Buskerudbysamarbeidet, sekretariatet
05.05.14

NOTAT Skisse til Buskerudbypakke 2
Underlag for Drøftingsutvalgets møte 19. – 20. mai 2014
Drøftingsfase 1
1 Hensikt/innledning
Dette notatet vil, sammen med drøftingsgrunnlaget av 10.02.14, være underlag for
Drøftingsutvalgets møtet 19. og 20. mai.
Sammen med konseptvalgutredningen (KVU) for Buskerudbypakke 2, foreligger følgende
underlag for arbeidet med forslag til Buskerudbypakke 2:
1. Drøftingsgrunnlag for Buskerudbypakke 2 av 10.02.14 som det er gitt tilslutning til
gjennom by-/kommunestyrebehandling i alle fem kommunene i perioden 18.mars til 10.
april (fylkestinget vil behandle saken 7. mai).
2. Viktige prosjekter i Buskerudbypakke 2 for hver av de seks partnerne som fremgår av
drøftingsgrunnlaget. Dette er noe supplert fra noen av partnerne. Omfatter også
supplerende vedtak fattet i to kommuner (Lier og Drammen) i tilknytning til politiske
behandling av drøftingsgrunnlaget (se ajourført oversikt i vedlegg 1).
3. Det administrative og faglige arbeidet som det jobbes løpende med (sammendrag av
status fremgår i vedlegg 3).

2 Drøftingsmøte 19. og 20. mai
Arbeidsutvalget (de seks ordførerne) ga i møtet 25. april tilslutning til følgende forberedelse
til Drøftingsutvalgets møte 19. og 20. mai;
Forberedelse hos hver av de seks partnerne
Hver av partnerne forbereder seg ved å prioritere (for egen del) viktige prosjekter som bør
inngå i BBP2 i form av:
1. Hvilke prosjekter / tiltak må med i BBP2? (Må-tiltak) begrenset antall.
2. Ytterligere prioritering av egne viktige tiltak. (Videreutvikle listen over viktige tiltak i
vedlegg 1 til en prioriteringsliste evt. prioritering i grupper av tiltak med forskjellig
viktighet).
3. Angi noen få prioriterte enkeltprosjekter/tiltak innenfor tiltaksområdene 2 Infrastruktur
buss, 3 Drift buss, 5 Sykkel, 6 Gåing og 7 Kollektivknutepunkter og pendlerparkeringer. Innenfor disse tiltaksområdene vil det ventelig bli ”sekkeposter” for
senere prioriteringer.
Oversendelse til sekretariatet innen torsdag 15.05.14
Pkt. 1- 3 ovenfor sendes fra hver av de seks partnerne til sekretariatet innen torsdag 15. mai.
En sammenstilling vil foreligge til Drøftingsutvalgets møte mandag19.mai.
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Administrativ skisse til Buskerudbypakke 2 legges fram den 19.05
Til møtet 19.- 20. mai lages det administrativt en konkret skisse til BBP2 basert på helhet,
måloppnåelse, viktige prosjekter/tiltak fra hver av partnerne og økonomi.

3 Skisse til Buskerudbypakke 2
Som det fremgår av drøftingsgrunnlaget av 10.02.14 er det stor enighet om innhold; både
tiltaksområder og prosjekter som bør være med i Buskerudbypakke 2.

3.1 Mål for Buskerudbypakke 2
Det er gitt tilslutning til følgende mål for Buskerudbypakke 2:
1. Buskerudbypakke 2 skal bidra til å realisere visjonen om Buskerudbyen som en
bærekraftig og konkurransekraftig byregion av nasjonal interesse gjennom mer
effektiv og miljøvennlig transport, og tilrettelegging for by- og tettstedsutvikling.
2. Buskerudbypakke 2 skal gjøre det enklere og raskere å reise i Buskerudbyen, både
med buss, tog, bil og sykkel.
3. Buskerudbypakke 2 skal bidra til å nå nasjonale mål om at veksten i persontrafikken i
skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gåing.

3.2

Syv tiltaksområder

Alle partnerne har gitt tilslutning til en transportpakke som inneholder følgende syv
tiltaksområder:
1.Togtilbud og jernbane
2. Infrastruktur buss
3. Drift buss
4. Vegtiltak (kommunale veier, fylkesveier og riksveier)
5. Sykkel
6. Gåing
7. Kollektivknutepunkter og pendlerparkeringer
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3.3

Illustrasjon av en skisse til Buskerudbypakke 2

Under følger eksempel på hvordan aktuelle tiltak kan illustreres.
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3.4

Faseinndeling av prosjekter/tiltak

Det foreslås at Buskerudbypakke 2 deles inn i tidsfaser for tilpassing til Stortingets
beslutninger i Nasjonal transportplan (NTP):
2018 – 2021 (2027) (neste NTP)
2022 – 2025 (2031) (påfølgende NTP)
Med en tidsramme på 15 år gir dette følgende forslag til tre faser for BBP2:
Fase 1: 2017 – 2021 (5 år) (2017 vurderes som tidligste år for oppstart av BBP2)
Fase 2: 2022 – 2025 (4 år)
Fase 3: 2026 – 2031 (6 år)
På bakgrunn av politiske vedtak om at alternativer skal være på plass (buss, tog og sykkel)
før igangsetting av bomsystem, er det i etterfølgende samletabell for BBP2, også tatt med
Buskerudbypakke1 (belønningsmidler) 2014 – 17.
Samletabell for BBP2 med syv tiltaksområder, eksempel: Tall i tabellen er kun en illustrasjon,
ikke faktiske tall.
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SAMLETABELL
Mill kr
KOSTNAD
5100
3100
2600
6697,5
1650
1025
1555

1 Jernbane og togtilbud
2 Infrastruktur buss
3 Drift buss
4 Veg
5 Sykkel
6 Gåing
7 Knutepunktsutvikling og pendlerparkering
SUM

BBP1
År
2014-17
0
100
100
0
50
25
55
330
Belønn.midl.

BUSKERUDBYPAKKE 2: 2017-31
År
År
År
2017-21
2022-25
2026-31
1100
500
3500
1000
1000
1000
800
800
900
2956
2744,5
997
500
500
600
300
300
400
400
400
700
7056
6244,5
8097

BBP3
ÅR
20320
0
0
0
0
0
0
0

Tilsvarende tabeller (xl-regneark) vil bli benyttet for hvert av de sju tiltaksområdene, slik at
Drøftingsutvalget underveis i drøftingene vil kunne holde oversikt over totale kostnader og
enkeltprosjekter (med kostnader og tidsangivelse) som prioriteres i drøftingene.

3.5

Tiltak/prosjekter innenfor hvert av tiltaksområdene

Hver av de seks partnerne har prioritert viktige prosjekter/tiltak i BBP2 (jf. vedlegg 1 som er
ajourført i forhold til drøftingsgrunnlaget).
Som vedlegg 3 følger oppsummering av det faglige arbeidet med tiltaksområdene.
Referanser og vedlegg som det vises til i oppsummeringen vil bli publisert på
Buskerudbysamarbeidets hjemmeside http://www.buskerudbyen.no i uke19 da flere av
dokumentene pt.er til kvalitetssikring.
Det foreligger kostnadsanslag for de fleste omtalte tiltak. Usikkerheten i kostnadsoverslagene varierer med +/- 45 % og det kan også være større usikkerhet for noen prosjekter.

