mot rundkjøring på Brakerøya.
Krysset Lierstranda og Strandveien
Det er i dag store køproblemer fra Lierstranda og inn mot rundkjøring på Brakerøya. Alle busser fra
øst går på Lierstranda og retur. Busstraséen krysser Bruusgaards vei fra Lierstranda og følger
Strandveien frem til der rampe fra E18 og Strandveien møtes. Bussen kan føres forbi køproblemene
ved å etablere kollektivfelt fra Lierstranda og inn mot rundkjøring på Brakerøya.
Krysset Lierstranda og Ringeriksveien
Krysset bak bensinstasjonen mellom Lierstranda og Ringeriksveien er en flaskehals både for buss og
annen trafikk. Det er ofte lang ventetid for å ta en venstresving fra Ringeriksveien inn i Lierstranda.
Dette løses med å innføre signalregulering med prioritering av buss (ASP). Breddeutvidelse av
Ringeriksveien for å gi plass til venstresvingefelt er også aktuelt.
Tildeling 2012 for strekning 5: Lierstranda – Drammen sentrum
 0,15 mill. kroner for å utrede bussfelt i Tomtegata
 4,48 mill. kroner for å etablere kollektivfelt fra krysset Lierstranda-Strandveien til
rundkjøring på Brakerøya.
 0,65 mill. kroner for å signalprioritere bussen gjennom krysset Lierstranda-Strandveien
 0,30 mill. kroner til strekningsvis gjennomgang av trasé, detaljplanlegging av tiltak,
holdeplasser etc.
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3.2 Innfartsparkering, tiltak langs viktige kollektivlinjer og på knutepunkt
utenfor prioriterte strekninger
I tillegg til tiltak på de prioriterte strekningene er det prioriterte tiltak for følgende formål innenfor
tiltaksområde 3:




Innfartsparkering
Tiltak langs viktige kollektivlinjer som ikke er en del av de prioriterte strekningene
På sentrale knutepunkt som ikke er en del av en av de prioriterte strekningene.

Innfartsparkering og knutepunkter om ikke er en del av de prioriterte strekningene
I 2012 skal det gjennomføres en utredning som skal legge grunnlaget for en
innfartsparkeringsstrategi for Buskerudbyen. Gjennomføring (planlegging og bygging) av
innfartsparkeringer som blir anbefalt i Strategi for innfartsparkering vil bli finansiert innenfor denne
posten i 2012 eventuelt i 2013. Disse innfartsparkeringsplassene kommer i tillegg til de konkrete
prosjektene som ligger inne som en del av de prioriterte strekningene.
Darbu, innfartsparkering
Ved Darbu i Øvre Eiker skal det bygges snuplass for buss og parkeringsplass for omstigning fra bil og
sykkel til tog ved Darbu stasjon.
Sykkelparkering på Hokksund stasjon
Tiltak på Hokksund stasjon inkludert bygging av 40 sykkelplasser.
Tildeling 2012 for innfartsparkering og knutepunkter om ikke er en del av de prioriterte
strekningene:
 2,5 mill. kroner i tilskudd til innfartsparkering ved Darbu stasjon
 2,5 mill. kroner til pott for bygging av innfartsparkering
 0,5 mill. kroner til tiltak Hokksund stasjon inkl. sykkelparkering.

Tiltak langs kollektivlinjer som ikke er en del av de prioriterte strekningene
Gjennomgang og utbedringer av fartshumper i Buskerudbyen
Potten må ses i sammenheng med behovet for utbedringer som de strekningsvise gjennomgangene
av de prioriterte kollektivtraseene eventuelt vil avdekke.
Konnerud
Sluttføring av tiltak på holdeplassene på Konnerud som omfatter oppgradering av
holdeplasstandard.
Holdeplassoppgradering i ny busstrasé mot Fjell
Rutetrase for nr 3 og 6 til Fjell er foreslått lagt i ny trase opp Austadveien. Det er holdeplasser langs
ruta i dag, men disse må oppgraderes i tråd med moderne holdeplasstandard.
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Krysset Kirkelinna og Joseph Kellers vei i Lier
Krysset har i dag fram- kommelighetsproblemer i begge retninger, venstresving opp Joseph Kellers
vei gir venting på møtende trafikk på Kirkelinna, og i motsatt retning blir det kø ned mot krysset.
Disse problemene må utredes og det må ses på løsninger i krysset, slik at optimal løsning kan velges,
både rundkjøring og lyskryss med ASP vurderes.
Krysset Drammensveien og Eikerveien i Kongsberg
Krysset har i dag framkommelighetsproblemer i begge retninger. Det er behov for å utrede disse
problemene og se på løsninger i krysset, slik at optimal løsning kan velges (rundkjøring eller ASP).
Heggsbroveien i Lierbyen
Kommunen har igangsatt opprusting av sentrumsgatene gjennom en gatebruksplan. Det gis tilskudd
til oppgradering av holdeplassene gjennom sentrum.
Tildeling 2012 for tiltak langs kollektivlinjer som ikke er en del av de prioriterte
strekningene:
 0,50 mill. kroner til gjennomgang og utbedring av fartshumper på kollektivtraseer i
Buskerudbyen
 1,00 mill. kroner til kollektivtiltak på Konnerud
 1,00 mill. kroner til holdeplassoppgradering i ny busstrase mot Fjell (Drammen) - ny trase i
Austadveien
 0,10 mill. kroner til å utrede problemer og løsninger i krysset Kirkelinna og Joseph Kellers
vei
 0,10 mill. kroner til å utrede løsning for krysset Drammensveien og Eikerveien i Kongsberg
 1,00 mill. kroner i tilskudd til Heggsbroveien - Gatebruksplan Lierbyen
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4 Tiltak for syklende og gående
I tråd med revidert handlingsprogram prioriteres følgende områder i 2012:
 Komplette anlegg på nøkkelstrekninger
 Sykkelparkering på prioriterte knutepunkter
 Legge bedre til rette for helårssykling
 Utbedring hovedårer fra «bysentra» til boligområder <5 km
Sykkelbyen Kongsberg har oppnådd svært gode resultater når det gjelder andelen som bruker sykkel.
Reisevaneundersøkelsen fra 2009/2010 viser at 9,9 % bruker sykkel i Kongsberg mens de 4 andre
kommunen i Buskerudbyen ligger under landsgjennomsnittet på 4,2 %. For å bidra til økning i
sykkelbruk i alle 5 kommunene i Buskerudbyen prioriteres det midler til erfaringsutveksling og
koordinering av sykkelsatsingen i perioden 2012 og 2013/2014. Det vil gjøres gjennom etablering av
funksjonen sykkelkoordinator for Buskerudbyen. Dette vil i utgangspunktet være et 2-års
engasjement.
Tildeling 2012:
 Prosjektledelse, koordinering, økt sykkelbruk i Buskerudbyen:

