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Kjære innbygger i nedre eIker

“

Har du hørt om
Buskerudbyen?

Planlegging av morgendagens samfunn starter i dag.
Utfordringen er å legge tilrette for en planmessing utvikling av
bomiljøer, fritidsmuligheter, arbeids- og næringsområder i et
helhetlig perspektiv. Dette vil ha stor betydning for om vi kan
utvikle lokalsamfunn der det oppleves godt å vokse opp og bo.
Gjennom god planlegging kan vi derfor skape trivelige og velfungerende byer, tettsteder og bygder, redusere behovet for
å reise, og gjøre det mulig å reise mer miljøvennlig.

konkurransekraftig utvikling i vår felles bolig-, service- og
arbeidsmarkedsregion. Samarbeidspartnerne har laget et
forslag til felles areal- og transportplan for Buskerudbyen
2013-2023. Dette forslaget er nå ute på høring med høringsfrist 20. september, og som innbygger i Nedre Eiker har du
mulighet til å komme med dine merknader. Høringsinnspill
vil bli brukt til å gjøre planen enda bedre. Planen skal vedtas
i de fem kommunestyrene og fylkestinget mot slutten av året.

Ansvaret for areal- og transportpolitikken er spredt på
mange hender. Kommunene har ansvar for arealplaner,
tettstedsutvikling og parkeringspolitikk, fylkeskommunen
for kollektivtransport og fylkesveger, staten for stamveger,
riksveger og jernbane. Gjennom Buskerudbysamarbeidet
forsøker staten, fylkeskommunen og kommunene Lier,
Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg å samordne sine planer og virkemidler for en bærekraftig og

Mjøndalen 28. august 2012
På vegne av styringsgruppa for
areal- og transportplanarbeidet
Bent Inge Bye
Ordfører i Nedre Eiker
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Felles areal- og transportplan for

BUskerUdBYen

I dag bor det til sammen 152 000 mennesker i kommunene
Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg.
Om ti år vil det bo 36 000 flere mennesker i dette området,
som vi kaller Buskerudbyen.
Det er flott at vi blir flere. Det gir grunnlag for vekst og
utvikling, mer handels- og servicevirksomhet og mer liv
i byene og tettstedene. Men det vil også føre til større
belastning på vegnettet, redusert framkommelighet for
næringslivets transporter og økt press på arealbruken.
For å møte disse utfordringene har Buskerudbysamarbeidet – bestående av 10 samarbeidspartnere – laget
forslag til en felles areal- og transportplan. Målsettingene i
planen er å legge til rette for mer levende byer og tettsteder
der arbeidsplasser, boliger og sentrumsfunksjoner i større
grad samles i knutepunktene. Det gjør det lettere å legge
opp effektiv kollektivtransport, og kortere avstander
mellom funksjoner gjør det i større grad mulig å sykle og gå.
Befolkning
2012

Befolkning
2023

Befolkning
2040

Befolkningsvekst
2012-40

Lier

23 000

29 000

34 000

+11 000

Drammen

64 000

80 000

96 000

+32 000

Nedre Eiker

23 000

28 000

32 000

+9 000

Øvre Eiker

17 000

21 000

24 000

+7 000

kommune /
region

Kongsberg

25 000

30 000

34 000

+9 000

Buskerudbyen

152 000

188 000

220 000

+68 000

Tabell: Befolkningsutviklingen (SSB 2011)

Målet er derfor å:
• Doble andelen kollektivreisende med buss og tog
• Doble andelen syklende
• Øke andelen som går
• Redusere andelen reiser med privatbil med minst 10
prosentpoeng
For å få til dette må toget gå oftere, i hvert fall hver halvtime, slik at det blir enklere og mer fleksibelt å velge tog.
Vi vil gjøre det enklere å bytte fra buss, bil eller sykkel
til tog ved å sørge for bedre korrespondanse, flere innfartsparkeringer og gode og sikre sykkelparkeringer ved
stasjonene. I tillegg må vi gjøre det lettere å finne ut når
bussen eller toget går.
I Buskerudbyen er vi så heldige at vi har en toglinje
som strekker seg gjennom hele området vårt. Tog er et
effektivt og miljøvennlig reisemiddel, og kan frakte mange
passasjerer av gangen. Derfor foreslår vi i den nye arealog transportplanen hovedsakelig å konsentrere oss om
seks byer og tettsteder med togstasjon, og utvikle disse
til attraktive og levende stasjonsbyer, med både handel,
arbeidsplasser, boliger og kultur- og fritidstilbud.
Fem av stedene; Lierstranda, Drammen, Mjøndalen,
Hokksund og Kongsberg er det vi kaller regionale
utviklingsområder. Vestfossen er det sjette stedet, som er
omtalt som et lokalt utviklingsområde. Felles for dem alle
er at de oppfyller et sett med kriterier: De har potensiale for
såkalt flerfunksjonell sentrumsutvikling, det vil si at det er
muligheter for både boliger, arbeidsplasser og handels- og
servicevirksomhet, i tillegg til å ha jernbanestasjon.

