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1 Forord
Denne rapporten oppsummerer uttalelsene til høringsutgaven Areal- og transportplan Buskerudbyen
2013-2023. Høringsutgaven av planen er datert 15. juni 2012, da Areal-, Transport- og Miljøutvalget
(ATM-utvalget) besluttet å legge planen ut på høring.
I ATM-utvalget, som er styringsgruppe på politisk nivå for Buskerudbysamarbeidet og for arbeidet
med areal- og transportplanen, møter de fem ordførerne i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og
Kongsberg, fylkesordfører, fylkesmannen i Buskerud, regionvegsjef for Statens Vegvesen Region Sør,
regionsjef for Kystverket Sørøst og plan-/utviklingsdirektør i Jernbaneverket Øst. Utvalget ledes av
ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen.
Høringsprosessen er administrativt ivaretatt av sekretariatet for Buskerudbysamarbeidet i tett
samarbeid med kommunene, fylkeskommunen og statsetatene.
Høringsperioden har vært på 10 uker, fra 4. juli til 20. september 2012.
Det har kommet mange høringsuttalelser. Mange har utvist stort engasjement og lagt mye arbeid i
uttalelsene og det har kommet mange gode innspill som har bidratt til å forbedre planen. Høringsuttalelsene viser at det er stor oppslutning om planforslaget. Som følge av høringen foreslås
høringsutgaven av planen å bli revidert på enkelte punkter. Revideringen innebærer en
kvalitetsheving av innholdet i planen, men ingen endringer i hovedstrategier.
Buskerudbysekretariatet
2. november 2012
Tore Askim
Prosjektsjef

Gun Kjenseth
Planfaglig rådgiver

Buskerudbysamarbeidet
Stasjonsgata 24
Rådhuset, 3300 Hokksund
post@buskerudbyen.no
www.buskerudbyen.no
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2 Hovedinntrykk etter høringen
I tillegg til de ti partnerne i Buskerudbysamarbeidet har 78 eksterne instanser og enkeltpersoner
kommet med uttalelser. Disse representerer et bredt spekter av interessenter. Hovedinntrykket er at
interessentene støtter at det lages en felles areal- og transportplan for området og i stor grad slutter
opp om de mål og strategier som er foreslått i planen.
Behandling av planforslaget hos de ti partnerne i Buskerudbysamarbeidet i høringsperioden viser at
hovedstrategiene i planen om at det meste av bolig- og næringsutvikling bør konsentreres til de seks
prioriterte utviklingsområdene Kongsberg, Hokksund, Mjøndalen, Drammen, Lierstranda og
Vestfossen har stor tilslutning. Men flere av kommunene ønsker å tydeliggjøre at de har lokalpolitisk
handlingsrom til også å ivareta utvikling av områder i kommunen som ligger utenfor de prioriterte
utviklingsområdene.
Det er stor enighet om strategiene for transportsystemet. En økende andel av personreisene skal
foretas med kollektivtransport, sykkel eller til fots. Andelen som skal reise kollektivt og med sykkel
skal dobles. Tog- og busstilbudet må bygges radikalt ut, det samme med omfang og standard på
sykkelveinettet. Dette er store investeringer som både de statlige etatene og kommunene er
bekymret for om de kan klare å gjennomføre. Her vil imidlertid tiltakene i Buskerudbypakke2 inkl.
finansiering kunne bidra til oppfølging av strategiene. Dette tydeliggjøres gjennom forslag om at
følgende tas inn: “I handlingsprogrammets kapitler 8-12 som omfatter utredninger og tilbudsforbedringer av transportsystemet, så forutsetter gjennomføring av tiltak her i stor grad etablering av
Buskerudbypakke2 og prioritering i Nasjonal transportplan 2014-23”.
Planen er utarbeidet som et frivillig plansamarbeid mellom alle de 10 partnerne og er en av
hovedoppgavene for Buskerudbysamarbeidet. Samarbeidsavtalen tilsier at det man enes om skal
være forpliktende for alle. For at eieforholdet til planen skal vare ved, vil det også være viktig at
rullering av handlingsprogram og senere rulleringer av planen følger de samme prosedyrer som er
brukt ved utarbeidelse av planen med bakgrunn i samarbeidsavtalen og tilleggsavtalen slik at det blir
en behandling i alle partnernes organer med krav om konsensus før handlingsprogrammet tas opp i
fylkestinget. Det foreslås en ny retningslinje til planen: “ Årlig revidering av handlingsprogrammet
skjer gjennom samarbeid mellom alle partnerne før politisk behandling i kommunene og
sluttbehandling i fylkeskommunen”.

2.1 Partnerne i Buskerudbysamarbeidet
Alle de ti partnerne i Buskerudbysamarbeidet slutter seg til anbefalingene i høringsutgave Areal- og
transportplan Buskerudbyen 2013-2023 med noen merknader.
Flere av kommunene peker på at planen må være tydeligere på at kommunene samtidig som de skal
iverksette planens hovedstrategi om fortetting og transformasjon i hovedutviklingsområdene må ha
handlingsrom til også å ivareta de områder i kommunen som ligger utenfor de prioriterte
utviklingsområdene. Det foreslås noen endringer under bl.a. kap 6.2.2 Mål for vekstandel for å
tydeliggjøre at det er kommunene som med utgangspunkt i lokale forhold skal konkretisere
strategiene nærmere i sitt planverk, og at det fortsatt vil være rom for å ivareta alle deler av
kommunen, men med en presisering av at bolig- og arbeidsplassvekst også utenfor de prioriterte
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utviklingsområdene bør skje ut fra et mål om å styrke eksisterende tettsteder og minimere
transportbehovet.
Fylkesmannen viser til at det er et stort potensiale for ytterligere fortetting i tettstedene i
Buskerudbyen. Det henvises til Naturmangfoldloven og Nasjonale mål om å ta vare på dyrka mark og
det understrekes at det er viktig at utviklingen planlegges i en retning som gir minst konflikter. Med
dette som bakgrunn foreslås at det ved rullering av planen gjøres en overordnet vurdering av
regional grøntstruktur, verdifull dyrka mark og viktige områder for biologisk mangfold for å få et best
mulig utgangspunkt for å vurdere utviklingen med lengre horisont.
Noen av kommunene er også opptatt av at biltrafikkreduserende tiltak ikke skal iverksettes før
kollektivtilbudet er etablert. For å ivareta disse merknadene foreslås det et nytt punkt i kap 8.1.1
Strategier for et fremtidsrettet og helhetlig transportsystemet: “ Innfasing av biltrafikkreduserende
tiltak skal skje i takt med at kollektivtilbudet utbygges”.
Forslag til Buskerudbypakke2 skal være klart i april 2013 som grunnlag for forhandlinger med Staten
om en endelig Buskerudbypakke2. Buskerudbypakke2 gir mulighet til å følge opp transportstrategiene i areal- og transportplanen. Flere av partnerne har pekt på at det kan oppstå ubalanse
dersom ikke både arealstrategiene og transportstrategiene i planen følges opp. Planen tar opp
avveiing mellom endret arealpolitikk og realisering av transporttiltak på side 17: “Denne ambisjonen
forutsetter at strategiene i planen gjennomføres og at staten stiller opp med økonomiske ressurser
slik at ambisjonen lar seg realisere”.

2. 2 Eksterne uttalelser
Til sammen har 78 instanser utenom partnerne uttalt seg. Det er nabokommuner, offentlige etater,
næringslivsorganisasjonene, de største interesseorganisasjonene på fylkesnivå og mange interesserte
enkeltpersoner. Mange gir honnør til det arbeidet som er satt i gang for å samordne areal- og
transportpolitikk i vårt område og sier planen har ambisiøse og framtidsrettede mål som det er viktig,
men vil kreve mye å følge opp.
Nabokommunene mener planen sier lite om forholdet til kommuner og regioner utover eget
område. På bakgrunn av disse uttalelsene foreslås det et nytt hovedmål 4 (side 15) med ordlyd: “Det
skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner med formål å
samordne felles strategier for å møte utfordringer innen arealutvikling og transportsystemet”. Flere
av nabokommunene også i Akershus, uttrykker at de følger areal- og transportarbeidet i
Buskerudbyen med stor interesse og ønsker nærmere samarbeid i det videre arbeidet.
Nabokommunene og flere andre som har uttalt seg, er opptatt av å få til sammenhengende og
koordinerte kollektivløsninger for å styrke hele denne delen av Osloregionen som en felles bolig- og
arbeidsplassmarkedsregion. Det foreslås derfor et nytt handlingspunkt der fylkeskommunen blir bedt
om å settes i gang et arbeid for å få etablert et samordnet pris- og sonesystem for området.
De største næringsorganisasjonene har gitt en samordnet uttalelse til planen der de understreker at
de ønsker planen som en regional plan med fylkeskommunen som regional planmyndighet. Det er av
overordnet betydning for næringslivet at det utarbeides helhetlige og forutsigbare regionale
arealplaner med transportløsninger som sikrer nødvendig næringsarealer for nåværende og
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fremtidig næringsvirksomhet med en lokalisering sett i forhold til vei og bane, som bidrar til
konkurransedyktighet. Næringslivet støtter ABC-metoden som verktøy for å plassere ny virksomhet
på rett sted ved nyetableringer, men er opptatt av at det gis rom for fleksibilitet for å ivareta den
enkelte virksomhets utvikling.
Næringslivet er videre opptatt av nødvendig struktur for godshåndtering og foreslår at det settes i
gang et arbeid med transportanalyser. Jernbaneverket har imidlertid sagt at det må gjøres en
bredere utredning av knutepunktstrukturen i Osloregionen før det tas endelig standpunkt til
lokalisering av kombiterminal. Det foreslås derfor at videre analyser av godsstrømmene i
Buskerudbyen avventer en slik utredning. Næringsinteresser innenfor skog, har stort behov for gode
transportårer og påpeker hvor viktig terminalen på Lierstranda er. Framtidig utvikling på Lierstranda
og Brakerøya avhenger av plassering av kombiterminal. Utvikling av Lierstranda vil bli gjennomført
gradvis over lengre tid slik at berørte bedrifter vil ha god tid til omstilling.
Bondelagene, naturvernforeningen, friluftsorganisasjonene støtter strategiene i planen, men er
bekymret for presset den høye befolkningsveksten vil gi på den gode matjorda i området, på natur og
friluftsområdene og på biologisk mangfold. De mener planen burde understreket sterkere at
jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat og er opptatt av at nasjonale målsettinger om økt
matproduksjon må gjenspeiles i Buskerudbyens arealdisponering ved at jordvern prioriteres høyt. For
en lengre utviklingshorisont er det viktig å få en bedre oversikt over regionale grøntstrukturer,
verdifull dyrka mark og viktige områder for biologisk mangfold. Det foreslås at dette gjøres i
forbindelse med rullering av planen.
Riksantikvaren og flere enkeltpersoner er opptatt av at fortetting må skje med kvalitet og ta hensyn
til stedenes historie, slik den preger bebyggelse, gatenett og byrom og bidrar til karakteren til det
enkelte sted.
Offentlig etater innenfor transportsektoren understreker betydningen av at kollektivtilbudet, og
spesielt togtilbudet, trappes opp slik at det kan underbygge de foreslåtte arealstrategier. Fra
enkeltpersoner kommer det forslag om sterkere satsing på buss, egne busstraseer og bybanekonsepter. Videre utvikling av evt. bybane eller lignende er et tema som foreslås tas opp ved rullering
av planen.
Det har også kommet mange gode forslag til hvordan en kan legge bedre til rette for sykling og gåing.
Disse forslagene tas med som forslag til tiltak i Buskerudbypakke1/ Buskerudbypakke2 og sendes
også over til den enkelte kommune.
Flere uttalelser etterlyser større fokus på miljøvennlig teknologi og elbilens plass i framtidens
transportmønster. Med bakgrunn i disse uttalelsene forslås det et nytt strategipunkt 8.1.2 Miljørettet
teknologi og et nytt handlingspunkt om tilrettelegging for miljørettet teknologi.
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2.3 Oppsummert forslag til endringer i plandokumentet
I dette kapittel oppsummeres de endringer som foreslås i høringsutgaven etter høringen. Sidehenvisninger relaterer seg til Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023 Høringsutgave datert
15. juni 2012. Dette innebærer at sidehenvisningene vil samsvare med det anbefalte planforslaget
datert 2. november 2012 fram til side 56, der tidligere kap 10 Handlingsprogram og planretningslinjer
nå er skilt i to kapitler 10 Planretningslinjer” og kap 12 Handlingsprogram.
Oppsummeringen under er delt i to. Først oppsummeres de endringer som forslås i planen med
bakgrunn i uttalelser og forhandlinger mellom partnerne i Buskerudbysamarbeidet. Som begrunnelse
for endringene vises til vurderinger som er gitt i kap 3 Sammendrag av uttalelser fra partnerne i
Buskerudbysamarbeidet med administrasjonens vurdering.
I kap. 2.3.1 oppsummeres de endringene som foreslås i planen med bakgrunn i eksterne
høringsuttalelser, begrunnelsen finnes her i kap. 4 Sammendrag av eksterne uttalelser med
sekretariatets kommentarer.
I kap 2.3.3 oppsummeres forslag i høringsuttalelsene som vurderes som utredingstema ved rullering
av planen.

2.3.1 Følgende endringer foreslås basert på uttalelser og forhandlinger mellom
partnerne i Buskerudbysamarbeid, for begrunnelse se kap 3.
Side 15 siste setning i delmål 3.2 på
“for buss” tilføyes tilslutt i siste setning og “det øvrige” tas ut slik at setningen blir: “…Vekst i alle
kommuner bør skje ved at boligutbygging, arbeidsintensiv næringsutvikling og offentlig virksomhet
lokaliseres ved knutepunkter langs jernbanen og kollektivtransportsystemet for buss”.
Side 16, andre kulepunkt. Her tilføyes setningen: Pendlerparkeringer skal sikre at områder i
Buskerudbyen med begrenset kollektivtilbud får effektiv overgangsmulighet til kollektive
transportmidler.
Side 17 – 3 Visjon, mål og delmål og side 34 – 7 Strategier for arealbruk:
Tredje prikkpunkt under Vi vil derfor på side 17 endres til: "Legge til rette for et mangfoldig botilbud
med kvaliteter som appellerer både til barnefamilier og andre grupper."
Formulering i sjette prikkpunkt på side 34 endres til; ”Mangfoldig boligtilbud med kvaliteter som
appellerer til alle grupper. Det er trygge og inspirerende lekeområder for de minste og grønne
strukturer som legger til rette for trivsel og fysisk utfoldelse”.
Side 25 Forslag til endring:
Siste setning mål for vekstandel omformuleres til: “Målet gjelder både samlet for alle kommunene og
for hver av kommunene”.
Side 25 – 6.2 Overordnet strategi fram mot 2023 endres slik:
Andre punkt under Mål for vekstandel: “Minst 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje
innenfor de prioriterte utviklingsområdene” strykes.
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Det foreslås slik tekst under den grønne målboksen (erstatter gammel tekst):
”Areal- og transportplanen skal legge til rette for endring i reisevaner slik at flere velger kollektivtransport, sykkel og gange, og at byer og tettsteder vokser og blir mer attraktive. For å oppnå dette,
må den forventede veksten i antall boliger og arbeidsplasser i størst mulig grad komme i de prioriterte
utviklingsområdene. Med utgangspunkt i lokale forhold, skal kommunene konkretisere denne
utviklingen i sitt planverk. Bolig- og arbeidsplassvekst utenfor de prioriterte utviklingsområdene skal
også skje ut fra et mål om å styrke eksisterende tettsteder og minimere transportbehovet.
I konsekvensutredningen til areal- og transportplanen og i arbeidet med KVU for Buskerudbypakke2
har det vært lagt til grunn at 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje innenfor de prioriterte
utviklingsområdene, jfr. Konsekvenser av planalternativer. Norconsult 2012.”.

Side 28 er det tatt inn et tillegg Solbergelva:
“Solbergelva har arealreserver og den videre utvikling bør konsentreres til en sentrumsdannelse med
nærservice for området. Utenfor det prioriterte utviklingsområdet i Nedre Eiker er Solbergelva og
Steinberg de stedene i kommunen med best potensiale for utvikling da de har et godt kollektivtilbud
som vil kunne styrkes ytterligere”.
Side 28 Omtale av Steinberg endres til:
Steinberg er i dag et eneboligområde med utviklingspotensialet. Steinberg stasjon må bygges om
dersom toget fortsatt skal stoppe her. “På bakgrunn av stasjonens trafikkgrunnlag og
utviklingspotensial, tas det i løpet av 2014 sikte på gjenåpning når nødvendige tiltak er gjennomført.
En gjenåpning av stasjonen forutsetter enighet med lokale myndigheter om en styrking av
trafikkgrunnlaget ved fortetting og utbygging i gang- og sykkelavstand fra stasjonen” (Kilde: Forslag
til statsbudsjett 2013).
Side 39 – 7.3.1 Strategi for næringsvekst og – lokalisering. Forslag til endring:
I boksen ”Slik gjør vi det” endres første kulepunkt om A-virksomhet fra ”skal lokaliseres” til ”skal
søkes lokalisert”. Tilsvarende endres tredje kulepunkt om C-virksomheter fra ”skal lokaliseres” til
”skal søkes lokalisert”.
Her endres teksten i andre avsnitt etter Slik gjør vi det ved at “Buskerudbyen” byttes ut med
“kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg og evt. andre kommuner, og
“byområdet” byttes ut med “kommunene” for å tydeliggjøre at hele kommunen er med.
Side 40 – 7.4 Boligutvikling og – vekst og side 59 – 6. Boligutvikling og – vekst. Forslag til endring:
Kulepunkt 3 sløyfes.
Kulepunkt 4: Nye boligområder søkes utviklet i gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunkt og
sentrumsområder.
Kulepunkt 5: Uregulerte boligområder som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan og ikke
følger strategiene for boligutvikling i denne planen vurderes på nytt ved revisjon av kommuneplanen.
Under Slik gjør vi det boksen tilføyes følgende tekst: “For Lier kommune vil det ta tid før utbygging av
Lierstranda kan komme i gang. Fram til da vil Lier kommunes utbyggingsbehov måtte dekkes av de
andre utbyggingsområdene i kommuneplan 2009 – 2020, jfr. side 31”.
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Side 42 Forslag til endring:
På side 42 under 8.1.1 Strategier for et fremtidsrettet og helhetlig transportsystemet foreslås et nytt
punkt under Vi vil utvikle: “ Innfasing av biltrafikkreduserende tiltak skal skje i takt med at
kollektivtilbudet utbygges”.
Side 43 Forslag til endring:
8.2.4 Stasjonsstruktur der de to siste setningene endres til:
“Ny grunnrute for togtrafikken på Østlandet og innsetting av nytt togmateriell og sikkerhetskrav som
gjelder utforming av plattformer og stasjoner fører til at enkelte mindre stasjoner må legges ned. Fra
ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned. I Buskerudbyen gjelder
dette Skollenborg i Kongsberg kommune. I forbindelse med sikkerhetsutbedring må Steinberg i Nedre
Eiker kommune bygges om dersom toget fortsatt skal stoppe her. Dette innebærer at stasjonen vil
være midlertidig ubetjent. På bakgrunn av stasjonens trafikkgrunnlag og utviklingspotensial, tas det i
løpet av 2014 sikte på gjenåpning når nødvendige tiltak er gjennomført. En gjenåpning av stasjonen
må forutsette enighet med lokale myndigheter om en styrking av trafikkgrunnlaget ved fortetting og
utbygging i gang- og sykkelavstand fra stasjonen” (Klide: Forslag til statsbudsjett for 2013).
Side 44 under Slik gjør vi det strykes punkt 4 om Steinberg.
Side 50: Det føyes til en setning i andre kulepunkt i Vi vil -boksen:”; herunder også tilrettelegging for
pendlerparkering.
Side 50: Tilsvarende i Slik gjør vi det boksen, nytt kulepunkt: Det skal legges til rette for
pendlerparkering / innfartsparkering med gode overgangsmuligheter til kollektivtransport.
På side 50 strykes avsnittet: Regjeringen har i klimameldingen (St.meld. 21 2011-2012) varslet at den
vil etablere lovhjemmel for å innføre parkeringsavgift på privat grunn. Buskerudbyen vil vurdere å
være pilotområde for uttesting av parkeringsavgift på privat grunn, med sikte på å stimulere til
sentrumshandel i prioriterte utviklingsområder.
Side 51 – 55 kapittel 9 Virkninger av planen skrives om, se plandokument datert 2.11.12.
Side 56 vil følgende tekst være introduksjon til Planretningslinjene som nå blir eget kapittel atskilt
fra handlingsprogrammet:
Planretningslinjer er retningsgivende og veiledende for etterfølgende planlegging. Retningslinjene gir
uttrykk for hensyn det er viktig å ivareta for at strategier skal ha ønsket virkning. Ved slik
tydeliggjøring gjennom retningslinjer er intensjonen at oppfølging av planen skal bli enklere for
samarbeidspartnerne i Buskerudbysamarbeidet.
Det ligger til grunn at alle eksisterende nasjonale og regionale retningslinjer og planer også gjelder.
Etterfølgende planretningslinjer er spesielt relevante å følge opp i forhold til de målsettinger som er
definert for areal- og transportpolitikken i Buskerudbyen.
Side 56: Tilsvarende vil følgende tekst være introduksjon til Handlingsprogrammet som nå blir et
nytt kapittel i planen:
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En regional plan etter plan- og bygningsloven skal ha et handlingsprogram som rulleres årlig. Mange
av strategiene i areal- og transportplan forutsetter at partnere i Buskerudbysamarbeidet og andre
følger opp og gjennomfører tiltak i planen. Gjennom handlingsprogrammet tydeliggjøres det hvordan
oppfølging skal skje i tillegg til ordinær virksomhet, prioritering av tiltak i årsbudsjetter og vedtak av
enkeltsaker. En regional plan har liten hensikt hvis den ikke følges. Forpliktelsen gjelder både for
kommuner, statlige organer og fylkeskommunen selv.
Årlig revidering av handlingsprogrammet skjer gjennom samarbeid mellom alle partnerne før politisk
behandling i kommunene og sluttbehandling i fylkeskommunen.
Når det gjelder handlingsprogrammets kapitler 8-12 som omfatter utredninger og tilbudsforbedringer
av transportsystemet så forutsetter gjennomføring av tiltak her i stor grad etablering av
Buskerudbypakke2 og prioritering i Nasjonal transportplan 2014-23.
Sidene 56-63 i handlingsprogrammet: Når det gjelder Ansvarlig erstattes ”Buskerudbyen” med
”Partnerne i Buskerudbysamarbeidet” gjennomgående.
Side 56 endres P1.1 til: Prioriterte utviklingsområder
Nøyaktig avgrensning av prioriterte utviklingsområder i den enkelte kommune skal fremgå av kart
(gjerne et temakart) som en del av kommuneplanen. Det skal avmerkes prioritert sone for boligvekst,
prioritert sone for arbeidsplassvekst og prioritert sone for etablering av sentrumsfunksjoner
(sentrumsområde). Avgrensningene skal følge prinsipper angitt i felles areal- og transportplan for
Buskerudbyen, men det kan gjøres lokale tilpasninger ut fra lokale forhold. Det skal utarbeides
konkrete mål for bolig- og arbeidsplassvekst innenfor prioriterte utviklingsområder.
Side 57 endres H2.2. til: Lokale strategier for prosjektutvikling i prioriterte utviklingområder
Det skal utarbeides lokale strategier for prosjektutvikling i prioriterte utviklingsområder med konkret
vurdering av et bredt spekter av virkemidler som kan stimulere offentlige og private aktører til å
iverksette transformasjon og fortetting. Blant annet skal det inngå en kartlegging av eierstrukturer og
interessentanalyse for de mest aktuelle områder for fortetting og transformasjon. Ansvarlig:
Kommunene i samarbeid med andre partnere i Buskerudbysamarbeidet. Tidshorisont: 2013-15
avhengig av lokale forhold.
Side 57 endres P2.2 til: Sentrumsplaner for egne kvalitetskriterier
For sentrumsområdene skal sentrumsplaner utarbeides eller vurderes revidert med sikte på å
stimulere til prosjektutvikling private og offentlige aktører til realisering av prosjekter.
Kvalitetskriteriene, i form av bestemmelser og retningslinjer, skal ivareta en fornuftig balanse mellom
ønsket om høy arealutnyttelse og krav til omgivelseskvalitet.
Side 57 endres H2.3 til: Felles kompetansestøttende tiltak
Gode eksempler på attraktiv tettstedsutvikling, sentrumsutvikling og virkemiddelbruk, fra Drammen
og andre byer skal gi støtte i det lokale utviklingsarbeidet med kvalitetskriterier og utvikling av lokale
strategier for prosjektutvikling m.v. Ansvarlig: Partnerne i Buskerudbysamarbeidet. Tidshorisont:
2013-14.
Side 57 strykes P3.1-3 og erstattes av et nytt handlingspunkt H3.2:
H3.2 Revisjon av kommuneplanens arealdel
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Ved revisjon av kommuneplanens arealdel skal kommunene definere hvor ulike typer handel tillates
etablert i kommunen, jfr. kategorier i gjeldende fylkesdelplan. Ansvarlig: Kommunene. Tidshorisont:
2013-15.
Side 58 endres H4.1 til: Nye næringsområder for C-virksomheter
Det skal etableres et felles prosjekt som oppfølgende aktivitet til denne plan, og med formål å
identifisere nye næringsområder for C-virksomheter. Ansvarlig: Partnerne i Buskerudbysamarbeidet.
Tidshorisont: 2013.
Side 58 strykes P4.1
I P4.2 – P4.4 endres “skal” til “skal søkes”.
Side 58 Det lages to nye handlingspunkt:
H4.3 Revisjon av kommuneplanens arealdel
Ved revisjon av kommuneplanens arealdel skal man for eksisterende næringsområder med større
udisponerte arealreserver påse at strategier for næringslokalisering i denne plan følges.
Kommuneplanens arealdel skal her gjelde foran eldre reguleringsplaner i næringsområdene. Ny
politikk for næringslokalisering skal gjelde ny virksomhetsetablering. Eksisterende virksomheter i
næringsområdene skal gis utviklingsvilkår i tråd med gjeldende reguleringsplaner/gjeldende
kommuneplan. Ansvarlig: Kommunene Tidshorisont: 2013-2014
H4.4 ABC-prinsippet kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlaget skal oppgraderes og det skal utarbeides eksempler på hvordan ABC-prinsippet
kan anvendes i kommuneplanarbeidet. Dette som støtte til hvordan kommunenes konkretisering og
oppfølging av planretningslinjene. Ansvarlig: Kommunene i Buskerudbysamarbeidet Tidshorisont:
2013-2014
Side 59 P6.1 får en tilføyelse:
“….boliger i ulike prisklasser. Muligheter for transformasjon og fortetting med kvalitet skal søkes
gjennomført før nye områder tas i bruk”.
Side 59 foreslås at P6.2-4 sammenstilt i nytt P6.2: Utvikling og regulering av boligområder
Nye boligområder skal søkes utviklet i gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunkt og
sentrumsområder. Uregulerte boligområder som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan
og ikke følger strategiene for boligutvikling i denne planen vurderes på nytt ved revisjon av
kommuneplanen
Side 59 endres H7.1 til: KVU for Buskerudbypakke2
Statens vegvesen skal fullføre KVU for Buskerudbypakke2 som grunnlag for statens beslutning om
prioritering av en helhetlig transportpakke. Ansvarlig: Statens vegvesen. Tidshorisont: 2012-13.
Side 59 endres H7.2 til: Mulighetsstudie
Mulighetsstudie / finansieringsanalyse skal gjennomføres som grunnlag for økonomivurderinger av
Buskerudbypakke2; herunder ulike konsepter for bompenger med / uten tidsdifferensiering. Ansvarlig:
Statens vegvesen. Tidshorisont: 2012- februar 2013.
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Side 59 endres H7.3 til: Regionalt / lokalt forslag til en Buskerudbypakke2
Regionalt / lokalt forslag til en Buskerudbypakke2 inkludert forslag til helhetlig finansiering skal
utarbeides som grunnlag for prinsippvedtak om trafikantbetaling og som grunnlag for forhandlinger
med Samferdselsdepartementet om innhold i en endelig samferdselspakke. Ansvarlig: Partnerne i
Buskerudbysamarbeidet. Tidshorisont: 2012- april 2013.
H7.4: Forhandlinger om Buskerudbypakke2
Endelig Buskerudbypakke fremforhandles mellom staten og kommunene/ fylkeskommunen etter at
den statlige KVU-prosessen er ferdig. Ansvarlig: Statens vegvesen, Jernbaneverket og andre partnere
i Buskerudbysamarbeidet. Tidshorisont: 2013-14.
H8.1 Utredning om dobbeltspor Drammen – Gulskogen
Dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen er nødvendig for å få etablert halvtimesfrekvens til
Hokksund. Det skal redegjøres for muligheter og kostnader for etablering av dobbeltspor mellom
Drammen og Gulskogen, inkludert ev. tiltak på Gulskogen stasjon. Ansvarlig: Jernbaneverket.
Tidshorisont: 2013
H8.2 Stasjonsopprusting Hokksund og Mjøndalen
Det skal igangsettes stasjonsopprutsingsprosjekt med utredning av stasjonsopprusting av Hokksund
og Mjøndalen stasjon, inkludert vurdering av gode kryssingsmuligheter av jernbanesporene.
Stasjonsutviklingen også ved Drammen og Kongsberg stasjon må videreføres; bl.a. med utvikling av
gode forbindelseslinjer og omlegging av nødvendige signalanlegg. Ansvarlig: Jernbaneverket i
samarbeid med kommunene og andre relevante aktører. Tidshorisont: 2013 – 15.
H8.3 Utredning og etablering av Gomsrud stasjon
Det skal utredes muligheter og kostnader for etablering av Gomsrud stasjon med god forbindelse til
Teknologiparken. Ansvarlig Jernbaneverket og Kongsberg kommune i samarbeid med relevante
aktører. Tidshorisont 2013.
Side 60 lyder nytt punkt H8.5: Sikkerhetsutbedring Steinberg stasjon
I forbindelse med sikkerhetsutbedring må Steinberg i Nedre Eiker kommune bygges om dersom toget
fortsatt skal stoppe her. Dette innebærer at stasjonen vil være midlertidig ubetjent. På bakgrunn av
stasjonens trafikkgrunnlag og utviklingspotensial, tas det i løpet av 2014 sikte på gjenåpning når
nødvendige tiltak er gjennomført. En gjenåpning av stasjonen må forutsette enighet med lokale
myndigheter om en styrking av trafikkgrunnlaget ved fortetting og utbygging i gang- og
sykkelavstand fra stasjonen. Ansvarlig: Jernbaneverket. Tidshorisont: 2013-14.
Side 60 lyder punkt H8.6: Utredning av togtilbud i et lengre tidsperspektiv
Det skal utredes om det på lengre sikt kan etableres et IC-tilbud til / fra Kongsberg med stopp på
Hokksund, Mjøndalen og evt. andre knutepunkt, i tillegg til lokaltogtilbud. I utredningen skal det
redegjøres for nødvendige tiltak for å ev. etablere et slikt tilbud; herunder arealbehov til fysiske
løsninger ved stasjoner, dobbeltspor / kryssinger og til togstalling.
Ansvarlig: Jernbaneverket i samarbeid med alle partnere i Buskerudbysamarbeidet. Tidshorisont:
2013-14.
Side 60: Punkt H8.7 strykes.
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Side 61 H9.1 Kollektivtransportplan for Buskerud
Kollektivtransportplan for Buskerud med anbefalte strategier er vedtatt. Den vil senere bli fulgt opp
med et eget handlingsprogram og hvor tiltak som gjelder Buskerudbyen bør samordnes med
strategier og tiltak i felles areal- og transportplan for Buskerudbyen. Ansvarlig: Buskerud
fylkeskommune. Tidshorisont: 2013.
Side 61 endres H9.2 noe, til: Buskerudbypakke1
Det foreligger tiltakspakke med handlingsprogram i Buskerudbypakke1 som redegjør for konkrete
tiltak som skal iverksettes i perioden fram til og med 2013. Ansvarlig: Partnerne i
Buskerudbysamarbeidet. Tidshorisont: 2012-13.
Side 61 endres H9.3 til: Buskerudbypakke2
Løpende utredningsarbeid med kvalitetsforbedrende tiltak er under utredning og iverksettes av
Buskerud fylkeskommune og Brakar. Tidshorisont: Løpende. På lengre sikt, ved en etablert
Buskerudbypakke2, vil forslag til tilbudsendringer fra Brakar / Buskerud fylkeskommune også bli
gjenstand for prosess i Buskerudbyens organer før tiltak iverksettes. Dette endrer ikke på de formelle
ansvarsforhold for kollektivtrafikk, men uttrykker forventninger til prosess ved en etablert
Buskerudbypakke2. Ansvarlig: Brakar / Buskerud fylkeskommune og andre partnere i
Buskerudbysamarbeidet. Tidshorisont: 2012-2023.
Side 61 strykes H9.4. – kommer ny H9.4 Bestillingsruter
Side 61 endres P9.1 til: Prioriterte utviklingsområder
I kommuneplanen skal kollektivtransportens hovedtraseer kartfestes (ikke alle linjer, men linjer der
det kan oppstå kapasitetsproblemer i vegnettet, gjerne på et temakart). På disse strekningene skal
aktuelle fremkommelighetstiltak i vegnettet beskrives for den enkelte kommune. Det skal være
enighet mellom kommune og Buskerud fylkeskommune / Brakar om hvilke traseer som skal
kartfestes.
Side 61 erstattes gammel P9.3 pg P.9.5 med ny P9.3: Tilrettelegging for bussbetjening
Nye utbyggingsområder som skal tas inn i kommuneplanen skal ha en planbeskrivelse eller
konsekvensutredning som viser hvordan området kan betjenes med kollektivtransport.
Planmyndigheten skal på grunnlag av dette vurdere arealbehov til infrastruktur og og/eller plankrav
for å sikre området muligheten for et godt kollektivtilbud.
Side 62 endres H10.2 til: Samordning av planer for tettstedsutvikling, infrastrukturutvikling og
flomsikring
Framtidig trase for E 134 vil i Mjøndalen ha store konsekvenser for mulighetene for tettstedsutvikling.
Denne problemstillingen krever i stor grad samordning på tvers av ansvarlige myndigheter (bl.a. også
NVE) og bør vurderes spesielt; inkludert program for gjennomføring av anbefalt vegløsning og
eventuelt midlertidige løsninger for infrastruktur i området (både veg og jernbane) skal inngå i
utredningsarbeidet. Ansvarlig: Statens vegvesen i samarbeid med berørte kommuner. Tidshorisont:
2013-14.
Side 62 strykes H10.3 og det lages en ny H10.3 med følgende tekst:
Framtidig trase og standard for E134 mellom Drammen og Kongsberg
Det skal gjennomføres en utredning av E134 sin fremtidige trase og standard mellom Drammen og
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Kongsberg. Oppgaven skal koordineres med H 2.4.
Ansvarlig: Statens vegvesen i samarbeid med berørte kommuner. Tidshorisont: 2013-14
Side 62 endres H12.1 til: Buskerudbypakke1 og tilbudsforbedring
Tiltak iverksettes i tråd med handlingsplanen i Buskerudbypakke1 fram til og med 2013. Ansvarlig:
Partnerne i Buskerudbysamarbeidet. Tidshorisont: 2013
Side 62 endres H12.2 til: Lokale gåstrategier
Det skal utvikles lokale gåstrategier for det enkelte prioriterte utviklingsområde. Ansvarlig:
Kommunene. Tidshorisont: 2013-14.
Side 63 endres H12.3 til: Buskerudbypakke2
Tilrettelegging får økt gåing skal vurderes å være ett av de prioriterte tiltaksområdene med
finansiering gjennom Buskerudbypakke2. Ansvarlig: Partnerne i Buskerudbysamarbeidet.
Tidshorisont: 2013-14.
Side 62 endres P11.1 til: Viktige hovedruter for sykkeltrafikken
Ved revisjon av kommuneplanen, skal viktige forbindelsesårer for sykkeltrafikken være kartfestet
(gjerne på temakart).
Side 63 endres P13.1 til: Parkeringsstrategier skal innarbeides i kommuneplanen
Parkeringsstrategier i planen bør legges til grunn for kommunens utforming av parkeringspolitikk.
Nye parkeringsnormer skal innføres senest ved revisjon av kommuneplanens arealdel.
Side 63 Nytt punkt: H13.3 Pendlerparkering
Tilrettelegging for pendlerparkering bør være et tiltak som inngår i Buskerudbypakke2. Ansvarlig:
Partnerne i Buskerudbysamarbeidet. Tidshorisont 2013-14.
Side 63 Forslag til endring: Nye retningslinje under ny overskrift 14 Samarbeid:
P14.1 Prosess for revisjon av handlingsprogrammet
Årlig revidering av handlingsprogrammet skjer gjennom samarbeid mellom alle partnerne før politisk
behandling i kommunene og sluttbehandling i fylkeskommunen.
P14.2 Prosess ved uenighet om tolkning av innhold i areal- og transportplanen
Ved ev. senere uenighet om tolkninger av innhold i areal- og transportplan for Buskerudbyen skal
partnerne, når situasjonen krever det, tre sammen for å søke å etablere en felles forståelse av
planens innhold før ev. ordinære prosedyrer etter plan- og bygningsloven benyttes.

2.3.2 Forslag til endringer i planen på bakgrunn av eksterne høringsuttalelser
Side 15 Nytt Hovedmål 4: “Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner
og regioner med formål å samordne felles strategier for å møte utfordringer innen arealutvikling og
transportsystemet”.
Jfr. uttalelser fra dok 19 Sande kommune, dok 21 Asker kommune, dok 76 Svelvik kommune, dok 92
Oslo kommune, dok 93 Modum kommune, dok 94 Bærum kommune.
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Side 16 under 3.3.2 tilføyelse til andre prikkpunkt under Vi vil derfor
Det kollektive transportsystemet skal være helhetlige og samordnet, med effektive knutepunkt,
parkeringsmuligheter for bil og sykkel og sømløse informasjons- og billetteringssystemer.
Jfr. uttalelser dok 19 Røyken kommune, dok 21 Asker kommune, dok 76 Svelvik kommune, dok 92
Oslo kommune, dok 93 Modum kommune, dok 94 Bærum kommune og dok 18 Renate Madsen,
se også hytt handlingspunkt H7.5.
Side 29 Beskrivelsen av Darbu suppleres med
“Det er satt av et 800 mål stort næringsareal ved eksisterende avkjøring til E134 beliggende ca. 1
kilometer unna Darbu stasjon”.
Jfr. uttalelse dok 69 Fiskum grendeutvalg.

Side 42 Forslag til ny strategi 8.1.2 Miljøvennlig teknologi
8.1.2 Miljøvennlig teknologi
Økt bruk av miljøvennlig teknologi i transportmidler og nye digitale informasjons- og
kommunikasjonsformer kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser og redusere behovet for
persontransport. Det sterke teknologimiljøet i Buskerudbyen er en viktig pådriver i dette arbeidet.
Vi vil:
 Legge til rette for bruk av miljøvennlige biler og busser
 Ta i bruk informasjons- og kommunikasjonsløsninger slik at transportsystemet i større grad
optimeres
 Ta i bruk informasjons- og kommunikasjonsløsninger som stimulerer til samkjøring, bildeling etc.
 Lage gode overganger mellom individuell og kollektiv transport med god informasjon, elektronisk
booking og betaling av parkering, lading og kollektivtransport slik at mange av de som velger å
sette seg i bil fases over på kollektivtrafikk.
Jfr. uttalelse dok 17 Electric Mobility Norway, dok 24 Runar Botnar Totland og dok 23 Nedre Eiker
kommune.
Side 46 Tilføyes” inkludert ny nedføringsvei til Darbu” i andre kulepunkt slik; “E 134 DamåsenSaggrenda gjennom Kongsberg inkludert ny nedføringsvei til Darbu.”
Jfr. Uttalelse dok 69 Fiskum grendeutvalg
Side 59 Kommer et nytt handlingspunkt H7.6:
H7.6 Tilrettelegging for miljørettet teknologi i transportsektoren
Det skal vurderes å gi støtte til og / eller igangsette oppfølgende prosjekter i samarbeid med
relevante aktører i regionen og nasjonalt med sikte på å legge til rette for å ta i bruk miljørettet
teknologi i transportsektoren, herunder elbil. Ansvarlig: Partnerne i Buskerudbysamarbeidet.
Tidshorisont: 2013-14
Jfr. Uttalelse dok 17 Electric Mobility Norway, dok 24 Runar Botnar Totland og dok 23 Nedre Eiker
kommune.
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Side 59 Kommer et nytt handlingspunkt H7.5:
H7.5 Samordnet pris- og sonesystem for kollektivtransporten
Det settes i gang et arbeid for å få etablert et samordnet pris- og sonesystem som inkluderer
kommunene i Buskerudbyen, nedre Buskerud, Akershus og Oslo.
Ansvarlig: Buskerud Fylkeskommune / Brakar. Tidshorisont: 2013-2014 .
Jfr uttalelser dok 19 Røyken kommune, dok 21 Asker kommune, dok 76 Svelvik kommune, dok 92 Oslo
kommune, dok 93 Modum kommune, dok 94 Bærum kommune.
Side 61 Kommer et nytt handlingspunkt H9.5:
H9.5 Bestillingsruter
Det vurderes å etablere bestillingsruter og/eller anropstyr kollektivtilbud for områder utenfor mer
tettbebygde strøk i de 5 kommunene i Buskerudbyen. Ansvarlig: Buskerud Fylkeskommune.
Tidshorisont: 2013-2014.
Jfr uttalelser dok 44 Janine Duun, dok 50 Berit Fischer og dok 57 Solveig Borgevad.