1 mill. kroner

4.1 Komplette anlegg på nøkkelstrekninger
Det prioriteres økt innsats for å få på plass komplette anlegg på sentrale ruter i tettstedene
(sykkelfelt, skilting, evt. farget oppmerking) og utbedring av hovedruter fra sentrumsområder til
boligområder. Tiltak som styrker sykkel som tilbringer til tog og by- og tettstedssentra har, på kort
sikt størst potensial for total økning i sykkelbruk.
Tiltak innenfor sentrale ruter i by < 1 km inkluderer gjennomgang av sykkelruter, opprusting og
iverksetting av nye gang/sykkelveier i tilknytning til bysentra. Under følger en kort beskrivelse av
tiltakene:
Sykkelveiinspeksjon på sentrale punkter og strekninger i sentrum av Drammen
Det er størst antall brukere av sykkel i sentrumskjernen av byer. Det er behov for en gjennomgang av
hovedsykkelrutene inne i Drammen sentrum (<1km) for å tilrettelegge for økt sykkelbruk. Tiltaket
består av sykkelveiinspeksjon, rapport, skisser og gjennomføring av tiltak etter inspeksjon
- 0,7 mill. kroner
Sykkelvei med fortau i C.O.Lunds gate i Drammen
Dette er en manglende lenke på en ellers godt tilrettelagt rute som knytter bydelen Tangen/Åskollen
til Marienlyst, og aktivitetstilbudet der. Tiltaket består i å bygge sykkelvei med fortau på en strekning
på 350 meter langs C.O. Lunds gate. For å få godt tilrettelagt, sammenhengende sykkelanlegg på
denne hovedruta må snarveiforbindelsen videre mot Marienlyst rustes opp. Reguleringsplan og
utbyggingsavtale med utbygger foreligger. Planlegging vil foregå i 2012, bygging 2013. Kommunen
vil drøfte mulighet for at utbygger bidrar i finansieringen gjennom utbyggingsavtale.
- 0,5 mill. kroner
Tildeling 2012:
 1,2 mill. kroner til sykkelveiinspeksjon, tiltak og planlegging av sykkelvei i Drammen
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Sykkelveiinspeksjon på hovedruter i sentrumsområdet i Kongsberg.
Tiltaket består i en gjennomgang av sykkelrutene i Kongsberg sentrum: Foreta sykkelveiinspeksjon,
lage rapport og skisser samt gjennomføre tiltak etter inspeksjon.
Tildeling 2012:
 1,1 mill. kroner til sykkelveiinspeksjon og tiltak på hovedruter i Kongsberg
Sykkelveiinspeksjon på sentrale punkter og strekninger i Mjøndalen sentrum
Gjennomgang av sykkelrutene i Mjøndalen og Krokstadelva sentrum. Gjennomføre
sykkelveiinspeksjon, lage rapport, skisser og gjennomføre tiltak etter inspeksjon.
- 0,1 mill. kroner
GS-vei langs Rådhusgatas høyreside, fra Nedre Eiker rådhus og sørover
Dette er en manglende lenke for sammenhengende sykkelveisystem fra Mjøndalen sentrum mot
Krokstadelva, lengde ca. 300m. Det er kommunal grunn, så trenger ikke regulering. Byggeplan
gjenstår.
- 1,8 mill. kroner
Utbedre GS-lenke langs Bruveien i Nedre Eiker
Tiltaket består i opprusting av fortau for å få GS-standard. Dette er en del av hovedruten mellom
Krokstadelva og Mjøndalen, og lengde på ca. 150 m. Kommunal grunn, deler av tiltaket er nylig
regulert. Byggeplan gjenstår.
- 0,8 mill. kroner
Tildeling 2012:
 2,7 mill. kroner til sykkelveiinspeksjon, tiltak og sykkelveier i Nedre Eiker
Sykkelveiinspeksjon på sentrale punkter og strekninger i Hokksund sentrum
Gjennomgang av sykkelrutene i Hokksund sentrum. Gjøre sykkelveiinspeksjon, lage rapport, skisser.
Gjennomføre tiltak etter inspeksjon.
Tildeling 2012:
 0,2 mill. kroner til sykkelveiinspeksjon og tiltak i Øvre Eiker

4.2 Sykkelparkering på prioriterte knutepunkter
God og sikker sykkelparkering bør være tilgjengelig på viktige målpunkt som jernbanestasjoner og
viktige bussholdeplasser, skoler, arbeidsplasser og handelsområder. Det er foreslått 0,9 mill. til
sykkelparkeringer i Hokksund sentrum. Øvrig sykkelparkering ved kollektivknutepunkter blir
finansiert av tiltaksområde 3.
Tildeling 2012:
 0,9 mill. kroner til sykkelparkering Hokksund sentrum
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4.3 Legge bedre til rette for helårssykling
For å få flere til å sykle og utnytte potensiale for økt helårssykling må sykkelanleggene ha god driftog vedlikeholdsstandard også om vinteren. God drift (feiing, brøyting, strøing) og godt vedlikehold av
dekke, skilting og merking er svært viktig for framkommelighet og sikkerhet på sykkelanleggene.
Tildeling 2012:
 1,4 mill. kroner til skilting, drift og vedlikehold i Buskerudbyen