Med 36 000 nye mennesker, følger et stort antall biler og
tilhørende bilreiser. Dersom vi ikke planlegger for denne
veksten, vil antall bilreiser øke med 28 % innen 2023.
Dette vil føre til mer kø på veiene, parkeringskaos og
mer forurensning både lokalt og globalt. Vi ønsker oss et
byområde som først og fremst er tilrettelagt for mennesker,
og ønsker derfor å gjøre det lettere for folk å velge kollektivtransport, sykkel eller beina framfor bilen.

Figur: Dagens reisevaner i Buskerudbyen (RVU 2009)
www.buskerudbyen.no

dette vIl vI

Hovedmål for areal- og transportplanen
Buskerudbyen skal utvikles til en bære- og konkurransekraftig
byregion av betydelig nasjonal interesse.
Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig.

transportsystemet skal være
effektivt og rasjonelt for alle
brukere.

vi vil derfor:

vi vil derfor:

•

•

Sikre næringslivet framkommelighet på vegnettet ved å
legge til rette for at private
reiser i større grad kan foregå
med andre transportmidler.

•

Det
kollektive
transportsystemet skal være samordnet, med effektive knutepunkter
og
parkeringsmuligheter for bil og sykkel.

•

•

Utnytte byggeområdene effektivt for å redusere presset
på det vakre natur- og kulturlandskapet og slik at de rike
frilufts- og jordbruksarealene
i Buskerudbyen forblir sammenhengende strukturer.
Utvikle et flerkjernet byområde
med knutepunkter langs jernbanen. Arbeidsplasser, boliger
og sentrumsfunksjoner skal
samles i knutepunkter. Med
flerfunksjonell arealbruk reduseres avstander mellom funksjoner og muliggjør i større
grad gåing og sykling. Mellom
knutepunktene
skal
det være mulig å reise
effektivt med kollektivtransport.
Redusere klimagass fra transportsektoren ved å legge
bedre til rette for alternativer
til privatbil og ved å gradvis
innfase biltrafikkreduserende
tiltak i takt med at alternativer
til privatbil utvikles.

•

Tog og buss skal få høyere
frekvens, kortere reisetid og
bedre kvalitet og slik at tilbudet er konkurransedyktig
med privatbil.

•

Det skal være attraktivt å gå
og sykle for alle.

•

Effektive løsninger for godstransport skal utvikles i et Østlandsperspektiv og slik at en
økende andel gods kan transporteres med tog eller båt.

det skal legges til rette for
attraktive byer og tettsteder
vi vil derfor:
•

Utvikle mer pulserende byer
og mer levende tettsteder
med arbeidsplasser, handel,
boliger, kulturopplevelser og
møteplasser og slik at det
blir markedsmessig grunnlag
for et mangfoldig og bedre
tjenestetilbud i hver kommune.

•

Utvikle mer konsentrerte byer
og tettsteder med regional attraksjonskraft og som er sterkt
integrert i et felles arbeids-,
bolig- og servicemarked på
Østlandet.

•

Legge til rette for et mangfoldig
boligtilbud og med kvaliteter
slik at alle, også barnefamilier
finner det attraktivt å bo i by.

•

Legge til rette for lek og strukturer som fremmer fysisk aktivitet.

•

Utvikle hensiktsmessige arealer til ulike typer næringsformål.

•

Ha fortetting med kvalitet og
med hensyn til stedets karakter.