3.6

Helhetlig transportpakke, nytte og prioritering

Buskerudbypakke 2 er en helhetlig transportpakke hvor tiltak i hele transportsystemet sees i
sammenheng (7 tiltaksområder).
Som det fremgår av drøftingsgrunnlaget av 10.02.14 legges det til grunn et nytteprinsipp hvor
nytten av flere tiltak sees i sammenheng og på tvers av kommunegrenser. Her tas hensyn til
at innbyggerne i en kommune også får nytte av tiltak i nabokommunene.
Nytteprinsippet for bypakker (sitat NTP2014-23 innebærer bl.a. følgende:
“……………Det kan ikke stilles samme direkte krav til sammenheng mellom betaling og nytte
når det gjelder bypakker / bymiljøavtaler. Bypakkene /bymiljøavtalene består av flere prosjekt
som har innvirkning på hele transportinfrastrukturen i byområdet, og som til sammen bidrar til
økt framkommelighet. Bruk av bompenger for å styrke kollektivtrafikken avlaster vegnett og
kommer bilistene til gode ved økt framkommelighet.”
For hver av partnerne vil det i tillegg være egne vurderinger av nytte for enkelttiltak i forhold
til plassering av bomsnitt.

4 Finansiering
Omforent forslag til BBP2 med staten (etter drøftingsfase 2) som skal til endelig politisk
behandling i kommunene/fylkeskommunen, må inneholde oversikt over kostnader
(nøyaktigere enn det som nå foreligger) og forslag til helhetlig finansiering.
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En totalfinansiering av Buskerudbypakke 2 må inngå i den bypakkesøknad som skal
sluttbehandles i by-/kommunestyrer og fylkesting.
Finansieringsbidragene er et spleiselag mellom følgende:
 Statlige bevilgninger
 Fylkeskommunale/kommunale bevilgninger (synliggjøre egne midler)
 Bompenger
Figur, eksempel: Angitte tall for inntektspotensial for bompenger er ajourførte tall fra
mulighetsstudien, øvrige tall i tabellen er kun en illustrasjon, ikke faktiske tall.

1 Jernbane og togtilbud
2 Infrastruktur buss
3 Drift buss
4 Veg
5 Sykkel
6 Gåing
7 Knutepunktsutvikling og pendlerparkering

Sum kostnad Bevilgninger Inntekter fra bompenger (toveis)
BBP2
Kr 15
Kr 20
Kr 25
5100
5100
3000
1700
2500
500
6697,5
3300
1600
400
1000
300
1500
500
SUM
21397,5
11800 ca 7000
ca 10000
9597,5 Finansieringsbehov bompenger
Ca 19 kr
Gj.snittlig bompengetakst (toveis)

Mulighetsstudiens beregning av inntektspotensial for bompenger er ajourført (april 2014)
med følgende endrede forutsetninger: E134 Damåsen – Sagrenda og Rv23 Dagslett - Linnes
er tatt ut, det samme gjelder finansieringsbidrag fra bompunkt på disse veistrekningene.
(Dette innebærer at timesregel for Buskerudbypakke 2 ikke vil gjelde for trafikanter på disse
veistrekningene).
I de ajourførte beregningene er det forutsatt toveis innkreving (slik som tidligere) i alle
bompunkt (unntatt der det er snakk om énveiskjørte ramper) og med følgende bomtakster:
- 15 kr for lett bil (tunge biler betaler dobbel takst)
- 20 kr for lett bil (tunge biler betaler dobbel takst)
Resultatet av beregningen er oppsummert i tabellen nedenfor (rundet ned til nærmeste hele
mrd. kr).

Takst 15 kr
Takst 20 kr

Uten bompunkt for E134 Damåsen - Sagrenda og rv 23 Dagslett - Linnes
7 mrd kr
10 mrd kr

Det presiseres at det er lagt til grunn nøkterne forutsetninger om lånerente (6,5 pst.) og
trafikkavvisning pga. bompenger som man er pålagt å bruke på dette stadiet i prosessen.
(Nye beregninger av finansieringspotensialet vil bli gjennomført basert på en forbedret
trafikkmodell. Dette er en forutsetning som Statens Vegvesen/Vegdirektoratet setter for å få
så nøyaktige finansieringsanalyser som mulig).
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I beregningene er det for øvrig tatt høyde for:
- Timesregel, dvs. at man betaler for kun én bompassering i løpet av en time, uansett
hvor mange ganger man passerer et bompunkt i løpet av denne timen.
- Et månedstak, dvs. at man betaler for et maksimalt antall bompasseringer per
måned.
Finansieringspotensialet ovenfor omfatter bare inntekter fra bompenger. I tillegg kommer
statlige, fylkeskommunale og kommunale bevilgninger til tiltak BBP2. Dessuten er det aktuelt
at kompensasjon for betaling av merverdiavgift (mva.) på investeringer i fylkesveger og
kommunale veger kan tilføres BBP2.

4 Vedlegg
Vedlegg 1: Viktige prosjekter i Buskerudbypakke 2 (ajourført) samt evt. tilleggsvedtak ved
politisk behandling av drøftingsgrunnlaget for BBP2
Vedlegg 2: Oversikt over valgte representanter til Drøftingsutvalget for BBP2
Vedlegg 3: Oppsummering av faglig arbeid med tiltaksområdene
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VEDLEGG 1
Viktige prosjekter i Buskerudbypakke 2 (ajourført)
Buskerud fylkeskommune
Presentert i dialogmøte fylkesutvalget / hovedutvalg for samferdsel 6. januar 2014 og
justert i møtet 30.04.14 med fylkesordfører:
Tiltaksområder
1.

Togtilbud

2.

Drift av buss

3.

Investeringer infrastruktur buss

4.

Veginvesteringer

5.

Investeringer for syklende

Forslag til prioritering
2 tog i timen til Hokksund 0,6 mrd. kr og
senere til Kongsberg; inntil 3,5 mrd. kr
Høyt prioritert, maksimal innsats
Høy frekvens i by- og tettstedene
Bestillingstransport i distriktene
Sanntidsinformasjon
Nytt pris og sonesystem
Kontantfrie busser
Kobling mellom tog, lokalbuss og regionalbuss
Økt tilskuddsbehov: 200 mill.kr/år. Totalt 2,5 mrd.kr
Høyt prioritert, maksimal innsats
Utredning ferdig i februar 2014
Framkommelighetstiltak for å gi bussen prioritet i
trafikken.
Aktiv signalprioritering i kryss
Kollektivfelt
5 prioriterte strekninger:
Drammen sentrum- Mjøndalen
Drammen sentrum – Lierstranda
Drammen sentrum – Tordenskioldsgate
Drammen sentrum – Gulskogen
Kongsberg sentrum - Gamlegrendsåsen
Kostnad 3-3,5 mrd kr
Fv 319 Svelvikvegen
Fv 282 Bj. Bj.gt
Høyt prioritert

6.

Investeringer for gående

Skoleveger og til knutepunkter i alle kommunene

7.

Kollektivknutepunkter og
pendlerparkering

Utvikle de regionale knutepunktene og anlegge
pendlerparkeringer
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Lier kommune
Presentert i dialogmøte i 12. desember 2013
Tiltak

Kostnad, mill kr

Ferdigstilling av Rv 23 til E18 (Linnes – E18)
Tilførsel-/adkomstveier til Lierstranda fra hovedvegsystemet er
nødvendig , dvs. en over jernbanen, en fra Amtmannssvingen og
Strandbrua/Brakerøya. Dette må sees videre på i
plansammenheng og ikke minst i tilknytning til ny jernbanestasjon.
Ny jernbanestasjon på Lierstranda
Ivaretakelse av pendlerparkering for å etablere sammenhengende
reisekjeder
Økt busstilbud og fremkommelighet for buss
Felles/samordnet takst- og sonesystem med Ruter er prioritert fra
Lier og Buskerudbyen. Vi forutsetter at dette bæres videre i
fellesskapet, men setter det gjerne opp i vår sammenheng også.