4.4 Utbedring hovedårer fra «bysentra» til boligområder <5 km
Sykkelruter av høy standard mellom sentrum og boligområder vil gjøre det raskere og mer attraktivt
å sykle. Med høy standard menes eget anlegg for syklister, eller sykling gater med redusert
hastighet, god kvalitet på dekke, god framkommelighet og sikkerhet i kryss og krysningspunkter, god
belysning, god veivisning, skilting og merking. Dersom sykkelruta blir en snarvei i forhold til bilveien
er det en stor fordel. Dette inkluderer utredninger, planlegging og gjennomføring av utbedringer og
nye gang/sykkelveier.
Forsterket drift og vedlikehold i Kongsberg.
Kongsberg har den største sykkelandelen i Buskerudbyen, men det er viktig å trekke på erfaringer og
resultater. Det foreslås at Kongsberg får midler til økt driftsstandard for å utdype erfaringer om drift
av sykkelanlegg, kunnskap som kan være til nytte for hele Buskerudbyen.
- 0,5 mill. kroner
Utredning av Gang og sykkel bro nord i Kongsberg
Det er behov for å utrede krysning av Numedalslågen nord i byen. Det jobbes med løsning på
jernbanebrua, men dette er ikke en tilstrekkelig løsning for å knytte byen sammen. Det er derfor et
behov for å komme frem til en løsning som forkorter reiser for gående og syklende internt i byen.
Med utbygging av Kongsberg bruk og Kampestad kan det bli 281 nye boenheter nord i byen i løpet
av få år. Det er ikke startet opp konkret arbeid med planlegging av bru i nord. Plassering må først
finnes med gode tilfartsårer på østlig og vestlig side av elva. Ved tildeling av midler til utredning/
forprosjekt vil dette arbeidet kunne starte opp.
- 0,5 mill. kroner
Tildeling 2012:
 1,0 mill. kroner til forsterket drift og vedlikehold og utredning G/S bro nord i Kongsberg
Høystandard sykkelvei Lierbyen – Drammen på den gamle jernbanetraséen.
Dette kan bli en ny hovedrute for sykkel mellom Lierbyen og Drammen. Ruta blir direkte og bilfri,
uten høydeforskjeller, som gjør det mulig å holde høy fart over en lengre strekning. Planleggingen av
tiltaket i detalj er ikke påbegynt og det er antageligvis behov for reguleringsplan på delstrekninger.
Det er imidlertid mulig, allerede i 2012, å asfaltere ca 1800 meter av den gamle jernbanetraseen.
Dette tiltaket kan gjennomføres uten nærmere planvurdering.
- Planlegging og asfaltering 1,5 mill. kroner
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Forbedring av dagens sykkelvei Gullaug – Drammen
Dette er en eksisterende hovedrute mellom Gullaug og Drammen. Det er stort forfall på strekningen,
både når det gjelder skilting, veidekke, løsninger og trafikksikkerhet. En sykkelvei av høy standard vil
gi en meget rask og attraktiv sykkelrute mellom Gullaug og Drammen. Det er behov for å foreta
sykkelveiinspeksjon, lage rapport, skisser, og lage et kostnadsanslag for oppgradering.
- 0,2 mill. kroner
Tildeling 2012:
- 1,7 mill. kroner til sykkelinspeksjon og tiltak på sykkelveier i Lier
Utrede GS-vei langs Drammensveien fra Ryggkollen mot Mjøndalen sentrum, fv. 28
Tiltaket består i å gjennomføre en mulighetsutredning for å finne god løsning for en del av den
kommende hovedsykkeltraséen mellom Mjøndalen og Drammen.
Tildeling 2012:
 0,3 mill. kroner til utredning av gang- sykkelvei i Nedre Eiker
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5 Biltrafikkreduserende tiltak
5.1 Tilrettelegging for miljøvennlig arbeidsreiser
Miljøvennlige arbeidsreiser i Kongsberg- Mobilitetsplanlegging i utbyggingssaker
I Kongsberg har de i 2011 gjennomført en reisevaneundersøkelse som har gitt dem oversikt over
«Forslag til tiltak som kan gi mer miljøvennlige arbeidsreiser for ansatte i Kongsberg». Kongsberg
kommune ser mobilitetsplanlegging som viktig for kommunen selv, men også for bedrifter, skoler
etc. For kommunen har det vært naturlig å knytte mobilitetsplanlegging til forvaltningen av plan.- og
bygningsloven. Kommunen ser det som viktig å kunne tilby mobilitetsplanlegging i utbyggingssaker.
Kongsberg kommune har vedtatt i reguleringsplaner for sentrum at parkeringskravet kan reduseres
ved utførelse av mobilitetsplan. Tiltaket går ut på at kommunen innhenter eksterne tjenester for å
kunne tilby mobilitetsplanlegging i utbyggingssaker.
Tildeling 2012:
 0,25 mill. kroner til mobilitetsplanlegging i utbyggingssaker i Kongsberg
Feie for egen dør
Tilskudd til konkrete tiltak hos partnerne i Buskerudbysamarbeidet fra en felles pott.
Tildeling 2012:
 0,75 mill. kroner til søkbar pott til ”feie for egen dør” tiltak hos de 10 partnerne i
Buskerudbyen

5.2 Oppfølging av parkeringsstrategi
Videreutvikle arbeidet med felles parkeringsstrategi i Buskerudbyen:
Innføring av parkeringsmyndighet og utvikling av parkeringstilbudet, øker behovet for kunnskap i
kommunene om effekter av endringer i parkeringstilbudet. Her inngår også videre utredning
tilknyttet felles organisering av de kommunale parkeringsordningene. For å få en slik oversikt må alle
kommunene etablerer en oversikt over parkeringsbelegget på sentrumsplassene basert på samme
registreringsmetode og på samme tidspunkt. Registreringen kan gjentas ett år etter at myndighet er
innført i de 3 kommunene, og deretter årlig.
Tildeling 2012:
 0,5 mill. kroner til å videreutvikle arbeidet med parkeringstiltak i Buskerudbyen
Boligsone- og beboerparkering i Drammen:
I 2012 innfører Drammen kommune et supplement til boligsoneparkering som heter
beboerparkering. Innføringen vil kreve økte ressurser i oppstarten bl.a. utarbeidelse av nye
forskrifter, og tilpasning av programvare/automater. I tillegg har Drammen kommune foreslått å
innføre flere soner med boligsoneparkering.
Tildeling 2012:
 2,0 mill. kroner i tilskudd til å utvide boligsoneparkeringen og innføre beboerparkering i
Drammen
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6 Informasjon og holdningskampanjer
Buskerudbysamarbeidet skal bidra til endring av reisevaner hos befolkningen. Dette innebærer en
målrettet satsing på informasjons- og motivasjonsarbeid i form av ulike kommunikasjonstiltak og
kampanjer. Tiltakene skal bidra til å nå målene i den vedtatte IKM-strategien.