2.3.3 Oppsummert forslag som tas med til rullering av planen


For en lengre utviklingshorisont er det viktig å få en bedre oversikt over regionale grøntstrukturer,
verdifull dyrka mark og viktige områder for biologisk mangfold. Det foreslås at dette gjøres i
forbindelse med rullering av planen.
Jfr uttalelser dok 86 Fylkesmannen i Buskerud, dok Buskerud Bondelag, dok 81 Lier Bondelag, dok
66 Øvre Eiker Bondelag og Nedre Eiker Landbrukslag, dok 84 Buskerud Naturvernforbund og dok
87 Drammen og Oplands Turistforening, dok 59 Ole Oppen, Sidrig Mogan og Peter A. Ravn.



Forslagene om at egne kollektivtraseer bør komme langt tydeligere frem i planen og at
hovedtraseer må nedtegnes vurderes til å være en jobb som må gjøres fram til neste rullering av
planen.
Jfr uttalelser dok 23 Nedre Eiker kommune, dok 84 Buskerud Naturvernforbund, dok 45 Ulla
Nordgaarden, dok 68 Tron Myren, dok 39 Egil Håvardsrud, dok 64 NHO Transport avd. Buskerud.



Ved rullering av areal- og transportplanen bør arealbehov for større regionale idrettsanlegg
vurderes/synliggjøres.
Jfr uttalelse dok 82 Norges idrettskrets, Buskerud



Ved rullering av planen vurderes om del av FV 40 gjennom Kongsberg by i
Buskerudbysammenheng.
Jfr uttalelse dok 96 Kongsberg kommune
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3. Sammendrag av uttalelser fra Buskerudsamarbeids partnere med
administrasjonens vurdering
Alle partnerne slutter seg til anbefalingene i høringsforslaget. Partnerne har ved sin behandling
kommet med presiseringer og forslag til endringer. Etter drøftinger og forhandlinger mellom
partnerne er det enighet om følgende vurderinger og forslag til endringer. Disse kan oppsummeres i
følgende punkter, delvis relatert til planens kapittelinndeling.

3.1 Rammebetingelser
Alle partnerne utenom Øvre Eiker vedtok høsten 2011 at de ønsket at planen skal vedtas som en
regional plan med tilleggsavtale om vedtaksprosessen. Underveis i prosess har Øvre Eiker akseptert
at forberedelsene legges opp etter flertallets ønske om en regional plan og forutsatt at
tilleggsavtalen undertegnes og gjøres gjeldende. I formannskapsmøte 24.10.2012 ga Øvre Eiker
kommune sin tilslutning til at Areal og transportplan for Buskerudbyen 2013 – 2023 kan sluttbehandles som en regional plan.
En regional plan skal når den er vedtatt, legges til grunn for regionale organers virksomhet og for
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket. Planen medfører ikke absolutte forpliktelser
av rettslig art. Den er imidlertid et grunnlag for å reise innsigelser til kommunale planforslag for de
myndigheter som blir berørt og har innsigelseskompetanse. Det viktige er at alle berørte
myndigheter har som sitt mål at planen skal gjennomføres. Det betyr at planen også vil være et
innspill til statlig planlegging og et grunnlag for videre tiltak, budsjetter og enkeltvedtak.
Planen er utarbeidet som et frivillig plansamarbeid mellom alle de 10 partnerne og er en av
hovedoppgavene for Buskerudbysamarbeidet. Samarbeidsavtalen tilsier at det man enes om skal
være forpliktende for alle. For at eieforholdet til planen skal vare ved vil det også være viktig at
rullering av handlingsprogram og senere rulleringer av planen kan følger de samme prosedyrer som
er brukt ved utarbeidelse av planen med bakgrunn i samarbeidsavtalen og tilleggsavtalen slik at det
blir en behandling i alle partnernes organer med krav om konsensus før handlingsprogrammet tas
opp i fylkestinget. Det foreslås en ny retningslinje til planen P14.1. Det foreslås også en ny retningslinje om hvordan evt. senere uenighet om tolkning av planens innhold skal håndteres, P14.2. Disse
punktene tas også inn i tilleggsavtalen.
Side 63 Forslag til endring
Ny retningslinje under ny overskrift 14 Samarbeid:
P14.1 Årlig revidering av handlingsprogrammet skjer gjennom samarbeid mellom alle partnerne før
politisk behandling i kommunene og sluttbehandling i fylkeskommunen.
P14.2 Ved ev. senere uenighet om tolkninger av innhold i areal- og transportplan for Buskerudbyen
skal partnerne, når situasjonen krever det, tre sammen for å søke å etablere en felles forståelse av
planens innhold før ev. ordinære prosedyrer etter plan- og bygningsloven benyttes.

3.2 Overordnet strategier (kap 6)
Øvre Eiker er opptatt av å kunne videreføre sin satsing på stedsutvikling ved rullering av
kommuneplanen, og mener målet om at en så raskt som mulig skal etablere en situasjon der 80 % av
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befolkningsveksten skal komme i definerte sentrumsområder i Hokksund og Vestfossen, vil bety en
utfordring når dette skal gjennomføres samtidig som Øvre Eiker kommune skal opprettholde
kommuneplanens mål om utvikling i alle deler av kommunen. Øvre Eiker er en stor landkommune
hvor bare den delen av kommunen som ligger langs kollektivaksene kan betraktes som by. Områder
som Hakavik, Ormåsen, Skotselv og Bingen vil i all fremtid mangle et akseptabelt kollektivtilbud og
kan derfor ikke regnes som en del av Buskerudbyen. Ønsker å utvikle, i moderat grad, også disse
områder av kommunen. En slik forsiktig utvikling vil aldri bli noen trussel mot utviklingsområdene. En
tydelig presisering av et slikt lokalt handlingsrom er en forutsetning for Øvre Eikers tilslutning til
planen.
Lier mener planen må ivareta behov for vedlikeholdsbygging i andre deler av kommunen slik at
skoler og annet tjenestetilbud kan opprettholdes. Planen må ikke avskjære mulighetene for fortsatt
boligvekst og næringsutvikling i kommunen frem til en utvikling av fjordbyen kommer i gang. Dette
kan best skje ved at allerede planavklarte utbyggingsområder opprettholdes og bygges ut tidlig i
planperioden.
Kongsberg sier boligutviklingsprogrammet må ha en tidshorisont utover 2023 og for Kongsberg
dimensjonerer boligbehovet for 40 000 innbyggere. Det forutsettes at boligutviklingsprogrammet tar
høyde for at fortettingspotensialet ikke realiseres så raskt som ønskelig og at boligutviklingsprogrammet dekker til en hver tid etterspørsel og behov. Markedsforhold må vektlegges. Ved
avgrensing av soner for bolig- og arbeidsplassvekst må planen tilpasses lokale forhold. For avgrensing
av sone for boligvekst, forutsetter Kongsberg at det er sykkelavstand som legges til grunn og at det er
sentrum og Teknologiparken som er målpunkt. For avgrensing av sone for arbeidsplassvekst (Aarbeidsplasser) forutsettes at Teknologiparken inngår.
Nedre Eiker sier utbyggingsmønsteret skal baseres på prinsipper om en flerkjernet utvikling i
knutepunkter langs jernbanen og kollektivtransportsystemet for buss. Ny boligbebyggelse skal ha
som målsetting å fordele 70/30 mellom leiligheter og eneboliger / tomannsboliger / rekkehus, og
hovedvekten av leilighetsutbyggingen i Nedre Eiker skal skje innenfor kommuneplanens
sentrumsavgrensinger.
Drammen har ingen spesielle merknader.
Jernbaneverket mener planforslaget viser en fremtidig miljøvennligsatsing og som vil kreve betydelig
satsing på kollektivtransport og sterk grad av fortetting i sentrale byområder og knutepunkt.
Fylkesmannen i Buskerud påpeker at planarbeidet tar utgangspunkt i de fem kommunenes samlede
areal med hovedfokus på byområdene mellom Drammen og Kongsberg. Anbefalt strategi er
begrenset til et antall prioriterte utviklingsområder, men vil også innebære visse begrensninger på
omfanget av utviklingen i andre deler av kommunene. Omtalen av planavgrensningen bør strammes
opp i planen slik at det ikke oppstår rom for tolkninger av planens virkeområde.
Statens vegvesen etterlyser en klarere visuell framstilling av analyseområdet for å unngå
misforståelser. Det refereres videre til at fordelingen 80/20 % innenfor/utenfor kjerneområdene har
vært drøftet uten at det er dokumentert at denne fordelingen innebærer en reell endring av
utbyggingsmønster i den enkelte kommune. Gradvis innføring av denne fordelingen fram mot 2023
innebærer også at det vil ta lang tid før virkningene av endret strategi oppnås
Kystmerket har ingen spesielle merknader til denne delen av planen.
Administrasjonens vurdering:
Uttalelsene tolkes slik at partnerne slutter seg til hovedstrategien i planen om at arealbruken i større
grad må styres mot konsentrasjon (fortetting og transformasjon) og mot transport- og arealbesparende lokalisering av funksjoner. For å konkretisere dette nærmere foreslår planen at så mye
som mulig av etablering av nye boliger og arbeidsplasser, så raskt som mulig skal skje innenfor
planens seks prioriterte utviklingsområder; Lierstranda, sentrale deler av Drammen, Mjøndalen (inkl.
sentrumsområde i Krokstadelva), Hokksund, Vestfossen, kompaktbyen Kongsberg.
Noen av kommunene er bekymret for om de får til en utvikling som beskrevet over og om de samtidig
vil ha mulighet til å ivareta områder i kommunen som ikke ligger så sentralt. Kommunene skal
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gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel og boligprogrammer foreta en ytterligere presisere av
strategiene i areal- og transportplanen gjennom:


Foreta en geografisk avgrensning av de prioriterte utviklingsområder basert på innholdet i felles
areal- og transportplan jmf. retningslinje P1.1. Kommunene vil da ta hensyn til lokale forhold.
Dette gjelder prioritert sone for boligvekst, prioritert sone for arbeidsplassvekst og avgrensning
av sentrum. De prioriterte utviklingsområdene består følgelig både av sentrumsområder, og
omkringliggende områder for arbeidsplassvekst og boligvekst.



Fastlegge endelige mål for vekst. I planforslaget er det slått fast i retningslinje 1.1 at kommunene
selv skal definere endelige mål for vekst i de prioriterte utviklingsområder. Dette kan først skje
etter at kommunene har definert geografisk avgrensning og etter at det foreligger mer presise
data for historisk vekst i de prioriterte utviklingsområdene. Dette sammen med mer lokal
kunnskap om markeds- og gjennomføringsmuligheter vil være grunnlag for fastsettelse av
realistiske mål for vekst i de prioriterte utviklingsområder – denne fastleggelsen skal legge til
grunn de mer generelle målene i planen om å få til så mye vekst som mulig så raskt som mulig i
disse områdene.

Det foreslås endringer på side 25 under kap 6.2.2 Mål for vekstandel for de seks utviklingsområdene.
Hovedmålsettingen er fortsatt at så mye som mulig av etablering av nye boliger og arbeidsplasser
skal så raskt som mulig skje innenfor planens 6 prioriterte utviklingsområder. Målet gjelder både for
kommunene samlet og for hver av kommunene. Målsettingen om at minst 80 % av bolig- og
arbeidsplassveksten skal skje innenfor de prioriterte utviklingsområdene er tatt ut. Det vises i stedet
til at 80 % er et tall som er lagt til grunn ved konsekvensutredningen og i KVUBuskerudbypakke2, og
det vil være viktig å nå et slikt tall i løpet av planperioden for at planen skal bidra å nå de mål som er
satt.
For å tydeliggjøre kommunenes handlingsrom er teksten under målboksen endret slik at det kommer
bedre fram at det er kommunene som med utgangspunkt i lokale forhold skal konkretisere
strategiene nærmere i sitt planverk, men med en presisering av at bolig- og arbeidsplassvekst også
utenfor de prioriterte utviklingsområdene bør skje ut fra et mål om å styrke eksisterende tettsteder og
minimere transportbehovet. Det er også tatt inn et tillegg i planretningslinje P1.1 om at det kan
gjøres lokale tilpasninger ut fra lokale forhold.
Når felles areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 - 2023 er vedtatt som regional plan vil
regionale myndigheter legge denne til grunn for sine uttalelser til kommunenes revidering av
kommuneplanens arealdel. Når kommunene har vedtatt revidert arealdel av kommuneplanen i tråd
med felles areal- og transportplan, vil det foreligge en juridisk bindende arealpolitikk som forvaltning
etter PB-loven skal følge. Det er først på dette tidspunkt at Fylkesmannens saksbehandling i
enkeltsaker kan forholde seg til den endrede arealpolitikken som er nedfelt i revidert kommuneplan.
Nedre Eiker kommune sier i første punkt i sin merknad at “Utbyggingsmønsteret skal baseres på
prinsipper om en flerkjernet utvikling i knutepunkter langs jernbanen og kollektivtransportsystemet
for buss”. De prioriterte utviklingsområdene er også de viktigste bussknutepunktene i de fleste
kommunene, bl.a. Nedre Eiker. Som det er vist til over er det foretatt endringer i teksten på side 25 og
i planretningslinje P1,1 for å tydeliggjøre at det vil være rom for vekst også andre steder enn prioritert
utviklingsområde og at det er kommunene som med utgangspunkt i lokale forhold, skal konkretisere
denne utviklingen i sitt planverk. Bolig- og arbeidsplassvekst utenfor de prioriterte
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utviklingsområdene skal også skje ut fra et mål om å styrke eksisterende tettsteder og minimere
transportbehovet med bil. Solbergelva og Steinberg vil tilfredsstille planen på dette punktet. Det er
derfor tatt inn en endring på side 28 under 6.3.2 Mjøndalen – Hovedutviklingsområde i Nedre Eiker:
“Solbergelva har arealreserver og den videre utvikling bør konsentreres til en sentrumsdannelse med
nærservice for området. Utenfor det prioriterte utviklingsområdet i Nedre Eiker er Solbergelva og
Steinberg de stedene i kommunen med best potensiale for utvikling da de har et godt kollektivtilbud
som vil kunne styrkes ytterligere”. Det er også tilføyd “for buss” tilslutt i siste setning i delmål 3.2 på
side 15: “…Vekst i alle kommuner bør skje ved at boligutbygging, arbeidsintensiv næringsutvikling og
offentlig virksomhet lokaliseres ved knutepunkter langs jernbanen og kollektivtransportsystemet for
buss”.
Side 25 Forslag til endring i planen:
Andre punkt under Mål for vekstandel: “Minst 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje
innenfor de prioriterte utviklingsområdene” strykes.
Det foreslås slik tekst under målet:
”Areal- og transportplanen skal legge til rette for endring i reisevaner slik at flere velger kollektivtransport, sykkel og gange, og at byer og tettsteder vokser og blir mer attraktive. For å oppnå dette,
må den forventede veksten i antall boliger og arbeidsplasser i størst mulig grad komme i de prioriterte
utviklingsområdene. Med utgangspunkt i lokale forhold, skal kommunene konkretisere denne
utviklingen i sitt planverk. Bolig- og arbeidsplassvekst utenfor de prioriterte utviklingsområdene skal
også skje ut fra et mål om å styrke eksisterende tettsteder og minimere transportbehovet.
I konsekvensutredningen til areal- og transportplanen og i arbeidet med KVU for Buskerudbypakke2
har det vært lagt til grunn at 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje innenfor de prioriterte
utviklingsområdene”.

Side 28 Forslag til endring i planen:
Det er tatt inn en endring på side 28 under 6.3.2 Mjøndalen – Hovedutviklingsområde i Nedre Eiker:
“Solbergelva har arealreserver og den videre utvikling bør konsentreres til en sentrumsdannelse med
nærservice for området. Utenfor det prioriterte utviklingsområdet i Nedre Eiker er Solbergelva og
Steinberg de stedene i kommunen med best potensiale for utvikling da de har et godt kollektivtilbud
som vil kunne styrkes ytterligere”.
Side 15 Forslag til endring i planen:
Det tilføyes “for buss” tilslutt i siste setning og “det øvrige” tas ut slik at setningen i delmål 3.2 på side
15 blir: “ Vekst i alle kommuner bør skje ved at boligutbygging, arbeidsintensiv nærings-utvikling og
offentlig virksomhet lokaliseres ved knutepunkter langs jernbanen og kollektivtransportsystemet for
buss”.
Side 56 endres P1.1 til: Prioriterte utviklingsområder
Nøyaktig avgrensning av prioriterte utviklingsområder i den enkelte kommune skal fremgå av kart
(gjerne et temakart) som en del av kommuneplanen. Det skal avmerkes prioritert sone for boligvekst,
prioritert sone for arbeidsplassvekst og prioritert sone for etablering av sentrumsfunksjoner
(sentrumsområde). Avgrensningene skal følge prinsipper angitt i felles areal- og transportplan for
Buskerudbyen, men det kan gjøres lokale tilpasninger ut fra lokale forhold. Det skal utarbeides
konkrete mål for bolig- og arbeidsplassvekst innenfor prioriterte utviklingsområder
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Øvre Eiker mener formuleringen i siste setning på side 25 i Mål for vekstandel i de prioriterte
utviklingsområdene “Målet gjelder både samlet for Buskerudbyen og for hver av kommunene" må
endres da en slik formulering reduserer handlefriheten i områdene utenfor Buskerudbyområdet.
Administrasjonens vurdering:
Det er kommunene som er forvaltere av arealpolitikken og det er kommunene som gjennom revisjon
av kommuneplan og boligprogram nærmere skal definere avgrensning av utviklingsområdet, hvor
stor bolig- og arbeidsplassveksten i disse områdene skal være og hvor raskt det kan skje. Det synes
derfor mest hensiktsmessig at resultatene måles på det nivå som har definisjonsmyndighet. Samtidig
er det viktig at kommunene samarbeider for å lære av hverandre, utvikler gode utviklingsrettede
tiltak og felles målesystem for å følge arealutviklingen over tid både i den enkelte kommune og alle
kommunene samlet. Innholdet i formuleringen beholdes men endres til:
Side 25 Forslag til endring:
Siste setning mål for vekstandel omformuleres til: “Målet gjelder både samlet for alle kommunene og
for hver av kommunene.”

3.3 Strategier for arealbruk (kap 7)
Attraktiv by og tettstedsutvikling
Øvre Eiker. Side 17/34: formuleringen om at alle ALLE skal finne det attraktivt å bo i by, er sannsynligvis velment, men uheldig. En mulig ny formulering kan være: "Legge til rette for et mangfoldig
botilbud av høy kvalitet som appellerer både til barnefamilier og andre grupper."
Administrasjonens vurdering:
Formuleringen var knyttet til ønske om god stedskvalitet i tettsteder, ikke å utelukke alternative
preferanser for bosted.
Side 17 og 34 Forslag til endring:
Formingen på side 17 endres slik Øvre Eiker foreslår med en liten endring: "Legge til rette for et
mangfoldig botilbud med kvaliteter som appellerer både til barnefamilier og andre grupper."
Formulering på side 34 endres til; ”Mangfoldig boligtilbud med kvaliteter som appellerer til alle
grupper. Det er trygge og inspirerende lekeområder for de minste og grønne strukturer som legger til
rette for trivsel og fysisk utfoldelse”.
Øvre Eiker. Side 37: 2. Kulepunkt "..... og som svekker sentrums attraktivitet" bør endres til " som
svekker sentrums attraktivitet". Det betyr at "og" fjernes slik at det bare er tiltak som svekker
sentrum man er kritisk til.
Administrasjonens vurdering:
Det viktige er her at det skal vurderes hvordan nye prosjekter og utvikling vil virke inn på
hovedutviklingsområdene, og at det noen ganger kan være behov for å si at prosjektet heller bør
legges til de prioriterte utviklingsområdene eller at det ikke bør gjennomføres fordi det vil svekke
sentrums attraktivitet. Det foreslås ingen endring.
Senterstruktur, handel og service
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Øvre Eiker ønsker færre retningslinjer og mener at spesielt retningslinjene under senterstruktur,
handel og service kan omgjøres til handlingspunkt i påvente av fylkeskommunenes revidering av
fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur.
Administrasjonens vurdering:
Det er viktig for oppfølging av strategiene i planen at kommunene ved revisjon av kommuneplanene
definerer hvor plasskrevende varer tillates etablert i næringsområder i kommunene. Etter
forhandlinger i Buskerudbysamarbeidets organer er det enighet om å stryke retningslinjene og
erstatte disse med et nytt handlingspunkt. Ut fra en helhetsvurdering vil et slikt nytt handlingspunkt
ivareta forpliktelsene til oppfølging av strategiene i planen.
Side 57 Forslag til endring
P3.1-3 strykes og erstattes av et nytt handlingspunkt H3.2:
H3.2 Revisjon av kommuneplanens arealdel
Ved revisjon av kommuneplanens arealdel skal kommunene definere hvor ulike typer handel tillates
etablert i kommunen, jfr. kategorier i gjeldende fylkesdelplan. Ansvarlig: Kommunene. Tidshorisont:
2013-15.
Næringsvekst og - lokalisering
Nedre Eiker. Planforslaget legger til grunn at næringsvekst og -lokalisering skal skje etter prinsippet
om rett virksomhet på rett sted, det såkalte ABC-prinsippet. Rådmannen mener at dette på langt nær
er en ferdig gjennomført diskusjon og vil ikke anbefale at dette prinsippet nå legges til grunn men at
det drøftes videre i andre generasjons areal og transportplan.
Øvre Eiker. Side 39: Avsnitt 7.3.1. Her blir ikke behovet for arbeidsplasser i tettsteder utenfor BBBaksen godt nok ivaretatt.
Administrasjonens vurdering:
Det er reist spørsmål om behov for at ABC-prinsippet legges til grunn (Nedre Eiker), side 39 strategi
for næringsutvikling og - lokalisering og se P4.2 – P4.5 på side 58. Øvre Eiker er redd disse
retningslinjene ikke vil ivareta behovet for arbeidsplasser i tettsteder utenfor utviklingsområdene i
tilstrekkelig grad. ABC-metoden er et planleggingsverktøy for å lokalisere virksomheter slik at det tas
hensyn til virksomhetens transportbehov samtidig som en legger til rette for gode vilkår for
trafikkavvikling og tar hensyn til målsettinger om å minimere det samlede transportbehovet. Det
legges opp til at det er kommunene som gjennom sitt kommuneplanarbeid skal gjøre vurderinger av
hvilke virksomheter som kan tillates i hvilke næringsområder.
Med å jobbe med utvikling av næringsområdene på denne måten vil kommunene være med å gi mer
forutsigbare rammer for næringslivet. En slik prosess vil også være med å gi bedre oversikt samlet
sett i regionen over hvilke typer næringsområder vi har, hvordan de er utnyttet og hvilke behov
virksomhetene i regionen har. Dette er et nødvendig arbeid for å identifisere mulige
transformasjonsområder i sentrumsområdene og et viktig grunnlag for å gå videre med et felles
prosjekt i regi av Buskerudbysamarbeidet med formål å identifisere nye næringsområder for Cvirksomheter. Dette siste arbeidet er det svært viktig å komme raskt i gang med, sier rådmannen i
Drammen i sin saksframstilling til bystyret, dels med tanke på å få frigjort sentrumsnære arealer i
Drammen (og øvrige kommuner) som i dag benyttes til plass- og transportkrevende virksomhet, og
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dels med tanke på å tilrettelegge for et variert og levedyktig næringsliv i hele regionen. Det foreslås
ingen vesentlige endringer i planforslaget.
At “A-virksomheter (arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter) skal lokaliseres til
sentrumsområder i prioriterte utviklingsområder og helst nær kollektivknutepunkt” er et prinsipp som
er viktig for at utviklingsområdene skal få tilstrekkelig vekst også i arbeidsplasser. Dette er også
viktig for å redusere behovet for bilbruk til/fra jobb. Formuleringene ellers utelukker ikke lokalisering
av B-virksomheter i eksisterende næringsområder utenfor de prioriterte utviklingsområdene. Eller ”Cvirksomheter” i alle deler av kommunen med hovedveger med tilstrekkelig kapasitet.
Hvorvidt “skal” skal endres til “bør” er det ulik mening om. Under behandlingen av forslagene i
Buskerudbysamarbeidets organer er det også foreslått “skal søkes/søkes” som alternative
formuleringer. Dette endrer ikke substansielt på innholdet i strategien. En retningslinje er i
utgangspunktet retningsgivende, ikke bindende. “Skal” signaliserer tydeligere at planfaglige
vurderinger må gjøres i hvert enkelt tilfelle. Det kan forstås som for absolutt om det står ”skal”. Det
forslås ingen endringer i teksten, bortsett fra at “skal” endres til “skal søkes”. Etter forhandlinger i
Buskerudbysamarbeidets organer foreslås det at retningslinje P4.1 styrkes og at det opprettes to nye
handlingspunkt H4.3 Revisjon av kommuneplanens arealdel og H4.4 ABC-prinsippet
kunnskapsgrunnlaget.
I teksten på side 39 som starter med “Partnerne i Buskerudbysamarbeidet bør vurdere å etablere et
utvidet samarbeid om utvikling og profilering av Buskerudbyen som attraktivt sted for
virksomhetsetablering. En felles næringsportal for Buskerudbyen / evt annen geografisk avgrensning
bør vurderes etablert….” Erstattes “Buskerudbyen” med “kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker,
Øvre Eiker, Kongsberg og evt andre kommuner” og “byområdet” erstattes med kommunene. Evt.
andre kommuner tas med på bakgrunn av uttalelser fra Svelvik, Sande og Røyken om samarbeid ut
over Buskerudbyområdet.
Side 39 Forslag til endring:
I boksen ”Slik gjør vi det” endres første kulepunkt om A-virksomhet fra ”skal” til ”skal søkes”.
“Buskerudbyen” byttes ut med “kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg og
evt. andre kommuner, og “byområdet” byttes ut med “kommunene” for å tydeliggjøre at hele
kommunen er med.
Side 57 forslag til endring:
P4.1 strykes. I P4.2 – P4.4 endres “skal” til “skal søkes”.
Det opprettes to nye handlingspunkt.
H4.3 Revisjon av kommuneplanens arealdel
Ved revisjon av kommuneplanens arealdel skal man for eksisterende næringsområder med større
udisponerte arealreserver påse at strategier for næringslokalisering i denne plan følges.
Kommuneplanens arealdel skal her gjelde foran eldre reguleringsplaner i næringsområdene. Ny
politikk for næringslokalisering skal gjelde ny virksomhetsetablering. Eksisterende virksomheter i
næringsområdene skal gis utviklingsvilkår i tråd med gjeldende reguleringsplaner/gjeldende
kommuneplan. Ansvarlig: Kommunene Tidshorisont: 2013-2014
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H4.4 ABC-prinsippet kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlaget skal oppgraderes og det skal utarbeides eksempler på hvordan ABC-prinsippet
kan anvendes i kommuneplanarbeidet. Dette som støtte til hvordan kommunenes konkretisering og
oppfølging av planretningslinjene. Ansvarlig: Kommunene i Buskerudbysamarbeidet Tidshorisont:
2013-2014
Boligutvikling og – vekst
Øvre Eiker. Side 40: Slik gjør vi det. Kulepunkt 3 og 5 tar ikke hensyn til at deler av kommunen ligger
utenfor Buskerudbyen. Vi ønsker bl.a. annet boligfelt i Skotselv og Hakavik. Formuleringene i
kulepunktene begrenser vår handlefrihet i områdene utenfor BB.
Lier. Side 59: planretningslinjene P.6.2 Må tas bort, gir for lite handlingsrom for boligbygging utenfor
BB området.
Nedre Eiker foreslår at P6.2 tas ut fordi den er uforutsigbar for innbyggerne. Prinsipper bør gjelde
vurdering av nye areal. P6.3 tas tu fordi den er for detaljert og rigid krav til kommuneplanprosessen.
Og P6.4 tas ut fordi vurderinger inngår allerede i ordinære planprosesser.
Administrasjonens vurdering:
Byggeområder som i lang tid har vært avsatt til boligområder i kommuneplanen uten at det er
iverksatt detaljregulering blir vurdert på nytt ved kommuneplangjennomgang. Kommunene i
Buskerudbyen slutter opp om målsettingene for Buskerudbysamarbeidet om at utbyggingsmønster
og transportsystem skal være klimavennlig, transportsystemet skal være effektivt og rasjonalt for alle
brukere og det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner. Dette må gi
føringer for hvordan kommunen skal bruke sitt handlingsrom og de virkemidler de rår over.
Kommuneplanene skal ivareta alle deler av kommunen, men for å få til en bolig- og arbeidsplassutvikling som bygger opp under et godt kollektivtilbud må kommunene ha oppmerksomhet mot
og legge ressurser i å få til den ønskede utvikling i de prioriterte utviklingsområdene. Lier er i en
spesiell situasjon da det for er en uavklart plansituasjon for hovedutviklingsområdet Lierstranda, det
foreslås derfor at det presiseres i forbindelse med dette punktet at Liers utbyggingsbehov må dekkes
av de andre utbyggingsområdene i kommuneplan 2009 – 2020 fram til utbygging på Lierstranda kan
komme i gang. Kulepunktene på side 40 og tilhørende retningslinjer er detaljerte. Det foreslås at
kulepunktene på side 40 endres og at planretningslinjene side 59 under P6.1 for en tilføyelse og P6.24 slås sammen til en retningslinje.
Side 40 forslag til endring:
Side 40 under Slik gjør vi det – strategi for boligutvikling og – vekst:
Kulepunkt 3 sløyfes.
Kulepunkt 4: Nye boligområder søkes utviklet i gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunkt og
sentrumsområder.
Kulepunkt 5: Uregulerte boligområder som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan og ikke
følger strategiene for boligutvikling i denne planen vurderes på nytt ved revisjon av kommuneplanen.
Under Slik gjør vi det boksen tilføyes følgende tekst: “For Lier kommune vil det ta tid før utbygging av
Lierstranda kan komme i gang. Fram til da vil Lier kommunes utbyggingsbehov måtte dekkes av de
andre utbyggingsområdene i kommuneplan 2009 – 2020, jfr side 31”.
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Side 59 P6.1 for en tilføyelse:
“….boliger i ulike prisklasser. Muligheter for transformasjon og fortetting med kvalitet skal søkes
gjennomført før nye områder tas i bruk”.
Side 59 P6.2-4 sammenstilt i nytt P6.2: Utvikling og regulering av nye boligområder
Nye boligområder skal søkes utviklet i gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunkt og
sentrumsområder. Uregulerte boligområder som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan
og ikke følger strategiene for boligutvikling i denne planen vurderes på nytt ved revisjon av
kommuneplanen.
Grønnstruktur
Fylkesmannen viser til Lov om forvaltning av naturens mangfold som omhandler hvilke miljørettslige
prinsipper for offentlig beslutningstaking som skal legges til grunn for arealplanlegging etter annet
lovverk. Som en del av det videre planarbeidet må det derfor redegjøres for prinsippene i §§ 8-12 i
naturmangfoldloven. Miljøverndepartementets veileder til Naturmangfoldloven kap. II kan gi
nærmere informasjon. Det er et nasjonalt mål å ta vare på dyrka mark for framtidig matproduksjon. I
Meld. St. 9 (2011 —2012) er det slått fast at matproduksjonen i Norge skal øke i takt med
befolkningsøkningen, dvs, med om lag 1 % årlig. Dersom Norge skal få til dette, må vi både ta vare på
den dyrka marka vi har dag og avlingene pr arealenhet må øke. Buskerudbyen ligger i et område med
meget produktive dyrka arealer. I følge planprogrammet skal nasjonale forventninger til vern av
dyrket mark legges til grunn for planlegging i Buskerudbyen. Dette må også, så langt råd er, gjelde
innenfor utviklingsområdene i planen, jf. kap 7.5.
Hovedmål 1.1 slår fast at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektiv, med bevaring av overordnet
grøntstruktur og jordbruksområder. Arealeffektiv utbygging er god jordvernpolitikk, og
kunnskapsgrunnlaget for Buskerudbyen viser at det er stort potensiale for ytterligere fortetting i
tettstedene i Buskerudbyen. Arealkrevende utbygging kan av hensyn til jordvernet, ikke legges på
dyrka mark, men må plasseres på mindre produktive arealer. Disponeringen av de prioriterte
utviklingsområdene skal skje gjennom kommende revisjoner av kommuneplanenes arealdeler. I
planforslaget slås det fast at veksten i kommunene i hovedsak skal skje med utgangspunkt i
kollektivknutepunkt. Fylkesmannen understreker at dersom det ligger jordbruksarealer eller annen
viktig grøntstruktur nær slike kollektivknutepunkt, er det viktig at utviklingen tar hensyn til disse og at
utviklingen planlegges i en retning som gir minst konflikter.
Administrasjonens vurdering:
På side 41 i planforslaget heter det at Nasjonale forventninger til vern av dyrket mark skal legges til
grunn for planlegging i Buskerudbyen. Innenfor prioriterte utviklingsområdet kan utbyggingshensyn
likevel tillegges større vekt enn vern i en helhetlig vurdering av samfunnshensyn. I planarbeidet er
konsekvensene av en utviklingsstrategi som i store trekk holder seg innenfor eksisterende
byggeområder utredet. I planprogrammet stod det at det skulle kartlegges regionale grøntstrukturer,
verdifull dyrka mark og viktige områder for biologisk mangfold som ligger i tilknytning til
kjerneområdene. Rundt det enkelte utviklingsområde gjøres dette på kommuneplannivå. For en
lengre utviklingshorisont vil det være viktig å få gjort dette på et regionalt nivå. Det vises også til
sekretariatets kommentar til uttalelse til fra bondelagene, naturvernforbundet og turistforeningen.
Det foreslås at dette er viktige oppgaver som kan gjøres i forbindelse med rullering av planen. Det
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vises til side i høringsrapporten.

3.4 Strategier for transportsystemet (kap 8)
Øvre Eiker mener biltrafikken ikke kan reduseres før konkurransedyktige alternativer er på plass. En
eventuell gradvis innføring av trafikantbetaling som ledd i finansiering av Buskerudbypakke2 betinger
en vridning av bilavgifter fra kjøpsavgifter til bruksavgifter, samt et statlig bidrag på minst 50 % av
kostnadene. Øvre Eiker Kommune mener videre at planforslaget legger et godt grunnlag for en
framtidig satsing på jernbane, vei og kollektivtrafikk gjennom en Buskerudbypakke2. En slik satsing er
nødvendig for at planen skal få ønsket effekt. Lykkes ikke dette, vil planen være verdiløs og gi dårlig
grunnlag for revisjon av de enkelte kommuneplaner. Disse forutsetninger må skrives inn i planen.
Side 45: Det legges for stor vekt på bilbegrensende tiltak. Dette vil ramme også dem som ikke får
nyte godt av bedre kollektivtilbud. Man må understreke enda tydeligere at bilbegrensende tiltak bare
kan innføres der kollektivtilbudet er konkurransedyktig.
Lier sier målet om at biltrafikken skal reduseres kan ikke realiseres før tog- og busstilbudet er
utbygget slik at det blir et reelt alternativ til privatbilen.
Kongsberg påpeker at dersom planen skal ha mål om at andelen reiser med privatbil skal reduseres
med minst 10 % fram mot 2023, må planen vise at buss- og togtilbudet faktisk kan bli betydelig
forsterket også i og til/fra Kongsberg fram mot 2023.
Jernbaneverket. Det stiller krav til at både stat, fylkeskommune og kommuner får til en samtidig
satsing på arealutvikling som bygger opp om kollektivtrafikken og at kollektivtrafikktilbudet samtidig
bedres betydelig. Målene er ambisiøse og spesielt med tanke på at jernbanetilbudet er lavt i
området, bussandelen er lav og det er betydelig andel spredt bebyggelse. Jernbaneverket slutter seg
likevel til strategiene i planen, og mener strategien er riktig for å møte fortsatt vekst i antall
innbyggere og arbeidsplasser. Jernbaneverket er enig i at det må legges betydelig ressurser i
fortetting rundt knutepunktstasjoner i kombinasjon med et korresponderende bussnett og god
tilgjengelighet for gående og syklende. Utfordringen for jernbaneverket er å kunne svare ut alle de
forventninger som er til utvikling av jernbanen gjennom Buskerudbyen. Jernbaneverket arbeider for
tiden med flere utredninger og planer som underbygger strategien i Buskerudbyen.t
Administrasjonens vurdering:
Planen har som målsetting å redusere andelen reiser med privatbil (bilfører + passasjer) med minst 10
% -poeng. Men fordi befolkningsveksten er stor, vil det antagelig likevel være flere enn i dag som
reiser med privatbil i 2023. Transportberegningene som er gjennomført i planarbeidet viser at
biltrafikken samlet sett kan øke med minst 14 % selv om alle de tiltak som denne planen legger opp til
blir gjennomført.
Andelen som skal reise kollektivt og sykkel skal dobles. Det betyr som det påpekes at tog- og
busstilbudet må bygges radikalt ut. Kommunene er avventende til om dette vil komme på plass og om
statens andel i Buskrudbypakke2 vil bli stor nok.
Staten har gått inn Buskerudbysamarbeidet med de fire aktuelle statlige aktører i området. Det er
Stortinget som gjennom behandling av Nasjonal transportplan og årlige statsbudsjetter tilrettelegger
for bevilgninger til regionale veg og jernbanetiltak, på samme måte som kommunene og fylkes26

kommunene gjennom behandling av sine kommuneplaner/regionale planer og årlige budsjettbehandlinger bevilger midler til gang- og sykkelveger, drift av disse og til kollektivtiltak. Alle partnere i
Buskerudbysamarbeidet vil måtte jobbe hardt for å følge opp strategiene i areal- og transportplanen.
En vedtatt felles areal- og transportplan og oppfølging gjennom en Buskerudbypakke2 gir en stor
mulighet til å komme i en viktig forhandlingssituasjon med staten. Utforming av Buskerudbypakke2
har startet opp gjennom Statens Vegvesens arbeid med KVU Buskerudbypakke2 som vil gi rammer for
pakka og gjennom den lokale prosess som gjennomføres i Buskerudbysamarbeidets regi der
partnerne i samarbeidet i stor grad må bli enige om innholdet i pakka. Målet er å ha et forslag til
Buskerudbypakke2 klart i april 2013. Samtidig har Statens vegvesen satt i gang en mulighetsstudie
om trafikantbetaling som skal vær ferdig på nyåret. ATM-utvalget ba i møte 21. september 2012 om
at Statens vegvesen avgrenser utredningsarbeidet til bompenger med / uten tidsdifferensiering samt
at utredningen også omhandler problemstillinger knyttet til koordinering med vegprosjekter i
Buskerudbyen som er forutsatt bompengefinansiert (Rv 23, E134 og Rv 35).
Enighet om Buskerudbypakke2 kan gi mulighet til å følge opp transportstrategiene i areal- og
transportplanen. Flere av partnerne har pekt på at det kan oppstå ubalanse dersom ikke både
arealstrategiene og transportstrategiene i planen følges opp. Planforslaget tar opp avveiing mellom
endret arealpolitikk og mål om endret transportmønster på side 17: “Denne ambisjonen forutsetter at
strategiene i planen gjennomføres og at staten stiller opp med økonomiske ressurser slik at
ambisjonen lar seg realisere”. Dette er ingen endring, men en framheving av hva som allerede står i
planen.
For ytterligere å understreke denne koblingen er det på side 62 i innledningen i nytt kap 12. om
handlingsprogram tatt med følgende: ”Når det gjelder handlingsprogrammet kapitler 8-12 som
omfatter utredninger og tilbudsforbedringer av transportsystemet så forutsetter gjennomføring av
tiltak her i stor grad at etablering av Buskerudbypakke2 og prioritering i Nasjonal transportplan 201423.” Dette tillegget ivaretar også Statens vegvesens og Jernbaneverkets uttalelser til høringsutgaven.
Konsekvensen av sitatene ovenfor er at dersom resultatet av forhandlinger om Buskerudbypakke2
ikke gir grunnlag for å følge opp areal- og transportplanens forslag til strategier for
transportsystemet, må planen revideres i forhold til dette. Det tydeliggjøres i felles saksframlegg at
dersom det ikke oppnås enighet med staten om en BBP2 som i tilstrekkelig grad støtter opp om mål
og ambisjoner i planen, så må AT-planen revideres. Det foreslås at opplegg for planprogram for
revidering av planen først legges fram for politisk behandling når endelig forslag til BBP2 foreligger.
ØEKs kommentarer til side 45: “Det legges for stor vekt på bilbegrensende tiltak. Dette vil ramme
også dem som ikke får nyte godt av bedre kollektivtilbud. Man må understreke enda tydeligere at
bilbegrensende tiltak bare kan innføres der kollektivtilbudet er konkurransedyktig”.
De mest sentrale og aktuelle biltrafikkregulerende virkemiddel for Buskerudbyen er trafikantbetaling
(bompenger m/u tidsdifferensiering) Ved en slik evt. innføring vil også bilistene få nytte av dette
virkemidlet gjennom et bedre veinett og økt framkommelighet.
Side 42 Forslag til endring
På side 42 under 8.1.1 Strategier for et fremtidsrettet og helhetlig transportsystemet foreslås et nytt
punkt: “ Innfasing av biltrafikkreduserende tiltak skal skje i takt med at kollektivtilbudet utbygges”.
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Side 56 Forslag til endring Handlingsprogram
Det vises også til forslag til ny innledning til handlingsprogrammet:
“En regional plan etter plan- og bygningsloven skal ha et handlingsprogram som rulleres årlig. Mange
av strategiene i areal- og transportplan forutsetter at partnere i Buskerudbysamarbeidet og andre
følger opp og gjennomfører tiltak i planen. Gjennom handlingsprogrammet tydeliggjøres det hvordan
oppfølging skal skje i tillegg til ordinær virksomhet, prioritering av tiltak i årsbudsjetter og vedtak av
enkeltsaker. En regional plan har liten hensikt hvis den ikke følges. Forpliktelsen gjelder både for
kommuner, statlige organer og fylkeskommunen selv.
Årlig revidering av handlingsprogrammet skjer gjennom samarbeid mellom alle partnerne før politisk
behandling i kommunene og sluttbehandling i fylkeskommunen.
Når det gjelder handlingsprogrammets kapitler 8-12 som omfatter utredninger og tilbudsforbedringer
av transportsystemet så forutsetter gjennomføring av tiltak her i stor grad etablering av
Buskerudbypakke2 og / eller prioritering i Nasjonal transportplan 2014-23”.