3.630

500
Innenfor ”sekkepost”
kollektivknutepunkter
og pendlerparkering
Innenfor ”sekkepost”
drift buss
Innenfor ”sekkepost”
drift buss

Supplert med følgende i møte med ordfører 7.april – basert på kommunestyrets vedtak
4. mars 2014
Antatt kostnad
kr

Bussrute mellom Lierbyen og Lier stasjon som korresponderer med de
togavganger som er mest aktuelle for arbeidsreisende.
Bussrutene mellom hhv. Spikkestad og Lierbakkene/Reistad og Drammen
går innom Lier stasjon og korresponderer med togene til og fra Oslo.
Ekspressruter til Drammen fra Lierbyen og fra Tranby.

Egen bussfil forbi krysset Vestre Linnesvei x Ringeriksveien på Kjellstad i
retning Drammen.
Utvide undergang under E-18 Gjellebekkveien.

Pendlerparkering ved Aker Solutions på Tranby
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Pendlerparkering ved Lyngåskrysset
Reguleringsplan på høring
Utvidelse av pendlerparkering på Lier stasjon
Etablere sykkelvei Gullaugkleiva – Røyken grense del av sykkelvei
Spikkestad-Lier-Drammen

3 000 000

Gang-sykkelvei langs Terminalen
Reparere og asfaltere g/s-vei. Belysning.

2 500 000

Kryss: Linnesstranda x Gilhusveien
Etablere krappere hjørneavrundinger i alle armer i krysset.

100 000

Kryss: Terminalen x Strandbrua
Stramme opp krysset med eksempelvis deleøy slik at kryssing blir enklere
for syklende. Etablere belysning

100 000

Brusgaardsvei
Anlegge gang- sykkelvei

1 000 000

Nøsteveien: Kjellstadveien– Lier stadion
Anlegge gang- sykkelvei med fortau på østsiden av Nøsteveien

5 000 000

Ringeriksveien: Fossveien – Hegsbroveien
Ombygging til sykkelvei med fortau

5 000 000

Foregangsprosjekt mobilitetsplanlegging arbeidsreiser
Lier kommune, kommunestyrets behandling 1. april 2014:
Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt enstemmig: Nytt punkt 5: Notat datert 28.
mars 2014 tas til orientering med følgende tilføyelse:
a. Oversikten som fremkommer i tabell 1 «Tiltak i Lier finansiert av belønningsmidler/
Buskerudbypakke 1i perioden 2010-2013» gir en god oversikt over de ulike tiltak som
er planlagt og blir gjennomført. Denne videreutvikles og legges til grunn som mal for
fremtidig rapportering til kommunale organ, minst to ganger pr år.
b. Oversikten over ytterligere forslag i Lier med kostnadsramme som fremkommer av
det samme notatet skal behandles politisk i Lier før forhandlingene gjennomføres.
c. RV23 Dagslett-Linnes-E18 skal blir gjennomført i tråd med egne beslutningsprosesser som skal behandles lokalt og i Stortinget. Det skal utredes hvordan
bompengeordningen for dette prosjektet skal samordnes med trafikantbetalingssystemet fra BBP2.
d. For øvrig vises det til kommunestyrets vedtak dater 4. mars 2014, sak 11/2014.»
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Lier kommune, kommunestyrets behandling 4. mars 2014 PS 11/2014 Videreføring av
avtalen om Buskerudbysamarbeidet:
1. Forslag til justert samarbeidsavtale for videreføring av Buskerudbysamarbeidet fra 1.
januar 2015 godkjennes slik den foreligger i vedlegg 1 til saken med tillegg som utløses av
punkt 2 i dette vedtak.
2. Lier kommune understreker betydningen av at Buskerudbysamarbeidet får en bred
behandling og sterk forankring i kommunene og fylkestinget og forutsetter følgende for at
avtalen videreføres:
a. dialogen mellom prosjektet og kommunene styrkes blant annet ved saksdokumenter
som vektlegger lesbarhet og som er kommuniserbare også overfor innbyggere.
b. at riksvegprosjektene på nåværende tidspunkt holdes utenfor BBP2.
c. at punkt 3.1 mål for samarbeidet, avsnitt hovedmål og delmål får ny ordlyd i punkt
"Transportsystemet -og tilgang til de kollektive transportlinjer -skal gjøres mest mulig
effektivt og rasjonelt for alle brukere»
d. at punkt 5, Politisk organisering, avsnitt ATM Råd, andre setning, får ny ordlyd: «Rådet
skal være et fast rådgivende drøftingsorgan for ATM utvalget. Saker av betydning bør
forelegges rådet for drøftelser før behandling i ATM utvalget finner sted»
e. at det etableres et formelt samarbeidsorgan mellom Buskerudbyen og det felles plansamarbeid i Oslo/Akershus for å sikre et best mulig transportsystem dem imellom.
3. Administrasjonen forbereder sak til kommunestyret om hvilke transporttekniske tiltak i
kommunen (pendlerparkeringer/gang- og sykkelveier/utvikling av trafikkknutepunkter/
styrking av kollektive transporttilbud) som Lier Kommune bør prioritere for anvendelse av
fremtidige tilskuddsmidler fra Buskerudbyprosjektet innenfor Buskerudbypakke
4. Rapport om folkevalgtundersøkelsen av november 2013 tas til orientering.
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Drammen kommune
Presentert i dialogmøte i desember 2013
Kun store tiltak, først og fremst investeringer, er nevnt. Det er behov for mange mindre tiltak i
sekkeposter også, som samlet sett kan bli betydelig sum. Disse er ikke listet opp her.
Tiltak
Tilfartsvei vest Grønland – Sundland
Tilfartsvei vest Sundland – Bjørkelia (til kryss med E134)
Tilfartsvei Konnerud (Bjørkelia – Konnerudgata) (Bygges evt. uten
østvendte ramper i Bjørkelia hvis 4 felts E134 Strømsåstunnel kan
utsettes – se liste for ”opprykkskandidater”)
E134 Bjørkelia – Mjøndalen (v/jernbaneundergangen)
Miljø-/kollektivtiltak, avlastet veinett:
Kollektivtrasé Rosenkrantzgata etter at Tilfartsvei vest er etablert og
E134 er utvidet til 4 felt fra Bjørkelia til Mjøndalen
Kollektivtrasé i Konnerudgata (forutsetter full utbygging av både
Tilfartsvei vest/Tilfartsvei Konnerud og E134 Strømsåstunnelen)
Frekvens- og kapasitetsøkning for buss til alle bydeler i Drammen
Ferdigstille Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra Telthusgata til Rundtom
Bygge om Brakerøyarundkjøringen (inngår i vegsystem Brakerøya –
Lierstranda (kobling Rv23-E18)), evt. annen løsning på
avviklingsproblemer ved Brakerøya.