6.1 Målrettede kampanjer for økt kollektiv- og sykkelbruk
Sykle til jobben- aksjonen har som mål å doble antall deltakere fra 3.000 til 6.000 i
Buskerudbyområdet. ”Aktiv på skoleveien” hadde for første gang i fjor deltakere fra alle de fem
Buskerudbykommunene, og målet er å få enda flere skoleklasser til å delta i kampanjen. I regi av
Drammen kommune skal det gjennomføres en aksjon for å øke sykkelbruken (den røde sykkel).
- Sykle til jobben 0,60 mill. kroner
- Aktiv på skoleveien 0,25 mill. kroner
- Aksjon for økt sykkelbruk Drammen 0,20 mill. kroner
I tillegg skal det gjennomføres en kampanje for å øke andelen som reiser kollektivt til og fra jobb
høsten 2012.
- Kollektivkampanje 0,25 mill. kroner
Tildeling 2012:
 1,3 mill. kroner til kampanjer for økt sykkel og kollektivbruk i Buskerudbyen

6.2 Oppfølging av IKM(Informasjon Kommunikasjon Medvirkning)strategien
Det foreslås følgende tiltak for å følge opp Buskerudbyens IKM-strategi:
Løpende kommunikasjonsarbeid
Videreutvikle nettsiden www.buskerudbyen.no, lage månedlig nyhetsbrev, oppfølging på facebook,
medierådgivning, mediekontakt – planlegging og koordinering av tiltak samt kostnader til
prosjektleder kommunikasjon.
-

Løpende kommunikasjonsarbeid 1,60 mill. kroner

Strategisk kommunikasjon knyttet til tiltak i 2012
Det utarbeides egne strategiske kommunikasjonsplaner for hvert av følgende tiltak:
Felles areal og transportplan
Dette vil omhandle visualisering av AT-planen, næringslivsseminar, info til alle innbyggere,
ambulerende info-team ut i kommunene, en egen utstilling om ATP-planen i de fem
kommunesentrene.
- Strategisk informasjon AT-plan 1,00 mill. kroner
Info tilknyttet tiltaksplan for 2012
Felles informasjonstiltak i forbindelse med lansering av tiltaksplan 2012.
- Info knyttet til tiltaksplan 2012 0,10 mill. kroner
Buskerudbypakke2
I tillegg til egen studietur for ATM-rådet til Sverige i april vil det bli utarbeidet informasjonsbrosjyre
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eller lignende til alle folkevalgte, partnerne og alle som deltar i Buskerudbysamarbeidet. Det skal tas
i bruk målinger og undersøkelser for å ha ferske, lokale fakta om holdninger knyttet til
trafikkantbetaling som kan benyttes i forhold til mediene.
- Informasjonstiltak vedr. Buskerudbypakke2: 1,15 mill. kroner
Implementering av parkeringspolitikk
Informasjon i forbindelse med implementering av parkeringsordning i Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier
kommune. Arbeidet med å etablere disse kommunene som parkeringskommuner fullføres i 2012 og
det er viktig med god informasjon til innbyggerne.
- Implementering av parkeringspolitikk 0,15 mill. kroner
Tildeling 2012:
 1,60 mill. kroner til IKM-tiltak – løpende kommunikasjonsarbeid + prosjektoppfølging
 2,40 mill. kroner til IKM-tiltak – strategisk kommunikasjon

7 Felles kunnskapsgrunnlag, trafikk- og resultatmålinger.
Tiltaksområdet omfatter etablering av felles kunnskapsgrunnlag som ikke inngår i øvrige
tiltaksområder, evaluering og datainnsamling samt midler til felles planlegging og koordinering av
samferdselsområdet som ikke dekkes av samarbeidsmidler.
Kunnskapsgrunnlag, planlegging og koordinering av belønningsmidler/Buskerudbypakke 1 og
Buskerudbypakke 2
Koordinering og vurdering av prosjekter i tiltaksplan 2012 og planlegging av tiltaksplan 2013 for å
sikre best mulig måloppnåelse fordrer større ressurser enn tidligere på grunn av omfanget av tiltak
(90 mill. kroner i 2012 og 100 mill. kroner i 2013).
Arbeidet med Buskerudbypakke 2 vil starte opp for fullt i 2012. Det vil bli gjennomført workshops og
lignende for å sikre gode innspill, politisk forankring og legitimitet for innholdet i pakken.
Utarbeidelse av innholdet i en Buskerudbypakke2 sees i sammenheng med utredning om
trafikantbetaling. Ytterligere ressurser til planlegging anses nødvendig. Det finnes også strategiske
områder hvor det vil være viktig å innhente ytterligere kunnskapsgrunnlag i forbindelse med
arbeidet med Buskerudbypakke2.