Statens vegvesen etterlyses flere og tettere registreringer av ulike typer trafikk, da spesielt internt i
planområdet.
Administrasjonens vurdering:
Dette kan ivaretas gjennom oppfølging av H1.2 slik det er formulert.

Jernbane og togtilbud
Nedre Eiker Steinberg stasjon skal opprettholdes og stedet utvikles som knutepunkt langs jernbanen.
Kongsberg Strategien for å styrke jernbanen og tog tilbudet må nedfelles i et handlingspunkt om
utredning av IC tilbud og snarlig redusert reisetid for strekningen Kongsberg – Oslo.
Jernbaneverket For Jernbaneverket og utvikling av jernbanen stiller handlingsprogrammet i større
grad krav til utarbeidelse av konkrete planer og tiltak for infrastruktur og stasjoner i Buskerudbyen.
Dette er krav Jernbaneverket ikke har anledning til å forplikte seg til. Det er prioriteringene i
Stortingsmeldingen om nasjonal transportplan 2013 som vil gi oss svaret på hvordan denne
banestrekningen vil bli prioritert. Grunnlaget for prioriteringene vil være det strategiske arbeidet og
vurderingene jernbaneverket gjør med tanke på å utvikle jernbanen gjennom Buskerudbyen.
Jernbaneverket vil med de pågående utredningene kunne svare ut hva som bør være rammer og krav
til videre utvikling. Konkret planlegging etter plan og bygningsloven kan ikke iverksettes før dette
rammeverket er vedtatt.
Administrasjonens vurdering:
Steinberg. Ny grunnrute for togtrafikken på Østlandet og innsetting av nytt togmateriell og
sikkerhetskrav som gjelder utforming av plattformer og stasjoner fører til at enkelte mindre stasjoner
må legges ned. Fra ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned. I
Buskerudbyen gjelder dette Skollenborg i Kongsberg kommune. “I forbindelse med
sikkerhetsutbedring må Steinberg i Nedre Eiker kommune bygges om dersom toget fortsatt skal
stoppe her. Dette innebærer at stasjonen vil være midlertidig ubetjent. På bakgrunn av stasjonens
trafikkgrunnlag og utviklingspotensial, tas det i løpet av 2014 sikte på gjenåpning når nødvendige
tiltak er gjennomført. En gjenåpning av stasjonen må forutsette enighet med lokale myndigheter om
en styrking av trafikkgrunnlaget ved fortetting og utbygging i gang- og sykkelavstand fra stasjonen”.
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(Klide: Forslag til statsbudsjettet for 2013). Handlingsprogram H.5 endres i samsvar med denne
teksten..
Kongsbergs innspill kan ivaretas ved å skrive om H8.6, se forslag til “Det skal utredes om det på
lengre sikt kan etableres et IC-tilbud til/fra Kongsberg med stopp på Hokksund, Mjøndalen og evt.
andre knutepunkt i tillegg til lokaltogtilbud. I utredningen skal det redegjøres for nødvendige tiltak for
¨å etablere et slikt tilbud; herunder arealbehov til fysiske løsninger ved stasjoner, dobbeltspor
/kryssinger og til togstalling”.
Det er greit at Jernbaneverket ikke kan forplikte seg til gjennomføring av tiltakene i disse
utredningene, men det er ønskelig at dette likevel står i planforslaget som Buskerudbyens ønsker om
utredninger. Dette kan løses ved at H8.7 strykes og at det i stedet står en innledende tekst i
handlingsprogrammet: “Når det gjelder handlingsprogrammets kapitler 8-12 som omfatter
utredninger og tilbudsforbedringer av transportsystemet så forutsetter gjennomføring av tiltak her i
stor grad etablering av Buskerudbypakke2 og / eller prioritering i Nasjonal transportplan 2014-23”.
For ytterligere å understreke dette endres “plan” til “utredning”i handlingsprogrammets punkter H8.1
og H8.3.
Side 28 Tekst om Steinberg endres til:
“Steinberg er i dag et eneboligområde med utviklingspotensialet. Steinberg stasjon må bygges om
dersom toget fortsatt skal stoppe her. “På bakgrunn av stasjonens trafikkgrunnlag og
utviklingspotensial, tas det i løpet av 2014 sikte på gjenåpning når nødvendige tiltak er gjennomført.
En gjenåpning av stasjonen forutsetter enighet med lokale myndigheter om en styrking av
trafikkgrunnlaget ved fortetting og utbygging i gang- og sykkelavstand fra stasjonen” (Kilde: Forslag
til statsbudsjett 2013)”.
Side 43 Siste avsnitt under 8.2.4 endres til:
Ny grunnrute for togtrafikken på Østlandet og innsetting av nytt togmateriell og sikkerhetskrav som
gjelder utforming av plattformer og stasjoner fører til at enkelte mindre stasjoner må legges ned. Fra
ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned. I Buskerudbyen gjelder
dette Skollenborg i Kongsberg kommune. I forbindelse med sikkerhetsutbedring må Steinberg i Nedre
Eiker kommune bygges om dersom toget fortsatt skal stoppe her. Dette innebærer at stasjonen vil
være midlertidig ubetjent. På bakgrunn av stasjonens trafikkgrunnlag og utviklingspotensial, tas det i
løpet av 2014 sikte på gjenåpning når nødvendige tiltak er gjennomført. En gjenåpning av stasjonen
må forutsette enighet med lokale myndigheter om en styrking av trafikkgrunnlaget ved fortetting og
utbygging i gang- og sykkelavstand fra stasjonen (Klide: Forslag til statsbudsjett for 2013).
Side 44 under Slik gjør vi det strykes punkt 4 om Steinberg.
Side 60 endres “plan” til “utredning” i handlingsprogrammets punkter H8.1 og H8.3.
Side 60 lyder nytt punkt H8.5: Sikkerhetsutbedring Steinberg stasjon
I forbindelse med sikkerhetsutbedring må Steinberg i Nedre Eiker kommune bygges om dersom toget
fortsatt skal stoppe her. Dette innebærer at stasjonen vil være midlertidig ubetjent. På bakgrunn av
stasjonens trafikkgrunnlag og utviklingspotensial, tas det i løpet av 2014 sikte på gjenåpning når
nødvendige tiltak er gjennomført. En gjenåpning av stasjonen må forutsette enighet med lokale
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myndigheter om en styrking av trafikkgrunnlaget ved fortetting og utbygging i gang- og
sykkelavstand fra stasjonen. Ansvarlig: Jernbaneverket. Tidshorisont: 2013-14.
Side 60 lyder punkt H8.6: Utredning av togtilbud i et lengre tidsperspektiv
Det skal utredes om det på lengre sikt kan etableres et IC-tilbud til / fra Kongsberg med stopp på
Hokksund, Mjøndalen og evt andre knutepunkt og i tillegg et fullstoppende lokaltogtilbud. I
utredningen skal det redegjøres for nødvendige tiltak for å ev. etablere et slikt tilbud; herunder
arealbehov til fysiske løsninger ved stasjoner, dobbeltspor / kryssinger og til togstalling.
Ansvarlig: Jernbaneverket i samarbeid med alle partnere i Buskerudbysamarbeidet. Tidshorisont:
2013-14.

Kvalitetsforbedring busstilbud
Nedre Eiker. Planen må synliggjøre en satsing på utvidelse av og en nytenking rundt busstilbudet hvis
målene om redusert bilbruk skal nås. Planen må bedre synliggjøre den betydning teknologi kan få for
transportsektoren. Det må blant annet settes fokus på bruken av miljøvennlige biler så vel innen
næringslivet og offentlig sektor som privatrettet transport. Nye digitale kommunikasjonsformer kan
redusere behovet for persontransport innen arbeids- og næringslivet og må også vies
oppmerksomhet.
Kongsberg. Planen må vise at buss- og togtilbud faktisk kan bli betydelig forsterket også i og til/fra
Kongsberg fram mot 2023 dersom planen skal ha mål om at andelen reiser med privatbil skal
reduseres med minst 10%poeng fram mot 2023.
Administrasjonens vurdering:
Det er ikke mulig å synliggjøre mer konkret på nåværende tidspunkt hva tilbudsforbedringene for
buss i Buskerudbyen faktisk skal innebære (annet enn det som allerede er satt i gang gjennom
Buskerudbypakke1). Videre tilbudsforbedring må Brakar – Buskerud kollektivtrafikk selv foreslå ut fra
deres kompetanse om hva som vil være best anvendelse av de til enhver tid tilgjengelige ressurser til
styring av busstilbudet. I planen er det tydelig påpekt at busstilbudet skal videreutvikles, og hvordan
dette kan skje prinsippielt, men at dette forutsetter bade økt finansieringsgrunnlag og at også andre
tiltak i planen også følges opp, jfr strategier på side 44-46 i planen. Det vises ellers til forslag om nytt
handlingspunkt om at det settes i gang arbeid for å få etablert et samordnet takst- og informasjonssystem for kollektivtransport i Buskerudbyen og mot Røyken/Akershus/Oslo. Ytterligere satsing på
busstraseer og evt. bybanekonsepter slik også flere andre interessenter har vært opptatt av, vil kunne
ivaretas ved rullering av planen.
Andre del av Nedre Eikers uttalelse er også foreslått av flere interessenter. Det foreslås at det settes
inn et eget punkt: 8.1.2 Miljøvennlig teknologi og et nytt handlingspunkt H7.6 på side 59: “Det skal
vurderes å igangsette et oppfølgende prosjekt i samarbeid med relevante aktører i regionen og
nasjonalt med sikte på å legge til rette for å ta i bruk miljørettet teknologi i transportsektoren.
Ansvarlig: Partnerne i Buskerudbysamarbeidet. Tidshorisont: 2013-14”.

Kongsberg. Planretningslinje P9.5 endres slik at det enten skal være busstilbud eller at området
ligger i sykkelavstand til sentrum/viktige målpunkter og har et utbygd attraktivt sykkelveitilbud.
Brakar Vi er usikre på hva som ligger i ordlyden under H9.3—om forbedret busstilbud. Der står det at
«På lengre sikt, ved en etablert Buskerudbypakke2, vil konkrete tiltak og forslag til tilbudsforbedring
forvaltes ved porteføljestyring av rette styrende organ for Buskerudbypakke2». Det er viktig at det
også i fremtiden er tydelig hvem som har ansvaret for utvikling og drift av kollektivtransporten. En
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fragmentering her vil være uheldig på flere måter, men først og fremst for kundene. Vi foreslår at
den nevnte setningen strykes.
P9.3 sier at traser for buss skal vises i kommunedelplaner og reguleringsplaner for nye
utbyggingsområder. P9.5 sier at det skal «tilstrebes å legge til rette for at busstilbud kan være på
plass samtidig som første byggetrinn tas i bruk». Intensjonen bak planretningslinjen antar vi er å sikre
at nye utbyggingsområder får et kollektivtilbud — og det er en god intensjon som vi støtter.
Imidlertid virker retningslinjene noe firkantet. For eksempel kan det være at et nytt utbyggingsområde ligger inntil en trasé der det allerede er et godt kollektivtilbud med holdeplass, eller at
utbyggingsområdet i seg selv er for lite til at det er fornuftig å skulle tilby et eget kollektivtilbud dit. Vi
foreslår derfor nye formuleringer: «For nye utbyggingsområder skal arealplaner i henhold til plan- og
bygningsloven ha en planbeskrivelse eller konsekvensutredning som viser hvordan området kan
betjenes med kollektivtransport. Planmyndigheten skal på grunnlag av dette vurdere om arealer må
sikres og/eller bestemmelser må settes for å sikre området muligheten for et godt kollektivtilbud.
Områder som i hovedsak vil bli basert på persontransport med bil skal ikke bygges ut.»
Administrasjonens vurdering:
Dette punktet forsøker å si at dersom en Buskerudbypakke2 skal etableres og gi styrket finansielt
grunnlag for økt busstrafikk, så vil det også være legitimt at aktuelle tilbudsforbedringer også
diskuteres i Buskerudbyens organer, men selvsagt etter forslag fra Brakar AS. Men det vil være
naturlig at Buskerudbyen er involvert i prosessen med å vurdere tiltaksforbedringer når det er tiltak i
Buskerubyen som gjør at Brakar får økte finansielle muligheter. Det vil også fortsatt være behov for å
samordne tilbudsforbedringer med andre tiltak i planen. Dette endrer ikke på ansvarsforholdene, men
synliggjør Buskerudbyens forventninger til prosess mht beslutninger om tilbudsforbedringer for buss
ved en etablert Buskerudbypakke2. Handlingspunkt H9.3endres.
Brakars innspill til retningslinjene P9.3 blir grunnlag for ny tekst i ny retningslinje P9.3 som dekker
både gamle P9.3 og P9.5. P9.5 strykes.
Side 61 endres H9.3 til: Buskerudbypakke2
Løpende utredningsarbeid med kvalitetsforbedrende tiltak er under utredning og iverksettes av
Buskerud fylkeskommune og Brakar. Tidshorisont: Løpende. På lengre sikt, ved en etablert
Buskerudbypakke 2, vil forslag til tilbudsendringer fra Brakar / Buskerud fylkeskommune også bli
gjenstand for prosess i Buskerudbyens organer før tiltak iverksettes. Dette endrer ikke på de formelle
ansvarsforhold for kollektivtrafikk, men uttrykker forventninger til prosess ved en etablert
Buskerudbypakke2. Ansvarlig: Brakar / Buskerud fylkeskommune og andre partnere i
Buskerudbysamarbeidet. Tidshorisont: 2012-2023.
Side 61 strykes H9.4. – kommer ny H9.4 Bestillingsruter
Side 61 endres P9.1 til: I kommuneplanen skal kollektivtransportens hovedtraseer kartfestes (ikke alle
linjer, men linjer der det kan oppstå kapasitetsproblemer i vegnettet, gjerne på et temakart). På disse
strekningene skal aktuelle fremkommelighetstiltak i vegnettet beskrives for den enkelte kommune.
Det skal være enighet mellom kommune og Buskerud fylkeskommune / Brakar om hvilke traseer som
skal kartfestes.
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Side 61 erstattes gammel P9.3 og P.9.5 med ny P9.3: Tilrettelegging for bussbetjening
Nye utbyggingsområder som skal tas inn i kommuneplanen skal ha en planbeskrivelse eller
konsekvensutredning som viser hvordan området kan betjenes med kollektivtransport.
Planmyndigheten skal på grunnlag av dette vurdere arealbehov til infrastruktur og og/eller plankrav
for å sikre området muligheten for et godt kollektivtilbud.

Tjenlig vegnett
Kongsberg Punkt i handlingprogrammet om E134, H10.2, suppleres med Fv40 (både eksisterende og
framtidig vei) gjennom Kongsberg kommune. Fv 40 begrenser fortettingsmuligheter og
sentrumsutvikling i Kongsberg.
Administrasjonens vurdering:
Fv40 går gjennom Kongsberg by, men har i liten grad vært med i arbeidet i Buskerudbyen så langt.
Vurdering av denne vegstrekningen i Buskerudbysammenheng tas inn ved rullering av planen. Da vil
Kongsberg ha konkretisert det prioriterte utviklingsområdet nærmere og betydningen av Fv40.
Sykkel
Lier Gang- og sykkelveinettet må bygges ut slik at det blir trygt alternativ.
Administrasjonens vurdering:
Utbygging av gang- og sykkelveinettet er en viktig satsing i areal- og transportplanen. Oppgavene
med å få dette til ligger både hos kommunene, fylkeskommunen og vegvesenet. Budsjettene gir i dag
lite rom for større satsinger. En framforhandlet Buskerudbypakke2 vil være viktig for å få oppfylt
målet om at andelen syklende skal dobles.
Parkering
Øvre Eiker Vi ser det som særdeles viktig, enda sterkere enn planen nå gjør, å vektlegge pendler/
innfartsparkering i knutepunktene slik at innbyggere, også fra de mer spredt bebygde deler av
kommunen, kan benytte kollektive transportmidler både innenfor og ut av Buskerudbyen.
Administrasjonens vurdering o forslag til endring:
Side 16, andre kulepunkt. Her tilføyes setningen: Pendlerparkeringer skal sikre at områder i
Buskerudbyen med begrenset kollektivtilbud får effektiv overgangsmulighet til kollektive
transportmidler.
Lier Det må bygges flere pendlerparkeringer
Administrasjonens vurdering og forslag til endring:
Side 50: Det føyes til en setning i andre kulepunkt i vi vil -boksen: ; herunder også tilrettelegging for
pendlerparkering.
Side 50: Tilsvarende i Slik gjør vi det boksen, nytt kulepunkt: Det skal legges til rette for
pendlerparkering / innfartsparkering med gode overgangsmuligheter til kollektivtransport.
Side 50 strykes også avsnittet: Regjeringen har i klimameldingen (St.meld. 21 2011-2012) varslet at
den vil etablere lovhjemmel for å innføre parkeringsavgift på privat grunn. Buskerudbyen vil vurdere å
være pilotområde for uttesting av parkeringsavgift på privat grunn, med sikte på å stimulere til
sentrumshandel i prioriterte utviklingsområder.
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3.5 Virkning av planen (kap 9)
Fylkesmannen I kapittel 9 er det foretatt en gjennomgang av planens virkninger og drøftinger av
måloppnåelse. Dette er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for planen. Derfor må ulike mål,
virkninger og måloppnåelse bli fremstilt på en oversiktlig og god måte. Fylkesmannen mener at det
må gjøres en tydeligere og bedre kobling mellom målene i kap. 3 og redegjørelsen for virkninger og
måloppnåelse. Vi kan heller ikke se at forholdet til alle de konkrete målene på s.17 er tilstrekkelig
belyst.
Administrasjonens vurdering og forslag:
Kapittel 9 er skrevet om slik at vurderinger av planens virkninger er i tråd med fylkesmannens innspill.
Se Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 – 2023 datert 02.11.2012.

3.6 Handlingsprogrammet (kap 10)
Øvre Eiker Handlingsprogrammet i planforslaget gir omfattende og krevende oppdrag til
kommunene. Det må vurderes om alle tiltakene i programmet kan gjennomføres etter tidsplanen,
samtidig som kommunene skal bruke disse arbeidene som grunnlag for rullering av kommuneplanens
arealdel.
Nedre Eiker Handlingsprogrammet blir et frittstående dokument med egen vedtaksprosedyre i tråd
med plan- og bygningslovens bestemmelser.
Administrasjonens vurdering:
Det er fylkestinget som vedtar handlingsprogrammet som en del av den regionale planen. Formelt
sett vil det være fylkestinget som skal ha ansvar årlig rullering, og i forarbeidene til plan- og
bygningsloven sies det noe om at dette bør skje sammen med behandling av økonomiplanen eller
som en felles prosedyre ved behandling av handlingsprogram for alle de regionale planene.
For handlingsprogrammet i areal- og transportplanen anbefaler at samarbeidsavtalen og
tilleggsavtalen som er utformet for behandling av areal- og transportplanen som regional plan, trer i
kraft slik at det blir behandling i Buskerudbysamarbeidets organer med krav om konsensus før
handlingsprogrammet behandles i kommunene før sluttbehandling i fylkestinget. Det foreslås at
dette formuleres som en retningslinje til planen og som et nytt punkt i tilleggsavtalen
Handlingsprogrammet bør fysisk sett være en del av plandokumentet slik vi har lagt opp til ved
behandling av planen. Men det bør få eget kapittel, slik at skilles ut som eget dokument når planen er
vedtatt/når det årlig skal rulleres.

3.7 Planretningslinjer (kap10)
Øvre Eiker Planretningslinjene skal angi hvordan ulike arbeider skal gjennomføres. Tjenligheten av
disse retningslinjene bør vurderes på nytt og i størst mulig grad innarbeides direkte i handlingsprogrammet, jf det handlingsrommet som kommunene skal ha i arealpolitikken. Hensynet til
framdrift i arbeidet og faren for et unødig byråkrati, tilsier at Buskerudbysamarbeidet skal være
varsom med å forsøke å utdype et allerede omfattende statlig regelverk. Planretningslinjene bør i
hovedsak innarbeides i Handlingsprogrammet
Side 59: planretningslinjene P.6.2 Må tas bort, gir for lite handlingsrom for boligbygging utenfor BB
området
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Administrasjonens vurdering:
Det er foretatt en vurdering av planretningslinjene. En regional plan bør ha retningslinjer. Se nytt
forslag til innledning på kapitlet. P6.2 er endret.
Nedre Eiker Retningslinjene blir et eget planpunkt 10.
I alle retningslinjer erstattes ordet ”skal” med ordet ”bør”.
Planretningslinjene P1.1, P2.2, P3.1, P3.2, P3.3, P4.1, P4.2, P4.3, P4.4, P4.5, P6.2, P6.3, P6.4, P8.1,
P8.2, P9.1, 9.2 og P11.1 utgår.
Administrasjonens vurdering:
Det er foretatt en gjennomgang ved behandlingen i fagrådet. Konklusjonen på den gjennomgangen
er slik forslaget til planretningslinjer nå foreligger. Det er foretatt en del språklige justeringer.
Kongsberg Planretningslinje P9.5 endres slik at det enten skal være busstilbud eller at området ligger
i sykkelavstand til sentrum/viktige målpunkter og har et utbygd attraktivt sykkelveitilbud.
Administrasjonens vurdering: P9.5 er slått sammen med P9.3 og gitt ny tekst.

3.8 Språk
Øvre Eiker
Kommunestyret peker også på at det er en jobb å gjøre med språket i planen slik at den lettere
kommuniserer med lokale interessenter. Nå føler vi at planen i for stor grad henvender seg til
departementet. Jeg håper at det er enighet om å gjøre en jobb med det i sluttføringen av planen.
Administrasjonens vurdering:
Gjennom justering av planen i tråd med foreslåtte endringer vil teksten måtte endres til å bedre
ivareta kommunenes innspill. Dette vil svare ut deler av ØEs forslag. Dessuten gjennomgås
dokumentet på nytt for å lette språket og foreta justeringer men hensynet til alle partneres forhold til
planen, også statlige myndigheter.
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3.9 Høringsuttalelsene fra partnerne
Dok 23 Nedre Eiker kommune
Nedre Eiker kommune slutter seg til anbefalingene i høringsforslaget av 15.06. 2012 med
følgende forslag til endringer. (Behandlet i kommuneplanutvalget 12.09.2012, PS 4/12)
1. Utbyggingsmønsteret skal baseres på prinsipper om en flerkjernet utvikling i knutepunkter langs
jernbanen og kollektivtransportsystemet for buss.
2. Ny boligbebyggelse skal ha som målsetting å fordele 70/30 mellom leiligheter og eneboliger /
tomannsboliger / rekkehus, og hovedvekten av leilighetsutbyggingen i Nedre Eiker skal skje
innenfor kommuneplanens sentrumsavgrensinger.
3. Planen må synliggjøre en satsing på utvidelse av og en nytenking rundt busstilbudet hvis målene
om redusert bilbruk skal nås.
4. Planforslaget legger til grunn at næringsvekst og -lokalisering skal skje etter prinsippet om rett
virksomhet på rett sted, det såkalte ABC-prinsippet. Rådmannen mener at dette på langt nær er
en ferdig gjennomført diskusjon og vil ikke anbefale at dette prinsippet nå legges til grunn men at
det drøftes videre i andre generasjons areal og transportplan.
5. Retningslinjene blir et eget planpunkt 10.
6. I alle retningslinjer erstattes ordet ”skal” med ordet ”bør”.
7. Planretningslinjene P1.1, P2.2, P3.1, P3.2, P3.3, P4.1, P4.2, P4.3, P4.4, P4.5, P6.2,
P6.3, P6.4, P8.1, P8.2, P9.1, 9.2 og P11.1 utgår.
8. Handlingsprogrammet blir et frittstående dokument med egen vedtaksprosedyre i
tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser.
9. Planen må bedre synliggjøre den betydning teknologi kan få for transportsektoren. Det må blant
annet settes fokus på bruken av miljøvennlige biler så vel innen næringslivet og offentlig sektor
som privatrettet transport. Nye digitale kommunikasjonsformer kan redusere behovet for
persontransport innen arbeids- og næringslivet og må også vies oppmerksomhet
10. Steinberg stasjon skal opprettholdes og stedet utvikles som knutepunkt langs jernbanen.
Dok 73 Statens vegvesen Region Sør
Statens vegvesen er en av aktørene i Buskerudbyen-samarbeidet, men har likevel fått planen til
uttalelse. Tidligere har vi uttalt oss til planprogrammet (mars 2011), og vi kom også med en
anbefaling av plantype i mai 2011.
Tidligere uttalelser:
I uttalelsen til planprogrammet etterlyste vi blant annet en klarere visuell framstilling av analyseområdet for å unngå misforståelser. Det etterlyses også flere og tettere registreringer av ulike typer
trafikk, da spesielt internt i planområdet. Det er også beskrevet at det i planen blir nevnt flere typer
viktige samfunnsmål, men vi påpeker at det videre nok vil være nødvendig med kompromisser.
I tillegg presiseres det at det ikke bør legges for mye fokus på å bli en del av Nasjonal transportplan
2014-23, men det blir anbefalt heller å fokusere på samfunnsmessig utvikIing i et langt perspektiv,
hvor også de kommunale budsjettene bidrar. I brevet fra vegvesenet i mai 2011 anbefaler vi at
planarbeidet likevel gjennomføres som en regional plan.
Uttalelse til areal- og transportplanen:
Hovedprinsippene som beskrives er følgende:
- Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig
- Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere
- Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner
I kapittel 4 er det beskrevet forholdet til andre planprosesser. Der er det presisert at Areal- og
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transportplan for Buskerudbyen 2023 ikke opphever hverken gjeldende kommunale planer eller
eksisterende innsigelser til planer. Det understrekes også at det ikke gis bevilgninger direkte, ei heller
kan planen instruere samarbeidspartneres budsjettprosesser. Kommunene skal planlegge revisjon av
de gjeldende kommuneplanene med visse føringer liggende i grunn, oi kommuneplanens reviderte
arealdeler må følge opp arealelementene i Buskerudbyen.
Areal- og transportplanen presenterer både overordnede og mer konkrete strategier (for arealutnyttelse og for transportsystemet) og under hvert tema blir det beskrevet hva som er ønskelig å
oppnå og forslag til hva som bør gjøres for å oppnå det. Den overordnede strategien for arealbruk
legger opp til at området skal planlegges som et flerkjernet byområde langs jernbanen på
strekningen Lier — Kongsberg. Når det gjelder transportsystemet er den overordnede strategien å
sørge for god framkommelighet og sikkerhet for de reisende, i tillegg til at tiltakene også skal
stimulere slik at den ønskede arealutvikling finner sted.
Det er mange virkemidler som nevnes for å bedre dagens generelle forhold. Disse virkemidlene er av
både større og mindre grad når det gjelder virkning, økonomi, og mulighet for gjennomføring.
Det er av Buskerudbyen-samarbeidet kun gitt overordnede føringer til revisjon av eksisterende
planer og for utvikling av nye. Videre er det kommunenes ansvar å implementere de ulike
tiltakene/virkemidlene i sine planer og budsjett. Det kan derfor muligens oppstå sprik mellom de
ulike kommunene når det kommer til iverksetting og gjennomføring av tiltak, hva slags nivå man
legger seg på og hvordan de på ulike måte sørger for videreføring av de grunnleggende ideene og
planene.
Det er ikke tydeliggjort i hvor stor grad de ulike samarbeidsdeltagerne forplikter seg videre, med
tanke på nettopp gjennomføring av de tiltakene og virkemidlene som beskrives i planen, og det er
heller ikke beskrevet ansvarsområder når det gjelder interkommunale utfordringer. Fordelingen
80/20 % innenfor/utenfor kjerneområdene har vært drøftet uten at det er dokumentert at denne
fordelingen innebærer en reell endring av utbyggingsmønster i den enkelte kommune. Gradvis
innføring av denne fordelingen fram mot 2023 innebærer også at det vil ta lang tid før virkningene av
endret strategi oppnås. De økonomiske aspektene ved gjennomføringen av planarbeidet er heller
ikke fastsatt. Det påpekes at denne planen forutsetter at kommunene må sørge for gjennomføring av
de kommunale planoppgavene, mens fylkeskommunen må sørge for satsing på og drift av
kollektivtransport og fylkesveger. Staten er den som må sørge for Nasjonal transportplan,
etterfølgende statsbudsjett, sektorplaner, helhetlig finansieringspakke for infrastruktur på veg og
jernbane. Det nevnes også at «(...) transportmodellberegningene trolig ikke klarer å fange opp alle de
positive virkninger som vil kunne inntreffe med en samordnet areal- og transportstrategi.» Om dette
så er tilfelle, vil det likevel ikke være mulig å si noe om nytten til disse beregningene før de faktisk er
gjennomført.
Planen legger opp til økt satsing på kollektivtrafikk, gange, sykling slik at andel reiser med
privatbil skal reduseres med 10 innen 2023. Det konkluderes likevel med at biltrafikken vil
øke med 15 % og det vil kunne være nødvendig med noe utbygging av vegnettet. Også den
ønskede utviklingen av enkelte kjerneområder forutsetter nye vegprosjekter (eksempelvis
E134 utenom Mjøndalen og forbindelse E18/rv.23 for Lierstranda).
Statens vegvesens uttalelser i forbindelse med høring av planprogrammet er fortsatt
gjeldende, og vi kan ikke se at våre merknader er direkte imøtekommet. Vi anbefaler fortsatt at
planen videreføres som regional plan, og virkningene av planen synes ellers å være avhengig av at
prinsippene innarbeides ved rullering av kommuneplanene i de enkelte kommunene
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Dok 77 Drammen kommune
Drammen bystyre behandlet sak 104/12 i møte 18.09.2012 og gjorde slik vedtak: “Drammen
kommune slutter seg til anbefalingene i høringsforslaget til felles areal- og transportplan for
Buskerudbyen 2013 – 2023 av 15.06.2012. Behandling: Enstemmig vedtatt.
Dok 85 Øvre Eiker kommune
Kommunestyret i Øvre Eiker behandlet i møte 12.09.2012, PS 118/12, høringsforslag til Areal- og
transportplan for Buskerudbyen 2013 – 2023. I samråd med ordfører og saksordfører for saken i
kommunestyret, ønsker vi å presisere at innledningen til første avsnitt i vurderingen skal forstås som
en understreking av at kommunestyret i Øvre Eiker ved rulleringen av kommuneplanen, vil videreføre
satsingen på stedsutvikling som hovedstrategien i utviklingen av kommunen.
Kommunestyrets enstemmige vedtak er som følger:
Vurderinger
Øvre Eiker kommune vurderer det slik at strategiene som planen skisserer må endres for å komme i
samsvar med vår kommuneplan. Målet om at en så raskt som mulig skal etablere en situasjon der 80
% av befolkningsveksten skal komme i definerte sentrumsområder i Hokksund og Vestfossen, vil bety
en utfordring når dette skal gjennomføres samtidig som Øvre Eiker kommune skal opprettholde
kommuneplanens mål om utvikling i alle deler av kommunen.
Øvre Eiker er en stor landkommune hvor bare den delen av kommunen som ligger langs
kollektivaksene kan betraktes som by. Områder som Hakavik, Ormåsen, Skotselv og Bingen vil i all
fremtid mangle et akseptabelt kollektivtilbud og kan derfor ikke regnes som en del av Buskerudbyen.
Vi ønsker å utvikle, i moderat grad, også disse områder av kommunen. En slik forsiktig utvikling vil
aldri bli noen trussel mot utviklingsområdene. En tydelig presisering av et slikt lokalt handlingsrom er
en forutsetning for Øvre Eikers tilslutning til planen.
Vi ser det som særdeles viktig, enda sterkere enn planen nå gjør, å vektlegge
pendler/innfartsparkering i knutepunktene slik at innbyggere, også fra de mer spredt bebygde deler
av kommunen, kan benytte kollektive transportmidler både innenfor og ut av Buskerudbyen.
Vi anbefaler derfor endringer på følgende punkter i planen:
Side 16: tillegg til kulepunkt 2
Pendlerparkeringer skal sikre at områdene utenfor selve Buskerudbyområdet lett
får tilgang til kollektive transportmidler.
Side 17/34: formuleringen om at alle ALLE skal finne det attraktivt å bo i by, er
sannsynligvis velment, men uheldig. En mulig ny formulering kan være:
"Legge til rette for et mangfoldig botilbud av høy kvalitet som appellerer både til
barnefamilier og andre grupper."
Side 25: Formuleringen " Målet gjelder både samlet for Buskerudbyen og for hver av
kommunene" bør endres. Dette reduserer handlefriheten i områdene utenfor BB.
Side 37: 2. Kulepunkt "..... og som svekker sentrums attraktivitet" bør endres til " som
svekker sentrums attraktivitet". Det betyr at " og" fjernes slik at det bare er tiltak
som svekker sentrum man er kritisk til.
Side 39: Avsnitt 7.3.1. Her blir ikke behovet for arbeidsplasser i tettsteder utenfor BBBaksen godt nok ivaretatt.
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Side 40: Slik gjør vi det. Kulepunkt 3 og 5 tar ikke hensyn til at deler av kommunen ligger
utenfor Buskerudbyen. Vi ønsker bl annet boligfelt i Skotselv og Hakavik.
Formuleringene i kulepunktene begrenser vår handlefrihet i områdene utenfor BB.
Side 45: Det legges for stor vekt på bilbegrensende tiltak. Dette vil ramme også dem som
ikke får nyte godt av bedre kollektivtilbud. Man må understreke enda tydeligere at
bilbegrensende tiltak bare kan innføres der kollektivtilbudet er konkurransedyktig .
Side 59: planretningslinjene P.6.2
Må tas bort, gir for lite handlingsrom for boligbygging utenfor BB området.
Øvre Eiker Kommune mener videre at planforslaget legger et godt grunnlag for en framtidig satsing
på jernbane, vei og kollektivtrafikk gjennom en Buskerudbypakke 2. En slik satsing er nødvendig for
at planen skal få ønsket effekt. Lykkes ikke dette, vil planen være verdiløs og gi dårlig grunnlag for
revisjon av de enkelte kommuneplaner. Disse forutsetninger må skrives inn i planen.
Biltrafikken kan ikke reduseres før konkurransedyktige alternativer er på plass. En eventuell gradvis
innføring av trafikantbetaling som ledd i finansiering av Buskerudbypakke 2 betinger en vridning av
bilavgifter fra kjøpsavgifter til bruksavgifter, samt et statlig bidrag på minst 50 % av kostnadene.
Handlingsprogrammet i planforslaget gir omfattende og krevende oppdrag til kommunene. Det må
vurderes om alle tiltakene i programmet kan gjennomføres etter tidsplanen, samtidig som
kommunene skal bruke disse arbeidene som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel.
Planretningslinjene skal angi hvordan ulike arbeider skal gjennomføres. Tjenligheten av disse
retningslinjene bør vurderes på nytt og i størst mulig grad innarbeides direkte i
handlingsprogrammet, jf det handlingsrommet som kommunene skal ha i arealpolitikken. Hensynet
til framdrift i arbeidet og faren for et unødig byråkrati, tilsier at Buskerudbysamarbeidet skal være
varsom med å forsøke å utdype et allerede omfattende statlig regelverk.
Vedtak:
1. Øvre Eiker kommune avgir høringsuttalelse i tråd med vedlagte vurdering
2. Det lokale handlingsrommet, slik skissert i vurderingen, er en forutsetning for tilslutning til
planen.
3. Handlingsprogrammet legger et stort ansvar og tunge oppgaver til kommunene. Det må vurderes
om oppgavene lar seg gjennomføre som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel.
4. Planretningslinjene bør i hovedsak innarbeides i Handlingsprogrammet.
Begrunnelse
Høringsforslaget til Areal- og transportplan for Buskerudbyen vil med nødvendige endringer kunne
legge et godt grunnlag for arbeidet med en Buskerudbypakke 2 og satsing på jernbane, vei og
kollektivtrafikk.
Dok 86 Fylkesmannen i Buskerud
Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013 - 2023 – høringsuttalelse
Vi viser til oversendelse av 24. juni 2012. Fylkesmannen har følgende merknader: Planarbeidet tar
utgangspunkt i de fem kommunenes samlede areal. Hovedfokus er på byområdene mellom
Drammen og Kongsberg. Anbefalt strategi er begrenset til et antall prioriterte utviklingsområder,
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men vil også innebære visse begrensninger på omfanget av utviklingen i andre deler av kommunene.
Omtalen av planavgrensningen bør strammes opp i planen slik at det ikke oppstår rom for tolkninger
av planens virkeområde.
I kapittel 9 er det foretatt en gjennomgang av planens virkninger og drøftinger av måloppnåelse.
Dette er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for planen. Derfor må ulike mål, virkninger og
måloppnåelse bli fremstilt på en oversiktlig og god måte. Fylkesmannen mener at det må gjøres en
tydeligere og bedre kobling mellom målene i kap. 3 og redegjørelsen for virkninger og måloppnåelse.
Vi kan heller ikke se at forholdet til alle de konkrete målene på s.17 er tilstrekkelig belyst.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 omhandler hvilke
miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking som skal legges til grunn for arealplanlegging
etter annet lovverk. Som en del av det videre planarbeidet må det derfor redegjøres for prinsippene i
§§ 8-12 i naturmangfoldloven. Miljøverndepartementets veileder til Naturmangfoldloven kap. II kan
gi nærmere informasjon.
Det er et nasjonalt mål å ta vare på dyrka mark for framtidig matproduksjon. I Meld. St. 9 (2011 —
2012) er det slått fast at matproduksjonen i Norge skal øke i takt med befolkningsøkningen, dvs, med
om lag 1 % årlig. Dersom Norge skal få til dette, må vi både ta vare på den dyrka marka vi har dag og
avlingene pr arealenhet må øke. Buskerudbyen ligger i et område med meget produktive dyrka
arealer. I følge planprogrammet skal nasjonale forventninger til vern av dyrket mark legges til grunn
for planlegging i Buskerudbyen. Dette må også, så langt råd er, gjelde innenfor utviklingsområdene i
planen, jf. kap 7.5.
Hovedmål 1.1 slår fast at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektiv, med bevaring av overordnet
grøntstruktur og jordbruksområder. Arealeffektiv utbygging er god jordvernpolitikk, og
kunnskapsgrunnlaget for Buskerudbyen viser at det er stort potensiale for ytterligere fortetting i
tettstedene i Buskerudbyen. Arealkrevende utbygging kan av hensyn til jordvernet, ikke legges på
dyrka mark, men må plasseres på mindre produktive arealer.
Disponeringen av de prioriterte utviklingsområdene skal skje gjennom kommende revisjoner av
kommuneplanenes arealdeler. I planforslaget slås det fast at veksten i kommunene i hovedsak skal
skje med utgangspunkt i kollektivknutepunkt. Fylkesmannen vil understreke at dersom det ligger
jordbruksarealer eller annen viktig grøntstruktur nær slike kollektivknutepunkt, er det viktig at
utviklingen tar hensyn til disse og at utviklingen planlegges i en retning som gir minst konflikter.
Til slutt gjør vi oppmerksom på to nye nasjonale retningslinjer som har betydning for areal og
transportplanleggingen: Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging T-1520 som gjelder fra 30. mai 2012 og Miljøverndepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging T-1442 revidert og erstattet av retningslinje T-1442/2012 som
gjelder fra 2. juli 2012.
Dok 89 Jernbaneverket
Høring areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023
Planforslaget til Areal- og transportplan for Buskerudbyen viser en fremtidig miljøvennligsatsing og
som vil kreve betydelig satsing på kollektivtransport og sterk grad av fortetting i sentrale byområder
og knutepunkt. Dette stiller krav til at både stat, fylkeskommune og kommuner får til en samtidig
satsing på arealutvikling som bygger opp om kollektivtrafikken og at kollektivtrafikktilbudet samtidig
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bedres betydelig. Målene er ambisiøse og spesielt med tanke på at jernbanetilbudet er lavt i
området, bussandelen er lav og det er betydelig andel spredt bebyggelse. Jernbaneverket slutter seg
likevel til strategiene i planen, og mener strategien er riktig for å møte fortsatt vekst i antall
innbyggere og arbeidsplasser.
Jernbaneverket er enig i at det må legges betydelig ressurser i fortetting rundt knutepunktstasjoner i
kombinasjon med et korresponderende bussnett og god tilgjengelighet for gående og syklende.
Utfordringen for jernbaneverket er å kunne svare ut alle de forventninger som er til utvikling av
jernbanen gjennom Buskerudbyen. Jernbaneverket arbeider for tiden med flere utredninger og
planer som underbygger strategien i Buskerudbyen.
 Ruteplan 2023 og strategisk ruteplan på lengre sikt. To tog i timen til Hokksund er med i dette
arbeidet.
 Utredning av areal- og sporbehov på strekningen Lier – Hokksund, for å få avklart videre rammer
og føringer for sporplan på Drammen stasjon, innføring av ny vestfoldbane, dobbeltspor
Drammen – Gulskogen – Hokksund, stasjonslokalisering Brakerøya – Lier, godstrafikk, hensetting,
vending mm.
 Strekningsvis utviklingsplan for strekningen Lier – Kongsberg
Vi opplever at handlingsprogrammet for alle områder bortsett fra jernbanen i stor grad har fokus på
utarbeidelse av strategier og utbedringer og ferdigstillelse av ulike utredninger, samt revisjon av
gjeldende planer som skal bygge opp under den ambisiøse AT-planen. For Jernbaneverket og
utvikling av jernbanen stiller handlingsprogrammet i større grad krav til utarbeidelse av konkrete
planer og tiltak for infrastruktur og stasjoner i Buskerudbyen.
Dette er krav Jernbaneverket ikke har anledning til å forplikte seg til. Det er prioriteringene i
Stortingsmeldingen om nasjonal transportplan 2+013 som vil gi oss svaret på hvordan denne
banestrekningen vil bli prioritert. Grunnlaget for prioriteringene vil være det strategiske arbeidet og
vurderingene jernbaneverket gjør med tanke på å utvikle jernbanen gjennom Buskerudbyen.
Jernbaneverket vil med de pågående utredningene kunne svare ut hva som bør være rammer og krav
til videre utvikling. Konkret planlegging etter plan og bygningsloven kan ikke iverksettes før dette
rammeverket er vedtatt.
Jernbaneverket vil også vise til alt arbeid som er på gang for å kunne iverksette ny grunnrute fra
desember 2014 samt innføring av nye tog som vil medføre et forbedret togtilbud også for store deler
av Buskerudbyen.
Dok 91 Kystverket
Høring av utkast til felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023
Det vises til notat av 27. august 2012 vedrørende høring av utkast til felles areal- og transportplan for
Buskerudbyen 2013-2023. Som det går fram av notatet anbefales det i tråd med drøftinger i adm.
styringsgruppe at statsetatene ledelsesbehandler planforslaget i tråd med foreslått vedtak og at evt.
merknader til planen er etatens høringsuttalelse. Ut fra et havne- og farvannsmessig synspunkt
slutter Kystverket Sørøst seg til anbefalingene i høringsforslaget til felles areal- og transportplan for
Buskerudbyen 2013- 2023 av 15.06.2012.
Kystverket Sørøst har merket seg strategi for utvikling av gods- og næringstransport, og er positiv til
at det ønskes etablert mer fremtidsrettede løsninger for godstransporten i Buskerudbyen, samt at
den sentrale målsettingen om å få overført mer av godstransporten fra veg til sjø og bane følges opp.
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Dok 95 Lier kommune
Lier kommunestyre sluttet seg i møte 04.09.2012 til forslag til felles areal- og transportplan for
Buskerudbyen 2013-2023. Planforslaget ivaretar kommunale utfordringer og regionale og nasjonale
hensyn.
For Lier kommune er det særlig viktig at fjordbyen på Lierstranda blir realisert og at planen ivaretar
behov for vedlikeholdsbygging i andre deler av kommunen slik at skoler og annet tjenestetilbud kan
opprettholdes. Planen må ikke avskjære mulighetene for fortsatt boligvekst og næringsutvikling i
kommunen frem til en utvikling av fjordbyen kommer i gang. Dette kan best skje ved at allerede
planavklarte utbyggingsområder opprettholdes og bygges ut tidlig i planperioden. Målet om at
biltrafikken skal reduseres kan ikke realiseres før tog- og busstilbudet er utbygget slik at det blir et
reelt alternativ til privatbilen. Det må bygges flere pendlerparkeringer. Gang- og sykkelveinettet må
bygges ut slik at det blir trygt alternativ.
Dok 96 Kongsberg kommune
Behandlet i Kongsberg kommunestyre 19.09.2012, sak 100/12.
Kongsberg kommune slutter seg til anbefalingene i høringsforslaget til felles areal- og transportplan
for Buskerudbyen 2013 – 2023 av 15.06.2012. med følgende merknader:
Følgende punkter er viktige for at Kongsberg kommune skal gi sin endelige tilslutning til den felles
areal- og transportplanen:
1 Dersom planen skal ha mål om at andelen reiser med privatbil skal reduseres med minst 10 %
fram mot 2023, må planen vise at buss- og togtilbudet faktisk kan bli betydelig forsterket også i
og til/fra Kongsberg fram mot 2023.
2 Strategien for å styrke jernbanen og togtilbudet må nedfelles i et handlingspunkt om utredning
av IC tilbud og snarlig redusert reisetid for strekningen Kongsberg – Oslo.
3 Planretningslinje P9.5 endres slik at det enten skal være busstilbud eller at området ligger i
sykkelavstand til sentrum/viktige målpunkter og har et utbygd attraktivt sykkelveitilbud.
4 Boligutviklingsprogrammet må ha en tidshorisont utover 2023 og for Kongsberg dimensjoneres
boligbehovet for 40 000 innbyggere. Det forutsettes at boligutviklingsprogrammet tar høyde for
at fortettingspotensialet ikke realiseres så raskt som ønskelig og at boligutviklingsprogrammet
dekker til en hver tid etterspørsel og behov. Markedsforhold må vektlegges.
5 Ved avgrensing av soner for bolig- og arbeidsplassvekst må planen tilpasses lokale forhold. For
avgrensing av sone for boligvekst, forutsetter Kongsberg at det er sykkelavstand som legges til
grunn og at det er sentrum og Teknologiparken som er målpunkt. For avgrensing av sone for
arbeidsplassvekst (A- arbeidsplasser) forutsettes at Teknologiparken inngår.
6 Punkt i handlingsprogrammet om E134, H10.2, suppleres med Fv40 (både eksisterende og
framtidig vei) gjennom Kongsberg kommune. Fv 40 begrenser fortettingsmuligheter og
sentrumsutvikling i Kongsberg
Ved Kongsberg kommunes endelig behandling av planen, vil kommunen vurdere uttalelser gitt fra
Kongsbergsamfunnet, det tas forbehold om at dette kan medføre endringer.
Dok 97 Buskerud Fylkeskommune
Buskerud Fylkesutvalg behandlet saken 19.09.2012, PS 73/12, og gjorde slik vedtak:
1. Buskerud fylkeskommune slutter seg til anbefalingene i høringsforslaget til felles areal- og
transportplan for Buskerudbyen 2013 – 2023 av 15.06.2012.
2. Buskerud fylkeskommune forutsetter at innspillene fra kommunene tas hensyn til i det videre
arbeidet.
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Dok 78 Brakar
Brakars styre ga sin tilslutning til følgende uttalelse i styremøtet 20. september 2012: Brakar har
ansvaret for utvikling og drift av kollektivtrafikken i hele Buskerud. Vår visjon er at det skal være
enkelt og attraktiv å reise kollektivt. Planen gir et godt utgangspunkt for å gi en god samordning av
areal- og transportpolitikken i regionen. Planen, og faktisk oppfølging av planen, er svært viktig for at
vi skal kunne gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt i Buskerudbyen. Det er en sterk
sammenheng mellom arealbruk og transport. Dess nærmere man bor sentrum, dess mer sannsynlig
er det at man bruker andre transportmidler enn bil (som gange, sykkel eller kollektivtransport). Dette
tilsier at sentrumsområdene og knutepunkt bør utvikles, og at boliger og arbeidsplasser bør
lokaliseres i tilknytning til sentrum. Denne planen er i tråd med dette, og utvikling i tråd med planens
intensjoner er nødvendig for at det skal være mulig å nå målene med Buskerudbysamarbeidet.
En samordnet areal- og transportpolitikk er viktig, men i seg selv ikke nok til å gi et kollektivtilbud
som er godt nok til å kunne løse regionens transportutfordringer. Til det trengs det i tillegg
finansiering som gir langt mer ressurser enn dagens budsjetter til drift og investeringer i kollektivtrafikken. Derfor er en bypakke også nødvendig for å kunne gi det kollektivtilbudet som er nødvendig
for at Buskerudbyen skal være en bære- og konkurransedyktig byregion. Finansiering er nevnt i
planens kapittel 1.6 og i handlingsprogrammets H8.7 og H9.4, og bør understrekes ytterligere.
Usikre på hva som ligger i ordlyden under H9.3—om forbedret busstilbud. Der står det at «På lengre
sikt, ved en etablert Buskerudbypakke2, vil konkrete tiltak og forslag til tilbudsforbedring forvaltes
ved porteføljestyring av rette styrende organ for Buskerudbypakke2». Det er viktig at det også i
fremtiden er tydelig hvem som har ansvaret for utvikling og drift av kollektivtransporten. En
fragmentering her vil være uheldig på flere måter, men først og fremst for kundene. Vi foreslår at
den nevnte setningen strykes.
Ofte må man prioritere for å kunne nå sine mål. Dette er gjort også i denne planen, i P9.2. Vi vil
understreke viktigheten av dette punktet, som sier at fremføringshastigheten for buss skal
prioriteres også selv om dette kan påvirke fremkommeligheten for privatbil.
P9.3 sier at traser for buss skal vises i kommunedelplaner og reguleringsplaner for nye utbyggingsområder. P9.5 sier at det skal «tilstrebes å legge til rette for at busstilbud kan være på plass samtidig
som første byggetrinn tas i bruk». Intensjonen bak planretningslinjen antar vi er å sikre at nye
utbyggingsområder får et kollektivtilbud — og det er en god intensjon som vi støtter. Imidlertid virker
retningslinjene noe firkantet. For eksempel kan det være at et nytt utbyggingsområde ligger inntil en
trasé der det allerede er et godt kollektivtilbud med holdeplass, eller at utbyggingsområdet i seg selv
er for lite til at det er fornuftig å skulle tilby et eget kollektivtilbud dit. Vi foreslår derfor nye
formuleringer: «For nye utbyggingsområder skal arealplaner i henhold til plan- og bygningsloven ha
en planbeskrivelse eller konsekvensutredning som viser hvordan området kan betjenes med
kollektivtransport. Planmyndigheten skal på grunnlag av dette vurdere om arealer må sikres og/eller
bestemmelser må settes for å sikre området muligheten for et godt kollektivtilbud. Områder som i
hovedsak vil bli basert på persontransport med bil skal ikke bygges ut.»
Oppsummert mener vi at denne planen er et viktig og riktig steg på veien, og at planen må følges opp
for å kunne lykkes med å nå målene.
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4 Sammendrag av eksterne uttalelser med sekretariatets
kommentarer
4.1 Nabokommuner
4.2 Næringsorganisasjoner
4.3 Offentlige Etater
4.4 Frilufts- og miljøvernorganisasjoner
4.5 Interesseorganisasjoner
4.6 Andre interessenter