Kostnad, mill kr
421
599
197

”Opprykkskandidater”

Kostnad, mill kr
50 mkr/år?
(750 over 15 år)
2720

Takstsamarbeid med Oslo og Akershus
4-felts E134 Strømsåstunnel, inkl Bangeløkkakryss, og tilkobling til
kryss med Tilfartsvei vest.
(Mulige innsparingsvarianter i fase 1:
- 4-felts Strømsåstunnel, inkl. tilkobling i Bjørkelia, men kun enkel
tilpasning av Bangeløkkakrysset, evt.
- kun råsprengt rømningstunnel (i trase for fremtidig tunnel), uten nytt
kryss på Bangeløkka. Bjørkeliakrysset bygges uten av- og påkjøring til
Strømsåstunnelen.
Svelvikveien
- Miljøtiltak dagens Svelvikvei
2 tog i timen Drammen – Hokksund (for Drammens vedkommende
ses denne i sammenheng med behovet for å frigjøre sporkapasitet
ved Drammen stasjon – unngå at tog okkuperer spor der i lang tid ved
å vende på Drammen stasjon)

550
?

?
150 (?)
500?

700
(i stedenfor 2720)

750
230
600

Drammen kommune, bystyrets behandling 18. mars 2014:
5. Drammen kommune er prinsipielt av den oppfatning at Staten skal finansiere store
riksveiprosjekter.
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6. Drammen kommune legger til grunn at følgende problemstillinger og tiltak vektlegges ved
videre arbeid med Buskerudbypakke 2:
a. Byens kollektivtilbud må forbedres betydelig, gjennom hyppigere avganger, bedre
kapasitet, lavere billettpriser og høyere kvalitet.
b. Som en del av det forbedrede kollektivtilbudet skal det fremforhandles en avtale
med Ruter slik at vi oppnår et bedre og mer enhetlig pris- og billettopplegg for
reisende innen Oslo, Akershus og Buskerudbyen. Forbedringer nevnt i pkt. a og b
må være på plass før en eventuell bompengeordning settes i drift.
c. I byens ”vestakse” er både E134, Tilfartsvei vest / Konnerud og
kollektivfremkommelighet i eller langs Rosenkrantzgata viktige tiltak for å unngå
kapasitetsproblemer. Tiltakene er også viktig for å fremme god byutvikling i
transformasjonsområder på Gulskogen og på Åssiden.
d. Det må bli en avklaring rundt ny Svelvikvei. Dersom den ikke skal være en del av
Buskerudbyen, forutsettes det at man lager en intensjonsavtale med
fylkeskommunen om fremdrift avhengig av Buskerudbyen.
e. I byens ”østakse” må utbygging av hovedveisystemet i Ytre Lier gjennomføres.
Dette inkluderer nye kryssløsninger på Brakerøya. Videre må det sikres gode
forbindelser for kollektiv-, gang-, og sykkeltrafikk mellom Drammen sentrum og
fremtidig fjordby på Lierstranda/ Brakerøya, og knutepunkt med jernbanestasjon
må etableres.
f. Bjørnstjerne Bjørnsons gate må fullføres som 4 felts bygate tidlig i perioden.
g. Tiltak for gående og syklende må prioriteres i områder med stort potensiale for at
disse transportformene kan ta en vesentlig transportandel. Dette vil særlig gjelde
opptil 2-3 km fra tettstedssentra og knutepunkt.

13

Buskerudbysamarbeidet, sekretariatet
05.05.14

Nedre Eiker kommune
Presentert i dialogmøte 11. desember 2013 kommuneplanutvalget / ATMrådsmedlemmer. Justert i møte med ordfører 7. april 2014.
Tiltak
Ny trase E134 fra Orkidehøgda via Åsen til Øvre Eiker grense,
inkludert avkjøring til Ytterkollen/Mileområdet
Ny bru over Mjøndalselva
Opprustning Mjøndalen stasjon
Sammenhengende gang sykkelveitrase Øvre Eiker - Nedre Eiker Drammen på begge sider av elva
To tog i timen Hokksund - Drammen med stopp på Steinberg.
(Kostnad angir behov på infrastruktur for jernbane, eksklusiv
kostnader Steinberg).
Busstilbud med 15 min frekvens på sentrale linjer – Drammen Krokstadelva - Mjøndalen - Drammen samt tverrforbindelse
Hovjordet –Åsen

Foreløpig
kostnad,mill kr
1.786
220
150
Innenfor
”sekkepost” sykkel
600

Innenfor ”sekkepost” drift buss og
infrastruktur buss

Sammenfatning av drøftelsen:








E134 helhetlig fra Bangeløkka til Hokksund eller Kongsberg
2 tog i timen med stopp i Mjøndalen for hver avgang og ev. redusert stoppfrekvens på
Steinberg
Pendlerparkering med parkeringshus på Mjøndalen stasjon
Pendlerparkering også for buss
Timeekspressen bør stoppe på Steinberg (og på Herstrøm) for av- og påstigning i begge
retninger; mot Oslo og mot Kongsberg
Tilførselsvei til Sundland - E134 (i Drammen).
NEK har utpendling på 63- 64 % og vil komme til å bidra med en vesentlig del til ”kassa”,
og bør derfor kunne forvente å få relativt mye igjen.
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Øvre Eiker kommune
Presentert i dialogmøte 8.1.14:
1. Det ligger som en klar forutsetning i kommunestyrevedtakene at det må være på plass et
reelt alternativ til bilen før det er aktuelt å starte innkreving av avgifter på bilbruk. To tog i
timen til Hokksund er et svært viktig tiltak i et styrket kollektivtilbud som må være på plass
før innkreving av brukerbetaling starter. Dersom to tog i timen ikke er på plass ved
oppstart av Buskerudbypakke 2, må det vurderes et ytterligere styrket busstilbud.
2. Pr i dag må vi konstatere at det ikke er noen veiprosjekter i Øvre Eiker kommune som er
kommet så langt i planlegging at de kan anses “klarert” for gjennomføring i ei
Buskerudbypakke 2. Det er en klar forutsetning fra Øvre Eiker kommunes side at
framdrift i de ønskede veiprosjektene henger nøye sammen med vurdering av hvor
betalingspunktene skal plasseres. Det prosjektet vi har mest kontroll på selv er ny tilfart
Hokksund med forbindelse under jernbanen.
3. Øvre Eiker kommune er spesielt skuffa over at rv 35 ikke har fått høyere prioritet i NTP
og Handlingsprogrammet for riksveier, og ikke minst i KVU for Buskerubypakke 2.
Byutvikling og miljø i Hokksund vil vinne mye på en ny trase for rv 35 fra Hokksund til
Åmot. Planlagte tiltak i forberedelsen til og i Buskerudbypakke 2 vil kunne gi økt
gjennomgangstrafikk i Hokksund og tiltagende problemer i Langebru, dersom det ikke
kommer på plass en løsning for rv 35.
4. E 134 er den andre hovedfartsåren gjennom Øvre Eiker. Øvre Eiker kommune har
fremmet tydelig ønsker om at E 134 må behandles som en viktig stamvei i arbeidet med
Buskerudbypakke 2. Det er ikke tilfredsstillende slik det nå framstår med mange små
delprosjekter. Langebrukrysset er en nøkkel for oss, fordi det er en forutsetning at dette
krysset har en kapasitet som gjør at vi kan utnytte næringsarealer i dette området i tråd
med prinsippene i felles areal og transportplan. Ei sannsynlig påkobling for rv 35 er i
Langebru og derfor må disse prosjektene ses i sammenheng.
5. To tog i timen til Hokksund vil også være et viktig tiltak i Buskerudbypakke 2. Det er sterkt
ønskelig raskt å få på plass avklaringer om areal- og sporbehov ved Hokksund stasjon.
Denne situasjonen stenger for prosjektet undergang – Haugveiens forlengelse, og det
hemmer ønsket framdrift i planleggingen av utbyggingsområdet Hokksund Vest.
Oppsummerende må vi si at ser flere flaskehalser med vei og jernbane som vil begrense
vesentlig mulighetene som vi har til å gjennomføre den arealpolitikken vi har forpliktet oss
til i felles areal- og transportplan.
6. For sekkepostene buss, sykkel og gange er pågående arbeid målrettet. Det er gjort
utredning på busstilbud som oppleves som positive for Øvre Eiker, men planleggingen er
foreløpig kommet for kort til at dette kan konkretiseres i formidling av hva som kan ligge
for Øvre Eiker i ei Buskerudbypakke 2. Utredningene viser at det er behov for
kostnadskrevende tiltak for å få et robust og sammenhengende sykkelnett.
7. Det er etter vår vurdering nødvendig å få et enda bedre grep på “nytteprinsippet”. Øvre
Eiker kommune har tidligere uttalt seg positivt om “byggesteiner” i ei pakke som
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synliggjør kostnad og nytte. Veiprosjekter er svært sentrale i det som begynner å tegne
som ei pakke. Derfor henger plassering av bompunkter nøye sammen med de tyngste
veiprosjektene, slik det har vært vurdert administrativt i Øvre Eiker kommune.