Tildeling 2012:
 1,0 mill. kroner til koordinering og oppfølging av belønningsmidler/Buskerudbypakke 1
 1,0 mill. kroner til strategisk utvikling og planlegging av Buskerudbypakke 2
Evaluere og vurdere trafikkmålinger
I forbindelse med de mange trafikkmålingene som ble satt i gang i 2011 er det behov for å evaluere
og vurdere videreutvikling av trafikk og resultatmåling i Buskerudbyen og hvordan disse skal
benyttes videre.
Tildeling 2012:
 0,30 mill. kroner til evalueringsprosjekt trafikk- og resultatmålinger
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Vedlegg 1: ATM-utvalgets vedtak av tiltaksplanen 30. mars 2012
A. Tiltaksplan 2012 datert 23.03, vedtas med følgende presisering:
For å sikre høy grad av gjennomføringskraft gis sekretariatet fullmakt for å planlegge for en
10 % større ramme for tiltak innenfor tiltaksområde 3 og 4.
B. Tildeling tiltaksplan 2012 datert 23.03, vedtas med følgende tildelinger:
1. Felles areal- og transportplan
1.1. 3,0 mill. kroner til arbeidet med å utrede, koordinere og gjennomføre felles areal- og
transportplan for Buskerudbyen.
2. Forbedring av kollektivtilbudet
2.1. 12,80 mill. kroner til økt frekvens og kapasitet i busstilbudet i Buskerudbyen i 2012
2.2. 3,65 mill. kroner til bedre informasjon om rutetilbudet i 2012
2.3. 1,5 mill. kroner til utvikling av webapplikasjon og utvikling av nettsider
2.4. 0,7 mill. kroner til utredning av mulige løsninger og konsekvenser av ulike alternativer.
2.5. Det settes av 0,35 mill. kroner til utredning av busstilbud Kongsberg- Drammen i 2012.
3. Forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken
3.1. Strekning 1A Drammen sentrum (Strømsø - Bragernes):
3.1.1. 6,75 mill. kroner til oppgradering av bybrua med sikte på bedre fremkommelighet
for buss, syklende og gående.
3.1.2. 1,54 mill. kroner til utredning og bygging av ny holdeplasstruktur i Drammen
sentrum, primært Bragernes.
3.1.3. 2,40 mill. kroner til å innføre Aktiv signalprioritering i Rosenkrantzgate/Haugesgt.
3.1.4. 1,80 mill. Oppgradering langs trasé og på holdeplasser i Rosenkrantzgate /Haugesgt.
3.1.5. 2,20 mill. kroner til utredning og bygging av sykkelparkering og sykkelparkeringshus
på Drammen stasjon.
3.1.6. 0,30 mill. kroner til strekningsvis gjennomgang av trasé, aktuelle utredninger,
detaljplanlegging av tiltak, holdeplasser etc.
3.2. Strekningen 1B: Vinnes/Travbanen – Krokstadelva – Mjøndalen:
3.2.1. 0,25 mill. kroner til bussprioritering og tilfartskontroll i Vinneskrysset.
3.2.2. 0,025 mill. kroner til utredning av bussprioritering på Mjøndalsbrua.
3.2.3. 5,00 mill. kroner etablering av rundkjøring og tilfartskontroll i krysset Mjøndalsbrua –
Fv283.
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3.2.4. 1,00 mill. kroner i samlepott for oppgradering langs trasé og på holdeplasser på
strekningen
3.2.5. 0,30 mill. kroner til strekningsvis gjennomgang av trasé, aktuelle utredninger,
detaljplanlegging av tiltak, holdeplasser etc.
3.3. Strekning 2: Tordenskioldsgate:
3.3.1. 1,65 mill. kroner for å tilrettelegge for buss i krysset Tamburgate og Knoffs gate
3.3.2. 2,00 mill. kroner for å gi bussen mulighet til å kjøre rett over krysset Tordenskiolds
gate og Telthusgata (etablere busstrase)
3.3.3. 2,00 mill. kroner for å gi bussen prioritet gjennom Rundtomkrysset (Tollbugt.)
3.3.4. 0,30 mill. kroner til strekningsvis gjennomgang av trasé, aktuelle utredninger
Buskerud kollektivtrafikk, detaljplanlegging av tiltak, holdeplasser etc.
3.4. Strekning 3: Drammen sentrum – Gulskogen:
3.4.1. 2,00 mill. kroner for å etablere ny trase med holdeplasser mellom Konnerudgata og
Gulskogen.
3.5. Strekning 4: Kongsberg sentrum – Gamlegrendåsen – Gomsrud:
3.5.1. 1,30 mill. kroner i bidrag/tilskudd til bygging fellesbrukskryss i Kongsberg
3.5.2. 0,15 mill. kroner for å utrede trase og tiltaksbehov for traseen til Gamlegrendåsen og
Gomsrud.
3.5.3. 3,10 mill. kroner for å etablere høystandard sykkelparkering på Knutepunkt
Kongsberg
3.5.4. 0,30 mill. kroner til strekningsvis gjennomgang av trasé, aktuelle utredninger,
detaljplanlegging av tiltak, holdeplasser etc.
3.6. Strekning 5: Lierstranda – Drammen sentrum:
3.6.1. 0,15 mill. kroner for å utrede bussfelt i Tomtegata
3.6.2. 4,48 mill. kroner for å etablere kollektivfelt fra krysset Lierstranda-Strandveien til
rundkjøring på Brakerøya.
3.6.3. 0,65 mill. kroner for å signalprioritere bussen gjennom krysset LierstrandaStrandveien
3.6.4. 0,30 mill. kroner til strekningsvis gjennomgang av trasé, aktuelle utredninger,
detaljplanlegging av tiltak, holdeplasser etc.
3.7. Innfartsparkering og knutepunkter om ikke er en del av de prioriterte strekningene:
3.7.1. 2,5 mill. kroner i tilskudd til innfartsparkering ved Darbu stasjon
3.7.2. 2,5 mill. kroner til pott for bygging av innfartsparkering
3.7.3. 0,5 mill. kroner til tiltak Hokksund stasjon inkl. sykkelparkering.
3.8. Tiltak langs kollektivlinjer som ikke er en del av de prioriterte strekningene 2012:
3.8.1. 0,50 mill. kroner til gjennomgang og utbedring av fartshumper på kollektivtraseer i
Buskerudbyen
3.8.2. 1,00 mill. kroner til kollektivtiltak på Konnerud
3.8.3. 1,00 mill. kroner til holdeplassoppgradering i ny busstrase mot Fjell (Drammen) - ny
trase i Austadveien
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3.8.4. 0,10 mill. kroner til å utrede problemer og løsninger i krysset Kirkelinna og Joseph
Kellers vei
3.8.5. 0,10 mill. kroner til å utrede løsning for krysset Drammensveien og Eikerveien i
Kongsberg
3.8.6. 1,00 mill. kroner i tilskudd til Heggsbroveien - Gatebruksplan Lierbyen
4. Tiltak for syklende og gående
4.1.