4.1 Nabokommuner og regioner til Buskerudbyområdet
Dok 19 Sande kommune
Slutter seg i hovedsak til forslag til areal- og transportplan. Ber om at areal- og transportplanen i
større grad reflekterer at nordre del av Vestfold er en integrert del av Drammensregionens felles
bolig-, service- og arbeidsmarked. Utviklingsaksen sørover fra Drammen langs Vestfoldbanen og E18
vil kunne bidra til å avlaste befolkningsvekst og utbyggingspress, og bør tas med i strategiske
vurderinger av arealbruk og transportsystem i Drammensregionen. Konkret gjelder dette;
flerfunksjonell sentrumsutvikling /styrking av kollektivknutepunktet Sande sentrum med boliger,
arbeidsplasser og sentrumsfunksjoner og utvikling av næringsarealer på uproduktiv mark langs E18,
spesielt til arealkrevende næringsvirksomhet.
Sekretariatets kommentar:
Kommunene i nordre del av Vestfold er nært knyttet til Buskerudbyen og er en del av et felles boligog arbeidsplassmarked. Både Røyken og Sande har tilgjengelige arealer som kan være med å dekke
områdets samlede behov for næringsarealer. Det vises til handlingsprogrammet H4.1 og H4.2 som
åpner for at flere enn Buskerudbykommunene kan være med i samarbeidet om å identifisere nye
næringsområder for C-virksomheter og evt. profilering for virksomhetsetablering.
Dok 20 Røyken kommune
Røyken kommune er positiv til de overordnede strategier som Buskerudbyen legger opp til i
planforslaget. Kommunen ønsker en prioritering av det overordnede veinettet mellom
Drammen/Lier og Røyken. Utvikling av Lierstranda vil også kreve at de overordnede veisystemene er
på plass før en utbygging kan finne sted.
Et felles billettsystem for reisende innenfor Ruter og Brakars område burde vært mulig å få til og en
bør vurdere å søke en fusjonering av disse selskapene. Et enkelt og koordinert billettsystem for
kundene vil være med på å fremme kollektivreiser. Røyken ber om at fylkeskommunen også ser
viktigheten av å prioritere kollektivtilbudet i Røyken og Hurum inn mot Asker og hovedstadsregionen.
Sekretariatets kommentar:
I Buskerudbyområdet foregår det planlegging av flere nasjonale stamvegprosjekt som har stor
betydning for transportsystemet; RV 23 fra Dagslet til Linnes/Linnes – kryss E18, E 134 forbi
Kongsberg og RV 35 fra Hokksund til Åmot. Disse er lagt til grunn som forutsetning for arbeidet med
utvikling av felles areal- og transportplan. Tidspunkt for gjennomføring av prosjektene vil bli avklart
gjennom Nasjonal Transportplan 2014-23. Nesten 20 % av Buskerudbyens ca 75.000 arbeidstakere
pendler mot Røyken/Akershus/Oslo. Et av hovedmålene i planen er at transportsystemet på en
rasjonell måte skal knytte det flerkjernede byområdet sammen og til Oslo-området. Gjennomgående
billettering med Oslo/Akershus vil være et viktig virkemiddel for å få dette til. Oslo, Bærum, Asker,
Vestregionen og Akershus fylkeskommune samt flere andre høringsuttalelser er opptatt av det
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samme.
Side 16 forslag til endringer:
Under 3.3.2 Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere, i andre punkt under Vi
vil derfor foreslås et tillegg; Det kollektive transportssystemet skal være helhetlig og samordnet, med
effektive knutepunkt, parkeringsmuligheter for bil og sykkel og sømløse informasjons- og
billetteringssystemer.
Side 59 nytt handlingspunkt
Nytt H7.5 Samordnet pris- og sonesystem for kollektivtransporten
Det settes i gang et arbeid for å få etablert et samordnet pris- og sonesystem som inkluderer
kommunene i Buskerudbyen, nedre Buskerud, Akershus og Oslo.
Ansvarlig: Buskerud Fylkeskommune / Brakar. Tidshorisont: 2013-2014
Dok 21 Asker kommune
Planforslaget berører i svært begrenset grad samspillet med Osloregionen. En positiv nærings- og
befolkningsutvikling i Buskerudbyen oppstår i balanse med utviklingen av Osloregionen, noe som
forutsetter et vel fungerende transporttilbud basert primært på jernbanen. Anbefaler fokus på
følgende utfordringer:
a. Buskerudbyen innlemmes i det kollektive transportsystemet i Oslo og Akershus ved at billett- og
takstsonesystemet for Oslo og Akershus søkes utvidet til å omfatte alle delregioner som er en del av
Osloregionen. Derved sikres sømløse kollektive reiser med buss og tog i landets største
bykonsentrasjon.
b. Ekspressbussene som i dag trafikkerer E18 mellom Drammen og Oslo sikres sammenhengende
separate kollektivfelt i begge retninger, jfr Oslopakke 3 vedtaket i Akershus fylkesting og Oslo bystyre
i juni 2012. Ny E18 mellom Drammen og Oslo er et betydelig kollektivtiltak.
c. Godstransporten som i dag trafikkerer E18 mellom Drammen og Oslo sikres bedre veikapasitet på
strekningen, jfr Oslopakke 3 vedtaket i Akershus fylkesting og Oslo bystyre i juni 2012. Ny E18 mellom
Drammen og Oslo må etableres for å fjerne landets betydeligste flaskehals for godstrafikken.
Sekretariatets kommentar:
Erkjennelsen i Buskerudbyen av hvor viktig samspillet med Oslo/Akershus er for Buskerudbyen er stor,
men det framkommer som Asker påpeker ikke så tydelig i planforslaget. Det vises til kommentar og
forslag til endringer gitt til Dok 76 Svelvik kommunes uttalelse der det foreslås et nytt Hovedmål 4.
Når det gjelder innlemmelse i det kollektive transportsystemet i Oslo/Akershus vises til kommentar til
Dok 20 Røyken kommunes uttalelse. Resten av uttalelsen tas til orientering.
Dok 76 Svelvik kommune
Areal- og transportplanen er en viktig plan for å kunne handtere fremtidens utfordringer. For Svelvik
kommune er det et prioritert innspill at Svelvikvegen tas med i areal- og transportplan for Buskerudbyen, og en Buskerudbypakke2. Ny Svelvikvei har tidligere ligget inne i Spleiselag for vegpakke
Drammen. Mulighetsstudiet viser at denne ringveien til E18 er realiserbar gjennom bompengefinansiering.
Svelvik etterspør en mer målrettet satsing mellom Vestfold/Vestfoldbyene, Buskerudbyprosjektet og
regionsatsingen i Buskerud. Buskerudbyen må i større grad synliggjør areal- og transportutfordringer
som også berører nabokommuner. Ny E18 og Vestfoldbanen bidrar til rask og trygg kommunikasjon
innen et attraktivt bolig og arbeidsmarked for nordre Vestfold og Buskerud. Det er viktig at det
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samarbeides på tvers av kommune(r) og fylkesgrensene og det anbefales en sterkere helhetlig
satsing og samarbeide mellom fylkene på tvers av administrative grenser. Det anbefales å tas inn et
hovedmål 4 om nært samarbeid med Vestfoldbyene og Vestregionen med formål og samordne felles
strategier for å kunne møte utfordringer innen arealutviklingen og transportsystemet
Drammensfjorden er en fantastisk vakker og viktig rekreasjons- og friluftslivsressurs for regionens
befolkning. Det mangler i dag gjennomgående helhetlige sykkelveier. Det anbefales å planlegge for
en sammenhengende nasjonalt prioritert gang- og sykkelvei i en akse fra Lågen, langs Drammenselva
og begge sider av Drammensfjorden. En helårlig godt vedlikeholdt sykkelstamveg/sykkelekspressveg
vil være et viktig tiltak både for klima, trafikksikkerhet, miljø og transportmessig.
Sekretariatets kommentar:
Svelvik anbefaler at det å tas inn et hovedmål 4 om samarbeid med nabokommunene. Det kan stilles
spørsmål ved om strategiene i planen som nå omfatter Buskerudbyen også burde omfatte flere
tilgrensende kommuner. Tidspunkt for å gjøre slike vurderinger bør være ved oppstart av rullering av
areal- og transportplanen. Det tas nå bare inn en ny målformulering.
Ny Svelvikvei er spilt inn til bruttolisten til Buskerudbypakke2, den vil dermed være med i videre
vurdering. Forslaget om sykkelstamveg i en akse fra Lågen, langs Drammenselva og begge sider av
Drammensfjorden er et interessent forslag. Planforslaget er imidlertid tydelig på at sykkelsatsingen i
Buskerudbyen i første omgang konsentreres til tiltak i byer og tettsteder og slik at sykkel kan være
tilbringer til tog. På lengre sikt og fram mot 2023 vil også regionale sykkelruter inngå i en helhetlig
sykkelsatsing. Forslaget fra Svelvik tas med når arbeidet med å utvikle regionale sykkelruter starter
opp.
Forslag til endring
Side 15 nytt hovedmål 4
“Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner med formål å
samordne felles strategier for å møte utfordringer innen arealutvikling og transportsystemet”.
(Jfr uttalelser fra Sande kommune (dok 19), Asker kommune (dok 21), Svelvik kommune (dok 76), Oslo
kommune (dok 92), Modum kommune (dok 93) , Bærum kommune (dok 94) og Vestregionen (dok 61).
Dok 93 Bærum Kommune
Bærum formannskap har behandlet forslag til areal og transportplan for Buskerudbyen i møte 19.
september19/9-12 og gir samme uttalelse som Asker kommune. Det vises til Dok 21.
Sekretariatets kommentar:
Det vises til de vurderinger som ble gitt til Dok 21 Asker kommunes uttalelse
Dok 92 Oslo kommune
Det er positivt og framtidsrettet at kommunene i Buskerudbyen går sammen i et plansamarbeid for å
håndtere utfordringene. Planen går til kjernen av problemstillingene. Planens hovedstrategi med
konsentrert vekst i prioriterte utviklingsområder og jernbanen som ryggrad i transportsystemet er et
godt plangrep. Oslo kommune er derfor positiv til areal- og transportplanen for Buskerudbyen, og ser
på den med interesse.
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Oslo kommune opplever at areal- og transportplanen er forholdsvis knapp i drøftingen av
Buskerudbyens rolle i Osloregionen, og i forhold til Oslo som navet i regionen. En slik rolleforståelse
er viktig i forhold til å treffe riktige valg. Følgende perspektiver er viktige i den henseende:
 Drammen ligger på det viktige InterCity-triangelet for jernbanen.
 Det er grunn til å tro at Drammen vil vokse som en attraktiv by å bo i og pendle til Stor- Oslo.
Forbedret togtilbud på Kongsbergbanen kan også gjøre Drammen attraktiv for pendling til
teknologiarbeidsplassene på Kongsberg.
 Jernbanens IC-triangel er satsingsområde i Nasjonal transportplan 2014-2023, og det er tenkelig
at Drammen kan utvikle seg til en by å pendle til fra Vestfoldbyene, som avlastningsby for
veksten i Oslo.
 Fra Sydhavna i Oslo kan det bli aktuelt å flytte noen havnefunksjoner til et annet sted i regionen,
noe som kan bli aktuelt en gang etter ca. 2030. Det er derfor viktig at Holmen i Drammen
videreutvikles som stamnetthavn, og at det tas høyde for utviklingsmuligheter på lengre sikt.
2013-2023 er nevnt som tidsperspektiv i tittelen til planen for Buskerudbyen. Det anbefales at
tidsperspektivet tydeliggjøres og vurderes forlenget, da dette vil klargjøre hvordan de enkelte
kommunene bør implementere strategiene i form av bindende arealbruk i de respektive
kommuneplaner.
Oslo kommune vil anbefale at planen vurderes vedtatt som regionalplan og dermed gis en tydelig og
formell forankring i plan- og bygningsloven. Areal- og transportplanen skal etter hvert følges opp
med utarbeidelse av kommuneplaner. Det er viktig at areal- og transportplanen fortløpende tas i
bruk som et verktøy og grunnlag for begrunnelse i plan- og byggesaksbehandlingen i kommunene.
I kollektivtransportbasert byutvikling må sannsynligvis effektiv busstransport være et viktig element i
båndbyen nord for elva, med mating inn mot jernbaneknutepunkt der det er naturlig. Dette kan
kreve etablering av kollektivfelt langs Rosenkrantzgata (fylkesvei 283) på nordsiden av
Drammenselva. For eksempel kan Kristiansands satsing på ”bussmetro” være en inspirasjon. Som
ledd i en satsing på effektiv busstransport bør det også vurderes en fortettingsstrategi for byutvikling
langs den prioriterte busstraséen. Dette som supplement til Buskerudbyens satsing på byutvikling i
jernbaneknutepunkt.
Bevaring av jordbruksområder vurderes å utgå som hovedmål for areal- og transportplanleggingen i
Buskerudbyen. Stor vekt på jordvern kan føre til en oppstykket bystruktur som ikke gir tilstrekkelig
grunnlag for et godt kollektivtransporttilbud. Det kan være at ”lommer” av jordbruksareal før eller
siden vil bli gjenbygd, og med en arealkrevende og bilbasert bystruktur som resultat.
Lierstranda er et potensielt utviklingsområde som ved transformasjon og byutvikling kan ta en
betydelig del av den prognostiserte veksten i Buskerudbyen (ca. 10.000 boliger og 20.000
arbeidsplasser er estimert på Lierstranda). Det anbefales derfor at det planlegges på tvers av
kommunegrensene i det videre arbeidet med utvikling av Lierstranda.
Planen for Buskerudbyen viser en prinsippmodell for utvikling av de prioriterte knutepunktsområdene. Slik prinsippmodellen nå er utformet er det en risiko for at boligutviklingen kommer for
langt unna sentrumsområdene, og med manglende bykvaliteter. Erfaringen fra Oslo de senere årene
er at boliger med ”tett by-kvaliteter” er stadig mer etterspurt, og at det er behov for å tilføre nye
boliger urbane kvaliteter også utenfor de tradisjonelle indre by-områdene. Foreslått prinsippmodell
samsvarer ikke nødvendigvis med slike kvaliteter. Oslo kommune anbefaler derfor en nyansering av
prinsippmodellen for arealutviklingen med mer funksjonsblanding og at bygging av boliger inn mot
sentrumskjernen i knutepunktene også vurderes.
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Oslo kommune opplever Buskerudbyen som en meget viktig partner i samarbeidsalliansen
Osloregionen. Daglig samhandling mellom Oslo og kommunene i Buskerudbyen øker stadig, gjennom
både flytting, pendling, kultur- og næringsaktiviteter, noe som har stor betydning for begge
områdene. Det er derfor med stor interesse at kommunen følger med på utviklingen av areal- og
transportløsninger i Buskerudbyen, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.
Sekretariatets kommentar:
Det vises til kommentar til uttalelser fra kommunene i Vestregionen. Oslo kommunes uttalelse tas til
orientering.
Dok 93 Modum kommune
Modum kommune er positiv til det plansamarbeidet som er etablert i Buskerudbyen. Imidlertid er
ikke bare Buskerudbyen, men også Nordre-Vestfold, Midt-Buskerud og Ringeriksregionen del av
Osloregionens felles arbeidsmarked. Hele Osloregionen er avhengig av et transportsystem som
fungerer optimalt, både i forhold til arbeidsreiser, fritidsreiser og godstransport. Buskerudbyens
areal- og transportstrategi oppfattes i hovedsak å fokusere på internt transportarbeid i regionen, og i
mindre grad på gjennomgangstrafikk av personer og gods på stamveiene. Vi vil særlig påpeke
viktigheten av at areal- og transportpolitikken i Buskerudbyen også legger til rette for utvikling av
stamveiene RV 35 og E 134, samt Randsfjordbanen.
Modum er koblet til Oslo-området med buss (linje 10). For pendlere til Oslo tar imidlertid dagens
«ekspressbuss» så lang tid at mange velger bruk av privatbil eller bil/tog i kombinasjon. Tog som
alternativ betinger i dag at folk fra Modum må reise til Hokksund etter at lokaltrafikken på
Randsfjordbanen ble lagt ned i 2001. For at dette tilbudet skal være konkurransedyktig med
privatbilbruk må det være en effektiv buss- og togpendel mellom Modum og Hokksund stasjon. For
Modum er det derfor avgjørende å få opp igjen lokaltrafikken på Randsfjordbanen. For Modum vil
dette gi våre innbyggere tilgang til, og derigjennom øke trafikkgrunnlaget for de transporttjenestene
som tilbys i Buskerudbykonseptet.
En effektiv kollektivpendel mot Hokksund, basert både på buss og tog, vil imidlertid også redusere
toppene i biltrafikk i forbindelse med dagpendling til arbeidsplasser i Buskerudbyregionen, samt mot
Osloområdet. Med lokaltog til Vikersund, vil færre moinger legge beslag på pendlerparkeringsplasser
i Hokksund, og Skotselv vil også igjen bli knyttet direkte til jernbanen. Modum kommune ber derfor
om at det legges til rette for gode koblinger mellom Randsfjordbanen og busspendel fra Modum ved
Hokksund stasjon. Modum kommune ønsker deltakerne i Buskerudbyen lykke til med utviklingen.
Modum kommune deltar gjerne i felles utviklingsarbeid der dette er naturlig i tida som kommer.
Sekretariatets kommentar:
Som mange av de andre kommunene som har uttalt seg til planen påpeker Modum at planen i
hovedsak fokuserer på det interne transportarbeidet i Buskerudbyen. Det vises her til sekretariatets
kommentar til Dok 76 Svelvik kommune der det foreslås et nytt hovedmål om samarbeid med
naboregionene. Det sies at Buskerudbyen også må legge til rette for utvikling av gjennomgangstrafikken på Rv 35, E 134 og Randsfjordbanen. I planprogrammet for areal- og transportplanen
Buskerudbyen 2013-2023 ble det presisert at E 134 forbi Kongsberg og RV 35 Hokksund – Jevnaker
gjennomføres som egne plan- og byggeprosesser utenom Buskerudbysamarbeidet og ligger til grunn
for arbeidet med felles areal- og transportplan. Avklaring av når disse prosjektene kan gjennomføres
kommer gjennom behandling av Nasjonal Transportplan 2014-2023. Flere av partnerne har også vært
opptatt av å tilrettelegge pendlerparkeringer. Det er tatt med et tillegg i delmål 3.3.2 om at
pendlerparkeringer skal sikre at områder med begrenset kollektivtilbud får effektiv overgangsmulighet til kollektive transportmidler og et punkt i handlingsprogrammet om at
tilrettelegging for pendlerparkering bør være et tiltak som inngår i Buskerudbypakke2.
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Dok 61 Vestregionen
Nedre Buskerud er et av de betydeligste utviklingsområder i det sentrale østlandsområdet, og en
robust areal- og transportutvikling av Buskerudbyen vil ha positive ringvirkninger for Oslo-regionen.
Forslaget til areal- og transportplan for Buskerudbyen berører i svært begrenset grad samspillet med
Osloregionen. Buskerudbyen vil være avhengig av et utstrakt samarbeid med kommuner og regioner
utover eget område for å oppnå planens ambisiøse målsettinger. For eksempel kan ikke
målsetningen om et høykvalitets busstilbud avgrenses til kun å gjelde innen for Buskerudbyens
grenser. Med forventet vekst i omkringliggende områder må det åpnes for tiltak/mål om redusert
bilbruk. Anbefaler fokus på følgende utfordringer:


Buskerudbyen innlemmes i det kollektive transportsystemet i Oslo og Akershus ved at billett- og
takstsonesystemet for Oslo og Akershus søkes utvidet til å omfatte alle regioner som er del av
Osloregionen. Dermed sikres sømløse kollektive reiser med buss og tog i landet største
bykonsentrasjon.



Ekspressbussene som i dag trafikkerer E18 mellom Drammen og Oslo sikres sammenhengende
separate kollektivfelt i begge retninger, jfr Oslopakke 3 vedtaket i Akershus fylkesting og Oslo
bystyre i juni 2012. Ny E18 mellom Drammen og Oslo er et betydelig kollektivtiltak.



Godstransporten som i dag trafikkerer E18 mellom Drammen og Oslo sikres bedre veikapasitet
på strekningen, jfr Oslopakke 3-vedtaket i Akershus fylkesting og Oslo bystyre i juni 2012. Ny E18
mellom Drammen og Oslo må etableres for å fjerne landets betydeligste flaskehals for
godstrafikken.

Sekretariatets kommentar:
Det vises til de kommentarer som er gitt til Asker kommunes uttalelse
Dok 32 Akershus Fylkeskommune
Mener mål om at minst 80 % av nye boliger og arbeidsplasser skal etableres innenfor planens seks
prioriterte utviklingsområder er et ambisiøst og fremtidsrettet mål som styrker grunnlaget for
miljøvennlig tett byutvikling med økte gang-, sykkel- og kollektivandeler. En konsentrasjon av
arbeidsplasser i kort gangavstand til jernbanestasjonene vil bidra positivt til å styrke motstrømspendlingen fra Oslo og Akershus mot Buskerudbyen. Denne pendlingen har i dag et begrenset
omfang, men har økt med ca. 50 % siden 2001. En aktiv lokaliseringspolitikk kan bidra til å øke togets
konkurransefortrinn framfor bil, også mht. motstrømspendling. Koordinering av kollektivtilbud og
takstsystem er en åpenbar utfordring som det må arbeides mer med i årene som kommer.
Arbeidet med regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus og arbeidet med samordnet
areal og transportplanlegging i Buskerudbyen må ses i sammenheng og det kan være nødvendig å
koordinere innsatsen under veis og ettersom bolig- og arbeidsmarkedene i Oslo og Drammensregionen veves tettere sammen.
Buskerudbysamarbeidet arbeider for å få etablert en framtidig «bypakke». Dette er en samarbeidsform det kan være interessant å se videre på også i arbeidet med regional plan for areal og transport
for Oslo og Akershus. Det videre arbeidet med finansieringsløsninger med følges med interesse.
Buskerudbyen har utarbeidet en svært informativ hjemmeside med et formidlingsmateriale som
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beskriver planprosessen og resultatet av arbeidet. Gode kommunikasjonsstrategier er en viktig del av
planarbeidet der mange parter skal omforenes om felles strategier på tvers av forvaltningsnivåer og
politiske grupperinger.
Sekretariatets kommentar:
Akershus Fylkeskommunens synspunkter på og positive interesse for areal- og transportplanarbeidet
tas til orientering. Et nært samarbeid i videre prosesser er ønskelig.

4.2 Næringsorganisasjoner
Dok 80 Næringslivet i Buskerudbyen ved LO, NHO og næringslivsforeningen (NIB)
Felles høringsuttalelse fra LO Buskerud, NHO Buskerud, Drammen Næringslivsforening og Kongsberg
Næringsforening i samarbeid med Lier Næringsråd, Nedre Eiker Næringsråd og Øvre Eiker
Næringsråd. NHO Buskerud uttaler seg også på vegne av NHO Transport Buskerud og NHO Logistikk
og Transport Region Vestviken.
NIB viser innledningsvis til at et regionens mangfoldig næringsliv har bidratt til videreutvikling av
kompetanse og opprettholdelse av sysselsettingen gjennom varierende konjunkturer. En arealplan
for Buskerudbyen må ha som en overordnet målsetning å sikre nødvendig næringsareal tilpasset et
fortsatt mangfoldig næringsliv. Næringsarealer som frigjøres ved avvikling av virksomhet må som
hovedregel beholde sin status. Bygging av kontorbygg i høyden må være et supplement.
Næringslivets utvikling er dynamisk. Dette krever rom for fleksibilitet i forhold til plankrav også fra
myndigheter dersom attraksjon og konkurransedyktighet skal sikres. I en foreslått "Overordnet
strategi", må det gis rom for nødvendig fleksibilitet knyttet til utnyttelse av næringsarealer og ABCmetoden som brukes som verktøy for å plassere ny virksomhet på rett sted ved nyetableringer. NIB
forutsetter at en slik bruk av en teoretisk modell ikke forhindrer nødvendige avvik tilpasset den
enkelte virksomhets utvikling.
Planprosesser som involverer overordnede myndigheter kan trekke ut i tid. Eksempel på dette er
utredningsarbeidet knyttet til godsterminal i regi av Jernbaneverket og et intermodalt transportknutepunkt på Holmen og manglende planavklaring på Lierstranda. Planforslaget for Buskerudbyen
og bruken av dette i en lokal plansammenheng, bør ha som mål å tilrettelegge for en "midlertidig"
videreføring av næringsaktivitet der eventuelle endringer i arealbruk kan ligge 10 til 20 år frem i tid.
Veksten i godsmengde til vår region er sterkt økende. Skal vi nå våre klimamål er det av avgjørende
betydning at det ved starten av planperiode gjennomføres en transportanalyse med mål: Sikring av
en nødvendig struktur for godshåndtering innen Buskerudbyen.
NIB understreker betydningen av at kollektivreisetilbudet i regionen styrkes. Dette er avgjørende
for å sikre en effektiv næringstransport på vei. I denne sammenheng bør fleksibilitet knyttet til
arbeidsreiser fra den enkeltes bolig til arbeidsplass utvikles. Utvikling av kollektivtilbud må skje i nært
samarbeid med aktørene. NIB understreker betydningen av et variert boligtilbud til sikring av
nødvendig rekruttering av arbeidskraft. Dette også med redusert pendlebehov som et fortrinn.
NIB legger med dette til grunn:
 At den foreslåtte Areal og transportplan blir behandlet som en regional plan med
fylkeskommunen som regional planmyndighet. Det er av overordnet betydning for næringslivet
at det utarbeides helhetlige og forutsigbare regionale arealplaner med transportløsninger som
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sikrer nødvendig næringsarealer for nåværende og fremtidig næringsvirksomhet. Dette med en
lokalisering sett i forhold til vei og bane, som bidrar til konkurransedyktighet.
At utbyggingsmønstre og transportsystemer skal være klimavennlige. I denne sammenheng bør
også klimamål for energieffektivisering og utvikling av infrastrukturen for energi kobles til
Buskerudbyens arealplanlegging.
Utfordringer knyttet til arealplanlegging må finne sin løsning i en helhetlig tenkning knyttet til
næringslivs behov for arealer og transportløsninger

Sekretariatets kommentar:
Det er viktig å sikre nødvendig næringsareal for å tilrettelegge for et variert og levedyktig næringsliv i
hele regionen og for å få frigjort sentrumsnære arealer som i dag benyttes til plass- og
transportkrevende virksomhet. Som en oppfølging av denne planen er det foreslått et felles prosjekt
for å identifisere nye næringsområder for C-virksomheter. ABC-metoden er et planleggingsverktøy for
å lokalisere virksomheter slik at det tas hensyn til virksomhetens transportbehov samtidig som en
legger til rette for gode vilkår for trafikkavvikling og tar hensyn til målsettinger om å minimere det
samlede transportbehovet. Rett virksomhet på rett plass kan gi mindre kostander for bedriften ved at
de får redusert transportbehovet og dermed også lavere klimautslipp. En inndeling av næringsområdene kan også bidra til å gi bedriftene mer forutsigbare rammer. Det er imidlertid viktig som det
påpekes i uttalelsen at det tas hensyn til den enkelte virksomhets utvikling. Det vises her til forslag til
nye handlingspunkt H4.3 og H4.4.
Når det gjelder Lierstranda vises til kommentar gitt til uttalelsene Dok 35 Viken Skog og Dok 51 Sødra
Cell Tofte AS og Sødra Skog AS.
I Jernbaneverkets arbeid med KVU for Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammensområdet
er det gjennomført en grundig analyse av de godsstrømmene som vil kunne dra nytte av en
godsterminal. Analysen er utført etter kjøringer i Nasjonal godsmodell. Jernbaneverket peker i sin
vurdering av KVU-en på at det bør utføres en bredere utredning av knutepunktstrukturen i
Osloregionen før det tas et endelig standpunkt til lokalisering av kombiterminal. Videre analyse av
godsstrømmene i Buskerudbyen og omkringliggende kommuner bør avvente en slik utredning.
Gjennom fortettingsstrategier og effektive transportstrategier er planen et virkemiddel for å nå
klimamål ved å legge til rette for energieffektivisering og utvikling av energisystemer for ny
bygningsmasse.
Dok 64 NHO Transport avd. Buskerud
Bransjen og trafikkselskapene gjør oppmerksom på følgende forhold for ytterligere presisering:
-

-

Trafikk-knutepunkter / terminaler for optimal link mellom lokale og regionale ruter er en
forutsetning for et velfungerende kollektivsystem. Herunder også et enkelt verktøy for
ruteopplysning. (Ofte komplisert å finne relevante opplysninger ved overgang i dag)
Et enkelt og raskt billetteringssystem med mulighet for gjennomgående betaling ved overgang
mellom flere typer kollektivmiddel.