Oppsummering etter dialogmøte 8.1.14:


Det er holdningen i Øvre Eiker kommune at Buskerudbypakke 2 er viktig for kommunen
og for regionen, og at dette skal vi lykkes med. Vi må være villige til å ta noen sjanser.



Fortsatt er stor uklarhet om hvordan ei samferdselspakke kan settes sammen og
finansieres.



Øvre Eiker kommune har sagt ja til prinsippet om bompenger, med den klare
forutsetningen at det skal foreligge et reelt alternativ til bilen, før det innføres
brukerbetaling. Det er viktig med videreføring av belønningsordningen og at busstilbudet
blir prioritert her.



Nytteprinsippet skal legges til grunn. Det innebærer at det er en nærhet til de tiltakene
som iverksettes ved at “bommene følger tiltakene.



Øvre Eiker kommune har gitt til kjenne klare prioriteringer; to tog i timen til Hokksund,
stasjonsopprustning og pendlerparkeringer, ny trase for rv 35 og løsning for E 134 /
Langebrukrysset.



Det er viktig å komme i gang med planlegging av ny trase for rv 35, men plan er ikke nok
for å kreve brukerbetaling.



Det er viktig å være realistiske i lovnadene til departementet i forhold hva det er mulig å
oppnå.
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Kongsberg kommune
Innspill ajourført 15.1.14:
Innspillene nedenfor er som en følge av tidligere innmeldinger, samt signaler gitt i
formannskapsmøte under presentasjon og drøfting av BBY PK2. Noen tiltak fra bruttolisten
forutsettes løst før 2017 som en del av belønningsordningen. Disse fremkommer derfor ikke
på listen – eksempler på dette er Dyrmyrgata og fellesbrukskryss.
E-134 avklares i eget løp og forutsettes gjennomført. Det er derfor ikke et eget E-134 punkt
på listen. Listen nedenfor er MÅ tiltak for Buskerudbypakke 2. Prioriteringene og tekst er
endret siden tidligere innmelding per 14. desember.
1. Bru i nord for bil, sykkel og gåing
Mellom Withsgate og Numedalsveien. Meget viktig for sykkel, gange og bil (kollektiv). Dette
for å få på plass hovedvegssystemet rundt bykjernen. Tiltaket vil styrke all miljøvennlig
transport og tømme sentrum for gjennomgangstrafikk. Dette tiltaket er avgjørende for å få
effekt av og kunne starte opp andre tiltak i sentrum. Derfor er dette prioritert svært høyt.
2. Stoppested Gomsrud for tog
Perrong, sikkeringstiltak, HC-parkering, sykkelparkering, hente/bringe system samt
opprusting av gangveiene til/fra perrongen. Det er ikke nødvendigvis behov for en fullskala
stasjon, men et stoppested. Eksempel er Torp togstopp i Vestfold.
3. Sykkel
Kongsberg etablerer nå ny sykkelplan i samarbeid med Buskerudbyen. Målsettingen vil
kunne bli at 15% av transportbehovet vil dekkes av sykkel i 2023. Det forutsettes at
plantiltakene vil kunne løses i Buskerudbysamarbeidet. Planen er planlagt lagt til politisk
behandling i 2014. Et av tiltakene Kongsberg kommune ønsker å fremme som en del av
«sekkepostene» er ny gang- og sykkelbru over lågen i sentrum.
4. Gange
Kongsberg kommune ønsker en gåstrategi med tiltaksplan. Målgruppen er
transportgjengere, barn på skolevei og fritidsgjengere. Viktige punkter er raske og trygge
traseer for gange mellom bolig, arbeidsplass/skole og fritidsaktiviter. Et av tiltakene
Kongsberg kommune ønsker å fremme som en del av «sekkepostene» er ny gang- og
sykkelbru over lågen i sentrum.
5. Buss - drift
30 min frekvens generelt og 15 min på prioriterte strekninger. Prioritere de strekninger med
markedspotensial. Bedre bybusstilbud omfattende busspendler og et tilbud direkte f.eks.
mellom Gamlegrendåsen og Teknologiparken over ny E134 bru i Sellikdalen fra 2017.
Bestllingstransport bør vurderes som en del av pakken.
6. To tog i timen strekningen Oslo-Kongsberg-Oslo
7. Ekspressbuss Kongsberg-Drammen-Oslo
8. Hasbergtjerndalen/Bergmannsveien med tilstøtende gater og forbindelser
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Strekning: Teknologiparken – Numedalsveien. Tiltaket omfatter tiltaksområder infrastruktur
for buss, vei, sykkel og gåing. I tillegg er dette et meget viktig tiltak for sentrumsutvikling.
Dette er Kongsberg sitt prosjekt inn i samarbeidet “Våre gater og plasser” som
Riksantikvaren og Vegdirektoratet har igangsatt. Kongsberg er invitert inn i prosjektet som en
av tre byer i Norge.
Tiltak som ikke er prioritert:
Opprusting/ombygging av Gomsrudveien i sentrum (etterbruk etter E134). Opprusting av
sentrumsgater og kryss (flerbrukskryss) der det er blandet trafikk bil, sykkel, gåing.
Dyrmyrgata (Fv 88) nord for Withsgate inngår.
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VEDLEGG 2
Oversikt over valgte representanter til Drøftingsutvalget for
Buskerudbypakke2
Kongsberg kommune (valgt 9.04.2014)
Ordfører Vidar Lande (Ap)
Gro Sel Tveito (H)
Ellen Korvald (V)
og til senere drøftinger med staten velges ordfører.
Øvre Eiker kommune (valgt 2.4.2014)
Ordfører Anne Sire Fjerdingstad (H)
Hans Kristian Sveaas (H)
Bente Skårdal Kleven (AP)
Vararepresentant Elisabeth Uggen (Frp)
og til senere drøftinger med staten velges ordfører.
Nedre Eiker kommune (valgt 10.04.2014)
Ordfører Bent Inge Bye (Ap)
Turid Solberg Thomassen (KRF) (vararepresentant Thor Sigurd Syvaldsen)
Elly Therese Thoresen (H) (vararepresentant Tor Tveter)
og til senere drøftinger med staten velges ordfører.
Drammen kommune (valgt 18.3.2014)
Ordfører Tore Opdal Hansen (H)
Masud Gharahkhani (Ap)
Johan Baumann (H)
og til senere drøftinger med staten velges ordfører
Lier kommune (valgt 1.4.2014)
Ordfører Helene Justad (H)
Tonje Evju (AP)
Søren Falch Zapffe (H)
og til senere drøftinger med staten velges ordfører
Varamedlemmer:
1. Jan O. Stolp (SP)
2. Morgan Langfeldt (FRP)
3. Ove Andreas Solberg (AP)
Buskerud Fylkeskommune (velges 7. mai – foreslått fra samferdselsutvalget)
Fylkesordfører Morten Eriksrød (H)
Trond Johansen (H)
Anne Sandum (Ap)
og til senere drøftinger med staten velges fylkesordfører
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VEDLEGG 3
Oppsummering av faglig arbeid med tiltaksområdene
Tiltaksområde 1 – Tog og jernbane
Strategi for utvikling av jernbanen og togtilbudet (fra vedtatt AT-plan 07.02.13)
“Det skal arbeides for et langsiktig, høykvalitets togtilbud for alle Buskerudbyens fem
kommuner. Jernbanen skal bidra til å styrke knutepunktsutviklingen i Buskerudbyen, binde
de prioriterte utviklingsområdene sammen, samt sikre at Buskerudbyen knyttes ytterligere til
Osloregionen som et samlet arbeids-, bolig og serviceregion”.
Aktuelle tiltak
Utgangspunktet for det faglige arbeidet er følgende aktuelle tiltak:
 To tog i timen til Mjøndalen og Hokksund,
 To tog i timen til Kongsberg,
 Stasjonsopprusting Hokksund,
 Stasjonsopprusting Mjøndalen,
 Nytt togstopp Teknologiparken (Gomsrud),
 Ny stasjon Lierstranda,
Når det gjelder mulig dobbeltspor i ny trase til Kongsberg er det også ønskelig at dette
tiltaket realiseres så raskt som mulig, men dette vil trolig først kunne skje etter 15 år.
Utredninger og videre arbeid
1. To tog i timen til Mjøndalen og Hokksund