1,0 mill. kroner til prosjektledelse, koordinering, økt sykkelbruk i Buskerudbyen.

4.2.

1,2 mill. kroner til sykkelveiinspeksjon og sykkelvei i Drammen

4.3.

1,1 mill. kroner til sykkelveiinspeksjon på hovedruter i Kongsberg

4.4.

2,7 mill. kroner til sykkelveiinspeksjon og sykkelveier i Nedre Eiker

4.5.

0,2 mill. kroner til sykkelveiinspeksjon i Øvre Eiker

4.6.

0,9 mill. kroner til sykkelparkering Hokksund sentrum

4.7.

1,4 mill. kroner til skilting, drift og vedlikehold i Buskerudbyen

4.8.

1,0 mill. kroner til forsterket drift og vedlikehold og utredning G/S bro nord i Kongsberg

4.9.

1,7 mill. kroner til sykkelveier i Lier

4.10. 0,3 mill. kroner til utredning av gang- sykkelvei i Nedre Eiker
5. Biltrafikkreduserende tiltak
5.1.

0,25 mill. kroner til mobilitetsplanlegging i utbyggingssaker i Kongsberg

5.2.

0,75 mill. kroner til søkbar pott til ”feie for egen dør” tiltak hos de 10 partnerne i
Buskerudbyen

5.3.

0,5 mill. kroner til å videreutvikle arbeidet med parkeringstiltak i Buskerudbyen

5.4.

2,0 mill. kroner i tilskudd til å utvide boligsoneparkeringen og innføre beboerparkering i
Drammen

6. Informasjon og holdningskampanjer
6.1.

1,30 mill. kroner til kampanjer for miljøvennlige reiser

6.2.

1,60 mill. kroner til IKM-tiltak – løpende kommunikasjonsarbeid + prosjektoppfølging

6.3.

2,40 mill. kroner til IKM-tiltak – strategisk kommunikasjon

7. Felles kunnskapsgrunnlag, trafikk- og resultatmålinger.
7.1.

1,0 mill. kroner til koordinering og oppfølging av belønningsmidler/Buskerudbypakke1

7.2.

1,0 mill. kroner til strategisk utvikling og planlegging av Buskerudbypakke 2

7.3.

0,30 mill. kroner til evalueringsprosjekt trafikk- og resultatmålinger
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Vedlegg 2: Oversiktstabell tiltaksplan 2012
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1. Felles areal- og transportplan
Tema

Type prosjekt

På gå ende utredni nger

Utrede, koordinere
og gjennomføre
felles areal- og
Nye utredni nger
transportplan for
Buskerudbyen.

Tiltak

Kommune

Bevilgning 2012

Mul i ghets s tudi e næri ngs a rea l er (ti l l egg)

Al l e

100

Utredni ng: Attra kti ve byer og tetts teder(ti l l egg)

Al l e

100

Kons ekvens utredni ng (ti l l egg

Al l e

200

Uta rbei di ng a v pers pekti vs ki s s er a v 5 utvi kl i ngs områ der

Al l e

150

Ha ndel s a na l ys e – fa s e 3 a v a ttra kti ve byer og tetts teder
Sta s jons utvi kl i ngs pros jekt Mjønda l en og Hokks und – forpros jekt
utredni ng

Al l e

200

NEK ØEK

300

Ti l l eggs utredni nger i etterka nt a v høri ng a v pl a nutka s t

Al l e

400

Mul i ghets s tudi e i regi a v JBV for å eta bl ere Goms rud jernba nes topp

KBG

200

Pros jektl eder i 2012; buds jettra mme

Al l e

1 200

Al l e

100

Pl a na rbei d og koordi neri ng La yout og trykki ng a v endel i g pl a nfors l a g
Kos tna der ti l pros es s , møtevi rks omhet, ma t m.m

Al l e

SUM

Anslag 2013

50
3 000

0

Anslag 2013

2. Forbedring av kollektivtilbudet lokalt og regionalt
Tema

Tiltak
Mi dl er ti l dri ft a v
kol l ekti vtra fi kken
(vi dereføri ng)

Kommune

Bevilgning 2012

Dri ft a v kol l ekti vtra fi kken, vi dereføri ng

Al l e

12 440

Ka pa s i tets økni ng Konnerud

DRM

Sum mi dl er ti l dri ft a v kol l ekti vtra fi kken

Forbedring av
kollektiv- tilbudet

Bedre i nforma s jon om
ruteti l budet

360
12 800

Sa nnti d, eva l uere og pl a nl egge utvi del s e

Al l e

500

Sa nnti d, merkos tna d pi l ot

Al l e

200

Sa nnti d, dri ft i ga ngs a tt

Al l e

200

Pl a nl eggi ng og koordi neri ng (BK)

Al l e

500

Hol depl a s s er, ka rtl eggi ng

Al l e

250

Hol depl a s s er, tra fi ka nti nforma s jon

Al l e

600

Sa nnti d, l i nje 4 og 5

DRM

900

Rei s ega ra nti

Al l e

Sum mi dl er ti l bedre i nforma s jon om ruteti l budet
Sa l g og di s tri bus jon a v
bi l l etter

Utvi kl i ng a v weba ppl i ka s jon og utvi kl i ng a v netts i der

Utredni ng

Utredni ng bus s Kongs berg-Dra mmen

Nytt pri s - og s ones ys tem

Pri s /s one, utredni ng

500
3 650

Al l e

1 500

KBG, NEK, ØEK

350

Al l e

SUM

0

0

700
19 000

0

Anslag 2013

3. Forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken
Trase/tema

Delstrekning

Dra mmen s entrum
Bra gernes og Strøms ø

Strekning 1A:
Drammen sentrumTravbanen

Dra mmen s entrum Tra vba nen
Strekni ngs ti l ta k, fordel t fra
fel l es potter

Tiltak

Kommune

Bevilgning 2012

Bybrua - kjøremøns ter

DRM

750

Bybrua , oppgra deri nger - a v forta u, s ykkel fel t og kol l ekti vfel t
Dra mmen s ta s jon, s ykkel pa rkeri ng - s ykkel hus og utepa rkeri ng,
utredni ng og byggi ng.