Nettbuss Drammen AS gjør spesielt oppmerksom på at man i planen ikke finner noe om
ekspressbussene som et reelt alternativ til toget mellom Buskerudbyen og Oslo. De gjør også
oppmerksom på at kollektivfelter og kollektivtraséer må i en tidlig fase legges inn i planen for
allerede i starten å kunne gi bussen et konkurransefortrinn foran privatbilen. En annen viktig faktor i
oppbyggingen av et godt kollektivsystem i Buskerudbyen, et såkalt «Sanntidssystem for når kommer
bussen»
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NHO Transport avd. Buskerud vil videreformidle innspill fra flere engasjerte instanser og enkeltpersoner som nærer bekymringer for at Buskerudbyen vil kreve så stor satsning at mindre blir igjen
til satsning i andre distrikter og omliggende områder. Avdelingen har stor tro på at Buskerudbyen og
kollektivplanarbeidet vil kunne lede til en styrking for hele fylkets kollektivnett på sikt dersom man
bringer næringsliv og kollektivoperatørene aktivt inn i planarbeid og i realiseringen av planen.
Sekretariatets kommentar:
NHO Transport Buskerud peker i likhet med mange andre på behovet for gode informasjonssystemer
og gjennomgående billetteringssystemer som avgjørende for å få til den ønskede økning i kollektivtrafikken. Det vises til strategier for styrket busstilbud på side 45 i planen. Forslag til Buskerudbypakke2 vil følge opp disse. Det foreslås nytt punkt på side 42 om Miljøvennlig teknologi og nytt
handlingspunkt H7.5 om å sette i gang et arbeid med å få etablert et samordnet pris- og sonesystem
for kollektivtransport. Det er flott at NHO Transport har tro på at det arbeidet som gjøres i
Buskerudbyen kan lede til en styrking for hele fylkes kollektivnett og de vil gjerne være aktivt med i
planarbeid og i realisering av planen.
Dok 31 Buskerud Bondelag
Det er et stort politisk ansvar å følge opp planens målsetting om ikke å omdisponere matjord. Viktig
at alle kommunestyrer har et lengre perspektiv enn en valgperiode på dette området
Jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat, og Buskerudbyen har et mangfold av landbruk og
landbruksproduksjon. Øvre Eiker og områdene rundt er et av matkornkamrene i Norge. Lier har 17 %
av grøntproduksjon på landsbasis. I tillegg produserer det melk og kjøtt. Buskerudbyen har også et
nasjonalt ansvar i forhold til å øke matproduksjon i takt med befolkningsøkningen slik Landbruks- og
matmeldingen har lagt opp til. For å opprettholde dagens sjølforsyningsnivå må det produseres 1 %
mer mat i året i de nærmeste 20 åra. Samfunnssikkerhet og beredskap tilsier også at vi skal ha en god
sjølforsyningsgrad og med de klimautfordringene som vi ser i deler av verden i dag kan matjord bli en
knapphetsressurs i framtida. Å ta vare på matjorda er en ekstremt viktig oppgave og krever en
målrettet og planmessig innsats fra alle.
Areal- og transportplan for Buskerudbyen et grunnlagsdokument som viser mange skritt i riktig
retning. I planarbeidet er den forventede befolkningsveksten en viktig forutsetning. Politiske
myndigheter både kan og bør styre befolkningsveksten med hensyn til hvor og hvordan folk bor,
hvordan folk reiser, arbeider og bruker sin fritid. Arealkonfliktene i de fem kommunene som inngår i
Buskeudbysamarbeidet er store, og en større befolkningsvekst i dette området krever i stor grad
samordnet areal- og transportplanlegging. I så måte er Buskerudbysamarbeidet positivt, og har en
viktig rolle.
Norge har lav sjølforsyningsgrad av jordbruksvarer på under 50 %. Det er et nasjonalt mål å
opprettholde selvforsyningsgraden på minst samme nivå som i dag. Befolkningen øker raskt, spesielt
Osloregionen som er den regionen som vokser sterkest i hele Europa. I Landbruks- og matmeldingen
er det stadfestet at vi skal øke matproduksjon med 1 % i året de neste åra, det gjelder selvfølgelig
også for Buskerud. Buskerudbyen må også planlegge ut i fra denne forutsetningen.
Buskerud Bondelag vil påpeke at det i framtida kan bli behov for nydyrking. Det er derfor viktig at vi
ikke ”bruker opp” arealer som kan ha potensiale for matproduksjon. Kan ikke få understrekt nok hvor
viktig det er å ivareta næringsareal for produksjon av mat. At man i prosessen har skrinlagt et
alternativ med konsentrasjon i 18 utviklingsområder og landet på en overordnet strategi med
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konsentrasjon om seks prioriterte områder er gunstig for et robust og forutsigbart jordvern og i tråd
med Buskerud Bondelags syn.
Påpeker noen konkrete utfordringer:
Lierstranda - den planlagte veksten i antall boliger vil bli altfor stor. Forutsetning for å bygge
fjordbyen er at boligveksten konsentreres på transformerte industri- og havnearealer og ikke legges
på dyrket mark. Buskerud Bondelag har tidligere tatt til orde for en framføring av ny RV 23 i Lier i en
annen trasè lenger øst fra Dagslett til Viker i stedet for til den vedtatte trasèen Linnes, nettopp av
samme grunn. Den betydelig arbeidsplassveksten som det legges opp til bidrar til å øke vår
bekymring for disse jordbruksområdene nederst mot fjorden og ved utløpet av Lierelva. Lier har
rikelig med skogsområder og dalsider, som Reistadlia og Sørumlia der en utbygging ikke vil komme i
konflikt med jordverninteresser og der det fortsatt er mulig med bane-løsning. Viser til tidligere
beklagelse over at banen fra Spikkestad til Drammen ble lagt ned.
Vestfossen - bekymret for at det legges opp til en større vekst. Liten mulighet for en større boligvekst
og vekst i antallet arbeidsplasser innenfor dagens geografiske avgrensning, dersom man ikke tar sikte
på å rive mye av eksisterende bebyggelse og bygningsmiljø. Vestfossen ligger i enden av AkerSmørgrav, et av de mest verdifulle og høyest rangerte bevaringsverdige kulturlandskap i Buskerud. Et
alternativ kan være å fordele den planlagte veksten i dette området og se på et større
utviklingspotensial mellom jernbanestasjonen og E134 ved Darbu. Det vil kanskje også bidra til å
knytte Øvre Eiker og Kongsbergsamfunnet nærmere sammen.
Spørsmålet om å ivareta dyrket mark er ikke et spørsmål om bare å tale bondens sak. Det er viktig ut
fra et samfunnsmessig perspektiv i forhold til å produsere nok mat og for å opprettholde en god
beredskap. Buskerudbyen må i størst mulig grad evne å ta med ”alt” i planleggingsprosesser; veier,
industri, skoler etc. i tillegg til boligområder og transport slik at man får en helhetlig oversikt over
arealbruken og jordvernet må ligge i bunn for alle arealdisponeringssaker.
Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tas til orientering. Det vises til side 40 og 41 i planforslaget som omhandler strategier for å
ivareta grønnstrukturen. I forbindelse med rullering av planen bør det gis en bedre oversikt over
regionale og viktige grøntstrukturer, verdifull dyrka mark og viktige områder for biologisk mangfold.
Det vises her også til Dok 86 Fylkesmannen i Buskerud og uttalelser fra Naturvernforbundet og
Drammen og Opland Turistforening.
Dok 81 Lier Bondelag
Ser positivt på Buskerudbysamarbeidet og tror at en gjennom felles løsninger på tvers av kommunegrenser kan få en fornuftig arealdisponering. Jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat. Det
er derfor viktig at en tar vare på de gode jordbruksarealene som inngår i Buskerudbyen. Noe av
landets beste jordbruksarealer ligger i området. Ser det som viktig at disse arealene blir sikret til
jordbruksproduksjon. Arealer som kan nydyrkes, må også ivaretas til framtidig jordbruksproduksjon.
Ser med bekymring på de gode jordbruksarealene som grenser mot Lierstranda. Mener at østsiden
av Lierdalen kan utbygges videre til boligformål (fra Linneslia til Lierskogen). Utbygging i dette
området kommer ikke i konflikt med jordverninteresser. Nasjonal matproduksjon er et samfunns52

ansvar og jordressursene er landets "stabbur". Ved arealdisponering må jordvern være høyt
prioritert.
Sekretariatets kommentar:
Planen for Buskerudbyen skal ivareta både hensyn til jordvern (og andre vernehensyn) og til behovet
for å redusere avhengigheten av personbiltransport. Det nødvendiggjør konsentrert bolig- og
næringsbebyggelse i bysentra og ved større knutepunkter. Gjennom utbygging av Lierstranda vil Liers
behov for nye boliger og næringslokaler kunne dekkes i lang tid fremover. Det vil redusere presset på
landbruksarealene i kommunen. Uttalelsen tas til orientering.
Dok 66 Øvre Eiker Bondelag, Nedre Eiker landbrukslag og Jordvernalliansen
Areal- og transportplan for Buskerudbyen er et grunnlagsdokument som tar et skritt i riktig retning
når vern av matjorda blir beskrevet som et hovedmål i 1.1 ”med bevare overordnet grøntstruktur og
jordbruksområder”.
Påpeke at vern av matjord er en svært viktig samfunnssak for alle som spiser mat. Matjord (dyrka
mark og dyrkbar mark) må derfor forbeholdes produksjon av mat. Vern av matjord må være et
overordnet kriterium og komme som et av de viktigste prinsippene for arealbruken. Dette må
omsettes i praksis. Vi kan ikke se at planen tar nok hensyn til dette. En viktig målsetting for
Buskerudbyen er også å være miljøvennlig, men det er ikke miljøvennlig å bygge ned eksklusiv
matjord.
Matjorda trenger et sterkt vern fordi
 Buskerudbyens, Norges og verdens befolkning øker. Norges befolkning vil øke med 1 % i året, da
må matproduksjonen økes tilsvarende.
 Norge har svært lav selvforsyningsgrad av mat. Kun 40 % av maten vi spiser produseres her.
 Av de 3 % som er dyrka mark i Norge, kan kun 1 % brukes til å dyrke matkorn. Buskerudbyens
jordressurser er hovedsakelig innenfor denne 1 % ! Derfor må matjorda prioriteres vernet foran
annet areal når det nå er nødvendig med mer areal til infrastruktur og tomter mm.
 Buskerudbyen har matjord i ypperste klasse nasjonalt sett og har naturgitte klimatiske fortrinn
for å produsere mat. Den fete, fine brunjorda med høy basemetningsgrad som vi har mange
steder i Buskerudbyen finner vi i Norge bare i et lite belte fra vest i Aker, gjennom Asker og
Bærum, opp i Eikerbygdene, deler av Modum, Hole, Ringerike og over Hadeland til Mjøsbygdene.
 Både kvalitet og kvantitet av produserte vekster er derfor høy. Arronderingen er også svært god
med store sammenhengende områder. Ved en nydyrking av annet areal for å erstatte tapt areal,
får man ikke tilsvarende kvalitetsjord igjen.
 Den beste matjorda finnes i og rundt byene og tettstedene, hvor jernbane og annen infrastruktur
skal fram. Det ligger et stort forvalteransvar på planleggere og politikere som skal utforme og
vedta arealbruken. I Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
heter det i Punkt 3.2: “Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-,
natur- og friluftsområder.” Punkt 3.3: “3.3 Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til
vern av jordbruks og naturområder. Beslutninger om utbyggingsmønster med transportsystem
må baseres på brede vurderinger av konsekvenser, med særlig vekt på samfunnsøkonomiske
kostnader, virkninger for langsiktige mål i landbruket og hensynet til å ta vare på natur og
kulturmiljøet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør utformes slik at en unngår
omdisponering av store, sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy
kvalitet”
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Kun 1,5 % av Norges landareal er bebygget og bare 3 % av arealet er dyrket eller dyrkbart. Vi
mener det er helt unødvendig at disse viktige formålene må slåss om de samme arealresursene.

Arealkonfliktene i de fem kommunene som inngår i Buskerudbysamarbeidet er stedvis store, og den
anslåtte befolkningsveksten krever i stor grad en samordnet areal- og transportplanlegging.
Stortinget har nylig vedtatt en ny landbruks- og matmelding som sier at det skal produseres mer mat
i tråd med befolkningsveksten, både av etiske hensyn og av hensyn til landets matvaresikkerhet.
Buskerudbyen må da, som et av de viktigste jordbruksområdene i landet, ta sin del av produksjonsøkningen. Det er forventet en befolkningsvekst på 68 000 her frem til 2040. Statistisk sentralbyrå
opererer med et gjennomsnittlig årsforbruk på 57 brød per person. 1 dekar med matkorn gir ca 1000
brød, dvs. 1 brød pr kvadratmeter. Det betyr at det Buskerudbyen må øke matjordarealet tilsvarende
68 000 personer, dvs. 3876 dekar for å klare å produsere de 3876000 brødene som trengs. Regnes
det på areal til kjøtt og grønnsaker, blir tallet enda større.
Totalt er 3625 dekar LNF-område rundt knutepunktene innenfor radius på 1 km eller 500 m fra
jernbanestasjonene tenkt brukt. (”Utbyggings- og fortettingspotensialet rundt stasjonsområdene i
Buskerudbyen”, Asplan Viak s 46). Ikke alt dette er matjord, men de fleste steder ser man av kartet at
mye verdifull jord rammes. I tillegg kommer arealkostnadene ved infrastruktur (hovedveier,jernbane)
som det står kommer på dyrka mark, uten at antall dekar fremkommer. ”Konsekvensutredning av
planalternativer Buskerudbyen”, Norconsult s 88-90).
Ser dermed ikke at matjordvern er hensyntatt nok i planen. I ”Konsekvensutredning av
planalternativer Buskerudbyen” fra Norconsult, er jordvern som vanlig et ikke-prissatt tema.
Matjorda vår er uvurderlig og vi har så lite av den, at prisen for å omdisponere den til noe annet
burde være så høy at omdisponering i liten grad forekom og annet areal dermed ble mer attraktivt.
Slik er det dessverre ikke. Matjorda er oftest det ”billigste” alternativet. Da trenger vi politikere som
har ryggrad til å si nei til omdisponeringer, og planleggere som kan finne gode alternative løsninger.
At man i prosessen har landet på en overordnet strategi med konsentrasjon om seks prioriterte
områder, synes i utgangspunktet gunstig for å ivareta jordvernet. Men er det tatt høyde for at
befolkningsveksten kan stige mer enn forventet og at arealene likevel ikke er tilstrekkelige slik at
sirklene rundt knutepunktene på sikt utvides? Eksempelvis laget Rogaland fylke en arealplan som var
ment å vare i 30 år, der matjord ble tillatt omdisponert innenfor en grense nær sentrale strøk. Men
etter kun 10 år, var arealene alt oppbrukt, og dermed økte presset igjen på matjorda utenfor
grensene.
I forhold til knutepunkt-tenkning, er det også viktig at det er en klar rekkefølgebestemmelse for
utbyggingen: Det må fortettes så mye som mulig på det som alt er utbygd før matjorda eventuelt tas,
slik at nedbygging av matjord utsettes lengst mulig. Matjordlaget bør da fjernes og brukes for
forbedring av dårligere jord. De foreslåtte sirklene kan heller ikke være absolutte. Mange steder er
det eksepsjonelt god matjord innenfor sirkelen som er del av sammenhengende områder. Selv om
veksten er planlagt innenfor knutene, vil det fortsatt være et økt press langs med ferdselsårene pga.
attraktiv beliggenhet og infrastruktur som må på plass. Dagens knutepunkter og infrastruktur ligger
alt på matjord fordi folk i tidligere tider nettopp bosatte seg der det var lettest å skaffe mat.
Infrastrukturen har ikke stor nok kapasitet for ventet befolkningsøkning. Med vei -og jernbanebygging går det mye areal. Både i Eiker og Lier, er det rikelig med areal som ikke er matjord. Fordi
matjordvern er svært viktig, må de nærliggende dalsidene i Eiker og Lier benyttes til store
veiprosjekter og tomter (næring og bolig). Presset på matjorda vil da avta. Realistisk sett kommer
mye av transporten likevel til å foregå med bil/buss og ikke tog. Jernbanetraseene ligger dog mer
stedfast. I planene legges det opp til betydelig arbeidsplassvekst og vekst i antall boliger på
Lierstranda. Plassering av godsterminal-havneløsning-jernbane må ha prioritet foran boliger i dette
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området for å avlaste matjordalternativer for bla. godsterminal. Lier har rikelig med skogsområder og
dalsider der boligutbygging ikke vil komme i konflikt med jordvern-interesser og der det fortsatt er
mulig med infrastrukturløsninger.
Det står i forordet til planen s 3 at ”planen (…….) virke samlende om en ønsket samfunnsutvikling
som flest mulig er tjent med, ikke minst våre etterfølgende generasjoner.” Våre barn er ikke tjent
med at vi bygger ned matjorda”. Buskerudbyen har laget et planutkast som er ment å legge føringer.
Understreker at det er ekstremt viktig at vern av matjorda får en mer fremtredende plass i planene,
og at det følges opp i praksis.
Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tas til orientering. Det vises til side 40 og 41 i planforslaget som omhandler strategier for å
ivareta grønnstrukturen. I forbindelse med rullering av planen bør det gis en bedre oversikt over
regionale og viktige grøntstrukturer, verdifull dyrka mark og viktige områder for biologisk mangfold.
Det vises her også til Dok 86 Fylkesmannen i Buskerud og uttalelser fra Naturvernforbundet og
Drammen og Opland Turistforening.
Dok 46 Kongsberg Teknologipark
Kongsberg Teknologipark er en næringsklynge med høyteknologibedrifter med stor eksportrettet
virksomhet. Teknologiparken har inkl Arsenalet i overkant av 7.000 ansatte og over 60.000
besøkende i året. Teknologiparken har et stort arbeidskraftomland. I hht reisevaneundersøkelse fra
2011 (TØI rapport 1161/2011) bor 60 % av de ansatte i Teknologiparken i Kongsberg kommune, 20 %
bor innenfor Buskerud fylke og 20 % utenfor fylket. Siden forrige reisevaneundersøkelse i 2008 (TØI
rapport 947/2008) har andelen som bor i Kongsberg kommune blitt redusert og andelen som bor i
Oslo, Asker & Bærum og Telemark økt. Dette viser at man må utover fylkesgrensene for å dekke
behovet for arbeidskraft. Regionsforstørrelse og fortsatt vekst i andelen ansatte bosatt utenfor fylket
representerer en viktig fremtidig utfordring for bedriftene i Teknologiparken.
Totalt styrer industrien i Kongsberg en omsetning på ca 37 mrd pr år, hvorav kjøp hos underleverandører utgjør ca 10 mrd. Når det gjelder godstransport har det i 1. halvår 2012 vært ca 18.000
sendinger med en totalvekt på ca 12.000 tonn. Tallene inneholder godshåndtering for de største
bedriftene. Alle bedriftene i Teknologiparken er ikke representert i tallene så den reelle
godstransporten er noe høyere enn det som fremkommer her.
Den største utfordringen er å beholde konkurransedyktighet i sterk internasjonal konkurranse. Gode
kommunikasjonsårer og god infrastruktur for øvrig er sentrale elementer for å opprettholde
konkurransekraften og fortsatt vekst. Togforbindelsen til Kongsberg er ikke god nok i dag så det er
bra at det legges opp til 2 tog pr time, samt at man vil tilrettelegge for togstopp nærmere
Teknologiparken. Dersom man skal nå målsetningen om økt togbruk i planperioden må togstopp på
Gomsrud fremskyndes i fht planens forslag. Både de ansatte og godstransporten skal ha gode vilkår i
fht å komme seg til/fra Teknologiparken. Næringslivet er avhengig av at de ansatte kommer seg på
jobb på en måte som oppfattes som raskt og enkelt. Dette er like viktig som at det er kapasitet til å
håndtere godstransporten. Det vil være svært negativt dersom man begynner med bilbegrensende
tiltak, uten at man har etablert et kollektivtilbud som de reisende oppfatter som konkurransedyktig i
fht biltransport.
Et annet viktig moment i dette er at over 80 % av de ansatte i Teknologiparken har møter i
arbeidstiden (TØI rapport 1161/2011), noe som kompliserer bruken av kollektivmidler. Planen har en
overordnet strategi om fokus på 6 prioriterte utviklingsområder, som alle har jernbanestasjon. Når
man da samtidig setter en grense på sone for arbeidsplassvekst maks en kilometer fra stasjonen blir
dette etter vår oppfatning alt for snevert.
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Sekretariatets kommentar:
Kongsberg Teknologipark og arbeidsplassene der har stor betydning for utviklingen i Buskerudbyområdet. Uttalelsen viser at det er behov for større integrasjon mellom Kongsberg og resten av
Buskerudbyen/Oslo/Akershus. Uttalelsen støtter opp om tiltakene for å få hyppigere og raskere
togtilbud og togstopp på Gomsrud.
Dok 35 Viken Skog
Havnesituasjonen i indre Oslofjord for eksport av tunge og plasskrevende varer som for eksempel
tømmer og treforedlingsprodukter, er krevende og har ført til at Drammen Havn i dag er den mest
aktuelle. Det er avgjørende for en utbygging av eksportrettet industri som Treklyngen AS på
Hønefoss, at det er god tilgang på egnet havn i Drammen. En god del av dagens massevirke og mye
flis fra sagbrukene på Østlandet, foredles i dag på Sødra Cell på Tofte i Hurum til cellulose. Denne
bedriften får i hovedsak alt sitt råstoff fra Østlandet skipet til bedriften fra tømmerterminalen på
Lierstranda. Dette er den mest aktuelle løsningen for forsyningen av tømmer til Tofte. Lierterminalen
vil derfor være avgjørende for råvareforsyningen og fremtiden til Sødra Cell på Tofte.
Påpeker at konkurransedyktige rammevilkår for transport er avgjørende for skog- og trenæringen i
Norge. Viktig med rammevilkår minst på svensk nivå. Skog og trenæringen i Buskerud kan ha en årlig
samlet verdiskaping på 4 – 5 milliarder av tømmerhogsten på 1 mill m3. Har planer for Treklyngen AS
på Hønefoss som skal foredle 3 -5 mill m3 tømmer fra store deler av Østlandet og vil kunne få en
verdiskaping på flere titalls milliarder kroner. En viktig forutsetning er rammevilkår som industrien
kan leve med. Er opptatt av at det også legges til rette for konkurransedyktige rammevilkår for
transport av tømmer og produkter til og fra industrien på bil, båt og bane i området.
Konkret er det viktig at:





Det blir et veisystem som er dimensjonert for vogntog på inntil 24 m lengde og opptil 60 tonn
totalvekt for transport fra skogen til industri og havner (dette vil eksempelvis kunne redusere
antall tømmervogntog daglig fra rundt 330 til omtrent 250 med reduserte CO2 utslipp fra denne
transporten med 25 -30 %).
Det er godt utbygd jernbane fra viktige terminaler til aktuelle havner og industri med god
kapasitet – herunder linjekapasitet og kryssingsspor.
At det er god tilgang til Drammen havn med bil, bane og båt som kan håndtere tyngre
industrivarer.

Forventes en spennende utvikling i Buskerudbyen med betydelig befolknings- og sysselsettingsøking.
Det er i den sammenheng viktig at næringsutvikling tar nødvendig hensyn til miljøverdier og fornuftig
råvareutnyttelse. Samtidig er det viktig at samfunnsutviklingen tar hensyn til at næringsliv – herunder
transport – får utvikle seg med konkurransedyktige rammevilkår. Den visjon og de mål som er satt for
Buskerudbyen kan gi rom for utvikling av en konkurransedyktig, miljøvennlig og fremtidsrettet
industri – dersom forholdet legges til rette for det.
Sekretariatets kommentar:
Et hovedmål med areal- og transportplan for Buskerudbyen er å redusere behovet for persontransport i fremtiden og å overførte en større del til kollektivtransport, sykling og gange. Effekten av
en slik omstilling vil være at veksten i personbiltrafikken begrenses og at næringstransport og
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kollektivtrafikk vil få bedre forhold på veiene i området. Store riksveitiltak og jernbaneutbygginger er
et statlig ansvar og prioriteres i NTP. Buskerudbyen peker i planen på behovet for dobbeltspor fra
Drammen til Hokksund og utbygging av RV 35. Når det gjelder Lierstranda og Drammen Havn vises
det til kommentar til Dok 79 Drammen Næringslivsforenings Logistikknettverk. Uttalelsen tas til
orientering.

Dok 79 Drammen Næringslivsforening Logistikknettverk Buskerud (LNB)
LNB gir sin tilslutning til strategi for utvikling av gods- og næringstransport til en miljøvennlig og
effektiv gods- og næringstransport. Effektive løsninger for godstransport skal utvikles og slik at en
økende andel av gods kan transporteres på en miljøvennlig måte med tog eller båt. LNB viser i denne
sammenheng til høringssvar av 20.09.12 fra Næringslivet i Buskerudbyregionen.
LNB understreker betydningen av at Drammen Havn videreutvikles som stamnetthavn. Og at
Holmen/Lierstranda er et sammenhengende og effektivt logistikkknutepunkt i dag med vei, bane, sjø,
store arealer, terminaler og næringsliv. En videre utvikling på Holmen kan også legge til rette for at
eksisterende godsvirksomhet i Nybyen og på Sundland flyttes til Holmen. Dette vil for et perspektiv
på 10 til 20 år gi effektive løsninger for godstransport innen vår region og sikre en ønsket utvikling for
mer godstransport med jernbane og båt. Dette vil også frigjøre sporkapasitet i det bestående
jernbanenett i området.
LNB foreslår at det gjennomføres en grundig studie av godsstrømmer med tanke på effektivitet og
miljø for Buskerudbyområdet, med transporter internt i området og til/fra området, da dette ikke er
gjort i KVU-arbeidet for ny godsterminal i Drammensområdet

Sekretariatets kommentar:
Lokalisering og bygging av godsterminal i Drammensområdet avklares i egen KVU-prosess. Fremtidig
utvikling av Lierstranda og Brakerøya avhenger av resultatet av KVU-en. Drammen havn er sikret
videre utvikling på Holmen uavhengig av utfallet av KVU-prosessen. Utvikling av Lierstranda vil bli
gjennomført gradvis over lengre tid slik at bedrifter som blir berørt vil ha god tid til omstilling.
Til KVU for godsterminal er det gjennomført en grundig analyse av de godsstrømmene som vil kunne
dra nytte av en godsterminal. Analysen er utført etter kjøringer i Nasjonal godsmodell.
Jernbaneverket peker i sin vurdering av KVU-en på at det bør utføres en bredere utredning av
knutepunktstrukturen i Osloregionen før det tas et endelig standpunkt til lokalisering av
kombiterminal. Videre analyse av godsstrømmene i Buskerudbyen og omkringliggende kommuner
bør avvente en slik utredning.

4.3 Offentlige etater
Dok 16 Flytoget
Ser positivt på det grundige arbeidet i Buskerudbyen som gjøres for å samordne arealbruk og
transport med jernbanen som ryggrad. Oppfølging av planen er viktig og utfordrende, da erfaringer
fra andre områder, i følge TØI, viser sprik mellom målsettinger og praktisk politikk.
Med stor befolkningsvekst og positiv næringsutvikling i Buskerudbyen og forventet passasjerutvikling
på Oslo Lufthavn er det viktig å tilrettelegge for god betjening av Drammen med Flytog. Dette må
inkludere tilrettelegging med god kapasitet og gode moderne tilbringerløsninger for ulike
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transportformer til/fra Drammen stasjon. Terminal 2 på OSL ferdigstilles i 2017 med et kapasitetstak
på 28 millioner passasjerer årlig. Bruk av Flytoget avlaster veiene i Norges mest trafikkerte korridor
Drammen-Oslo-OSL og reduserer samfunnets miljøkostnader. Spesielt viktig for Flytoget er det å få til
en bedre busstjeneste mellom Kongsberg og Drammen stasjon. Dette vil kunne øke kollektivandelen
til flyplassen ytterligere.
Flytoget, som over tid har levert meget høy kundetilfredshet og punktlighet, har overfor politiske
myndigheter uttrykt en ambisjon om å utvide sin operasjon innenfor persontransport med jernbane
på Østlandet.
Sekretariatets kommentar:
Flytoget uttalelse tas til orientering.
Dok 13 Avinor
Avinor støtter arbeidet med å styrke vei- og kollektivsatsingen i regionen. Kollektivtilbudet til Oslo
lufthavn Gardermoen ble vesentlig forsterket da Flytoget ble forlenget til Drammen. I denne
sammenheng vil det også være en fordel å få utbygd togtilbudet mot Kongsberg.
Sekretariatets kommentar:
Avinors uttalelse tas til orientering.
Dok 54 Riksantikvaren
Både Drammen og Kongsberg er byer med røtter helt tilbake til 1600-tallet, og med omfattende
kulturminneinteresser som bidrar til attraktiviteten og bymiljøet. Svært viktig at kulturminneinteressene får være premiss i den videre utviklingen av særlig Kongsberg og Drammen, men også av
de andre tettstedene som er omfattet av planen. Planen ønsker fortetting med kvalitet og med
hensyn til stedets karakter. Det er ikke minst stedenes historie, slik den preger bebyggelse, gatenett
og byrom som bidrar til karakteren til det enkelte sted. Det er svært viktig å finne en avveiing som
sikrer at det historiske særpreget til det enkelte sted blir videreført også ved fortetting og
transformasjon. Både viktige enkeltobjekter og større kulturmiljøer er viktige å ta hensyn til.
Riksantikvaren anbefaler at det utvikles gode sentrumsplaner i tett samarbeid med kulturminneforvaltningen i Buskerud fylkeskommune. Gode og omforente planer med kulturminneinteressene
som premiss sikrer forutsigbarhet for både innbyggere og utbyggere.
En av strategiene for attraktiv by- og tettstedsutvikling sier at det skal utarbeides kvalitetskriterier for
byutvikling og sentrumsutvikling som ivaretar balansen mellom en ønsket høy arealutnyttelse og
fortetting med kvalitet. Utforming av klare plankrav skal sikre forutsigbarhet for utviklere. Det er
viktig at kulturminneinteressene også integreres i slike kvalitetskriterier, slik at stedsutviklingen tar
hensyn også til det enkelte steds historie. Plankrav er viktig også for å ta vare på kulturminnene og
kulturmiljøene i de stedene som omfattes av Buskerudby-samarbeidet.
Riksantikvaren har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune valgt ut noen sentrale områder i
Drammen og Kongsberg som er av nasjonal interesse. Disse er kartfestet og beskrevet i NB!registeret (Nasjonale interesser i by) som kan finnes på Riksantikvarens hjemmesider (www.ra.no).
NB!-områdene er også lagt inn i Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase Askeladden og i
publikumsversjonen Kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no). Det er viktig at det tas tilbørlig
hensyn til disse områdene i den videre planleggingen. Øvrige viktige kulturmiljøer og enkeltobjekter i
området som omfattes av planen vil kulturminneforvaltningen i Buskerud fylkeskommune ha oversikt
over.
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Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tas til orientering. Det vises til side 37 i planen der det heter at “Det skal utvikles
kvalitetskriterier for byutvikling og sentrumsutvikling og som ivaretar balansen mellom en ønsket høy
arealutnyttelse og fortetting med kvalitet. Utforming av klare plankrav skal sikre forutsigbarhet for
utviklere. Og videre til H2.3 og P2.2 på side 57.
Dok 7 NSB
NSB Persontog slutter seg til det fremlagte planforslaget, som utmerker seg ved tydelige og konkrete
strategier, basert på anerkjent samordnet virkemiddelbruk.
De forslåtte knutepunkter samstemmer med NSBs planer for utvikling av togtilbudet i Buskerudbyen,
Tilsvarende gjelder en trinnvis opptrapping, med ½-times frekvens til Hokksund først, deretter til
Kongsberg. Viktig at denne opptrappingen av tilbudet – med tilhørende utvidelse av sporkapasiteten
– kan gjennomføres så raskt at den bygger opp under vedtatt areal- og utbyggingsstrategi. Uten den
forutsatte utviklingen av togtilbudet vil noe av grunnlaget for denne strategien svikte. En samlet
finansieringsløsning vil være avgjørende. NSB forutsetter for øvrig at de som operatør blir trukket inn
i det videre arbeid med utviklingen av togtilbudet i Buskerudbyen.
Sekretariatets kommentar:
NSBs uttalelse støtter opp om de foreslåtte strategier og understreker betydningen av at jernbanetilbudet trappes opp. NSB er en viktig samarbeidspart i oppfølging av planen.
Dok 4 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)
Er tilfredse med den konsekvensutredning som er laget når det gjelder forbruk av
georessurser (pukk og grus) og har ingen ytterligere kommentarer til areal- og transportplanen.
Sekretariatets kommentar:
Merknadene Direktoratet for mineralforvaltning tas til orientering.
Dok 47 Drammen Havn
Drammen havn mener det er positivt at regionen samarbeider om en fremtidig løsning når det
gjelder areal, transport og miljø, med tanke på å redusere miljøbelastningene, lavest mulig kostnad
og planlegging for det gode liv. Støtter at det skal bli et effektivt og miljøvennlig transportsystem.
Godshåndtering skjer på flere ulike steder, det medfører for stor belastning på infrastrukturen og
miljøet. I tillegg kreves mye areal. Arealer som er ønsket til byutvikling. I overskuelig framtid kan
eksisterende godsvirksomhet i Nybyen og på Sundland flyttes til Holmen. Det er et godt forslag og
Drammen havn ønsker å bidra til å løse dette. I denne sammenheng er det viktig å etablere
buffersoner mellom havne- og næringsvirksomheten og eventuell vanlig bebyggelse både på
Tangensiden og på Brakerøya/Liersiden. Foreslår et felles prosjekt der varestrømmer analyseres og
miljøbelastning utredes.
Sekretariatets kommentar:
Lokalisering og bygging av godsterminal i Drammensområdet avklares i egen KVU-prosess. Fremtidig
utvikling av Lierstranda og Brakerøya avhenger av resultatet av KVU-en. Drammen havn er sikret
videre utvikling på Holmen uavhengig av utfallet av KVU-prosessen. Drammen kommune og Lier
kommune har inngått et plansamarbeid om utvikling av Lierstranda og Brakerøya. Utvikling av
Lierstranda vil bli gjennomført gradvis over lengre tid slik at bedrifter som blir berørt vil ha god tid til
omstilling.
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Til KVU for godsterminal er det gjennomført en grundig analyse av de godsstrømmene som vil kunne
dra nytte av en godsterminal. Analysen er utført etter kjøringer i Nasjonal godsmodell.
Jernbaneverket peker i sin vurdering av KVU-en på at det bør utføres en bredere utredning av
knutepunktstrukturen i Osloregionen før det tas et endelig standpunkt til lokalisering av
kombiterminal. Videre analyse av godsstrømmene i Buskerudbyen og omkringliggende kommuner
bør avvente en slik utredning
Dok 49 Rom Eiendom
NSP Plan avga uttalelse til saken 30. juli. Rom Eiendom slutter opp om denne og er særskilt opptatt
av fortetting i knutepunktene for å bidra til en reduksjon av det samlede transportarbeidet. Støtter
strategiene i kap 7 og 8, men påpeker at problemstillingen parkering vs utbygging på arealene ved de
største kollektivknutepunktene bør utdypes og avklares i planen.
Ved Drammen stasjon er arealkrevende flateparkering ikke lenger er noen aktuell og bærekraftig
løsning. Må nå satses på flerplans parkeringsløsninger som belegges med orinær (markedsmessig)
avgift på de sentrale arealene på Strømsø. Det må etableres systemer som sikrer at disse plassene
kun kan benyttes av personer med gyldig togbillett. Samtidig må kollektiv tilbringertjeneste med god
flatedekning (buss/minibuss/shuttelbuss/bysykler osv) utbygges. Vi savner generelt en litt mer
pågående og eksperimentell holdning i de ulike trafikkselskap, ikke bare i Buskerud når det gjelder
tilbringertjeneste til kollektivknutepunktene langs hovedårene. Samarbeid mellom tog- og busselskap
om ruter og billettsystemer er også en viktig del av bildet, og her er et positivt arbeid i gang i
Buskerudbyen.
Videre er det viktig at kommunenes utbyggingsmønster støtter opp om en effektiv tilbringertjeneste
til de større knutepunktene. Rom Eiendom vil uttrykke ønske om et fortsatt godt samarbeid med
kommunene innenfor Buskerudbyen når det gjelder knutepunktsutvikling og fortetting i sentrum.

Sekretariatets kommentar:
I Buskerudbysamarbeidet utarbeides det nå en samordnet parkeringspolitikk. Tiltakene skal tilpasses
behovene i den enkelte by. Noen av kommunene har som klar forutsetning at det ikke er aktuelt å
innføre avgiftsparkering i og at et første naturlig sted er å starte med en håndheving der en opplyser i
stede for å bøtelegge.
Dok 83 EB og Lier Everk
Planforutsetninger som er presentert i høringsutgaven vil gi muligheter for en effektivisering av
energibruken i tråd med nasjonale miljømål. Skal en slik energieffektivisering bli optimal, må lokal
energiplanlegging inkluderes i arealplanleggingen. Elementer i dette vil bla være planlegging av
behov, traseer for fremføring av el med plassering av trafoer, avklare bruk av fjernvarme med
lokalisering av varmekilder, plassering av varmesentraler og traseer for fremføring av varme. EB og
Lier Everk viser med dette til følgende elementer:
Planarbeid
Regelmessig og god planlegging og plankoordinering er viktig for å redusere de negative
konsekvenser av utbygging av infrastruktur i kommunene. Det legges derfor stor vekt på ekstern og
intern plankoordinering i selskapene og selskapene imellom. Det er også viktig med god dialog
mellom kommunene, infrastruktureiere og energiverkene for å bygge ut effektiv nett noe som også
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vil redusere kostnadene for kommuner og utbyggere. Planarbeidet og dialogen varierer sterkt fra
kommune til kommune og det bør legges større vekt på dette arbeidet i fremtiden. Det oppmuntres
derfor til større engasjement fra kommunenes side i dette planarbeidet da engasjementet ofte
kommer for seint til å endre planene. Dette gjelder spesielt for anlegg som krever ulike
høringsprosesser og der hvor valget kan være kabel eller luftlinjer.
Distribusjonsnettet
Generelt må det ved fortetning tas hensyn til behov for plass til framføring av nye kabler til strøm og
fiber, samt etablering av nye nettstasjoner. Ved etablering av bolig- og næringsområder utenfor
eksisterende bebyggelse må det alltid i god tid kontaktes det lokale energiverk for å sjekke status
med hensyn til strømforsyningen. Det kan medføre vesentlige investeringskostnader for utbygger
ved fremføring av strøm og fiber inn til nye områder.
Regionalnettet
Større utbygginger og summen av mindre utbygginger i distribusjonsnettet generelt i kommunene vil
på sikt utløse behov for kapasitetsøkning i regionalnettet. Dette vil medføre behov for nye kabler/
linjer, samt eventuelt nye transformatorstasjoner. Nye anlegg i regionalnettet krever anleggskonsesjon noe som generelt vil ta 5 —10 år å planlegge og bygge ut. Det er også viktig å være
oppmerksom på at dette er plasskrevende anlegg og må tas med i kommuneplaner/reguleringsplaner på et tidlig tidspunkt. Vi viser til kraftsystemutredning region Buskerud 2012-22 for hvordan
utviklingen av regionalnettet er tenkt. Dette med bakgrunn i eksisterende kommuneplaner og lokale
energiplaner som er utarbeidet.
Energibehov
Nye bygningsforskrifter og konsentrert utbygging vil gi lavere energibehov i boligene. Etablering av
alternative energikilder, som blant annet etablering av fjernvarmenett vil redusere behovet for
kapasitetsøkning i strømnettet. Nærmere informasjon om energisituasjonen i Lier, Drammen, Nedre
Eiker og Kongsberg finnes i de lokale energiutredningene. Disse er tilgjengelig på EB og Lier Everk sine
hjemmesider.
Høyspent kraftlinjer over 33 kV
I nærheten av høyspent kraftlinjer over 33 kV er det byggeforbudsbelter. Utredningsnivå for
magnetfelt ved nye bygg og høyspentanlegg er satt til et årsgjennomsnitt på 0,4mikrotesla (pT).
Avstanden fra kraftlinjen er avhengig av strømstyrken, se brosjyren 'Bolig nær høyspentanlegg' utgitt
av Statens Strålevern. Utredningsnivået gjelder særlig for bygninger der opphold over lang tid vil
forekomme. Tabellen i brosjyren viser eksempler på hvor langt fra ledningen magnetfeltet vil være
nede i utredningsnivået 0,4 pT. Dette er en sone som den enkelte kommune bør hensynta i sine
reguleringsplaner. Generelt er det en fordel å øke spenningen i overføringsnettet for å redusere
magnetfeltet. Ved fremtidig nettanlegg og oppgradering av eksisterende nettanlegg er det gitt føring
på bygging av ledningsanlegg fremfor kabelanlegg på spenninger over 33 kV. Dette er regulert i
stortingsprop. 62 og bør hensynstas i reguleringsplanene for Buskerudbyen.
Gangveier/veiersom føringsveier for annen infrastruktur
I etablerte pressområder finnes det normalt ingen alternativer til plassering av kabelanlegg enn i
veier og gangveier. EB og Lier Everk ser det som en fordel at gangveier kan benyttes som føringsveier
for strøm og fiberkabler. Det må derfor gis plass til kabelanlegg i gangveier og veiskulder framfor
trafikkerte veier, da det kan bli behov for feilsøking og reparasjoner. Ved etablering av nye
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boligområder må det reguleres traseer for kabler utenom veier og gangveier. Det er ønskelig at dette
blir forankret i arealplanen. Etablering av kabelanlegg i vei/gangvei må skje i samarbeid med annen
infrastruktur og i henhold til gjeldene lover og regler.
Sekretariatets kommentar:
Det er viktig med god dialog i planprosesser. De forhold som tas opp løses i stor grad på kommuneplannivå i den enkelte kommune. Uttalelsen tas til orientering