Som resultat av Rambøllutredning (1) og Jernbaneverkets (JBV) vurdering, jobbes det videre
med følgende strategi for realisering av to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund:
1. Bygging av dobbeltsporstrekning Gulskogen – Daler som første trinn. Dette gir midlertidig
linjekapasitet for to tog i timen, men med begrenset robusthet for regularitet.
2. Videre utbygging av dobbeltspor på strekningen Ytterkollen – Hokksund er nødvendig for
½ timesrute og den kapasitet og robusthet for regularitet som JBV legger til grunn for
denne type jernbanestrekning.
Oppstart av JBVs planlegging for utbygging av trinn 1 avhenger av bestilling fra Samferdselsdepartementet. Hvis slik bestilling foreligger våren 2014/sommeren 2014 kan trinn 1 tidligst
stå ferdig i 2017. Det er først gjennom angitt planlegging at omfang og kostnad av tiltak kan
fastlegges endelig.
2. To tog i timen til Kongsberg

Angitt Rambøllutredning (1) og JBVs foreløpige vurdering gir følgende mulige strategier for to
tog i timen til Kongsberg:
1. Bygge minimumstiltak på dagens linje
2. Dobbeltsporstrekninger kombinert med dobbeltspor i ny trase på deler av strekningen
(flere alternativer).
Det er nødvendig med ytterligere utredninger som grunnlag for strategivalg.
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3.Stasjonsopprutning Mjøndalen og Hokksund

Som oppfølging av AT-plan for Buskerudbyen, er det under oppstart prosjekter for knutepunktsutviklingsutvikling både for Mjøndalen og Hokksund hvor alle relevante partnere deltar.
Prosjektbeskrivelse (2) for prosjektene skal kommunestyrebehandles våren 2014.
4.Nytt togstopp Teknologiparken (Gomsrud)

Det er gjennomført en markedsvurdering (Analyse og strategi (3)), for nytt togstopp hvor
hovedkonklusjonen er at det kan være markedsgrunnlag for et togstopp i tilknytning til
Teknologiparken. Følgende må utredes nærmere som grunnlag for videre beslutninger:
Alternativvurdering av togstopp på Gomsrud og på Teknologiparken (forbi Kongsberg
stasjon) hvor bla. følgende vurderes; kapasitetsvurdering i forhold til ruteplan, forholdet til en
evt. ny jernbanetrase som ikke vil gå forbi Gomsrud.
5. Ny stasjon Lierstranda

Funksjonskrav for en ny stasjon på Lierstranda er under arbeid i Areal- og sporbehov i
Buskerudbyen (4). Plassering av en fremtidig stasjon er til vurdering i samme
utredningsarbeid hvor også fremtidig status for Lier stasjon og Brakerøya stasjon inngår.
Referanser: (Se www.buskerudbyen.no)
1. Rambøll 2013: Tiltak for økt togtilbud Drammen – Mjøndalen – Hokksund – Kongsberg.
2013-04-03
2. Analyse&Strategi 2013: Markedsundersøkelse for ny stasjon ved Kongsberg
Teknologipark. 2013-02.22
3. Prosjektbeskrivelser: Knutepunktsutvikling Mjøndalen og Hokksund (under arbeid)
4. Jernbaneverket: Areal- og sporbehov i Buskerudbyen (strekningen Lier –
Hokksund)(under arbeid)
5. Jernbaneverket: Hensetting og driftsfunksjoner mot 2040 på Østlandet (under arbeid)

Tiltaksområde 2 – Infrastruktur buss
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2009 viser at ca 7 % av daglige reiser i
Buskerudbyen foregår med kollektivtransport (5% buss og 2% tog).
Mål for kollektivtransport i Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23


andelen kollektivtransport skal dobles frem til 2023

Kunnskapsgrunnlag infrastruktur buss
Det finnes et betydelig bakgrunnsmateriale når det gjelder kollektivtrafikken i Buskerudbyen.
I arbeidet med å identifisere aktuelle tiltak har Statens vegvesen lagt spesielt vekt på
informasjon fra workshoper som ble avholdt med alle kommunene i Buskerudbyen høsten
2013. I workshopene ble kommunene vist en skisse over et forslag til kollektivtraseer, og ble
bedt om å komme med tilbakemeldinger på hvilke kollektivinfrastrukturtiltak de hadde behov
for.
Det er også innhentet forslag til infrastrukturtiltak fra den strekningsvise gjennom-gangen av
kollektivtraseer som er gjennomført tidligere 1. Videre har det vært avholdt arbeidsmøter med
alle de involverte kommunene der kommunene ble bedt om å komme med ytterligere innspill

1

Strekningsvis gjennomgang av prioriterte busstraseer i Buskerudbyen; Rambøll, des.2012
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og suppleringer til listen over tiltak. Møtene har vært avholdt i samarbeid med Brakar i løpet
av vinteren 2014.
Alle tiltakene som ble identifisert i denne prosessen ble samlet i en rapport2. Statens
vegvesen har vurdert de aktuelle infrastrukturtiltak for å styrke kollektivtrafikken i
Buskerudbyen. Totalt er det registrert 52 tiltak som er sortert kommunevis, samt 5 felles tiltak
som angår flere kommuner. For detaljer om tiltakene vises til rapporten. Det er foretatt en
foreløpig prioritering av tiltakene med hensyn til følgende kriterier er tillagt vekt; kostnader,
gjennomføringstid, effekt/måloppnåelse. Fordeling mellom kommunene er ikke vurdert.
Aktuelle infrastrukturtiltak er kategorisert på følgende måte:





Fremkommelighetstiltak
Innfartsparkering (se tiltaksområde 7; kollektivknutepunkt og pendlerparkering)
Standardheving
Nye holdeplasser

Fremkommelighetstiltak
Hensikten med fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken er å sørge for punktlig og
forutsigbar kollektivtrafikk. Man må f eks kunne stole på at man rekker korrespondanser i
knutepunkter.
Treg fremkommelighet med busser i bilkø, forsinkelser og innstilte avganger innebærer
betydelige økonomiske tap både for Brakar (en buss kunne ha rukket en ekstra rundtur), for
kundene og for samfunnet. Treg avvikling, forsinkelser og innstillinger skyldes en rekke
forhold, som opptrer enkeltvis eller i kombinasjon. Dårlig programmert eller vedlikeholdt
signalprioritering og utydelig skilting og veimerking bør det være relativt enkelt å gjøre noe
med. Egne kjørefelt eller helt egne traseer krever mer, både av planinnsats, politisk
prioriteringsevne og investeringsmidler, men har gjennomgående en svært god
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Tatt i betraktning befolkningsveksten og etterspørselsveksten etter kollektivtrafikk i årene
som kommer, haster det med å etablere tiltakene. Det vil følge fornuftig logikk og først
investere i fremkommelighetstiltak, deretter i forbedret kollektivtilbud.
Samtidig som man prioriterer fremkommelighetstiltak på veien, må det jobbes med
stoppestedskapasitet og effektive betalingsløsninger. Hvis ikke er det en risiko for at
tidsbesparelsen på veien spises opp av lengre holdeplassopphold grunnet passasjerøkning
og billettering.
Det vises til tiltaksområde 3 Drift buss for beskrivelse av ASP (aktiv signalprioritering), som
har både en investerings- og driftsside. Hvis ASP skal implementeres i alle lysregulerte kryss
i Buskerudbyen må dette finansieres opp både blant driftstiltakene og under infrastruktur.
ASP er ikke inkludert i etterfølgende kostnadsoversikt.
For 2014-17 er det sammenstilt tiltak for til sammen kr 184 mill kr eks mva.
For 2017-30 er det sammenstilt tiltak for til sammen kr 1844 mil kr eks mva.
En mer detaljert gjennomgang av tiltak som er vurdert så langt og med foreløpig faglig
vurdering av prioritering fremgår av vedlagte fellesnotat.

2

Kollektivtransport i Buskerudbypakke 2 – Infrastruktur; Statens vegvesen Buskerud, april 2014
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Innfartsparkering
Se omtale under tiltaksområde 7; kollektivknutepunkt og pendlerparkering.
Standardheving
Investeringer innen denne kategorien handler om å øke kollektivtilbudets kvalitet. Stadig flere
kunder har alternativer til kollektivtrafikken, og skal velge å reise kollektivt fordi det utgjør det
mest konkurransedyktige alternativet på den aktuelle reisen.
En mulig bybane på skinner eller på gummihjul (bussmetro) på strekningen Lier – Drammen
– Nedre Eiker er et svært omfattende tiltak / prosjekt som vil kreve omfattende utredning og
planlegging. En bussmetro (bybane på hjul) kan la seg realisere i etapper og kunne
kombineres med gradvis utvikling av prioriterte busstrekninger. Det vil være behov for å sette
i gang utredningsarbeid for bussmetro/bybane bla. med bakgrunn i fremtidig funksjon for
Rosenkrantzgt. i Drammen og behovet for oppgradert kollektivforbindelse mellom
Lierstranda, Brakerøya og Bragernes.
Mht kollektivknutepunkt på Lierstranda; se tiltaksområde 7; kollektivknutepunkt og
pendlerparkering.
For 2014-17 er det sammenstilt tiltak for til sammen kr 24 mill kr eks mva.
For 2017-30 er det sammenstilt tiltak for til sammen kr 90 mill kr eks mva.
En mer detaljert gjennomgang av tiltak som er vurdert så langt og med foreløpig faglig
vurdering av prioritering fremgår av vedlagte fellesnotat.
Holdeplasstruktur
Et bedre holdeplassmønster vil gi et mer effektivt stoppmønster for bussene som igjen vil gi
redusert reisetid. I Buskerudbyen finnes mange eksempler på for tett lokaliserte
holdeplasser. Utredninger viser at såkalt optimal holdeplassavstand er ca 400-600 meter i
tettbygde strøk som utgjør maksimalt ca 5 minutters gangtid til holdeplass.
Infrastrukturbehov utløses også av planlagte endringer i linjenettet for bussene. Dette gjelder
f eks ved omlegging av bybussnett i Kongsberg og planlegging for leddbusser i Drammen.
For 2014-17 er det sammenstilt tiltak for til sammen kr 41 mill kr eks mva.
For 2017-30 er det sammenstilt tiltak for til sammen kr 2 mill kr eks mva.
En mer detaljert gjennomgang av tiltak som er vurdert så langt og med foreløpig faglig
vurdering av prioritering fremgår av vedlagte fellesnotat.
Referanse: (Se www.buskerudbyen.no)
Fagnotater:
 Fellesnotat drifts- og infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken i Buskerudbyen, Brakar og
Statens vegvesen, 18.april 2014.
 Kollektivtransport i Buskerudbypakke 2 – Infrastruktur; Statens vegvesen Buskerud, april
2014
 Strekningsvis gjennomgang av prioriterte busstraseer i Buskerudbyen; Rambøll,
des.2012
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Tiltaksområde 3 – Drift buss
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2009 viser at ca 7 % av daglige reiser i
Buskerudbyen foregår med kollektivtransport (5% buss og 2% tog).
Mål for kollektivtransport i Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23


Andelen kollektivtransport skal dobles frem til 2023

Kunnskapsgrunnlag buss drift
Buskerud fylkeskommune, Brakar og Statens vegvesen har oppsummert kunnskapsgrunnlaget i et “Fellesnotat drifts- og infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken i Buskerudbyen”.
Når det gjelder bussdrift er det utarbeidet et forslag til styrket tilbud som kan være på plass i
2017 før bompenger innføres. Tilbudet (R2017) er utarbeidet i samråd med kommunene og
der ønsker er lagt til grunn så langt det har vært faglig og økonomisk forsvarlig. Det foreslåtte
tilbudet R2017 er presentert i et regionalt tilbud og i et tilbud som er rettet mot det enkelte
kommunesenter og innad i den enkelte kommune. Det er i tilbudet tatt spesielt hensyn til at
det vil bli etablert bompunkt i Buskerudbyen og det er derfor lagt inn økt tilbud på tvers av
bompunktene.
Det er foreslått følgende ekspressbusslinjer i R2017:


Kongsberg – Hokksund – Mjøndalen – Drammen – Lierbyen;
1 avgang i timen med motsatt halvtime av tog, 3 avganger i rush, (supplerer
Timeekspressen, TE1)



Hovjordet – Solbergelva – Drammen;
2 avganger i timen, kjøres i rush



Drammen – Tranby/Kværner
2 avganger i timen i hver retning i rush



Hokksund – Steinberg v/E134 – Mjøndalen stasjon – Gulskogen-Drammen stasjon –
Brakerøya;
2 avganger i timen i rush, danner 15 min rute med linje 101.