DRM

6 000

4 000

DRM

2 200

1 800

Ny hol depl a s s s truktur Dra mmen, utredni ng og byggi ng

DRM

1 540

4 960

Innføri ng a v Akti v s i gna l pri ori teri ng i Ros enkra ntzga te/Ha uges gt.
Oppgra deri ng l a ngs tra s é og på hol depl a s s er i
Ros enkra ntzga te/Ha uges gt.
Strekni ngs vi s gjennomga ng a v tra s éer - hovedtra s e: utred BK,
deta l jni vå på ti l ta k, tra s e, hpl etc

DRM

2 400

2 400

DRM

1 800

2 800

DRM

Sum ti l ta k Dra mmen s entrum
Tra vba nen - Trå kka

Strekning 1B:
TravbanenKrokstadelvaMjøndalen

Trå kka - Mjønda l en s ta s jon

Strekni ngs ti l ta k, fordel t fra
fel l es potter

Bus s pri ori teri ng og ti l fa rts kontrol l i Vi nnes krys s et

NEK

250

Utredni ng a v bus s pri ori teri ng på Mjønda l s brua
Eta bl eri ng a v rundkjøri ng og ti l fa rts kontrol l i krys s et Mjønda l s brua - Fv
283
Sa ml epott for oppgra deri ng l a ngs tra s é og på hol depl a s s er på
s trekni ngen
Strekni ngs vi s gjennomga ng a v tra s éer - hovedtra s e: utred BK,
deta l jni vå på ti l ta k, tra s e, hpl etc

NEK

25

NEK

5000

NEK

1 000

NEK

Sum tra s éti l ta k Tra vba nen-Mjønda l en
Dra mmen s entrum

Strekning 2:
Tordenskiolds gate

300
14 990

475

300
6 575

475
1 650

DRM

1 650

La nges ga te - Rundtom

Ti l rettel egge for bus s i krys s et Ta mburgt - Knoffs gt
Gi bus s en mul i ghet for å kjøre rett over krys s et Tordens ki ol ds ga te x
Tel thus ga ta

DRM

2 000

DRM

2 000

Strekni ngs ti l ta k, fordel t fra
fel l es potter

Gi bus s en pri ori tet gjennom Rundtomkrys s et (Tel thus ga ta )
Strekni ngs vi s gjennomga ng a v tra s éer - hovedtra s e: utred BK,
deta l jni vå på ti l ta k, tra s e, hpl etc

DRM

300

Sum tra s éti l ta k Tordens kjol ds ga te

15 960

5 950

1 650
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Trase/tema

Delstrekning

Strekning 3:
Drm.sentr-Gulskogen

Tiltak
Eta bl ere ny tra s é m/ hol depl a s s er mel l om Konnerudga ta og
Gul s kogen

Kommune

Bevilgning 2012

Anslag 2013

DRM

2 000

1 000

2 000

1 000

Sum tra s éti l ta k Drm.s entrum-Gul s kogen

Strekning 4:
Kongsberg sentrum Gamle- grendåsen/
Gomsrud

Kongs berg s entrum
Ga ml egrendå s en og
Goms rud
Strekni ngs ti l ta k, fordel t fra
fel l es potter

Eta bl ere høys ta nda rd s ykkel pa rkeri ng på Knutepunkt Kongs berg

KBG

3 100

Bi dra g/ti l s kudd ti l byggi ng a v fel l es bruks krys s et Kons gberg
Utbedri ng a v tra s e og øvri ge ti l ta ks behov for s trekni ngen
Ga ml egrendå s en og Goms rud
Strekni ngs vi s gjennomga ng a v tra s éer - hovedtra s e: utred BK,
deta l jni vå på ti l ta k, tra s e, hpl etc

KBG

1 300

1 700

KBG

150

3 000

KBG

Sum tra s éti l ta k Kongs berg s entrum- ga ml egrends å s en-Goms rud

Strekning 5:
Lierstranda Drammen sentrum
(Strandveien)

Eri k Børres ens a l l e Bra kerøya
Li ers tra nda
Strekni ngs ti l ta k, fordel t fra
fel l es potter

300
4 850

4 700

Utrede bus s fel t i Tomtega ta - bus s fel t i nn mot rundkjøri ng Bra kerøya
Eta bl ere kol l ekti vfel t fra krys s et Li ers tra nda x Stra ndvei en ti l
rundkjøri ng på Bra kerøya

DRM

150

1 350

LIER

4 485

7 515

Si gna l pri ori teri ng a v bus s i krys s et Li ers tra nda x Ri ngeri ks vei en
Strekni ngs vi s gjennomga ng a v tra s éer - hovedtra s e: utred BK,
deta l jni vå på ti l ta k, tra s e, hpl etc

LIER

650

LIER

Sum tra s éti l ta k Li ers tra nda - Dra mmen s entrum

300
5 585

Innfa rts pa rkeri ng - byggi ng, s a ml epott

Al l e

Innfa rts pa rkeri ng

Lerberg, i nnfa rts pa rkeri ng

ØEK

0

ØEK

2 500

Knutepunkt utenfor

Da rbu, i nnfa rts pa rkeri ng
Ti l ta k Hokks und s ta s jon i nkl s ykkel pa rkeri ng, SIS mm. Pl a nl . Og
gjennomføri ng