4.4 Frilufts- og miljøvernorganisasjoner
Dok 84 Buskerud Naturvernforbund
Ambisiøs plan med en befolkningsvekst mot 2040 på 68000 personer som er mer enn dagens
innbyggertall i Drammen. Samtidig skal biltrafikken og utslippene fra biltrafikken reduseres fra
dagens nivå. Naturvernforbundet krever tilleggsutredninger i planen da konsekvensvurderingene
viser en vekst i biltrafikken med 14 prosent i Buskerudbyområdet fram til 2023, noe som ikke
samsvarer med Stortingets klimaforlik, juni 2012, som slår fast at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Det planlegges flere større hovedvegutbygging i Buskerudbyen, som vil skape mer trafikk og gi økte
utslipp. Dersom disse realiseres, trengs det enda kraftigere virkemidler for å innfri nasjonale og lokale
miljømål. De enkelte kommunene og fylkeskommunen har utført et betydelig arbeid med sine
energi- og klimaplaner. Den kommende areal- og transportplanen må bygge opp under disse planene
og bidra til at tiltakene styrkes.
Naturvernforbundet vil berømme Buskerudbyen for å presentere et solid kunnskapsgrunnlag i
forslaget til areal- og transportplan (planens del 2) og mener dette gir politikerne et godt
utgangspunkt for å fatte riktige vedtak.
Planen sier noe om bevaring av overordnet grøntstruktur og jordbruksområder, men ikke noe om
hvordan jordbruksområder skal bevares. Naturvernforbundet frykter at dyrkbar mark kan gå tapt i
forbindelse med utbygginger på grunn av den forventede veksten i regionen. Det er en nasjonal
målsetning om en årlig økning av matproduksjonen på 1 % de neste 20 årene. Hvordan oppnås det
dersom arealet med dyrkbar mark reduseres? Dersom dyrkbar mark går tapt noen steder, må
tilsvarende areal tilrettelegges andre steder i regionen. Kan akseptere at noe matjord går tapt i
forbindelse med kollektivknutepunkt og fortetting, men ikke til bygging av for eksempel eneboliger
og kjøpesentre. Ønsker at det legges større vekt på jordvern og at berørte parter som for eksempel
Bondelaget og Naturvernforbundet blir høringsinstans i saker hvor reguleringsplaner kommer i
konflikt med jordvern
Arealpolitikken i Buskerudbyen må utformes slik at innbyggerne i større grad kan bo og arbeide i kort
avstand fra god kollektivtransport. For å oppnå dette kan det i tillegg til økt kollektivtilbud også være
nødvendig med restriksjoner på bilkjøring og parkering. Det må også satses på en mer effektiv
varetransport, slik at antall transporter med varer reduseres.
Delmål 3.3 ”Tilrettelegging for arealkrevende næringsliv skal ivaretas i et regionalt perspektiv i
Buskerudbyen og slik at konflikter med ønsket by- og tettstedsutvikling minimeres”.
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Naturvernforbundet savner hensyn til naturverninteresser og Naturmangfoldloven, og ber om at
det tas hensyn til dette ved all utbygging. Antall truede arter i regionen er høyt, og arter med status
sårbar eller truet er 192 i Drammen, 286 i Kongsberg, 213 i Lier, 214 i Nedre Eiker og 270 i Øvre Eiker.
Savner også en overordnet miljøplan og stiller spørsmål om det også er en miljøplan under
utarbeidelse. Areal og transportplanen bærer mye preg av et hovedfokus på areal og transportplanlegging, og for lite på miljøeffektiv drift og vedlikehold av eksisterende samfunnsmessig og urban
infrastruktur. Naturvernforbundet foreslår at det lages en miljøstrategi som inkluderer en
lavutslippsprofil for regionen og som inkluderer lokal energi- og matproduksjon.
Naturvernforbundet er enig i prinsippet om at det må fortettes rundt knutepunktene. Fortetting
rundt knutepunkter er svært viktig for å redusere transportbehovet og øke bruken av
kollektivtransport, sykkel og gange – og det skaper grunnlag for å etablere et langt bedre
kollektivtilbud. Det pekes peke på at det trengs overordna rammer for arealbruk, som bidrar til
konsentrert utvikling rundt knutepunkter. Innføring av "markagrenser" kan bidra til dette. Slikt kan
hindre det vi i dag opplever bl.a. i Kongsberg, nemlig at byområdet eser utover og skaper et mer
transportavhengig samfunn der avstandene blir for lange for gange og sykling og grunnlaget for
kollektivtransport er for svakt. En slik byspredningspolitikk øker også presset på natur- og
friluftsområder og matjordressursene. Som regel foreligger det betydelige fortettingspotensialer i
eksisterende by-/tettstedsområder.
Det er viktig at det ikke tillates etablering eller utvidelse av kjøpesentre utenom sentrumsområder i
prioriterte utviklingsområder. Vi er enige i planforslaget om at dette også må gjelde handel med
såkalte arealkrevende varer. Naturvernforbundet forventer at Statens retningslinjer i forbindelse
med arealkrevende bilbaserte kjøpesentre følges, og at ytterligere utvidelser av kjøpesentre ikke
aksepteres
Det å legge til rette for attraktive byer og tettsteder innebærer at det også tilrettelegges for friluftsliv
og rekreasjon i omkringliggende områder. Påpeker at mulighetene til å reise kollektivt til en del av
utgangspunktene for naturopplevelser i regionen bør forbedres, og tas med i planen.
Toget må være ”hovedpulsåren” i kollektivtransportsystemet. Det er viktig å få på plass hyppige
lokaltogavganger mellom Kongsberg og Lier, f. eks. hvert 10. minutt. Dette kan suppleres med
regiontog med færre stopp. Med et slikt togtilbud er det naturlig at gjenåpning av Steinberg stasjon
vurderes. Vi mener også det er riktig å opprettholde togstopp ved Skollenborg inntil ny holdeplass på
Gomsrud (Gamlegrendåsen) er etablert. Bussruter, sykkelveier, drosjeholdeplasser osv. må styrkes i
forbindelse med stasjonene på strekningen.
Foreslår at det utredes en bybane på strekningen Gulskogen – Strømsø sentrum/Drammen stasjon –
Rundtom – St. Hansberget – Kobbervikdalen – tunell – Fjell – tunell – Konnerud. Eventuelt med tillegg
Konnerud – tunell – Gulskogen slik at det kan bli en ringbane. 8.3 Busstilbud Det er nødvendig å
styrke busstilbudet i regionen. Det må velges utslippsfrie busser til sentrumssonene i første omgang,
og i hele regionen på sikt. Buskerudbyen er langstrakt, og med et togtilbud på sørsiden av
Drammenselva vil det være naturlig med et styrket busstilbud på nordsiden av elva. Understreke
også nødvendigheten av tverrgående bussforbindelser, for eksempel fra Tranby via Liertoppen til Lier
stasjon, fra Åssiden til Gulskogen stasjon osv. Kortere lokale bussruter/ringbusser bør også vurderes,
f. eks. i Kongsberg sentrum, i Drammen sentrum og på Konnerud. Ekspressbussholdeplassen på
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Bangeløkka i Drammen har ingen lokalbussforbindelse eller drosjeholdeplass. Det mener vi er en stor
svakhet. Bussene må prioriteres i lyskryss, og gjerne ha egne traseer f. eks. i Drammen sentrum.
Viktig med trafikkreduserende grep. Vegutvidelser fører til mer trafikk og økte utslipp. For å oppnå
tilstrekkelig miljøforbedring trenger vi både gulrot og pisk i transportpolitikken. Areal- og
transportplanens del 2 (kunnskapsgrunnlaget) er tydelig på at det ikke er tilstrekkelig med bare
gulrøtter, men at det trengs trafikkreduserende grep (se bl.a. s. 37 og 38). Trafikkreduserende grep
innebærer også at kollektivtransport, sykkel og gange må prioriteres høyere enn privatbil på
vegarealene. Buskerudbyen må også være forberedt på at det vil være nødvendig med ulike former
for vegprising, som har til hensikt å dempe bilbruken. Inntekter fra bompenger/vegprising må også
brukes til å forbedre kollektivtilbudet.
For at flere skal sykle til og fra skole og jobb, må det etableres et trygt og sammenhengende
sykkelveinett, med ingen eller svært få krysningspunkter med trafikkerte veier. Når dette er på plass
vil man se at andelen syklister vil øke. Naturvernforbundet har tidligere tatt til orde for at
kommunene langs Drammensfjorden tilrettelegger for sykling langs fjorden ved hjelp av
sammenhengende sykkelvei
All transport må på sikt skje med utslippsfrie alternativer, dvs. kjøretøy som har elektrisk drift eller er
hydrogendrevet. All vareleveranse til regionen eller til sentrumssoner i regionen bør skje til en
distribusjonssentral. Fra distribusjonssentralen transporteres varene til butikker, bedrifter og
privatpersoner i sonen. Antall transporter vil da reduseres betraktelig, og bør skje med elektriske
varebiler. Forbud mot diesel- og bensindrevne kjøretøy innføres i denne sonen, men dispensasjon
kan innvilges mot et gebyr. Varelevering fra sentrumssonen til privatpersoner bør også skje ved hjelp
av en distribusjonssentral. Det vil gjøre det mulig å handle varer i sentrum uten å måtte benytte
privatbil. Varene får man levert hjem med elektrisk varebil på kvelden eller neste dag. Slik kan
sentrumshandel opprettholdes selv med svært redusert biltrafikk.
Naturvernforbundet vil understreke behovet for en restriktiv parkeringspolitikk, som koordineres på
tvers av kommunegrensene, der både økte parkeringsavgifter og reduksjon i antall parkeringsplasser
blir viktig. Politikken må også omfatte bilbaserte handelsvirksomhet utenom by-/tettstedssentrene. I
sentrale deler av byene/tettstedene vil det være riktig å operere med maksimumskrav om antall
parkeringsplasser ved nybygg eller ombygging.
Sekretariatets kommentar:
Naturvernforbundet har gitt en omfattende uttalelse med mange gode innspill. For første delen vises
til kap 9. Når det gjelder dyrket mark og biologisk mangfold vises til forslag om at dette utredes
nærmere ved rullering av planen. Det samme gjelder forslag om en bybane på strekningen Gulskogen
– Konnerud. Uttalelsen tas til orientering.
Dok 87 Drammen og Oplands Turistforening (DOT)
Planforslaget berører ikke den langsiktige forvaltningen av de fantastiske naturområdene i de fem
kommunene. Regionens attraktivitet og bærekraft vil i fremtiden i stor grad avhenge av at disse
områdene forvaltes langsiktig og helhetlig. DOT som er aktør i å sikre en langsiktig balansert
utnyttelse av områdene, registrerer at kommunene har stor forskjell i sin mål og virkemidler. Hvis
regionen skal sikre seg den konkurransekraften som er målet for fremtiden, må kommunene også ha
en felles oppfatning om hvordan natur og friluftsområdene skal forvaltes langsiktig og helhetlig. I
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naturområdene finnes ingen kommunegrenser. DOT er i denne sammenheng blant annet opptatt av
hyttepolitikken og av landbrukets utvikling av infrastruktur. DOT vil derfor anmode Buskerudbysamarbeidet om at disse temaene blir tatt med ved videreføring av planarbeidet.
Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tas til orientering. Forslaget om forvaltning av natur- og friluftsområdene tas opp til
vurdering når planprogrammet for rulleringen skal lages.
Dok 88 Oslo og Omland Friluftsråd (OOF)
Av de impliserte kommunene i Buskerudbysamarbeidet er Lier kommunemedlem i OOF. OOF
berømmer Buskerudbyensamarbeidet for en planlegging som i stor grad ser ut til å ta hensyn til
grøntstrukturer og andre natur- og friluftsverdier, hvilket er sammenfallende med nasjonale føringer.
Det er meget positivt at det er fokusert på blant annet fortetting med kvalitet, sykkelsatsning og
tilrettelegging for gående. Det er av avgjørende betydning at nøkkelområder for friluftsliv og fysisk
aktivitet bevares og at tilgjengeligheten til slike områder ivaretas og tilrettelegges. Samtidig må man
også ta høyde for at økt befolkningsvekst øker presset på grøntstrukturer og øvrige friluftsområder.
I tettbygde områder er det svært viktig å bevare og lage nye snarveier i bebyggelsen. Dette er kanskje
det viktigste tiltaket for å legge til rette for redusert bilavhengighet og er et hensyn som ofte overses
i planbehandlingen.
Områder nærliggende til Lierstranda, kan anses å ha svært høy verdi i forhold til friluftsliv og
naturmangfold for øvrig. Slike ressurser har høy sårbarhet overfor menneskelig påvirkning.
1

2

3

Nærheten til Kjekstadmarka og dets muligheter for utøvelse av fysisk aktivitet og rekreasjon bør i
videre planlegging tas i betraktning og søkes synliggjort. Dette vil være hensiktsmessig både i
forhold til intensjonen med å gjøre Lierstranda til et attraktivt boområde og dessuten virke
positivt i et overordnet folkehelseperspektiv. Finnemarka er også nærme Lierstranda.
Lierelva er en av Norges 5-6 beste sjøørretelver, fører en del laks, og er tilholdssted for et stort
mangfold av dyr og planter. Størrelsen på elva og den geografiske beliggenheten tatt i
betraktning er dette unikt og Lierelva bidrar til å opprettholde et attraktivt sportsfiske i Lier og
langt ut i Drammensfjorden.
Linnesstranda naturreservat ved utløpet av Lierelva, og det nærliggende friluftsområdet ved
Gilhusodden er viktige områder for naturmangfold og rekreasjon. Dette må tas hensyn til ved
eventuelle fremtidige tiltak.

Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tas til orientering.

4.5 Interesseorganisasjoner
Dok 10 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kongsberg
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (FHR) kommer her med nedenstående
høringsuttalelse og ber Rådmannen vurdere om dette er tilstrekkelig hensyntatt i plan/eller
Rådmannens innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (FHR) legger vekt på at universell utforming er at
bærende prinsipp og skal gjelde alle relevante områder. Arealutnyttelse og prioritering må
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understøtte dette. Vi viser til Buskerud fylkes regionale plan for universell utforming: “Buskerud mot
2025”. Denne skal ligge til grunn for all kommunal og interkommunal planlegging.
Spesielt vil vi peke på et av hovedmålene for uteområder/friluftsområder: “Alle skal ha mulighet til å
drive et aktivt friluftsliv i sitt nærmiljø.” Vi håper ar Rådmannen spiller inn vårt ønske om
sammenhengende, lett tilgjengelige friarealer. Det vil skape attraktive bomiljø for alle, også i
sentrum/tettbebyggelse.
FHR anser bruk av tog som det beste mellom de forskjellige stedene innen Buskerudbyen og anser et
bedre togtilbud som det viktigste. Kollektivtrafikk vil spare miljøet og det er viktig for å unngå
funksjonsnedsettelse på grunn av luftveisplager og nedsatt lungekapasitet. Lokalt må bil og buss, som
i fremtiden helt klart kan/vil være mer miljøvennlig enn nå, kunne brukes i nødvendig omfang.
Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tas til orientering.
Dok 12 NAF Norges Automobil-Forbund Avd. Drammen og Opland
NAF støtter i hovedsak areal- og transportplanens strategier og er spesielt opptatt av trafikksikkerhet
med utbedring av gang- og sykkelveier og godt vedlikehold og utbedring av vegnettet. De vektlegger
at det først og fremst er arbeidsreiser med privatbil som må reduseres ved at det tilrettelegges bedre
for kollektivreiser. Det pekes samtidig på at det er mange småsteder der veldig mange er avhengig av
bil. NAF mener alternative finansierings-former som OPS og prosjektfinansiering må utredes og
vurderes i sammenheng med bompengeordningens omfang og struktur og er skeptiske til om større
løft i transport-systemet i byene kan la seg gjennomføre med vegprising som hovedfinansieringskilde.
Mener det er en klar målkonflikt mellom bilbruk som finansieringskilde, og samtidig legge
restriksjoner på bruken av bil. NAF stiller seg ikke avvisende til køprising/rushtidsavgift i
sentrumsnære områder. NAF er tydelig på at en fullgod reisemåte må være tilgjengelig og oppleves
som et reelt valg for innbyggerne — FØR restriksjoner om køprising innføres. Køprising skal kun være
et trafikkregulerende tiltak, og ikke en finansieringsløsning man er avhengig av. Vegprising må
komme etter at veien er ferdig. Det er viktig å planlegge og tilrettelegge for alle trafikantgrupper, og
at universell utforming er en selvfølge ved alle investeringer.
Utvikling av jernbane-nettet må forseres, særlig mellom Kongsberg og Drammen. Nedlegging av
enkelte stasjoner på strekningen, harmonerer ikke med ønske om mer bruk av tog. Det er viktig med
lett tilgjengelig — og billig — pendler parkering ved alle stasjoner/knutepunkter. Det gjelder også for
busstransport.
Det må settes søkelys på beslutningsprosessen for investering og planarbeid, som i dag tar flere år,
noe som forsinker og fordyrer mange gode prosjekter. En annen sak, hvor skal det nye sykehuset
ligge? Hvor skal ny godsterminal ligge? Stamnetthavn på Holmen er en viktig prioritering. Mye mer av
tungtrafikken må over på båt og bane. Alle disse prosjektene krever store arealer og vil påvirke
arealutnyttelsen — veger — trafikkforhold — boliger - ja, alt innenfor infrastrukturen.

Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen fra NAF tas til orientering
Dok 69 Fiskum Grendeutvalg
Fiskum Grendeutvalg slutter seg til det aller meste av det som står i planstrategien. Men stiller seg
svært kritiske til Buskerudbyens uttalte strategi om at minst 80 % av all framtidig vekst i bosetting
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skal skje kun i Hokksund og Vestfossen i Øvre Eiker. Ønsker at Darbu tas med blant de prioriterte
områdene for videre vekst. Øvre Eiker har 3 knutepunkt med jernbanestopp. Tettstedene Darbu,
Vestfossen og Hokksund er bygd opp rundt disse som alle er tilrettelagt for ytterligere vekst.
I Nedre Eiker skal man satse på Mjøndalen, som er godt kollektivutbygd, men også Krokstadelva, som
ikke er godt bygd ut for kollektiv transport. I Drammen skal man satse på ”sentrale deler av
Drammen” som vel betyr at alle 3 togstoppene i Drammen kommune, Gulskogen, Drammen og
Brakerøya vil tilgodeses med vekst. I Kongsberg står det at man skal satse på ”Kompaktbyen
Kongsberg” men Kongsberg vil også gjerne ha et togstopp ved næringsparken, som gir et mål om to
togstopp også i Kongsberg. I Lier vil man satse på Lierstranda som ligger midt mellom togstoppene
Brakerøya og Lier og vi spør oss om konsistensen i at man i dette bildet ikke også kan satse på Darbu
hvor alt ligger til rette for videre miljøvennlig vekst.
s. 29 Her omtales tettstedet Darbu både grundig og bra, men det er uteglemt at det er satt av et 800
mål stort næringsareal ved eksisterende avkjøring til E134 beliggende ca. 1 kilometer unna Darbu
stasjon, med andre ord innen både gang- og sykkelavstand fra togstasjonen. En vellykket realisering
av dette næringsarealet vil legge til rette for videre vekst av tettstedet og borge for at tettstedet
Darbu bør inkluderes som lokalt utviklingsområde.
s. 30 Det nevnes også i siste avsnitt vedrørende Kongsberg flere områder for mulig boligutvikling av
opp til 4000 boliger, men at dette ikke vil være nok på sikt. Flere av de områdene som nevnes ligger
også svært langt fra jernbanestasjon. Vi tillater oss å påpeke at det av miljøhensyn vil være bedre å
legge en del av Kongsbergs behov for boligvekst rundt Darbu stasjon, da det her både er plass
tilgjengelig og kort vei til jernbanestasjon. Med en slik tenkning får man virkelig ut det beste fra
Buskerudbyen ved at man kan tenke bolig- og næringsutvikling også på tvers av kommunegrenser.
s. 31 Valg av Lierstranda som satsningsområde for Lier kommune framstår logisk sett i forhold til
plassering i forhold til jernbanetrase, men valget framstår også problematisk siden det må bygges
opp helt ny infrastruktur for både bolig og næringsliv inkludert en ny jernbanestasjon. Stasjonene
Brakerøya og Lier ligger begge i relativt kort avstand til Lierstranda. Det framstår mer rasjonelt og
samfunnsøkonomisk effektivt å heller videreutvikle området rundt Lier stasjon framfor å bygge et
helt nytt rundt Lierstranda, dette også i lys av myndighetenes godsterminalplasseringer og at mye
eksisterende næringsliv i så fall må flyttes.
s. 32 Vi vil gjerne at det tegnes både en oransje, blå og gul ring også rundt Darbu stasjon
s. 45 Vi støtter de omtalte jernbanestrategier og innkorting av trase mellom Darbu og Kongsberg
samt ambisjoner om halvtimes tog
s. 46 For ordens skyld skulle vi gjerne ha sett at det ble lagt til ”inkludert ny nedføringsvei til Darbu”
etter andre kulepunkt med ”E134 Damåsen – Saggrenda gjennom Kongsberg”
s. 69 Vi støtter dette kartet fullt ut.
Sekretariatets kommentar:
Fiskum grendeutvalg vil at Darbu skal være et lokalt utviklingsområde. Darbu har togstopp på
jernbanestrekningen gjennom Buskerudbyen og mulighet for utvikling av nye boligområder og nye
arbeidsplasser på foreslått næringsområde utenfor tettstedet. Men potensialet for flerfunksjonell
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sentrumsutvikling ligger i liten grad til stede, ikke minst på grunn av mangel på servicefunksjoner.
Darbu vil være et lokalt knutepunkt. Forslag til endring av tekst på side 29 og side 46 tas inn i planen.
Side 29 Forslag til endringer:
Beskrivelsen av Darbu suppleres med “Det er satt av et 800 mål stort næringsareal ved eksisterende
avkjøring til E134 beliggende ca. 1 kilometer unna Darbu stasjon”.
Side 46 tilføyes” inkludert ny nedføringsvei til Darbu” i andre kulepunkt slik; “E 134 DamåsenSaggrenda gjennom Kongsberg inkludert ny nedkjøringsveg til Darbu..”

Dok 82 Norges Idrettskrets, Buskerud
For å nå planens visjon er det vesentlig at areal- og transportplanen sikrer og tilrettelegger arealer og
forhold forøvrig for å møte idrettens behov og legge best mulig til rette for å utøve aktiviteter og
idrett. Barn, ungdom og voksne har ulike behov for areal og ”anlegg”. Innenfor større områder må
det derfor være variasjon i arealet og type anlegg, anlegg for både organisert og for uorganisert
aktivitet – for barn, ungdom og voksne. Planen må ivareta hele mennesket i alle livets faser.
Planen bør synliggjøre tilbudet fra idrett, friluftsliv og kultur og hvor disse aktivitetene skal bedrives.
Planen bør oppdateres med eksisterende areal for skole og idrett, samt vise hvilke areal som er
tiltenkt for fremtidige skole og idrettsanlegg for å møte forventet befolkningsvekst.
Nærhet til attraktivt grøntareal er viktig for å unngå unødvendig kjøring til og fra aktiviteter. I et
helseperspektiv er ”lav terskel anlegg” viktig. Turstier er gode eksempler på dette og disse bør
strekke seg inn i mellom boligområder slik at flest mulig har kortest mulig avstand til en
tursti/grøntareal. Støtter at det skal være attraktivt å gå og sykle for alle. Dette er et viktig punkt
både i et helse- og i et transportperspektiv.
Avstand til sentrallinjen i Buskerudbyen skal ikke brukes som hinder for videreutvikling av
eksisterende idrettsanlegg. Ved en fortetning i bykjerner, må det avsettes arealer til idrett, friluftsliv
og rekreasjon. For å få gode løsninger må idrettsrådene i hver enkelt kommune tas tidlig inn i de
lokale prosessene. På grunn av et ”underskudd” på idrettsanlegg i de 5 deltagende kommuner, må
nye areal planlegges / båndlegges for idrettsformål tidlig.
Viktig å få vite om avtalen Buskerudbyen ”bygger” på er forpliktende, styrende eller veiledende for
de berørte kommuner. Dette er svært avgjørende for de lokale ledd (idrettsråd) i kommunene og
videre anleggsutbygging lokalt. BIK ser seg selv som en naturlig samarbeidspartner i den fremtidige
prosess i Buskerudbysamarbeidet og ser frem mot videre samarbeid.

Sekretariatets kommentar:
Idrettskretsen er fylkets største frivillige medlemsbaserte organisasjon med visjonen ”idrettsglede for
alle”. Uttalelsen vektlegger at det må legges best mulig til rette for å utøve aktivitet og idrett både i
nærområdet gjerne ved skoler og barnehager og innenfor større områder. Med forventet
befolkningsvekst vil det kunne bli behov for over 40 nye barnehager og mellom 15 og 20 nye
grunnskoler i Buskerudbyområdet fram mot 2023. Kapasitet ved eksisterende idrettsanlegg og
behovet for nye er ikke utredet i forarbeidene til planen. I stor grad vil plangrunnlaget for utvikling av
idrettsanlegg og næraktivitetsanlegg være kommuneplanene og kommunale planer for idrett og
fysisk aktivitet hvor kommunene og de lokale idrettsråd har et godt samarbeid.
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Når det gjelder større anlegg av mer regional karakter heter det i areal- og transportplanens strategi
for næringsvekst og – lokalisering (side 39) at “Virksomheter som krever stort areal, men som har
mange ansatte eller besøkende, skal søkes lokalisert slik at transportbehovet begrenses mest mulig
eller at flest mulig kan gå, sykle og reise kollektivt. Slike virksomheter bør lokaliseres slik at
etableringen styrker eksisterende by- og tettstedsstruktur ”. En slik strategi bør gjelde både for
mindre anlegg slik at barn og unge i størst mulig grad kan gå og sykle til sine fritidsaktiviteter, men
også for større anlegg av mer regional karakter slik at flest mulig kan reise kollektivt. Her kan der
være unntak for anlegg som krever spesielle lokaliteter eller der en må ta hensyn til omgivelsene på
grunn av f.eks. støy etc. Med bakgrunn i idrettskretsen uttalelse vil det være aktuelt å vurdere
nærmere arealbehov for større regionale idrettsanlegg ved rullering av areal- og transportplanen.
Dok 11 Fra: Walther Welo pva Nedre Eiker Næringsråd og Aksjonsgruppa for fortsatt
togstopp på Steinberg stasjon
Viser til Steinberg er et pendlersamfunn med ca 1 900 innbyggere og er en bygd i sterk vekst.
Stasjonen har vært i drift i 146 år og teller i dag nærmere 300 reisende pr. dag, ca. 100 000 reisende
pr. år. Mange har flyttet til Steinberg p.g.a ideelle pendleforhold.
Aksjonsgruppa for bevaring av Steinberg stasjon mener Steinberg stasjon legges ned uten en eneste
legitim grunn. Det vises til at argumenter om at det er for dyrt å ruste opp stasjonen og at reisetiden
blir innkortet kan tilbakevises da det ikke er krav til stasjonsopprustning da de nye Flirt togene er
tilpasset korte og lave perronger og reisetiden fra desember 2012 mellom Hokksund og Mjøndalen
blir presis den sammen uten togstopp på Steinberg. Mener SD har stolt blindt på JBV og forhastet et
vedtak om nedleggelse av Steinberg stasjon før saken er blitt sendt ut på høring. Mener videre at JBV
ved siden av å legge frem en usannsynlig høy kostnadskalkyle for opprusting av Steinberg stasjon,
bruker sikkerhet og økonomi som årsak for å legge ned stasjonen. Paradokset er at sikkerheten blir
betydelig redusert dersom alle tog passerer i 130 km i timen.
Aksjonsgruppa mener at Steinberg stasjon kan rustes opp til en langt lavere kostnad enn JBV og skal
arbeide aktivt i tiden fremover med anbud og finansiering. Ber om at planforslaget endrer sine
omtaler av Steinberg stasjon i tråd med enstemmige vedtak i juni 2012 både i Buskerud Fylkesting og
Nedre Eiker kommunestyre: at nedleggelse av Steinberg stasjon aksepteres ikke. Ber vi om at
beskrivelsen av Steinberg (se side 28 på høringsutgaven) endres i hht til vår tekst her, og at det
sløyfes “rimelig sykkelavstand til Hokksund og Mjøndalen» og «betjenes av matebuss». Den som
setter seg inn i argumentasjon for bevaring av Steinberg stasjon (se www.steinbergstasjon.no) vil lett
forstå at Steinberg stasjon blir «skvist ut» uten en eneste god grunn. Og at denne saken, til nå har
vært et meningsløst overtramp av lokaldemokratiet, miljøvern og mange hyggelige mennesker på
Steinberg. Redd Steinberg stasjon!
Sekretariatets kommentar:
I Statsbudsjettet 2013 heter det: “I forbindelse med sikkerhetsutbedring må stasjonen bygges om
dersom toget fortsatt skal stoppe her. Dette innebærer at stasjonen vil være midlertidig ubetjent. På
bakgrunn av stasjonens trafikkgrunnlag og utviklingspotensial, tas det i løpet av 2014 sikte på
gjenåpning når nødvendige tiltak er gjennomført. En gjenåpning av stasjonen forutsetter enighet med
lokale myndigheter om en styrking av trafikkgrunnlaget ved fortetting og utbygging i gang- og
sykkelavstand fra stasjonen”.
Dok 71 Aksjonsgruppa Bevar Steinberg stasjon
Steinberg er i dag et attraktivt lokalsamfunn og har vokst fram gradvis gjennom lang tid. Stasjon og
togstopp i 146 år – helt siden jernbanen åpnet i 1866. Toglinjene deler Steinberg i to, med
bebyggelse på begge sider av toglinjene - og med stasjonen og skolen på den ene siden - barnehagen
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på den andre. Mennesker, gjerne barnefamilier, flytter til Steinberg nettopp pga. gåavstand til
togstasjon, barnehage og barneskole.
Potensialet for stedsutvikling og framtidig boligbygging på Steinberg blir betydelig svekket dersom
beslutning om å legge ned stasjonen står ved lag. Dette vil sette en effektiv stopper for å fortsette
den positive utviklingen Steinberg har hatt de siste årene, og vil dessuten begrense Nedre Eiker
kommunes planlegging for både boligutbygging og legge rette for næringsvirksomhet. Minner om at
Miljøvernministeren, i brev til fylkesmennene datert 31.08.2012 påpeker viktigheten av at
kommunene må utnytte areal som passer til boligbygging sentralt i byer og tettsteder samt ved
stasjoner/ kollektivknutepunkt. Slik skal man unngå økt biltrafikk og press på matjord, friluftsområder
og grønne lunger.
I dag er infrastrukturen for jernbanen mellom Drammen og Kongsberg underutviklet. Men selv med
bare ett tog i timen på Steinberg, er jernbanen svært viktig, og for de aller fleste av dagens reisende,
det eneste transportalternativet, for skole- og arbeidsreiser i retning Kongsberg og særlig mot Asker/
Oslo. For at transportsystemet skal bidra til en bærekraftig utvikling må transportbehovet reduseres
og trafikkveksten baseres på mer miljøvennlige transportformer – mer av transporten må bort fra vei
over på bane, buss, sykkel og folks egne bein.
På Steinberg går SD motsatt vei. Folk blir presset bort fra toget og ut på veiene – i strid med
regjeringens politikk. Istedenfor å bli et livskraftig og dynamisk sted vil Steinberg ender opp som en
anonym, bilbasert forstad. Konsekvensen ved en nedleggelse av stasjonen blir at 300 mennesker blir
frarøvet det eneste anvendbare kollektive transportmiddelet som finnes for å komme seg til
jobb/utdanning. Det er heller ikke parkeringskapasitet ved verken Mjøndalen eller Hokksund stasjon.
Å innføre oblatordning er etter Aksjonsgruppas mening bortkastet da det etter vår erfaring er de
togreisende (og Timeekspressreisende) som benytter seg av disse parkeringsplassene. Vi som er
avhengige av toget vil få i tillegg til økt reisetid (ca 40 min per dag) også en betydelig økonomisk
belastning (billån+bildriftsutgifter som i flg. SIFOs satser er 2230 kr per md!). De som ikke har
mulighet til bil og studenter som skal til/fra skole i Åmot og Kongsberg blir skadelidende fordi det
ikke går buss tidlig nok på morgningen. For reisende som skal til Oslo, blir reiseutgiftene mer enn
fordoblet ved anskaffelse av enda en bil (bil nr. 2). I tillegg bidrar dette til økt miljøforurensing og kø
på veiene.
Det blir 200-250 flere biler på veiene, noe som fører til at skolebarna får en mer utrygg skolevei, både
pga. økt biltrafikk på Steinbergveien, og ikke minst utsettes for langt større fare når mange av disse
barna må krysse planovergang ved Haftornveien og ved stasjonen når alle tog kjører i 130 km/t. Det
er rett og slett uansvarlig å nedlegge en stasjon og øke risikoen for at ulykker skjer. Aksjonsgruppa vil
be JBV gjennomføre en risikoanalyse av scenariet nedleggelse, med fokus på nærheten til barnehage,
lekeområde og skoleveien over planovergangen. JBV hevder selv at dette er ikke utført. Det er også
mennesker som jobber skift/til ulike tider på døgnet og som derfor er avhengig av dagens
togavganger. Et lokalt busstilbud fanger ikke opp våre behov for å komme oss til/fra jobb/utdanning,
og vanskeliggjør alle foreldre som er avhengige av å rekke å kunne hente sine barn innenfor
åpningstidene til SFO/barnehage.
Aksjonsgruppa er kjent med at det jobbes med å legge til rette for stopp for Timeekspressen på E134.
Etter vår mening vil et slikt stopp vil bli meget kostbart å bygge ut og dette vil ikke kunne være på
plass før tidligst i løpet av 2013, altså etter stasjonen er nedlagt. Det er stor høydeforskjell fra broen
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til veien, hvor dette er tenkt bygget, og det må bygges trapper/rullebane for barnevogn/rullestol og
store forstøtningsmurer på begge sider. Trafikken må dessuten reguleres i lang tid forbi anleggsområdet og vil skape store trafikale problemer. At Timeekspressen stopper på langs riksveien på
Steinberg er vi positive til, men vil presisere at dette må ses som et ekstratilbud for til de reisende –
ikke som en erstatning for tog da en buss ikke ville kunne klare å få plass til 35 personer reisende fra
Steinberg på enkelte avganger. Kostnadene som er tiltenkt dette prosjektet mener vi heller må
brukes tiltak til stasjonen, slik at stasjonen kan bevares og benyttes av innbyggerne slik som i dag.
Dersom stasjonen nedlegges 9. desember står innbyggerne på Steinberg igjen uten nødvendig
kollektivtilbud. En lokalbuss vil ikke kunne dekke våre behov for å reise til alle døgnets tider, dette
gjelder særlig tidlig morgen, kveld og i helger. Det må da sørges for at det settes inn matebusser på
dagens togavganger fra/til Steinberg.
Det stilles strenge krav til endringer (også for eksisterende tiltak som Steinberg stasjon), jf. bl.a. Planog bygningsloven §1-1, §5-1, §12-7 (se særlig på pkt. nr 4).I Temaveileder – Samfunnssikkerhet etter
plan- og bygningsloven (http://www.regjeringen.no/pages/2191303/samfunssikkerhet.pdf), står det
bl.a.: ”I arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er oversikt over skadebilde i kommunen,
ulykkeshyppighet i området viktig grunnlagsmateriale, sammen med kartlegging av om utbyggingen i
området kan endre risikoen.” I risiko- og sårbarhetsanalyser må det vurderes forhold som har
betydning for kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner og andre objekter i planområdet, bl.a.
hvilke risikofaktorer som er i nærheten av skole og barnehage.”
På Steinberg blir det økt biltrafikk og høyere hastighet på togene (130 km/t) ved en nedleggelse. JBV
har som nevnt IKKE foretatt risiko- og sårbarhetsanalyse. Men ingen kan bestride at sikkerheten til
innbyggerne, både fotgjengere og bilister, som er avhengige av å krysse planovergangene flere
ganger daglig når tog kjører forbi i 130 km/t, blir betydelig redusert. Barnehagen ligger dessuten 50
meter unna planovergangen, og barnehagen benytter seg av de mange turområdene som finnes på
Steinberg. Dette er dessuten mange barns skolevei. En undergang må før eller siden på plass, og må
ses på som en separat sak uavhengig av togstopp eller ikke.
Dersom stasjonen nedlegges fra 9. desember vil vi kreve at togenes hastighet forbi planovergangene
på Steinberg må tilpasses forholdene fram til en undergang er på plass. Vi mener at togets hastighet
må likestilles etter vegtrafikkloven. Etter § 6 ”skal fører av kjøretøy avpasse farten etter sted, sikt,
føre- og trafikkforhold slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre. Dersom ikke
annen fartsgrense er fastsatt, må det i tettbygd strøk ikke kjøres fortere enn 50 km/t.”
Det må også settes i gang støydempende tiltak langs togsporene og at det jobbes med å komme til
løsning med grunneier som har veirett ved en usikret planovergang på Steinberg, slik at
barn/ungdom kan ferdes trygt på friområdet som ligger rett ved. Dette vil også bidra til at togets
signal (tuting) til alle døgnets tider opphører. Vi viser her til Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retningslinje-stoyarealplanlegging.html?id=696317
I forbindelse med høringen av JBVs stasjonsstrukturutredning (frist 15. juni 2012), motsetter som
kjent et enstemmig kommunestyre i Nedre Eiker og et enstemmig fylkesting i Buskerud nedleggelse
av Steinberg stasjon. I tillegg forventer Fylkeskommunen at publikum blir minst mulig skadelidende
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av eventuelle stasjonsnedleggelser, og krever derfor at Staten gir økonomisk kompensasjon slik at
fylkeskommunen kan settes i stand til å etablere erstatningstilbud, matebussordninger og/eller
innføre takstkompensasjon som følge av at jernbanestasjoner legges ned. I folkemøtet på Steinberg
13. september 2012 ble det bl.a. nevnt at fylkeskommunen vil kunne bidra med midler i forbindelse
med utbygging av en undergang. Vi ber om at også Buskerudbyen bidrar til å sikre at stasjonen
opprettholdes fram til avbøtende tiltak og at sikkerheten til innbyggerne, særlig for skolebarna, ved
bygging av undergang kan være på plass.
Tidligere samferdselsminister Kleppa sine uttalelser i media og i SDs likelydende brev mars 2012 til
flere adressater i Nedre Eiker, deriblant ordfører Bent Inge Bye, illustrerer hvorfor folk har god grunn
til å være misfornøyde. I videre forstand berører denne saken folks tillit til regjeringens troverdighet.
Folk flest aksepterer en beslutning når de forstår begrunnelsen for den. Problemet i tilfellet Steinberg
er imidlertid at verken Samferdselsdepartementet, JBV eller NSB kommer opp med reelle
begrunnelser, men tyr til bløff og faktafeil.
Aksjonsgruppa har avslørt og tilbakevist argumentene for nedlegelse, ett etter ett. Et av
hovedargument for nedleggelsen var at toget må spare 3 min ved å ikke stoppe på stasjonen vår.
Dette stemmer ikke. Ny ruteplan viser ingen innsparelser! Det andre argumentet var at plattform er
for kort til å ta i mot de nye togene. Det som holdes skjult er at det er ingen krav til plattformlengder
fra Statens jernbanetilsyn. De nye togsettene har stigetrinn og individuell dørkontroll som sikrer trygg
av- og påstigninger ved å åpne kun de dører som er innenfor plattformlengden. Dette skal benyttes
på Darbu og kan også benyttes på Steinberg, og er dessuten en kostnadsfri løsning SD og JBV ikke har
valgt å se på. Innen 2014 vil det være mulig for JBV, NEK, fylkeskommunen og Buskerudbyen til å
finne fram til både gode løsninger og finne midler som kan sikre at en undergang blir bygget, og som
uansett må på plass i forbindelse med bygging av dobbeltspor og flere togavganger på strekningen
Drammen-Kongsberg. Det vil ikke bli flere togavganger på denne strekningen før tidligst 2014 når
dobbeltspor er på plass og kapasitetsproblemene for å ”sluse” flere tog forbi ved Drammen stasjon
er løst.
Til tross for dette anbefaler JBV fortsatt at stasjonen skal legges ned allerede fra 9. desember. Her på
Steinberg vil vi ikke være med på å gå baklengs inn i framtiden. Vi ønsker at toget skal være det
drivende miljøvennlige transportmiddelet og stoppe der folk bor. Sikkerheten til innbyggerne må
komme først, særlig med tanke på at mange barn må krysse planoverganger for å komme seg til/fra
skolen.
I brev til både ordfører Bent Inge Bye og til Aksjonsgruppa i september opplyser SD at de vil komme
tilbake til saken i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2013, og igjen, blir ordfører
Bye totalt ignorert av SD ved å ikke være villig til å diskutere denne saken. Vi har gode grunner til
hevde at avgjørelsen om å nedlegge Steinberg stasjon ble tatt lenge før saken ble offentliggjort, og
uten at berørte parter har fått anledning å komme med innsigelser og opplysninger som ville kunne
hatt betydning for utfall i saken. De demokratiske spilleregler og god forvaltningsskikk er ikke fulgt i
denne saken.
I folkemøtet på Steinberg 13. september 2012 ble det bl.a. nevnt at fylkeskommunen vil kunne bidra
med midler i forbindelse med utbygging av en undergang. Vi ber om at også Buskerudbyen bidrar til
å sikre at stasjonen opprettholdes fram til avbøtende tiltak og at sikkerheten til innbyggerne, særlig
for skolebarna, ved bygging av undergang kan være på plass. Vi forventer dessuten at Buskerudbyen
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vil gjøre sitt beste for å bidra til å få omgjort dette kortsiktige og sneversynte beslutningen, slik at
innbyggerne på Steinberg, og i Buskerud for øvrig, kan få tilbake troen på det arbeidet som gjøres i
Buskerudbysamarbeidet er viktig og at det nytter å samarbeide for å oppnå ønskede mål. Vi krever
at Steinberg stasjon opprettholdes og at toget fortsetter å stoppe en gang per time, slik som i dag.
Intet mer – intet mindre!
Sekretariatets kommentar:
I Statsbudsjettet 2013 heter det: “I forbindelse med sikkerhetsutbedring må stasjonen bygges om
dersom toget fortsatt skal stoppe her. Dette innebærer at stasjonen vil være midlertidig ubetjent. På
bakgrunn av stasjonens trafikkgrunnlag og utviklingspotensial, tas det i løpet av 2014 sikte på
gjenåpning når nødvendige tiltak er gjennomført. En gjenåpning av stasjonen forutsetter enighet med
lokale myndigheter om en styrking av trafikkgrunnlaget ved fortetting og utbygging i gang- og
sykkelavstand fra stasjonen”.
Dok 67 Ringerike Høyre
Et godt utbygd transportsystem I Buskerudbyen er viktig for såvel Buskerudbyen selv, som for
regionene rundt og nord for denne. Høringsutkastet fremstår som en vel gjennomarbeidet plan for å
ivareta vesentlige hensyn til så vel fortetning og persontransport på en bærekraftig måte.
For Ringeriksregionen er den del av infrastrukturen i Buskerudbyen som ivaretar næringslivets, og i
særdeleshet produksjonsbedrifters transportbehov av stor betydning. Ringerike har i dag flere
bedrifter med stort behov for effektiv transport på vei gjennom og til Buskerudbyen og tilgang til
hensiktsmessige havnearealer i denne delen av Oslo-fjorden.
Som kjent har Viken Skog overtatt industriområdet Follum Fabrikker fra Norske Skog. På dette
området planlegges industriutvikling basert på trevirke. Satsningen på området er organisert i
selskapet Treklyngen AS. Planene innebærer en betydelig utbygging og verdiskapning i
Ringeriksregionen, og er en svært viktig satsning for vekst og utvikling i vårt område. Ved at
produksjonen vil være basert på trevirke, innebære r en vellykket satsning i Treklyngen også en
betydelig avsetning for skogvirke fra hele østlandsområdet. Ved en vellykket etablering på dette
gamle industriområdet, vil derved ha betydelige positive ringvirkninger for store deler av
østlandsområdet.
For denne satsningen og for annen produksjonsindustri er det en vesentlig forutsetning at veier
gjennom Buskerudbyen og til kaianlegg er dimensjonert for lange og tunge vogntog. Effektive
omlastningssentraler og ikke minst havneområder og kaianlegg tilpasset transport av tyngre
industriprodukter er av avgjørende betydning for å bevare og videreutvikle nasjonal og eksportrettet
industri i Norge. Dette er etter vårt syn et vesentlig hensyn som også bør hensyntas i en transport- og
arealplan for Buskerudbyen.
Vi er kjent med at det er en uavklart situasjon hva gjelder bruk av havneområder i Lier og Drammen.
Vi forstår høringsutkastet slik at man tenker at en avklaring av denne situasjonen ikke vil bli foretatt
før Miljøverndepartementet har tatt en avgjørelse i forhold til kommuneplan for Lier. Uavhengig av
en eventuell avklaring fra departementet i denne saken, må naboregionens behov for effektiv og
tilstrekkelig infrastruktur ivaretas ved kommunal og interkommunal planlegging av så vel havne- og
kaianlegg og tilførsel inn og ut av disse.
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Industriutvikling, og da spesielt behovene til eksportrettet industri, bør etter vårt syn derfor
vektlegges tyngre i den endelige planen for Buskerudbyen. I denne sammenheng understrekes at
tilgang til havnene i indre Oslofjord er en rammefaktor som vil være avgjørende for verdiskapningen.
Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tas til orientering. Det vises til kommentarer til Viken Skog og Sødra Cell.