Forslag til areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 – 23 ﬁnner du på www.buskerudbyen.no. Papirversjon kan
du få i servicetorgene i de fem rådhusene. Merknader til forslaget sendes elektronisk til post@buskerudbyen.no eller
som vanlig post til Buskerudbysamarbeidet, Rådhuset, 3300 Hokksund innen 20. september 2012.

www.buskerudbyen.no

Teknologi

store forandringer. Vil du se?

det Gode lIv
Når vi skal konsentrere boligbyggingen rundt jernbanestasjonene er vi opptatt av at fortettingen skal skje med
kvalitet. Det vil si at det må være grøntområder, rekreasjonsområder og luft mellom bygningene. Det skal se pent ut og
det skal være miljøvennlig.
Vi vil bevare de fine grøntområdene i Buskerudbyen,
derfor er det enda viktigere å konsentrere byggingen til

mindre arealer. Når man skaper kortere avstander mellom
hjem og arbeid, enten ved at man jobber i nærheten av
der man bor, eller ved at det blir effektivt å bruke kollektivtransport, da får man mer fritid. Denne fritiden kan man
enten bruke hjemme, eller i sentrum, der det er tilrettelagt
for handel, møteplasser, kulturtilbud og fysisk aktivitet.

Stasjonsoppusning Mjøndalen og Hokksund tilpasset økt togtilbud og som generator for tettstedsutvikling

Andre eksisterende jernbanestasjoner

Prioritert jernbanestrekning frem til 2023

Steinberg stasjon skal vurderes gjenåpnet
Ny stasjon Teknologipark etter 2023

Interkommunalt plansamarbeid Drammen–Lier vurderer stasjonsstruktur på strekningen Drammen–Lier

Ny stasjon Lierstranda

Prioritert jernbanestrekning etter 2023

Ny stasjon Gomsrud

Vegstrekninger som har vært forutsetninger for planen frem til 2023: E134 i Kongsberg, rv35 Hokksund og rv23 Lier.
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Buskerudbyen - Areal- og transportstrategi 2013–23
Prioriterte utviklingsområder

Kommunesenter og kollektivknutepunkt

Områder med både jernbanetilknytning og potensial for flerfunksjonell stedsutvikling (boliger, arbeidsplasser og sentrums
utvikling). Avgrensningene er prinsipielle. Nøyaktig avgrensninger av soner for boligvekst, arbeidsplassvekst og sentrumsvekst foretas ved revisjon av kommuneplanens arealdel.

www.buskerudbyen.no

Buskerudbyen
SSB tettstedsdatabase
Sentrumsfunksjoner
Tettstedsbebyggelse

0 1
2
Kilometer

N

Hva betyr dette for meg?
Innbyggerne i Buskerudbyen vil få lokale bysentrum
med mer liv og flere tilbud. Det skal bli enklere å parkere
for korte besøk i byen og enklere å reise kollektivt eller
sykle. For de som bosetter seg i byene, betyr det at det
blir gå- eller sykkelavstand til alt, og raskt og effektivt å
reise mellom byene i Buskerudbyen, eller innover mot
Oslo med toget.

Hva med oss som bor utenfor de foreslåtte utviklingsområdene?
Den enkelte kommune vil ivareta hele kommunen i sine
kommune- og arealplaner, og det vil fortsatt være rom
for noe utvikling også utenfor hovedutviklingsområdene.

Forslag til felles areal- og transportplan gjelder først og
fremst de mest folkerike områdene fra Lier til Kongsberg
og inneholder ikke strategier for tettsteder utenfor dette
“byområdet”.

Må vi slutte å kjøre bil?
Bilen vil fortsatt være det framkomstmiddelet som brukes
mest til persontransport, men for at vi ikke skal få en
region preget av kø, kaos og forurensning, må vi alle
kjøre litt mindre bil. Dette gjelder særlig til og fra jobben.
Dersom vi velger kollektivt, sykkel eller beina litt oftere,
blir det bedre plass og framkommelighet for de som må
kjøre. Dette gjelder for eksempel næringslivets transport
eller de som må kjøre langt for å komme til og fra barnehage.