ØEK

500

Gjennomga ng og utbedri ng a v fa rts humper i Bus kerudbyen

Al l e

500

Konnerud (bydel en) - s l uttføri ng a v kol l ekti vti l ta k, s a ml epott
Hol depl a s s oppgra deri ng i ny bus s tra s e mot Fjel l (Dra mmen) - ny tra s e
i Aus ta dvei en

DRM

1 000

DRM

1 000

Ki rkel i nna x Jos eph Kel l ers vei - utrede probl emer og l øs ni nger

LIER

100

Dra mmens vei en x Ei kervei en - utrede type l øs ni ng

KBG

100

Hegs brovei en - Ga tebruks pl a n Li erbyen
Sum i nnfa rts pa rkeri ng, ti l ta k l a ngs vi kti ge kol l ekti vl i njer og på
knutepunkt utenfor pri ori terte s trekni nger

LIER

1 000

Innfarts-parkering, s trekni ng
tiltak langs viktige
kollektivlinjer og på
knutepunkt utenfor
La ngs kol l ekti vl i njer
prioriterte
strekninger

SUM:

8 865

2 500

1 000

9 200

1 000

49 150

33 650

4. Tiltak for syklende og gående
Type tiltak
Samordning og koordinering av sykelsatsinga i
Buskerudbyen 2012 og 2013

Komplette anlegg på Sentra l e ruter/punkter i by
nøkkel -strekninger (<1km)

Sykkelparkering
Ski l ti ng a v a l l e
hoveds ykkel ruter
Bus kerudbyen

Legge bedre til rette
Sykkel ka rt Bus kerudbyen
for helårssykling

Dri ft og vedl i kehol ds pl a nhoveds ykkel -ruter
Bus kerudbyen

Hovedruter s entrum-

Utbedring hovedårer bol i gomr (<5km)

SUM:

Navn på tiltak

Kommune

Bevilgning

Pros jektl edel s e, koordi neri ng, økt s ykkel bruk i Bus kerudbyen

Al l e

1 000

Sykkel vei i ns peks jon på s entra l e punkter og s trekni nger i s entrum

DRM

700

C.O.Lunds ga te, s ykkel vei med forta u

DRM

500

Sykkel vei i ns peks jon på hovedruter i s entrums områ det.
Sykkel vei i ns peks jon på s entra l e punkter og s trekni nger i Mjønda l en
s entrum

KBG

1 100

NEK

100

GS-vei l a ngs Rå dhus ga ta s høyres i de, fra Rå dhus et og s ørover

NEK

1 800

Utbedre GS-l enke l a ngs Bruvei en
Sykkel vei i ns peks jon på s entra l e punkter og s trekni nger i Hokks und
s entrum

NEK

800

ØEK

200

Sykkel pa rkeri ng Hokks und s entrum

ØEK

900

Vegvi s ni ngs s ki l ti ng a v a l l e hoveds ykkel ruter Bus kerudbyen

Al l e

500

Oppda tere ka rt fra 2006

Al l e

500

Utredni ng a v dri ft- og vedl i kehol d for hel å rs s ykl i ng i Bus kerudbyen

Al l e

400

Fors terket dri ft og vedl i kehol d.

KBG

500

Utredni ng a v Ga ng og s ykkel bro i nord
Pl a nl eggi ng a v høys ta nda rd s ykkel vei Li erbyen – Dra mmen på den
ga ml e jernba netra s èen.

KBG

500

Li er

500

Forbedri ng a v da gens s ykkel vei Gul l a ug – Dra mmen
As fa l teri ng høys ta nda rds ti l rettel eggi ng a v s ykkel veg Li erbyen Dra mmen.
Utrede GS-vei l a ngs Dra mmens vei en fra Ryggkol l en mot Mjønda l en
s entrum, fv. 28

Li er

200

Li er

1 000

NEK

Anslag 2013

300
11 500

0
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5. Biltrafikkreduserende tiltak
Tema
Prioritering av besøkende framfor
arbeidsplassparkering
Oppfølging av parkeringsstrategi

Tiltak

Kommune

Bevilgning 2012

Mobi l i tets pl a nl eggi ng i utbyggi ngs s a ker - Kongs berg

KBG

250

Fei e for egen dør

Al l e

750

Vi dereutvi kl e a rbei det med pa rkeri ngs til tak i Bus kerudbyen
Ti l s kudd til å i nnføre beboerpa rkeri ng og utvi de
bol i gs onepa rkeri ngen i Dra mmen

Al l e

500

DRM

2 000

SUM:

Anslag 2013

3 500

0

Kommune

Bevilgning 2012

Anslag 2013

Al l e

600

Al l e

250

6. Informasjon og holdningskampanjer
Tema

Tiltak
Sykl e til jobben-a ks jon

Målrettede kampanjer for økt kollektiv- og sykkelbruk Aktiv på s kol evei en

Oppfølging av IKM

Aktiv på s kol evei -t i l l egg

Utgå r

0

Aks jon for økt s ykkel bruk i Dra mmen

DRM

200

Kol l ektivka mpa nje

Al l e

250

Løpende kommuni ka s jons a rbei d

Al l e

1 600

Fel l es a rea l og tra ns portpl a n

Al l e

1 000

Oppfølging av IKM: Strategisk kommunikasjon knyttet Info til knyttet til taks pl a n for 2012
til tiltak i 2012
Bus kerudbypa kke 2
Impl ementeri ng a v pa rkeri ngs pol i tikk

Al l e

100

Al l e

1 150

Al l e

SUM:

150
5 300

0

Anslag 2013

7. Felles kunnskapsgrunnlag, evaluering mv.
Tema
Felles kunnskapsgrunnlag
Evaluering

SUM:

TOTALT:

Tiltak

Kommune

Bevilgning 2012

Koordi neri ng og oppføl gi ng a v Bus kerudbypa kke 1

Al l e

1 000

Utvi kl i ng og pl a nl eggi ng a v Bus kerudbypa kke 2

Al l e

1 000

Eva l ueri ngs pros jekt tra fi kk- og res ul tatmå l i nger

Al l e

300
2 300

0

93 750

33 650
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