Dok 56 Syklistenes Landsforening
Alle som sykler bidrar til trafikkavviklingen, et bedre miljø og bedre helse, uansett hvordan de er
kledd eller hva slags sykkel de bruker. Men for å alminneliggjøre sykling, slik at det blir en attraktiv
transportmåte for store deler av befolkningen, er det ikke nok med et vegsystem som bare tiltrekker
seg ihuga syklister. Folk flest må oppleve at sykling er en attraktiv og trygg transportform, og at de
som syklister er prioritert på vegen. Det er grunnleggende for å kunne utvikle en sunn trafikkog sykkelkultur.
I Nasjonal sykkelstrategi er det et mål at andelen reiser med sykkel for hele landet skal være 8%
innen 2023. For å nå dette målet, må sykkelandelen i byer og tettsteder opp på om lag det dobbelte,
ca. 15 % av alle reiser. Det er i byer og tettsteder potensialet for sykling er størst, og i internasjonal
målestokk er selv 15 % et beskjedent mål.
Med dagens nivå på 9,9 % andel sykkelreiser i Kongsberg, er en økning på 50 % i tråd med et mål i
byen på 15 %. Men for de andre byene og tettstedene i Buskerudbyen er en dobling av dagens nivå
for svakt, selv om det i planen står at dobling er et minimum. Det bør være mer presist, og vi mener
at målet i tettstedene Kongsberg, Hokksund, Mjøndalen, Drammen og Lierbyen bør spesifiseres til
minimum 15 % andel sykkelreiser av alle reiser.
Vi er enig i at tettstedene/byene prioriteres først, og at regionale ruter prioriteres senere i
planperioden. Det må likevel som et strakstiltak foretas en kartlegging av farlige punkter på de
regionale rutene, og utbedre disse tidlig i planperioden. Dette for å unngå ulykker før langsiktige
tiltak er på plass.
Når det gjelder punktene som oppsummerer strategier for sykkelbruk, støtter vi disse. Vi vil likevel
foreslå noen tilføyelser:








Bedre kryssutforming. Dårlig utforming av kryss fører til mange ulykker med syklende, og
kryss som oppleves vanskelige for syklende, bidrar til mindre sykling.
Redusere barrièrer. Fra Kongsberg til Lier er det noen store barrièrer som kan hindre sykling:
Stamveger for biltrafikk, jernbanelinjer, og Drammenselva. Muligheter for å krysse disse er
derfor viktig, og kryssingene må utformes slik at de er attraktive å bruke for syklende.
Tilgjengelighet til jernbanestasjoner og knutepunkter for kollektivtrafikk. I tillegg til
parkering ved jernbanestasjoner og knutepunkter for kollektivtrafikk, er det av stor
betydning at tilgjengeligheten til disse fra sykkelrutene er gode.
Sykkeltrafikken gis prioritet på vegen. På vanskelige punkter i vegnettet gis syklende
prioritet foran motorisert ferdsel, slik at syklendes framkommelighet og sikkerhet prioriteres.
Veganlegg for sykkeltrafikk utformes i tråd med håndbøkene 017 og 233 fra Statens
vegvesen.
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Bruk av avgifter for å nå målene i planen er et virkemiddel som er effektivt. Syklistenes
Landsforening støtter derfor bruk av avgifter der disse vil medføre mindre bilbruk og bedre
forholdene for sykkeltrafikken. Vi gir vår tilslutning til punkt 11 om sykkel i kapittel 10
Handlingsprogram og planretningslinjer.
Sekretariatets kommentar:
Forslagene tas med i videre arbeid med sykkelstrategien og videre arbeid med Buskerudbypakke2

4.6 Andre interessenter
Dok 30 Eidos Eiendomsutvikling
Som største grunneier er Eidos svært tilfreds med at Lierstranda er med som ett av seks prioriterte
hovedutviklingsområder. Det er gjennomført en parallellkonkurranse for å vise mulig utforming av
framtidas Lierstranda både når det gjelder fysisk miljø og i forhold til Lier kommunes ambisjoner om
en klimanøytral bydel. De viktigste av evalueringsgruppas anbefalinger var: - Området nord for
jernbanen innlemmes i planområdet, - Området tilrettelegges for begrenset bilbruk, - Samlet
utnyttelse sør for jernbanen ca 1,1 mill m2. , - 12 - 22.000 nye beboere og 18- 22.000 nye
arbeidsplasser, - En jernbanestasjon sentralt i Fjordbyen, - Ett tydelig sentrum rundt jernbanestasjonen, - Næringsarealer nord for jernbanen, - Rv 23 ledes til E18 ved Kjellstad alt. Jensvoll
Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tas til orientering. Det vises til plansamarbeidet mellom Lier og Drammen kommuner om
Lierstranda og Brakerøya.
Dok 22 Bever Utvikling AS
Innspillet går ut på avsetting av arealer til transport, logistikk og industri i Kongsberg. Dette er
virksomheter kategori C som har tilknytning til Kongsberg men som ikke kan etableres innenfor
sentrumsplanen. Området er det eneste i Buskerudbyen med direkte avkjøring på 4 felts vei og med
så kort avstand til Kongsberg sentrum at Buskerud kollektiv transport vurderer det som en
interessant etablering av sitt serviceanlegg. Her blir det også lagt opp til pendlerparkering ved
utbygging av E 134.

Sekretariatets kommentar:
Dette er forslag om en konkret lokalisering av næringsareal. Identifisere nye næringsområder for Cvirksomheter er foreslått som et felles prosjekt i Buskerudbyen og evt. nabokommuner. Se side 58
H.4.1.
Dok 51 Södra Cell Tofte AS og Södra Skog AS
Södra et internasjonalt konsern med hovedkontor i Vâxjø og har 450 ansatte i Norge. I Buskerud
Fylke finnes Södras største virksomhet i Norge, Södra Cell Tofte AS i Hurum med 330 ansatte. Södra
eier og driver Norges største terminal med tømmer og flis på Lierstranda og er således både
interessert i og berørt av den aktuelle areal- og transportplan for Buskerudbyen.
Södra har ikke blitt invitert til å gi kommentarer eller innspill til det aktuelle høringsdokumentet, men
anser at slik mulighet og berettigelse finnes. Vi vil derfor vise vår store interesse for utviklingen av
Buskerudbyen ved å gi våre kommentarer. Slik håper Södra også å bli invitert til rådslagning og
diskusjoner om næringslivets rolle i tiden framover.
Södra er en av de største transportbrukerne av tømmer og flis i Norge. Vi kjøper transport på bil, båt
og tog for 350 MNOK/år. Hovedelen av denne transporten omfatter bil- og togtransport til tømmer75

terminalen i Lier kommune. Derfra fraktes tømmer og flis med lektertransport til fabrikken på Tofte i
Hurum. Transportvolumet vil øke vesentlig til terminalen på Lierstranda i årene fremover. Helt
konkret vil vi øke fra 800.000 fm3/år til 1,3 millioner fm3/år i perioden 2013 -2015. Fabrikken på
Tofte har et samlet behov på 1,9 millioner fm5/år, men det er sannsynlig at omtrent 30 % av volumet
vil komme med andre typer båter til Tofte. Södras planer representerer en vesentlig trafikkøkning i
deler av Buskerudbyen og vi kan opplyse om at tømmerbilene vil komme fra Oppland i øst til
Telemark i vest. Største delen av økningen skyldes nedleggelsen av fabrikken ved Norske Skog Follum
som gir skogbruket i Buskerud avsetningsmuligheter ved Södra Cell Tofte. Våre beregninger viser at
antall fulle lass med tømmer og flis vil øke fra 23.000 biler per år til nærmere 40 000 biler per år.
Terminalen er derfor livsviktig for Södras utvikling i Norge.
Södra har arbeidet for å begrense miljøbelastningen som følge av tømmertransporten ved å innføre
døgnåpen målestasjon på tømmerterminalen og anvende tog i stedet for bil for volumer fra våre
leverandører i Hedemark Fylke. Ytterligere forbedringer kan oppnås ved etablering av et sidespor for
tog inn på selve tømmerterminalen.
Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tar til orientering. Lokalisering og bygging av godsterminal i Drammensområdet avklares i
egen KVU-prosess. Fremtidig utvikling av Lierstranda og Brakerøya avhenger av resultatet av KVU-en.
Drammen havn er sikret videre utvikling på Holmen uavhengig av utfallet av KVU-prosessen. Utvikling
av Lierstranda vil bli gjennomført gradvis over lengre tid slik at bedrifter som blir berørt vil ha god tid
til omstilling.

Dok 63 Rune Håndlykken, Drammen
Sluttar seg heilt til dei sentrale måla i planen: "legge til rette for mer levende byer og tettsteder der
arbeidsplasser, boliger og sentrumsfunkjsoner i større grad samles i knutepunktene. Dette gjør det
lettere å legge opp effektiv kollektivtransport, og kortere avstander mellom funksjonene gjør det i
større grad mulig å sykle og gå ". Mener dette er heilt avgjerande for at vi skal redusere veksten i
biltrafikk, støy og klimautslepp og utvikle meir miljøvennlegge og berekraftige bysamfunn. Saknar
heilt i planen, kva konsekvensar dette har for lokal regulering, planlegging og lokalisering av store
verksemder både private og offentlege.
ROM Eiendom har arbeidd mykje med "knutepunktutvikling" og erfaringane er eintydige. Skal
kollektivandelen bli slik at den verkeleg betyr noe vesentleg i klimasammenheng ved sterk auke i
bruken av bane, framfor bil må i tillegg til tog kvar halvtime eller oftare, avstanden frå arbeidsplass til
stasjon ikkje vere over 700 meter. Andelen som brukar bane går bratt nedover når avstanden aukar
frå 700 - 1500 meter. For Buskerudbyen vil det bety at store arbeidsplassar og næringsutvikling t.d. i
Drammen bør skje innanfor sirklar med radius ca. 700 meter frå Gulskogen stasjon, Drammen stasjon
og Brakerøya / Fjordbyen stasjon. Her er også Buskerudbyen så heldig at det alle stader ligg til dels
svært store areal (Til saman meir enn 1000 da) som er eigna til og treng byutvikling og
transformering. Dette er også heilt i samsvar med oppsummeringa i brosjyren.
Den største arbeidsplassen og den enkeltlokaliseringa som vil bety mest for trafikkbiletet (kanskje
ved sida av utviklinga av Teknologiparken på Kongsberg) i Buskerudbyen, er lokalisering av nytt
sjukehus for Vestre Viken. Ut frå målsettingane i planen om bynær knutepunktutvikling for høg andel
gåande, syklane og kollektivreisande, vil ei lokalisering til Ytterkollen vere heilt på tvers av alt som
står i denne brosjyren eg har motteke.
Ut frå heilheitleg areal- og transportplanlegging, rekruttering av spisskompetanase frå ein stor region
osv. bør eit skulehus ligge innanfor 5-700 meter gangavstand frå Drammen stasjon (Stømsø /
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Marienlyst) eller ved Brakerøya/ Fjordbyen for også å vere ein del av Vestfoldbanen. Situasjonen for
rekruttering til A-hus på Lørenskog etter feil-lokaliseringa av dette nye sjukehuset og dei
konsekvemnsane dette har fått, burde vere vel kjende etter oppslaga dei siste tida. Hadde dette
sjukehuset lagt i gangavstand frå Lillestrøm jernbanestasjon, hadde situasjonen for rekruttering av
fagfolk som bur i Bærum og Asker vore ein heilt annan.
Buskerudbyen og Vestre Viken må ikkje gjere den same tabben som kan få dramastiske
konsekvensar. Demografisk er det dokumentert av Brakerøya / Fjordbyen er det demografiske
midtpunktet i Vestre-Viken sitt opptaksområde. Det er dokumentert reknestykke som viser at flytting
av områdesjukehuset frå Drammen til Hokksund, ut frå dette vil generere minst 40 - 50 mill. ekstra
passasjerkilometer transportbehov i året!
På grunn av framdrift og aktuelle / moglege areal, miljøsannering m.m. er desverre begge
knutepunktområda omkring Drammen stasjon og Brakerøya lite aktuelle. Samstundes er heldigvis
avstanden til Gulskogen / Sundland så kort at ei knutepunktutvikling her kan gje nesten dei same
fordelane sett i høve til miljø, klima og transport. Avstanden er også så kort til Drammen stasjon at
det synes mogleg i ruteplanene og forlenge avgangar både for lokaltog og flytog frå Drammen til
Gulskogen. Gulskogen / Sundland har areal på meir enn 500 da. som er egna til tranformasjon og
byutvikling med sjukehus, næring og bustader. Ut frå målsettingane og visjonane Felles areal og
transportplan for Buskerudbyen synes det difor berre vere ei lokalsering for nytt områdesjukehus
som både er realistisk gjennomførbar på kort sikt og vil verke til å oppfylle måla i planen: Nytt
sjukehus for Vestre Viken må ligge i området Gulskogen / Sundland.
Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tas til orientering. Det vises til omtale av strategi for lokalisering av spesielle virksomheter
på side 39 og tilhørende retningslinje på side 58, P4.5.
Dok 27 Vibeke Vandrup Martens og Jes Martens, Lier
1: Jernbane: Blikket for snevert og utelukkende intern (Drammen-Kongsberg)
Langt den viktigste forbindelsen er ut av regionen mot Oslo. Regionen vekstmuligheter ligger primært
i nærheten til Norges eneste metropol som man er og i høyere grad kan og vil bli avlastningsområde
for – både i form av utflytting av arbeidsplasser og boliger. Ser man til andre nærliggende metropoler
som Stockholm og København knyttes de til sine nærliggende vektsområder med tognett som
trafikkeres av lokaltog med avganger hvert 20. minutt i dag tid og hvert 10. i rushtid. Det burde være
målet å få til minst frem til Drammen (inkl. Gullskogen, Brakerøya og Lier stasjoner), men 20.
minutters drift kan også være interessant videre på strekningen, i det minste frem til Hokksund.
Ny Stasjon på Lierstranda
Dette er fra et pendlersyn uinteressant. En tredje stasjon på en kun 4 kilometer lang strekning vil true
eksistensen av de to eksisterende stasjoner Brakerøya og Lier som i dag benyttes flittig. Dessuten
er Lierstasjon under oppussing og Brakerøya ligger i nær tilknytning til en eksisterende befolkningskonsentrasjon (Bragenes, Nøste og Jensvoll).
Godsterminal – tog og skip - vei
Det er et mål for planen å skape bra løsninger for godstransport som sikrer at en større andel av
godset transporteres via jernbane. Drammen er en viktig innskipningshavn og derfor er det naturlig å
legge til rette for en direkte forbindelse mellom skip og tog. Dette gjøres enklest ved å lokalisere den
kommende godsterminal for jernbanen på Lierstranda.
Sekretariatets kommentar:
Med ny rutemodell i 2014 planlegges det enda en IC-togavgang fra Drammen til Oslo slik at det kan
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bli 5 tog i timen. Det er en klar målsetting i Buskerudbysamarbeidet å få økt togtilbud på
Kongsbergbanen. Uttalelsen tas til orientering.
Dok 27 Vibeke Vandrup Martens og Jes Martens, Lier
Planene for byutvikling til Lierstranda vil kollidere med dagens infrastruktur på en lang rekke punkter.
Den kommende ”fjordby” vil være avskåret fra det øvrige Lier av jernbane – den sterkt trafikkerte
RV282 (gamle E18), industrikvarteret på Lierstranda/Jensvoll/Kjellstad og motorveien. Dagens skoler
befinner seg på den annen siden av denne barrieren og dagens kjøpesentre også. Med mindre det er
planen å flytte disse til Lierstranda eller bygge opp et helt parallelt system her virker dette lite
gjennomtenkt. En annen sak er at en fjordby i enda høyere grad enn dagens industri vil avskjære
dagens bebyggelse i Lier fra fjorden. I dag kan beboerne på Nøste og Hasselbakken se fjorden
henover industrihavnen, men hvis fjordbyen realiseres vil denne utsikt blokkeres av bolig- og
kontorblokker. Hvis man er i tvil om hvordan det vil komme til å se ut kan man ta til Bjørvika og se
hva som er skjedd omkring Norges flotte nye opera som nå holder på å bli totalt innebygget av boligog kontorblokker samtidig som Oslo mister kontakten til fjorden.
Norge trenger havner og Drammensregionen har en heldig kombinasjon av at bra og viktige veier
møtes med jernbane og en seilbar fjord i tillegg til at vi ligger tett ved Oslo som holder på å avvikle sin
havn. Derfor må Lier også bidra til regionens vekst og bæredyktige utvikling ved å legge arealer til for
nasjonens beste – nemlig havn og godsbaneterminal. For Lier hadde det vært mer naturlig å satse på
byutvikling rundt eksiterende befolkningssentre og stasjoner. Hvorfor ikke forvandle området avsatt
til nytt sykehus på Gullaug til fjordby i tiknytning til Lier stasjon? Liers befolkning er allerede for
spredt til at det er hensiktsmessig.
Sekretariatets kommentar:
Et hovedmål med areal- og transportplan for Buskerudbyen er å redusere behovet for
persontransport i fremtiden og å få overføre større del til kollektivtransport, sykling og gange. For å
få til det må det bygges konsentrert nær knutepunkter. Lierstranda er område som lar seg utvikle til
en «bydel» i Lier, men det er mange ting som må falle på plass først. Bl.a. må det etableres ny
infrastruktur i form av tilførselsveier, jernbanetilknytning skoler og andre institusjoner. Gjennom
utviklingen vil man kunne gjøre strandområder som i dag er stengt for allmennheten tilgjengelige.
Drammen havn er sikret videre utvikling på Holmen uavhengig av utfallet av KVU-prosessen.
Uttalelsen tas til orientering.
Dok 59 Ole Oppen, Sigrid Mogan og Peter A. Ravn, Lier
Ønsker å poengtere ansvaret for å ta vare på viktige arealressurser til matproduksjon også i
fremtiden.
Arealbruk i Ytre Lier – Vern av dyrkamark
Planen har mange gode mål, blant annet å «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». Dette må være et overordnet mål og i den
sammenheng vil planen nå også kunne danne mønster for videreutvikling utover planperioden.
Særlig ny jernbanestasjon i Amtmannsvingen i Lier vil kunne forsterke presset på arealer også på
nordsiden av jernbanelinja, selv om det i planen nå kun er vist utbygging på sørsiden. Et fokus mer på
eksisterende Lier stasjon kan motvirke dette. Lavproduktive arealer øst og nord for denne med
Reistad og Lierskogen kan kanalisere utvikling i en mer gunstig retning og det også i nærhet til
jernbane. Det er flere momenter som tilsier en meget varsom endring i arealbruk i Ytre Lier:
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1. De dyrka arealene i Lier er meget produktive. For eksempel innen grønnsakdyrking viser de siste
10 årene for Lier en økning i vekstgruppen grønnsaker fra 5.092 daa i 2001 til 6.462 daa i 2010
(Kilde: Statens landbruksforvaltning, LIB). Omgjort til landsmålestokk tilsvarer tallene for 2010
faktisk så mye som nesten 11 % av hele Norges grønnsakareal. Dette krever å bli hensyntatt i
fremtidig arealforvaltning.
2. Høyproduktive arealer på strekningen fra Drammen til Lier stasjon. Det er i planen foreslått ny
jernbanestasjon i Amtmannsvingen samt utvidelse av bygge/næringsarealer på strekningen fra
Brakerøya til Lier stasjon. I planen er det ikke beskrevet noe om de høyproduktive arealene i
området som er av landets mest verdifulle, både til matkorn- og hagebruksdyrking.
3. Meget dyktig fagmiljø. Særlig produsentene i frukt- bær og grønnsakmiljøet i Lier innehar et
meget høyt faglig nivå. Kompetansen til dyrkerne her er blant de beste i landet og holder
samtidig et høyt internasjonalt nivå. For at disse skal kunne utvikle seg og ha sikkerhet for å
beholde arealer til sin næringsvirksomhet, er det nødvendig med sikring av arealer og i tillegg at
det etableres gode buffersoner mot bolig- og næringsarealer for å unngå konflikter i utøvelse av
næringen.
4. Tidligere arealvurdering (JAV- Jordpolitisk arealvurdering) kategoriserte arealer i ytre Lier som
meget verdifulle. Om særlig søndre delen av Lierdalen er det der uttrykt at en utbygging synes
klart å være i strid med sentrale retningslinjer for jordvern og med overordnede nasjonale mål
for vern.
5. Nasjonale føringer. Behovet for vern av produktive arealer og særlig jord av matkornkvalitet er
mer aktualisert enn noen gang. Stortinget og regjeringen fastsatte i 2006 et nasjonalt mål om å
halvere omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010. Dette målet ble på
ingen måte oppfylt og Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet poengterte
i november 2010 kommunenes ansvar om å ta vare på jordressursene. I samsvar med Landbruksmeldinga “Velkommen til bords” som kom ved årsskiftet, skal matproduksjonen økes med 1% pr
år de neste 20 årene. For å få til det trenger vi all den dyrkamarka vi har og mer til.
6. Dempet press på dyrkamark vil gjøre at en unngår at verdifulle arealer for matproduksjon blir
spekulasjonsobjekter og utsatt for stadig press fra utbyggingsinteresser. I Lier kan vi konstatere
en økning i inngåelse av opsjonsavtaler som er meget betenkelig og skadelig for en langsiktig og
fremtidsrettet bruk av arealer for matproduksjon.
7. Bynære jorder og åkerkanter er unike for nærrekreasjon. Bynære kulturlandskapsområder vil vi
påstå er en undervurdert kvalitet når en snakker om mulighet for trim og friluftsaktivitet og
livskvalitet generelt.
8. Alternative arealer for utbygging. For å kunne oppfylle målet om vern av dyrka arealer må
utbygginger kanaliseres over på mindre produktive arealer. En utvidelse på flate høyproduktive
arealer nå, medfører i neste omgang enda større press på ytterligere høyproduktive arealer. Det
er i en helhetlig og større sammenheng en har mulighet for å ta de riktige grepene. Ut fra dette
må det være feil å forskyve press fra Drammen over på Lier, i hvert fall hva gjelder over på
høyproduktive arealer.
Arealplanen gjelder disponeringer for all fremtid og det er svært lite høyproduktive arealer her til
lands fra naturens side. Vi regner med at det blir en grundig arealvurdering i forbindelse med
prosjektet Buskerudbyen, hvor også de fremtidige arealer for matproduksjon får den verdsetting de
fortjener.
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Sekretariatets kommentar:
Planen for Buskerudbyen skal ivareta både hensyn til jordvern og andre vernehensyn og til behovet
for å redusere avhengigheten av personbiltransport. Det nødvendiggjør konsentrert bolig- og
næringsbebyggelse i bysentra og ved større knutepunkter. Gjennom utbygging av Lierstranda vil Liers
behov for nye boliger og næringslokaler kunne dekkes i lang tid fremover. Det vil redusere presset på
landbruksarealene i kommunen. Uttalelsen tas til orientering.
Dok 45 Ulla Nordgarden
1. Buskeruds relasjon til Oslo og Akershus. Regionens nærhet til, og til dels avhengighet av, Oslo,
omtales i liten grad i planen. Oslo er viktig for regionen, og dette må trekkes inn i planen, når det
gjelder:
sykkel og fotgjengere
nkluderes i Brakars sonesystem.
2. Effektiv og miljøvennlig kollektivtransport
busser,
og dette må stilles som krav i anbudskonkurranser i regi av Brakar.
for eco-HMS-kjøring, og dette bør stilles som krav i anbuds-konkurranser i regi av Braker.
kollektivtraseer bør langt tydeligere frem i planen, jf. punkt 3
moderniseres i forhold til endringer i persontrafikken.
og disse
kan danne grunnlag for strategier for boligfortetning, jf. punkt 4.
4. Spesielt for Drammen Planen må inneholde en utviklingsstrategi for aksen Åssiden (eller Nedre
Eiker/Solbergelva), Drammen sentrum og Lierstranda.�Det bør inn en kollektivakse i eget felt, som i
fremtiden skal utvikles til bybane i forbindelse med Lierstranda og jernbanenettet.�Det er i planen
utredet en utvidelse av Bragernestunnelen og økning til 4-feltsvei fra kommunegrensen til
Mjøndalen. Dette er til hinder for ønsket byutvikling, og utvikling av Åssiden som boområde.
Området er allerede delt av Rosenkrantzgata, og dette synes i boligpriser og sosiale forhold. Planen
bør heller enn å legge opp til større forskjell i sosial utvikling, søke å utarbeide en miljøvennlig akse
mellom Åssiden (eller Nedre Eiker/Solbergelva), Drammen, Sentrum og Lierstranda. �
6. Boligbygging:� Det er behov for en større boligfortetning for å få en mer effektiv og miljøvennlig
transportavvikling – som ikke genererer personbiltrafikk. Planen må ta hensyn til kollektivknutepunktene, jf. side 32 i areal- og transportplanen. �I Drammen vil dette bety en restriktiv
boligpolitikk, noe som vil kreve planlagt utbygning i områdene rundt jernbanestasjonene, Åssiden og
langs Drammenselven.�Det er trolig også nødvendig at næringsareal konverteres til boligformål. �
7. Offentlige institusjoner En areal- og transportplan i offentlig regi, må inneholde en strategi for
fremtidig plassering av offentlige institusjoner i regionen. Det bør videre utarbeides omforente
føringer for plassering av slike. Føringene bør ta hensyn til blant annet: o Hvor folk bor.
god kollektivdekning der hvor store utbygninger planlegges.
infrastruktur.
��
Sekretariatets kommentar:
Punkt 1 tar opp de samme problemstillinger som nabokommuner har kommet med, det vises til
kommentaren til Asker/Svelvik/Vestregionen/Røyken. Punkt 2 relateres til 8. Strategier for
transportsystemet og spesielt til den kommentar som er gitt til Dok 17 Electric Mobility Norway med
forslag om at det tas inn et nytt punkt 8.1.2 Miljøvennlig teknologi på side 42.
Forslagene om at egne kollektivtraseer for bør komme langt tydeligere frem i planen og hovedtraseer
må nedtegnes vurderes til å være en jobb som må gjøres fram til neste rullering av planen.
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Dok 33 Morten Halvorsen, Skotselv
De mindre tettsteder i regionen, som Sylling/Sjåstad, Tranby og Skotselv er (med unntak av en liten
merknad om Ormåsen) helt utelatt i notatet, ikke engang på kartet. En kan derfor forstå planen slik
at disse steder skal marginaliseres over tid, men at man unnlater å ta en debatt om dette. Planen bør
derfor formuleres slik at det slås utvetydig plass at Buskerudby-visjonen ikke skal være til hinder for
utvikling, boligbebyggelse, investering av infrastruktur på disse stedene.
I punkt 3.3.1 er det en klar målsetting om at virkemidler for å redusere biltrafikken skal tas i bruk
samtidig som kollektivtilbud økes. Erfaringen med slike tiltak er dessverre entydig, fysiske virkemidler
kommer først, og kollektivtilbudene blir skutt langt ut i tid, noen kommer sågar aldri. Punktet må
omformuleres slik at det går klart fram at bilreduserende tiltak skal iverksettes etter at kollektivtilbud
er etablert. Dernest må det tas hensyn til at for de som bor utenfor tettsteder der bilbruk er en
nødvendighet som må aksepters /tilrettelegges for.
Sekretariatets kommentar:
Det vises til forslag til ny tekst på side 25 : ”Areal- og transportplanen skal legge til rette for endring i
reisevaner slik at flere velger kollektivtransport, sykkel og gange, og at byer og tettsteder vokser og
blir mer attraktive. For å oppnå dette, må den forventede veksten i antall boliger og arbeidsplasser i
størst mulig grad komme i de prioriterte utviklingsområdene. Med utgangspunkt i lokale forhold, skal
kommunene konkretisere denne utviklingen i sitt planverk. Bolig- og arbeidsplassvekst utenfor de
prioriterte utviklingsområdene skal også skje ut fra et mål om å styrke eksisterende tettsteder og
minimere transportbehovet.
I konsekvensutredningen til areal- og transportplanen og i arbeidet med KVU for Buskerudbypakke2
har det vært lagt til grunn at 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje innenfor de prioriterte
utviklingsområdene”.
Dok 14 Christian Ræstad, Drammen
Areal- og transportstrategiene for Drammen fremstår for meg som systematisk basert på at de
negative virkemidlene fremmes før de positive: Man innfører parkeringsrestriksjoner og restriksjoner
på kjøring til sentrum, før man har introdusert alternativer. Med unntak for bussfrekvensen til
Konnerud fremstår kollektivtrafikken på etterskudd i forhold til stenging av bybrua og andre tiltak
Sentrumshandelen legges ned og dør ut, FØR man har tatt nødvendige grep for å styrke en levedyktig
handel i sentrum. Handlesentre utenfor sentrum åpnes før det er tilrettelagt for atkomst, trafikk og
parkering osv.
Med henvisning til Tallin, sveitsiske byer og andre lanserer jeg derfor følgende utredning: Hva vil det
koste å ha gratis og høyfrekvent kollektivtrafikk i Drammen FØR man begrenser biltrafikken? I et
samfunnsøkonomisk perspektiv ville dette være et meget interessant eksperiment. Kanskje kan flere
veiutvidelser utsettes eller unngås dersom 1000 biler kunne erstattes av 50 busser i rushtiden. Et slikt
forsøk medfører ikke behov for investeringer i varig infrastruktur. Et slikt opplegg er fleksibelt og kan
enkelt trappes opp eller ned Rentebesparelsen og innsparingen ved utsatte investeringer kan være
betydelig. Sett disse pengene inn i busstilbud i stedet. Først når slike positive stimulanser er tilbudt,
kan man vurdere innføring av kjørerestriksjoner. Da ville dere få byens innbyggere og handelsstand
med dere og ikke mot dere.
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Sekretariatets kommentar:
Uttalelsene tas til orientering.
Dok 25 Sissel og Jonny Abrahamsen, Hokksund
Imot en slik utvikling i Hokksund, byens egenart blir overhodet ikke ivaretatt.
Dok 28 Berit og Arild, Hokksund
Ønsker ikke en blokkby, ønsker mangfold, eksisterende bebyggelse ønskes ivaretatt
Dok 29 Jørn Lauritzen, Hokksund
Satte nesten maten i halsen da han så tegningene for Vestre Nøstegate og området bak sentrum ned
mot elven. I dag regulert til enebolig/lav bebyggelse. På tegningene er det kun blokker/lavbloker og
de som bor og eier bolig i dette området har store innvendinger på dette.
Dok 34 Jan Sandberg og Per-Erik Nygård, Hokksund
Mener de som lever og bor i Hokksund ønsker mangfold og variasjon i bygningsmasse og bomiljø.
Ønsker ikke bare dyre ”fuglekasser” der det primært er godt voksne og pensjonister som har råd til å
bo. Bosetningsmønsteret skal få bestå som det er, men med naturlig utvikling! Synes det er merkelig
at man nettopp har bygd en ny flott ungdomsskole i Hokksund sentrum, og man ønsker liv rund
skolen store deler av døgnet og tro at barnefamilier vil bo i blokker midt i byen? Busskjøring, økt
trafikk og større miljøbelastning oppstår når ungene må fraktes fra ”utkantene” av byen. En by og
kommune med tradisjon, identitet og sjel skal få lov å utvikle seg etter innbyggeres behov og ønsker;
ikke etter byråkraters teoretiske drømmer og profesjonelle eiendomsutbyggeres ønsker om
fortjeneste!
Et tankekors: Privatpersoner utenfor de definerte satsingsområdene for Buskerudbyen har i mange
tilfeller fått avslag på bygging av boliger på sine eiendommer av Fylkesmannen. DET BRØT MED
AREALPLANENE FOR BUSKERUDBYEN! Er det ”5-årsplaner” som i det gamle Sovjet-unionen som nå
skal innføres? Det hevdes at avtalen om Buskerudbyen er en forutsetning for at de involverte
kommunene skal få tildelt midler til å bedre transport og kommunikasjon. FOR NOE TULL!! Nedre del
av Buskerud er et av de største pressområde i Norge for tiden. Stat og fylke MÅ bidra til å bedre
offentlig transport uavhengig av hva den enkelte kommune velger.
Dok 38 Kjetil
Hei, etter en oppfordring så ønsker jeg ikke en fortetting av Hokksund by. En evt. "blokk" by kan
plasseres i utkanten av Hokksund.
Dok 40 Lillian og Stein Dahler, Hokksund
Protesterer på det tilsendte “Høringsforslaget”. Mener det er helt forkastelig å skulle “ødelegge”
Hokksund slik det kommer til uttrykk i denne brosjyren. Hvem vil bo slik det fremkommer av
tegningen?? Protesterer på det sterkeste på forslaget.
Dok 41 Einar Dale og Liv Berit Hæg, Hokksund
Har lest "Felles areal og transportplan". Står mye bra der om å reise miljøvennlig, reagerer imidlertid
på skissen over Hokksund med tittelen "Hokksund – hovedutviklingsområde i Øvre Eiker". En stor del
av den gamle bebyggelsen er radert ut til fordel for nye boligblokker. Den gamle bebyggelsen består
av en rekke koselige hus der det bor mennesker. For de som bor i disse husene, virker det truende
med slike skisser der hjemmene deres er borte.
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Dok 42 Elin Støa, Hokksund
Ser av forslaget for Buskerudbyen at visjonene innebærer at Hokksunds flotte sentrum, med sin
småhusbebyggelse og særpreg, må vike for blokker og høyhus. Hokksund vil jo på den måten, ende
opp historieløs og uten sjel! Dette ønskes ikke, av de som med stolthet i hjertet, sier de er fra
Hokksund! Nok av arealer utenfor sentrum, til å bygge boligstrøk.
Dok 52 Åge Vidar og Tove Kristoffersen, Hokksund
Kan forstår noe fortetting, men bygge ut NØSTEOMRÅDET som i dag er et trangt fremkommelig sted
med bil med bare blokker er FANTASI. Det blir fint og gå tur i Hokksund området og se bare
murvegger. Privatbilen er kommet for å bli. Da hver husstand har ca1,5 biler hver + besøkende vil det
bli trafikk kaos med parkering lik DRAMMEN. Bygg ut jernbaneområdet på andre siden av ungdomskolen først. Se utvikling og etterspørselen av leiligheter, før HOKKSUND SENTRUM ødelgges.
Dok 53 Tom Olav Abrahamsen m/familie, Hokksund
Inne i den flotte brosjyren har det en søt liten tegning som viser en slags fremtidsvisjon av Hokksund
sentrum; Lav trehusbebyggelse er byttet ut med betong, stål og stein i mange, mange meters høyde,
langt inn i etablerte boområder, som i dag er vernet av restriksjoner, både når det gjelder høyde på
bebyggelse og utnyttelse av tomtestørrelse. Ubehagelig å se en fremstilling av hvordan egne hjem er
fjernet og jevnet med jorden. Medfører sannsynligvis at færre personer i privatboligmarkedet tør
kjøpe seg inn i et område som planlegges rasert, slettet og erstattet med blokker. Mener grunneiere
allerede pga brosjyren er påført et verditap, med hensyn til et fremtidig salg. I det blå å tro at alle
grunneiere i Hokksunds sentrum frivillig vil selge sine eiendommer, hvor kanskje familien har bodd i
generasjoner. Det må i så fall eksproprieres en mengde eiendommer. Ingen som ønsker det, og det
skal bli meget vanskelig å gjennomføre.
Flertallet av moderne mennesker har i dag fått en stor følelse av frihet, takket være karer som Henry
Ford. Å tro at disse i fremtiden vil avstå fra et sitt eget kjøretøy med mulighet til å komme seg rundt
når man selv ønsker det er å tro på Julenissen. Det er mulig å bygge enorme garasjeanlegg under
bakken, men å utsette et stort område som Hokksund sentrum for slike geologiske eksperimenter er
sannsynligvis ikke særlig heldig. Enkelte av gatene i Hokksund sentrum har allerede i dag store
trafikale problemer. Hvis anslagsvis ytterligere noen tusen mennesker skal bosette seg i dette
området må man ha et slags kølappsystem for å få lov til å ta seg en kjøretur.
Det snakkes om en fordelingsnøkkel. Hvordan tenker man seg å styre slik at 80% nye beboere skal
bosette seg i Hokksund sentrum og de resterende 20% i Vestfossen. Og kroken på døra for å flytte til
f.eks. Skotselv eller Darbu. Store ord og fine visjoner om hvordan folk skal rusle rundt å hilse på
hverandre, sykle til og fra jobb, ta tog og buss, drikke kaffe latte på bar og titte ut over et område
helt uten sjel. Ingen historie som binder fortid og nåtid sammen. Identiteten, ja den forsvant bare..
Det eneste som gjenstår av det gamle Hokksund sentrum blir vel bare elva. Da kan vi stå å kikke på
den helt til noen smartinger finner ut at det er mulig å legge den i rør, for så å sette opp noen
leiligheter her også. Da kan man jo reklamere med båtplass i kjelleren, og sannsynligvis oppnå svært
god pris også.
Dok 58 Ragnhild Skretteberg, Hokksund
Hvis noen har en visjon om at min eller naboens bolig bør byttes ut med en boligblokk på flere
etasjer, er det både rett og rimelig å få den informasjonen skriftlig, gjerne i et brev. Det holder ikke
med en brosjyre som sendes ut på samme måte som uadressert reklame. Reagerer ganske sterkt på
Buskerudbyens fremgangsmåte i denne saken. Fremstår ikke som en god demokratisk prosess. Er det
kun næringsdrivende som har vært informert om og involvert i prosessen med en areal- og
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transportplan? Hva med oss som bor i bysentrum og i aller høyeste grad blir berørt av planene? Hva
er Buskerudbyens holdning til den private eiendomsretten siden et stort antall boliger i Hokksund
sentrum med et pennestrøk er fjernet fra kartet?
Er svært bekymret både for lokaldemokratiet og for by- og stedsutviklingsarbeidet når arealplaner
flyttes til et regionalt nivå. Med tanke på identitet og særpreg bør by- og stedsutvikling skje nedenfra,
ikke ovenfra. Identitet og særpreg er avgjørende både for verdiskapning og for målsettingen om et
godt sted å bo. Buskerudbyens visjoner, tanker, skisser og planer for Hokksund – til tross for fagre
ord om ‘grønne lunger’ og ‘levende sentrum’ - minner mest om drabantbyene som ble oppført rundt
de store byene på 1960- og 70-tallet. Trenger ikke å kopiere andres feilgrep.
Dok 60 May Sandberg Engelien
Vil ikke få ødelagt det idylliske området i Hokksund, ta hus og barndomshjem for å lage blokker i
Østre og Vestre Nøstegate. Vil ikke ha dette!!
Dok 62 Grete Solberg Hæg, Hokksund
Mye bra med hensyn til kollektivtrafikk og miljø i brosjyren og filmen. Reagerte på tegningen der det
ser ut som fremtiden kun er store blokker i sentrum. Kanskje tegningen ikke er korrekt, men skjønner
ikke helt hvordan man skal få god plass til sykkelstier og grøntarealer. Hva med leikeplasser? Alle kan
da ikke ha så sterke ønsker om å bo i blokk. Er det ikke fare for at det blir mest eldre mennesker som
bosetter seg i blokk i sentrum? Er det ingen planer for bevaring av allerede eksisterende bebyggelse?
Er ikke det et viktig moment når det gjelder trivsel og en bys særpreg? Er det ikke en bys særpreg vi
leter etter når vi besøker andre byer?
Dok 72 Bjørn-Egil Kristoffersen og Elin Tiller Kristoffersen, Hokksund
Ser at så og si alle eneboliger som nå ligger i sentrum, og spesielt mellom Stasjonsgata og elva er
eneboliger erstattet med blokker på ca 4 etasjer som ett ledd i fortetningen. Det er nettopp disse
eneboligene som gjør Hokksund til ett sjarmerende og unikt bysamfunn. Klar over at tidene
forandrer seg og at utviklingen alltid går framover mot noe som sannsynlig skal ble bedre eller
flottere. Det som mange som bor i sentrum reagerer på er at ved en slik utbygning som denne
visjonen her legger opp til mister Hokksund sin sjarm og særpreg, dette kommer heller til å minne
om en bit av Grorud, Tveita eller lignende.
Øvre Eiker kommune gjennom sine kommuneplaner signalisert at Hokksund sitt særpreg skal bevares
og tas hensyn til i en videre utvikling. Ta for eksempel området mellom Stasjonsgata og Drammenselva, en del av dette området kalles for nøsteområdet og er i kommuneplanen ett vernet spesial
område. De gamle gatene Østre og Vestre Nøstegate med særpreg er i reguleringsplan fra 2002
beskrevet som viktig å ivareta som trange gater med viktige spor i området. Norges første glassverk
”Nøstetangen glassverk” lå i dette området. Kan ikke godta visjonen til Buskerudbyen om at et slikt
karakteristisk sentrumsområde som består av eneboliger blir radert ut på bekostning av blokker.
De aller fleste eiendommene i Nøsteområde er nedarvet, flere eiendommer har vært i samme familie
i 3-5 generasjoner. Nye generasjoner som er sterkt knyttet til disse eiendommene, står klare til å
ivareta områdets særpreg videre. Områdets egenart som er bevaringsverdig pga. beliggenhet,
mangfold i arkitektur og historie må ivaretas. Visjonen med areal- transportplanen synes å ikke ta
vare på og utvikle særpreget til Hokksund bygningsmessig og som samfunn, men heller forandre
Hokksund til en klynge blokker som finnes hvilket som helst annet sted. Å ha eneboliger mot elven er
kanskje mer appellerende til de som vil kjøpe eiendom/ leiligheter i eller rundt Hokksund, istedenfor
betong og glass kolosser som speiler seg i elva.
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Når det gjelder transport og at det skal fortettes mest mulig i sentrum og rundt jernbane / buss for å
få til at beboere i byen bruker kollektiv reisemåte. Visjonen og planen kan være av edelt merke men
hverdagen er en helt annen. Hvor mange steder er det ikke satt inn flotte tiltak og utbedringer for å
få folk til å reise kollektivt uten at de helt store virkningene kommer. Lokalt kan vi nå se hvordan det
gikk med Steinberg stasjon, ikke tilrettelegging med nedleggelse akkurat. Må se i øynene at bilen vil
bli brukt mye også selv om man bor midt i byen, derfor er det ett større areal rundt Hokksund som er
anvendelig til befolkningsøkning og ikke bare sentrumsområdet. Sier visjonen noe om plan for antall
skoleplasser, SFO eller gamlehjems/sykeplasser i forhold til økt befolkning? Hokksund har i mange år
ligget helt i grenseland og kanskje noe under når det gjelder antall plasser til dette i forhold til
innbyggertallet i Kommunen.
Dok 74 Sigmund Løkensgard, Hokksund
Eier gnr. 77, bnr. 136 og 553 i Hokksund sentrum. Konklusjon, etter å ha lest ”Slik Vil vi bo i Øvre
Eiker” er at slik vil vi ikke bo i Hokksund/Øvre Eiker. Kan prinsipielt ikke forstå hvorfor Øvre Eiker
kommune gir fra seg nesten all myndighet når det gjelder arealplanlegging, til ett organ som har en
status og som ved sin planlegging vil være førende for kommende kommuneplan og
reguleringsplaner. Dette innebærer at kommunens egne politikere gir fra seg muligheten for å
bestemme arealdisponering i kommunen. Dette innebærer også at innbyggerne mister sin mulighet
til å påvirke arealdisponeringen og helt udemokratisk. Underlig at kommunens egne politikker ikke
ønsker denne muligheten til å drive politikk, for ikke å snakke om hvor udemokratisk dette blir.
Virkningen av planen vil i tillegg være umiddelbare.
I henhold til plan skal fremtidig boligbygging i ØEK skje i henhold til en 80/20 fordeling hvor
fortetting av Hokksund er hovedfokus. Det forventes en befolkningsøkning på 4000 fra 2013
til 2023. 80 % av det er 3200. Det innebærer at det må bygges 1000 leiligheter i Hokksund sentrum,
hvilket vil innebære en rasering av det særpreg Hokksund har. De som velger å bo i Øvre Eiker gjør
ikke det for å bo i blokkleilighet langs jernbanen i Hokksund eller Vestfossen. Det er nettopp dagens
preg med mer landlig preg som gjør at de ønsker å bo her.
I brosjyren er det et kart som viser visjonen for Hokksund. Visjonen er nærmest skremmende
spesielt for Støaområdet, hvor nettopp småhusbebyggelsen har vært ett pre og ett viktig særpreg.
Dette endres totalt. Det er dagens beboere som eier disse eiendommene som noen planleggere nå
disponerer over. Det skaper usikkerhet, som gjør eiendommene mindre omsettelige. Finner det
meget provoserende at egne eiendommer er planlagt revet. Sterkt i mot forslaget både når det
gjelder det prinsipielle og når det gjelder planens utforming.
Sekretariatets felles kommentar:
Forslag til areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 -2023 foreslår Hokksund som et av hovedutviklingsområdene i Buskerudbyen. Så mye som mulig av boligbygging og arbeidsplassutvikling bør
skje innenfor de prioriterte utviklingsområdene. Dette fordi det er store muligheter for boligutvikling
og arbeidsplassutvikling innenfor byggeområdene i de valgte utviklingsområdene og fordi det gjør det
enklere å legge til rette for at reiser mellom byene i Buskerudbyen og ut av regionen f.eks. til
Oslo/Akershus kan betjenes med kollektivtransport. Ideelt sett bør mye av transport i
utviklingsområdene kunne skje ved gange og sykling. Øvre Eiker kommune har i sin kommuneplan
lagt opp til at det skal være en betydelig befolkningsvekst i Hokksund. Areal- og transportplanen for
Buskerudbyen 2013 – 2023 skal ligge til grunn for hvordan kommunene skal utvikle byene og
tettstedene, men det er Øvre Eiker kommune som gjennom revisjon av kommuneplanen, utarbeidelse
av sentrumsplaner for Hokksund og Vestfossen, behandling av områdeplaner og reguleringsplaner og
byggesøknader bestemmer utviklingen, sikrer fortetting med kvalitet og evt. stimulerer markedet til å
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realisere ulike byggeprosjekter. Tegningen i brosjyren “Slik vil vi bo i Buskerudbyen” er ingen plan,
men en visualisering av fortettingsmuligheter slikt et innleid selskap vurderer Hokksund i et
øyeblikksbilde. Skissen var ment som et bidrag til diskusjon om framtidig utvikling. Det er beklagelig
at den har opprørt så mange beboere i Nøsteområdet. Uttalelsene oversendes Øvre Eiker kommune
for videre behandling.