Hva og hvorfor

BUskerUdBYen?
I Buskerudbyen har arbeidet med å utvikle framtidens løsninger allerede startet. Kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen, jernbaneverket, vegvesenet, kystverket og næringslivet har satt seg ved samme bord. Det gjør vi for å få felles
utvikling på tvers av kommunegrenser og organisasjoner.
I tillegg har vi fått penger fra Samferdselsdepartementet for å
få til strakstiltak, som flere bussavganger mellom Drammen,
Mjøndalen og Hokksund, bedre framkommelighet for busser
og flere pendlerparkeringsplasser. Vi legger også til rette for at
flere skal kunne sykle til jobben og skolen.
Vil du vite mer om hva vi allerede har gjort,
se www.buskerudbyen.no

Mål for areal-, transport- og klimautviklingen
i Buskerudbyen:
1. Buskerudbyen skal være et bærekraftig og konkurransedyktig byområde i Norge og et ledende område
for reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren.
2. Utbyggingsmønsteret skal være klimavennlig og arealeffektivt basert på prinsipper om en flerkjernet utvikling i
knutepunkter langs jernbanen og et kollektivtransportsystem
med bevaring av overordnet grønnstruktur og jordbruksområder.
3. Transportsystemet skal på en rasjonell måte, både for
personer og gods, knyttes til det flerkjernede byområdet,
sammen med Osloområdet og til utlandet.
4. Det klimavennlige transportsystemet skal være effektivt både for innbyggere og næringsliv, miljøvennlig med
kollektivtransport av høy kvalitet som grunnstamme, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.

Partnerne i Buskerudbyen er:
• Lier kommune
• Drammen kommune
• Nedre Eiker kommune
• Øvre Eiker kommune
• Kongsberg kommune

Mål om endring i transportmønster:

• Buskerud fylkeskommune
• Fylkesmannen i Buskerud
• Statens vegvesen region sør
• Jernbaneverket
• Kystverket Sørøst

Redusere reiser med privatbil og øke andelen kollektivreiser
og bruk av sykkel.
Fra den politisk vedtatte samarbeidsavtalen inngått av partnerne for 2010-2014.

www.buskerudbyen.no

Mjøndalen / krokstadelva
- hovedutviklingsområde i nedre eiker

Skissen viser Hermanns visjon for Mjøndalen. Hermann er gjennomgangsfigur i filmen som er laget
for å vise en fremtidsvisjon for Buskerudbyen, se filmen på www.buskerudbyen.no

Sentrum i Nedre Eiker som definert i kommuneplanen,
omfatter deler av Mjøndalen og deler av Krokstadelva. De
to områdene har ulike forutsetninger for videre utvikling.
Mjøndalen er kommunesenteret og har et variert tjenestetilbud og en kvartalstruktur som er et svært godt utgangspunkt for videre attraktiv tettstedsutvikling. Opprusting
av Mjøndalen stasjon vil kunne bli en viktig generator for
videre utvikling. Jernbanestasjonen gir gode forutsetninger
for å videreutvikle Mjøndalen som kommunens kollektivknutepunkt.
Innenfor sentrumsavgrensningen i Krokstadelva er det i
dag et variert bolig- og tjenestetilbud med stor handelsaktivitet. Kommunestyret har vedtatt planer for videreutvikling
av deler av sentrumsområdet som bl.a. omfatter handel,

boliger, kulturhus, badeland og store infrastrukturmessige
forbedringer. Planene vil innebære omfattende stedsutvikling og flomsikringstiltak i et sentralt område i Nedre
Eiker.
Flytting av E 134 vil kunne gi nye områder for spennende
utvikling av attraktive bolig- og næringsarealer mot elva.
Flomsikring er også nødvendig for å utvikle Mjøndalen og
deler av Krokstadelva. Det vil gradvis bli utviklet planer
som vi vise potensiale som ligger innenfor sentrum i
Mjøndalen og Krokstadelva. Kommunen opplever allerede
i dag at sentrumsområdene fremstår som attraktive med
gode kollektive transportforbindelser og stor investeringsvilje for bolig- og næringsutvikling.

www.buskerudbyen.no

MItt nedre eIker
samarbeidspartnere:

Kongsberg kommune

Øvre Eiker kommune

Nedre Eiker kommune

Drammen kommune

Lier kommune

Buskerud
Fylkeskommune

Fylkesmannen
i Buskerud

Jernbaneverket

Statens vegvesen
region sør

Kystverket Sørøst

Miljømerket trykksak. Utgiver: Buskerudbysamarbeidet. Stasjonsgata 24, Rådhuset, 3300 Hokksund
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... og se hva som
skjer i nedre eiker!