Dok 15 Geir Ramstad, Krokstadelva
Mange velger å bruke bil fordi man skal rekke barnehage før 17:00. Med åpningstider frem til 18 så
vil det åpne seg muligheter for flere til å reise kollektivt.

Sekretariatets kommentar:
Synspunktet tas til orientering.
Dok 17 Electric Mobility Norway
Mener det for i stor grad er fokus på bilreduserende tiltak, og i liten grad nye løsninger eller en kurs
som vil fremme nye løsninger. Bilen er i dag det vesentligste transportmiddelet i regionen og vil være
det i fremtiden. Bilen må finne sin rolle i et fremtidsrettet samferdselssystem, som i langt større grad
ivaretar miljø- og arealutfordringene. Areal- og transportplanen bør sette en kurs for en ønsket og
konstruktiv rolle for bilen i fremtiden. Spesielt viktig blir det å utforme bilens rolle for reisekjeder fra
randsoner av tettsteder til andre tettsteder. Dette er typiske pendlerreiser hvor mange finner dagens
kollektivtilbud for oppstykket. Elbiler er ikke nevnt i høringsutkastet. Det er en stor nasjonal satsing
på elbiler. I dag er andelen elbiler i forhold til bensin- og dieselbiler veldig lav. Dette vil imidlertid
endre seg, og over tid vil elbiler utgjøre en vesentlig andel. Dette bør Buskerudbyen være en pådriver
for, og forholde seg til.
Electric Mobility Norway utfordrer Buskerudbyen til tidlig i planperioden å utforme en løsningsorientert strategi for hvilken rolle individuell transport skal ha, og som selvfølgelig skal ivareta
utfordringene knyttet til miljø og arealknapphet. Strategien bør altså fokusere på hvordan bilen kan
finne sin rolle i et fremtidsrettet samferdselssystem i Buskerudbyen. Vi mener elbilen vil måtte
utgjøre et sentralt element i en slik strategi.
• Strategien bør inneholde planer for utvikling av løsninger, testing og implementering i
planperioden. Videre må strategien gi føringer for en ønsket retning for senere planperioder.
• Buskerudbyen kan vurdere å ta en nasjonal rolle for utvikling og testing av nye løsninger for
transportutfordringene.
• Electric Mobility Norway og/eller andre næringslivsaktører kan være konstruktive samarbeidspartnere for analyser, løsningsutforming, testing og implementering av løsninger.
Innspill 1: Økt bruk av elbiler
Innspill 2: Innfasing av informasjons- og styringssystemer
Innspill 3: Tilrettelegging for overgang til kollektivtransport
Electric Mobility Norway har gjort grundige analyser og kommet med konkrete forslag til hvordan
slike grensesnitt mellom individuell og kollektivtransport kan utformes, samt forslag til konkrete
pilotanlegg. Forstudierapporten «Grensesnitt mellom individuelle transport» med vedlegg finnes på
www.electricmobility.no
Sekretariatets kommentar:
Areal- og transportplanen Buskerudbyen 2013 – 2023 forsøker å sette fokus på hvordan vi i større
grad kan vri våre reisevaner over til kollektivtransportmidler. Det er imidlertid riktig som det sies at
bilen vil være et vesentlig transportmiddel også i framtiden. Det er derfor svært positivt at det i vårt
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område gjøres et godt utviklingsarbeid slik at ny teknologi kan bidra til overordnede klimamål og å få
flere over på kollektive løsninger. Det foreslås derfor at det settes inn et eget punkt 8.1.2 Miljøvennlig
teknologi på side 42. Dette lages også et nytt punkt i handlingsprogrammet H7.6
Side 42 En ny strategi
8.1.2 Miljøvennlig teknologi
Økt bruk av miljøvennlig teknologi i transportmidler og nye digitale informasjons- og
kommunikasjonsformer kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser og redusere behovet for
persontransport. Det sterke teknologimiljøet i Buskerudbyen er en viktig pådriver i dette arbeidet.
Vi vil:
 Legge til rette for bruk av miljøvennlige biler og busser
 Ta i bruk informasjons- og kommunikasjonsløsninger slik at transportsystemet i større grad
optimeres
 Ta i bruk informasjons- og kommunikasjonsløsninger som stimulerer til samkjøring, bildeling etc.
 Lage gode overganger mellom individuell og kollektiv transport med god informasjon, elektronisk
booking og betaling av parkering, lading og kollektivtransport slik at mange av de som velger å
sette seg i bil fases over på kollektivtrafikk.
Side 59 forslag til nytt punkt i handlingsprogrammet
H7.6 Tilrettelegging for miljørettet teknologi i transportsektoren
Det skal vurderes å igangsette et oppfølgende prosjekt i samarbeid med relevante aktører i regionen
og nasjonalt med sikte på å legge til rette for å ta i bruk miljørettet teknologi i transportsektoren;
herunder elbil.. Ansvarlig: Partnerne i Buskerudbysamarbeidet. Tidshorisont: 2013-14.

Dok 24 Runar Botnen Totland, Drammen
Forslaget som kom i postkassen innehold mykje godt, men har ein stor mangel! Elbil satsing er ikkje
nevnt med eit ord? Elbil er ein stor del av løysinga når ein ser på lokal forureining og støy i bymiljøet.
Det bør legges til rette for økt bruk av elbil, men reserverte ladeplasser, gjerne sentral i forhold til
togstasjoner men og ellers i byene. Dette satsingsområdet bør får eit eget punkt i planene.
Sekretariatets kommentar:
Det vises til kommentaren til Dok 17 med forslag til endring i planen.
Dok 6 Arild Dyrnes Moen, Konnerud, Drammen
Det bør anlegges en bussholdeplass langs Djupdalsveien mellom bunn av Djupdalen og Skjelsbekk på
Konnerud. Her er det alt for langt mellom holdeplassene. Til en holdeplass anlagt på det flate partiet
rett på oversiden av undergangen i Djupdalsveien øverst i Øvre Djupdalen, vil det sogne et par
hundre mennesker som i dag har lang vei til nærmeste holdeplass.
Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tas til orientering og sendes Drammen kommune/Buskerud Fylkeskommune.
Dok 37 Eivind Lundrim, Drammen
Haugesgt. skulle fremstå som en miljøgate med tanke på moderat trafikk, forurensing og trafikkstøy..
Utviklingen har imidlertid gått i motsatt retning med fortetting av trafikk gjennem krysset St.
Olavsgate - Haugesgt. Det kjører nå en kontinuerlig strøm av busser gjennom dette krysset. I gaten
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nedenfor som er Øvre Storgate finnes det nesten ikke trafikk. For noen år siden ble endel av
busstrafikken ledet gjennom denne gaten og opp i Haugesgt. forbi Drammen Teater og trafikken fra
vest ned på den andre siden forbi det gamle Fylkeshuset. Dette fungerte helt utmerket inntil
Traikkutvalget fant ut at nå skulle alt presses gjennem krysset St.Olavsgt/Haugesgt. Vi har i tillegg
også Time-bussene gjennom Haugesgt. Vi har tatt kontakt med Drammen Kommune om situasjonen,
men møter ingen forståelse og det henvises til gamle vedtak fra mange år tilbake.
Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tas til orientering og videresendes til Drammen kommune og Buskerud Fylkeskommune.
Dok 44 Janine Duun, Skotselv
Satsingen på mer buss, leste noe om visjonen om å doble det, er jo fantastisk!!!!!!! Så bra for
miljøet!!! Håper da på bedre bussforbindelser for Skotselv. Det er mange fra Skotselv som jobber i
Buskerudbyen eller går på skole. Hørte nettopp om en familie som satser på en bil, men da er det
noen ganger en annen i familien som kjører vedkommende til og/eller fra jobb; en buss mer i timen
hadde gjort forskjellen! Vi er en familie som satser på en bil. Mannen min har ett busskort og begge
barn har ungdomskortet, veldig bra opplegg! Det ville ha vært supert om bussen hadde funnet veien
hyppigere til Skotselv sentrum, på hverdager er det kun seks ganger med 116. Stopp ved Knive med
101, da må en bruke bil igjen for å hente vedkommende, det er 4, fire, km i avstand til vår bolig.
Dok 50 Berit Fischer, Skotselv
I planene for den nye Buskerudbyen er ikke Skotselv tatt særlig hensyn til. Det er fint at det er blitt en
stor parkeringsplass for pendlere ved RV 35 og at det er bussavgang hver time der oppe. Men med
tanke på at det er lange bakker opp dit UTEN gang og sykkelvei er dette ikke et godt alternativ når
man må gå til fots for å komme seg dit. De fleste eldre mennesker kan ikke benytte seg av tilbudet
fra RV 35. For oss som ønsker å ta buss fra Skotselv sentrum går det kun buss hver 2. time og retur
fra Hokksund hver 2. time. Det går heller ingen busser på kveldstid. Det vil si at det nesten er umulig
å bo i Skotselv og benytte seg av kollektiv transport. Ønsker flere bussavganger fra Skotselv sentrum.
Behov for busser også kveld og helg!! På denne måten kan vi ta buss til Hokksund og evt benytte tog
videre når man skal ut og reise. Håper dere ser nøye på dette igjen for Skotselv tilhører Øvre Eiker og
må inkluderes i transportplanene!
Dok 57 Solveig Borgevad, Skotselv
Sett på informasjon om Buskerudbyen. Har dere glemt Skotselv? Det stopper riktignok ikke noen tog
lenger, men hvor er planene for bedre bussforbindelser. På Rv 35 går det mange busser, men fåtallet
kjører ned i Skotselv. Hva med busser som kan korrespondere med Timesekspressen. Når vi blir eldre
og ikke kan kjøre bil, blir vi tvunget til å flytte til Hokksund. Er det riktig? Selv utkantstrøk bør ha
mulighet til å kjøre kollektivt.
Sekretariatets kommentar:
Å øke busstilbudet i områder hvor det er lavt passasjergrunnlag er kostbart og lite miljøvennlig.
Bestillingsruter og/eller anropstyrt kollektivtilbud kan være et alternativ utenfor mer tettbygde strøk.
Det foreslås nytt punkt i Handlingsprogrammet pkt. 9 Forbedret busstilbud slik:
Side 61 kommer nytt H9.5: Bestillingsruter
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Det vurderes å etablere bestillingsruter og/eller anropstyr kollektivtilbud for områder utenfor mer
tettbebygde strøk i de 5 kommunene i Buskerudbyen. Ansvarlig: Buskerud Fylkeskommune.
Tidshorisont: 2013-2014.
Jnr 68 Tron Myrén, Drammen
Problemstillinger, utfordringer og muligheter knyttet til Rosenkrantzgate og området langs veien;
Åssiden, Landfalløya, Berskog osv ikke/ liten grad belyst. Hadde forventet det i en slik regional arealog transportplan som denne, fordi:


Rosenkrantzgate er en fylkesvei med stor trafikkmengde, som går igjennom bolig- og bybebyggelse, som medfører luftforurensing, store støyproblemer, fare for myke trafikanter og ikke
minst barriereproblemer for myke trafikanter, som splitter boområdene.



Rosenkrantzgate slik den er utformet som en "motorvei" med 4 felt er, gjennom et byområde,
med de problemer som beskrevet i forrige punkt, helt opplagt er et hinder for videre byutvikling i
de berørte områdene. Områdene mellom Rosenkrantzgate og Drammenelva er i utgangspunktet
veldig spennende byutviklingsområder, og spesielt for boligutvikling. I dag består disse områdene
av spredt småindustri, lager, tilfeldig varehandel, bilforretninger, boliger og med flere uutnyttede
arealer. Uten gode forbindelser med eksisterende boligområder og de ulempene Rosenkrantzgate påfører disse utviklingsområdene vil ikke en positiv utvikling skje.



Rosenkrantzgate (Rv 283) og E 134 er to sentrale regionale veier gjennom Drammen, der det på
lang sikt er behov for å avklare kapasitetsbehov, fremkommelighet for kollektiv og ikke minst en
"rolleavklaring" mellom disse to veiene som i stor grad dekker den samme regionale trafikken. –
Skal man lede mest mulig av trafikken ut av boligområdene ved å føre trafikken i Strømsåstunnelen og E134, eller skal man satse på en utvidelse av begge tunnelene? Disse avklaringene
må ikke bare sees i et transportperspektiv, men i et byutviklingsperspektiv for Drammen og i et
regionalt utviklingsperspektiv (dette kommer jeg til senere). I bakgrunnsdokumentene er det
diskutert behovet for både å utvide Fv 283 til fire felt i Bragernestunnelen og fra kommunegrensa
til Mjøndalen. Utover dette er disse problemstillingene lite berørt slik jeg ser det.



Åssiden er beskrevet i planen som et område utenfor knutepunktstrategien, knyttet til
stasjonsområdene, samtidig er Åssiden nevnt som områder med god kollektivandel (I
Buskerudmålestokk). Utover dette kan jeg ikke se at videre byutvikling i dette området er belyst
noe mer. – Ikke ulemper eller fordeler med en slik utvikling i et ATP-perspektiv. Dette forundrer
meg da det er stor utviklingsmuligheter, samtidig som det kan være tvil om en slik utvikling er
forenlig med de prinsippene som ligger til grunn for en miljøfokusert samordnet areal og
transportplanlegging.



Med Rosenkrantzgate ligger det et kjempepotensial for utvikling av en egen kollektivtrasé, noe
som har vært oppe politisk tidligere (og da nedstemt). I et helhetsarbeid som Buskerudbyen er
burde dette vært løftet på nytt i en helhetlig utviklingspakke, basert på hovedgrepene i planen og
for Drammens framtidige utvikling (byutvikling, Jf punktene over).

Til disse punktene vil jeg foreslå noen konkrete forslag:


Langsiktig og gradvis strategi for nedbygging av Rosenkrantzgate som en lokalvei og
kollektivtrasé, med strakstiltak og langsiktige tiltak:
1. Strakstiltak: Redusere barriereeffektene og miljøulempene ved veien - Miljøgate;


Gjennom å prioritere myke trafikanter ved lysregulering og enkelte opphøyde
gangfelt.



Redusere hastigheten ved å sette hastigheten ned til 50 km/t. Dette vil også gi
bussene forkjørsrett ut av busslommene.
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Foreta andre tiltak for å redusere den faktiske hastigheten, som ofte er mye
høyere enn 60 km/t. Dette vil også redusere støy og svevestøy



Prioritere innkjøring og utkjøring av lokal trafikk til Rosenkrantzgate. De negative
effektene av dette må kompenseres med færre inn og utkjøringer langs veien,
samt at det lages "boligsoner med begrenset gjennomkjøring" slik at trafikken
ikke spres til lokalveiene.



Bussholdeplassene legges i kjørebanen. Jf. tiltak i Konnerudgata.

2. Tiltak med kort tidsperspektiv.


Egen kollektivtrasé i hver retning



Omgjøre noen av de lysregulerte kryssene til rundkjøring for å få mer glid i
trafikken.



Det utvikles egne sykkelfelt, noe som ikke eksisterer i dag. Strekningen er i dag
ikke tilrettelagt for sykling i det hele tatt.

3. Tiltak på mellomlang sikt:


Utvikle en egen kollektivtrasé på hele strekningen fra kommunegrensa til Nedre
Eiker, gjennom sentrum, Brakerøya og ut til Lierstranda (med kopling til tog). Her
kan man kjøre med busser – "Metrobusser" (Jf. for eksempel med Istanbul).

4. Lang sikt:


Egen bybane som kan utvides i begge ender – opp mot Solbergelva/ Krogstadelva
og ut mot Lierstranda/ Lierbyen – med kopling til jernbanen. En slik kopling vil
kunne legge til rette for en storstilt boligutvikling etter prinsippene i ATP.

En gjennomføring av punkt 3 og 4 vil kunne tilrettelegge for en storstilt utbygging langs aksen
som Rosenkrantzgate utgjør, samtidig som den åpner for en kopling mellom Drammen
sentrum og Lierstranda (Slik at Lierstranda utvikles som en bydel i Drammen). En slik akse vil
kunne etter en kort vurdering av utviklingsarealer være i samme størrelsesorden som
Gulskogen/ Sundland (Se vedlegg; illustrasjon over kollektivtrasé utviklingsområder for
boliger). - av stor regional betydning (Oslo-regionen). Utviklingsområdene på Åssiden/
Berskog er utviklingsområder med god dekning av sosial infrastruktur som skole og
barnehage, og bør kunne ha et utviklingspotensiale på kort og mellomlang sikt.
Til slutt ønsker jeg å komme med noen generelle kommentarer om planen og prosessen.
På lik linje med planarbeidet i Oslo og Akershus (som ikke ser Drammensområde), virker det
som Buskerudbysamarbeidet og denne planen operer i et regionalt vakuum. Nesten ingen
referanse eller perspektiv på forholdet mellom Drammensområde og Osloregionen. Etter
min og mange andres vurdering er Drammen (/Lier) "løsningen" på Osloregionens
vekstutfordringer – der Drammen (Lier) ønsker en storstilt boligutvikling, mens
Akershuskommunene i Vest og Oslo har problemer med å takle vekstutfordringene. Dette
perspektivet fordrer regionale løsninger både innen samferdsels-, nærings,- og arealpolitikk.
Hvordan kan man lage en areal- og transportplan uten å løfte dette perspektivet som den
overordnede utfordringen og muligheten?
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Sekretariatets kommentar:
Uttalelsene tas til orientering. Det vises til andre kommentarer til om at hovedtraseer må nedtegnes
vurderes til å være en jobb som må gjøres fram til neste rullering av planen, ellers vises til
kommentaren over om at egne busstraseer og evt. bybanekonsepter må en komme tilbake til ved
rullering av planen.
Dok 65 Tron Myrén, Drammen
I forslaget heter det: "Vi vil utvikle en samordnet parkeringspolitikk:
•
Samordnet parkeringspolitikk skal utvikles gradvis og i takt med forbedring av alternative
transportmuligheter til privatbil.
•
Parkeringspolitikken skal brukes aktivt for å utvikle attraktive byer og tettsteder med god
tilgjengelighet for besøkende og handlende.
•
Parkeringspolitikken skal brukes aktivt for å begrense unødvendig privatbilbruk og skjerme
sentrum og boligområder".
Det er fint å se at man legger en slik tyngde i parkeringspolitikk som et styringsverktøy. Derimot har
undertegnede en kritisk kommentar til selve den faglige og praktiske vurderingen av hvordan
parkeringspolitikken skal styres for å oppnå de ønskede resultatene. I forslaget heter det: "Det skal
innføres maksimumsnormer for parkering for kontor og handel ved nybygg, ombygging og
bruksendring. Samordnet felles mal skal være differensiert i geografiske soner med strengere normer
i sentrale områder enn i mindre sentrale". Undertegnede mener en slik strategi for varehandel, med
strengere normer i sentrale områder, enn i mindre sentrale områder, vil kunne gi en helt motsatt og
negativ effekt i forhold til målene. Ved en slik tilnærming gir man konkurransefortrinn for de
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handelsaktørene som lokaliseres på mindre sentrale områder, på bekostning av sentrumshandelen.
Dette vil undergrave sentrumshandelen og styrke kjøpesentrene.
Grunnen til en slik tilnærming er begrunnet med at sentrumsområdene må skjermes bedre for
biltrafikk. Erfaringsmessig i både Drammen og Oslo, er at det ikke er sentrumsområdene som har de
største trafikale problemene, men byenes randssone. Jfr. Hovedveiene ut av Drammen, som f.eks
Rosenkrantzgate. En videreføring av en slik politikk, vil kunne forsterke dette mønsteret. Jfr
varehandel på Berskog og Gulskogen. Undertegnede mener strategien bør snus for varehandel, ved
at parkeringsnormen for varehandel bør være enten lik for alle områder, eller til og med åpne for
flere parkeringsplasser i sentrumsområdene, enn i mindre sentrale områder – for å stimulere
sentrumshandelen. Til orientering er undertegnede kjent med at det er flere kommuner som
praktiserer denne tilnærmingen, blant annet Asker kommune. Undertegne ønsker å være tydelig på
at det ikke er ønskelig med mange flere parkeringsplasser, men heller en generell innstramming, slik
at man kan se en reduksjon av biltrafikken.
Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tas til orientering.

Jnr 39 Egil Håvardsrud, Kongsberg
Kongsberg har en unik mulighet ved å benytte
den jernbanetraseen som ligger her allerede i
dag. Ved å opprette en bybane som benytter
eksisterende banelegeme, kan vi opprette lokale
stoppesteder som vist på kartet.
De som bor på Gamlegrendsåsen, i Bever-grenda,
på Kongsgårdmoen eller Skrubbe-moen kan
benytte banen til næringsparken, til fabrikken på
Kongsgårdmoen. Alle kan benytte banen til HIBU
på Raumyr. Det vil kun være 100-150 meter å gå
fra banen til de enkelte destinasjonene.
Sporene benyttes i dag av NSB til person og
godstrafikk, til og fra Kongsberg, og til
Sørlandsbanen. En lokal transport må derfor
tilpasses den trafikken som er i dag og fremtiden.
Trafikken på Sørlandsbanen vil sannsynligvis
reduseres. Nasjonal transportplan forutsetter
dobbeltspor gjennom hele Vestfold til Skien. Da
vil sannsynligvis den meste av trafikken til
Sørlandet gå den veien. Her ligger det store
muligheter til å oppnå adkomst til sentrum /
arbeidsplasser fra mulige områder for
boligbygging. Dette bør være at område for satsing og utvikling av byplanen vår.
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Sekretariatets kommentar:
Forslaget som fremmes er interessent og kan tas med som innspill til videre utredning ved en
rullering av areal- og transportplanen.
Jnr 70 Finn Halvorsen, Kongsberg
Har fulgt litt med på kommentarer til nytt Fellesbrukskryss i Kongsberg. Har vel aldri sett at det ikke
har vært 1-en- kommentar som har vært positiv. Det er bare negativt. Det som har slått meg i det
som har kommet fram om transport i Kongsberg er at vi rygger inn i fremtiden.
Hvis vi skal bygge en moderne ”landsby”, for Kongsberg er en liten landsby, som aldri vil få til en
kollektivtransport som fungerer. Derfor må vi legge til rette for biltrafikk i tillegg til sykkel og gående.
Dette var et lite oppgulp som er komponert på alt for kort tidsfrist. Men som jeg så i en annen
sammenheng, ”Hvorfor bry seg. Alt er jo bestemt på forhånd.”
Sekretariatets kommentar
Uttalelsen tar til orientering.
Dok 90 Øyvind Skaugrud, Mjøndalen
Det er to forhold i Åsen i Mjøndalen som bør vurders tatt med:
1. Det mangler et lite stykke gangvei mellom Åsen og Mjøndalen over Brøttet. Nåværende sti er
ikke egnet for folk som er dårlige til beins, har barnevogn, sykkel eller på vintertid når det er is.
Ønsker en å legge tilrette for gående/syklende bør denne biten istandsettes. I dag er det flere
som trafikkerer nedre del av Orkidehøgda (nedenfor krysset til Blomsterlia) til fots - også med
barnevogner.
2. Flommen primo august viste at bekker og overflateavrenning ikke bare skapte problemer i selve
Mjøndalen, men også i Åsen ble private veien på kommunal grunn ødelagt pga unormal vann- og
slam/stein/kvist transport i "kommunale" bekker. Det må vurderes om bekker kan legges om til å
gå utenom boområdene.
Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tar til orientering og sendes Nedre Eiker kommune til videre behandling.
Dok 3 Gudrun Styve Varlo, Hokksund
Vil rette oppmerksomheten på muligheten til redusert bilbruk ved at Moveien på Loesmoen blir
farbar for syklister, rullestolsbrukere og barnevogner. Forutsetningen for dette er at jernbaneskinnene kan passeres via en bro. I dag er det lagt inn siksak-gang over linjenettet slik at normal
passering ikke lar seg gjøre. Det er skjedd en stor utbygging av Loesmoen med mye folk som bl.a. vil
til Eikersenteret og slik som forholdene er i dag er henvist til å bruke bil for å komme dit. Nåværende
gangsti brukes ofte som spaservei da her er fritt for biler og derfor en rolig og behagelig turvei. Altså
ta dette forslag til forbedret adkomst med redusert bilbruk med i planene for transport.
Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen retter seg mot et konkret tiltak som kan forbedre mulighetene for sykkel og gange i
Hokksund. Forslaget kan ikke tas inn i felles areal- og transportplan, men oversendes
Buskerudbypakke1/2 og Øvre Eiker kommune for videre behandling.
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Dok 18 Renate Madsen, Drammen
Det viktigste: offentlig transport må være pålitelig og punktlig. Det må være mulig å ta med sykkelen i
tog/busser fordi med denne kombinasjon kommer man frem til veldig mange reisemål. Jeg pleide å
ta sykkelen med i T-banen inn til Frankfurt og så sykle til jobben. Og det skal ikke koste mye å ta med
sykkelen. Ang. billettene: Alle aktører i offentlig transport skulle gå sammen og tilby billetter som
inkluderer forskjellige transportmidler. F.eks.: Jeg kan kjøpe en billett fra Konnerud til Oslo sentrum.
Med denne billetten kan jeg ta bussen fra Konnerud til Drammen sentrum, velge om jeg tar tog eller
buss til Oslo og så trikk/T-bane innenfor sentrum til reisemålet mitt. Ruter i Oslo er en liten start på
noe som i Tyskland heter "Verkehrsverbund". Og som jeg synes er veldig forbrukervennlig.
På hver - virkelig HVER holdeplass må det stå informasjon om hvilken buss stopper her, hvor den
kjører til og en ruteplan. Etter min erfaring vet de aller fleste Nordmenn lite om offentlig transport.
"Oh, går det buss dit - det visste jeg ikke" har jeg hørt mange ganger. Altså må dere reklamere mer
for mulighetene man faktisk har. Hva med å dele ut 1 år gratis busskort til dem som selger bilen og
prøver å leve uten? ... Og ja, det er viktig å holde sykkelveiene fri for snø og is om vinteren!
Hvis man ikke har egen bil må man ha tilgang til leiebiler som ikke koster skjorta. Veldig synd at renta-wreck ikke er tilgjengelig i Drammen akkurat nå. Og hva med car-sharing? Dette kunne dere
sponse...
Sekretariatets kommentar:
Forslagene tas med i videre arbeid med Buskerudbypakke1/2
Dok 55 Per Landås, Annette Andersen og Lars Andre Landås, Drammen
«Det skal være attraktivt å sykle for alle», heter det i forslaget. I dag legges mange sykkelfelt i
veibanen, som et eget oppmerket felt. For at barn og voksne trygt skal kunne bruke sykkel, må
sykkelfelt i veibanen være et unntak. På skoleveier bør man vurdere å innskrenke veibanen, og sette
ned hastigheten til 30 km/t hvis det ikke er plass til adskilt sykkelvei. Sykkelbane adskilt fra vei gjør
det mye tryggere å sykle. Der sykkelsti må krysse veibane, er det viktig at vikepliktmerking er tydelig i
forkant av sykkelbanen. Dette er et problem mange steder i dag, som gjør det tryggere å sykle i
veibanen enn på sykkelveien. Et eksempel på dette er Havnegata og Konnerudgata. I Spania bruker
man gult blikkende lys for å varsle om gangfelt. Gult blinkende lys der myke trafikanter krysser bilvei
bør vurderes spesielt på skoleveier.
Folk er redde for å få sykkelen sin stjålet, og dette er spesielt et problem ved jernbanestasjonene
hvor mange sykler står parkert. Dette gjør at mange vegrer seg for å parkere sykkelen på jernbanestasjonen, og velger å kjøre dit toget går. Dette kan løses med avlåst innendørsparkering for sykkel,
hvor innbyggerne må registrere seg med f.eks. SMS eller Visa-kort for å få tilgang. Dette kan være så
enkelt som et avlåst bur, som bør være en rimelig løsning.
«80% av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen», er også et punk i forslaget. De barn som
får lov til å sykle, velger dette fremfor å gå. Sykkelen gjør skoleveien kortere. Adskilt veibane og
sykkel-/gangsti hele veien mellom bolig og skole er viktig for at mange foreldre skal tillate barna sine
og sykle. Mye trafikk langs skoleveiene er også et kjent problem. Sikring av skoleveier er fraværende
fra planen.
Vedlikehold av sykkel er veldig viktig for en god sykkelopplevelse. Luft i dekket og olje til kjedet, bør
sjekkes regelmessig. Spesielt luftpumpe bør være lett tilgjengelig ved sentrum, skoler, bensinstasjoner, og sykkelstativ. Luft i dekkene kan enkelt løses med en fastmontert pumpe med
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trykkmåler. En oppfordring til matbutikker og bensinstasjoner til å selge lappesaker bør også
vurderes. Drikkefontener bør gjøres tilgjengelig for våre myke trafikanter på passende steder. Enkle
tiltak kan gjøre sykling til en glede.
Planen må i større grad peke på helsegevinsten av å gå/sykle. Skolen har et spesielt ansvar å fortelle
barn om hvilken helseeffekt og glede de kan få av å bruke sykkel eller bena til skolen. Voksenpersoner som går sammen med de yngste barna på skoleveien, gjør skoleveien morsommere og
tryggere. Helsepersonell og fastleger bør være en del av en informasjonskampanje rettet mot
sykkel/gange. Voksne, unge og barn bruker mye penger på trening, men velger å bruke bil eller buss
istedenfor å bevege seg gratis. Personer som beveger seg regelmessig, har mer glede av å bevege
seg.
Hvis man ønsker å doble antall syklende, vil det å øke antall syklende om vinteren være avgjørende.
Da er det viktig at man prioriterer gang- og sykkelsti fremfor bilvei når de første brøytebilene er ute.
Det er viktig å se sammenhengen mellom kollektivtransport, sykling og gåing. For de fleste er det ikke
vanskelig å komme seg uten bil til sin nærmeste togstasjon. Hvis ikke reisemålet ligger i gangavstand
fra togstasjonen man ankommer, vil de fleste oppleve det som tidkrevende og vanskelig å finne
transport videre til reisemålet. Dette må løses med ekstremt gode busskart på togstasjonene, slik at
det er ekstremt enkelt å finne buss videre. En felles bysykkel-løsning, med felles sykkelkort, for hele
Buskerudbyen må opprettes. Det må være mulig å hente ut sykkel ved hver eneste togstasjon og hvis
man henter ut sykkel i «fremmed by», bør leietiden pr. leie økes betraktelig.
For å gjøre bysykler, buss og tog mer tilgjengelig, bør man sette i gang et prosjekt med mobilbetaling
for buss, tog og uthenting av sykkel. Mange nye telefoner kommer i dag med samme teknologi som
finnes i dagen tog-, buss- og sykkelkort (RFID/NFC). Dette vil gjøre terskelen for å bruke disse
tjenestene betydelig lavere.
Det er viktig når man planlegger gangveier at vi tenker på blinde, rullestolbrukere og bevegelseshemmede. Mange eldre mennesker er redd for å gå ute fordi veiene er glatte, eller på grunn av at
det er vanskelig å krysse vei. I enkelte lysregulerte overganger, burde det vurderes en ekstra knapp
som gjør at grønt lys for fotgjengere varer ekstra lenge.
Sekretariatets kommentar:
Forslagene tas med i videre arbeid med sykkelstrategien
Dok 90 Øyvind Skaugrud, Mjøndalen
Det er to forhold i Åsen i Mjøndalen som bør vurders tatt med:
3. Det mangler et lite stykke gangvei mellom Åsen og Mjøndalen over Brøttet. Nåværende sti er
ikke egnet for folk som er dårlige til beins, har barnevogn, sykkel eller på vintertid når det er is.
Ønsker en å legge tilrette for gående/syklende bør denne biten istandsettes. I dag er det flere
som trafikkerer nedre del av Orkidehøgda (nedenfor krysset til Blomsterlia) til fots - også med
barnevogner.
4. Flommen primo august viste at bekker og overflateavrenning ikke bare skapte problemer i selve
Mjøndalen, men også i Åsen ble private veien på kommunal grunn ødelagt pga unormal vann- og
slam/stein/kvist transport i "kommunale" bekker. Det må vurderes om bekker kan legges om til å
gå utenom boområdene.
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Sekretariatets kommentar:
Uttalelsen tar til orientering og sendes Nedre Eiker kommune til videre behandling.
Dok 5 Kjernehuset - senter for fred, miljø og utvikling v/Berit Dahl Soltvedt, Lier
Befolkningsvekst på 40 000 innbyggerne er helt på jordet. Vi forbruker mer av jordas ressurser enn
det som nyskapes, men fortsetter som om vekstmulighetene er uendelige. Gode kollektivplaner er
derimot klokt å utarbeide uansett.
Sekretariatets kommentar:
Planforslaget bygger på SSBs middelprognose for befolkningsvekst og Buskerudbysamarbeidets
målsetting om å utvikle Buskerudbyen til en bære- og konkurransekraftig byregion med betydelig
nasjonal interesse. Synspunktene i uttalelsen tas til orientering.
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Kap 5 Oversikt over alle høringsuttalelsene
Det vises til Samlet oversikt over alle uttalelser som legges ut på www.buskerudbyen.no
Uttalelsene til areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023

1

Dok 3 Gudrun Styve Varlo, Hokksund

5

Dok 4 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

5

Dok 5 Kjernehuset– senter for fred, miljø og utvikling

5

Dok 6 Arild Dyrnes Moen, Drammen

6

Dok 7 NSB

6

Dok 8 og 9 er ikke konkrete innspill

6

Dok 10 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kongsberg

6

Dok 11 Nedre Eiker Næringsråd og Aksjonsgruppa for fortsatt togstopp på Steinberg stasjon

7

Dok 12 NAF Norges Automobil-Forbund Avd. Drammen og Opland

8

Dok 13 Avinor

9

Dok 14 Christian Ræstad, Drammen

10

Dok 15 Geir Ramstad, Krokstadelva

10

Dok 16 Flytoget

11

Dok 17 Electric Mobility Norway

11

Dok 18 Renate Madsen, Drammen

13

Dok 19 Sande kommune

14

Dok 20 Røyken kommune

15

Dok 21 Asker kommune

15

Dok 22 Bever Utvikling AS

16

Dok 23 Nedre Eiker kommune

16

Dok 24 Runar Botnen Totland, Drammen

17
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