I det lokale busstilbudet i R2017 er det lagt vekt på å tilpasse busstilbudet med
korrespondanser mot tog på Kongsberg og Hokksund, og så godt som mulig i Mjøndalen.
Mjøndalen, i kraft av tettstedets beliggenhet i forhold til Drammen, vil i tillegg bli betjent med
høyere frekvens på busslinjene mot Drammen. I Drammen vil høy frekvens på bylinjene
(pendler) gi tilstrekkelige overgangsmuligheter mellom tog og buss da frekvensen på
togavgangene er minst 4 i timen. For øvrig er det lagt opp til god korrespondanse i
overgangspunkter som f eks Lierbyen. For Lier er det lagt opp til styrket busstilbud til Asker.
Det lokale busstilbudet omfatter altså også enkelte linjer som krysser kommunegrenser.
Driftsdøgnet deles i dagtid, rushtid og kveldstid. Tilbudet som kjøres på kveldstid betegnes
også basistilbud. Driftsdøgnet er definert forskjellig for byområdet Drammen med omegn og
for øvrige del av Buskerudbyen. Driftsdøgnet vil være forskjellig for hverdag, lørdag og for
søndag/helligdag.
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For Drammen m/omegn defineres følgende driftsdøgn:
Dag

Driftstid

Hverda
g

Dagtid

Time
05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Rushtid
Basis/Kvel
d
Lørdag

Basis
Dag

Søndag

Basis

For øvrige del av Buskerudbyen defineres driftsdøgn likt med unntak av at rushtid er en
time kortere, dvs fra 07-09.
På generelt grunnlag er følgende frekvens anbefalt:

For rutetilbudet R2017 for hele Buskerudbyen fra 2017, legges til grunn:
- Minimumsfrekvens for hele Buskerudbyen skal være 60 min (Basis)
- Rushtidsfrekvens skal være minimum 10 min i sentrale byområder (Drammen) og
minimum 30 min i øvrige del av Buskerudbyen.
- Normalt bør byområder (Drammen og Kongsberg) ha en frekvens på 15 min på dagtid og
øvrige deler av BB ha 30 min.
Rutetilbud oppsummert
Det foreslåtte busstilbud R 2017 innebærer en estimert en økning i produksjonen på ca. 3
mill km per år. Dette er beregnet å gi en driftskostnadsøkning fra dagens nivå på ca. kr 110
mill per år.
Evt øking av billettinntektene er ikke hensyntatt i dette kostnadsanslaget.
Kostnader til ekstra busser som er nødvendig for tilbudet R2017, beløper seg til 13 – 15 mill
kr årlig. Denne kostnaden er heller ikke medregnet i kostnadsanslaget.
Det er viktig å være klar over at tilbudet R2017 innebærer en økning av gjeldende kontrakter
på mer enn 30%. Dette tilsier at det må utlyses nye anbud / delanbud i tillegg til at det må
gjøres endringer i eksisterende kontrakter. Dette vil kreve at beslutning om en så pass
omfattende endring av kontraktene må gjøres minst 2 år før tilbudet skal iverksettes.
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Endring i rutekm fra 2013 til 2017
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Lier

Totalt

Figur som viser endring/økning i antall rutekilometer fra dagens tilbud til R2017

Gjennomgående billettering med Oslo/Akershus
En stor andel av kundene i Buskerud reiser til/fra Oslo og Akershus på sine daglige reiser
eller mer lavfrekvente turer. Det er viktig å tilby enkel og rettferdig billettering på tvers av
Akershus-Buskerud grense, slik at fylkesgrensen ikke oppleves som en barriere mot å reise
kollektivt. Etter at Ruter la om pris- og sonesystemet i 2011 har det blitt relativt sett rimeligere
å reise langt i Akershus. Samtidig oppleves et innslag av randsoneproblematikk over
Akershus yttergrense som åpenbart er suboptimal ved at kundene fra fylkene utenfor
tilpasser seg de interne prisforskjellene mellom Ruter og NSB gjennom kjøp av andre billetter
enn før, eller fyller opp innfartsparkeringen på første stasjon eller holdeplass innenfor
Akershus grense.
For Buskerud er gjennomgående billettering med Oslo/Akershus avgjørende for ikke å miste
konkurransekraft om bolig- og næringsutvikling mot Romerike og Follo, som med noenlunde
samme distanse fra Oslo nå har fått mer fordelaktige priser.
Omlegging til takstsoner f eks på størrelse med kommuner i Buskerud er første steg, da vårt
fylke dermed får omtrent samme størrelse på sonene som i Oslo og Akershus (samt
Vestfold). Dermed kan billettprisene harmoniseres i hele Ruter og Brakar-området med
samme priser for enkeltbillett og sonepåslag. Tiltaket forutsetter en avklaring av
takstmyndighet mellom Ruters eiere og Brakars eiere. Røyken og Hurum kommuner er
allerede en del av Ruter sonesystem, da rutetilbudet med tog, båt og buss i disse
kommunene er tett integrert mot Oslorettet trafikk. Brakar og Ruter har etablert
samarbeidsavtale om trafikktilbudet i disse kommunene.
Tiltaket forutsetter at det kan oppnås enighet mellom Brakar/Buskerud fk, Ruter og NSB, noe
som vil være avhengig av forhandlinger. I tillegg vil effekten av gjennomgående billettering
være størst om det først er implementert nytt billettsystem. Tiltaket har en antatt kostnad på
30-100 mill kr/år avhengig av innretning.
Andre støttesystemer
I tillegg til styrket rutetilbud arbeides det med å forbedre støttesystemer for kollektivtrafikken.
Disse er alle beskrevet i vedlagte kunnskapsgrunnlag:




Nye betalingsløsninger (kontantfrie busser)
Nytt billettsystem
Ny sonestruktur
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Gjennomgående billettering med NSB i Buskerudbyen
Implementering av TID (trafikantinformasjon og design)
Bestillingstransport (i svakt befolkede områder)

Brakar viser også til viktigheten av å gjennomføre tiltak innenfor:
 Endret holdeplassmønster (se tiltaksområde 2; infrastruktur buss)
 SIS (Sanntidsinformasjon til kunder)
 ASP (Aktiv signalprioritering)
Førstnevnte tiltak er det naturlig å sortere under Infrastruktur. SIS og ASP har både et
investerings- og driftselement ved seg, og tas derfor med drøftingen i dette kapitlet.
Kostnader støttesystemer
Det er antatt at å etablere og drifte nødvendige støttesystemer vil for perioden 2014-16 koste
113 mill kr (74 mill kr i drift og 39 mill kr i investeringer).
Det knytter seg usikkerhet til noen av kostnadsstørrelsene, spesielt for tiltak som ikke ennå
er grundig utredet eller hvor gjennomføring er avhengig av forhandlinger med andre parter.
Ovennevnte er brutto kostnader, dvs at effekten av økte billettinntekter som følge av
forbedringstiltakene, er ikke med.
Kostnadene til følgende tiltak er ikke tatt med i det ovennevnte: Bestillingstransport (driftskostnader er usikre, men investering i nødvendige systemer omfatter ca 3-5 mill kr),
Gjennomgående billettering med Oslo/Akershus (usikre driftskostnader avhengig av
innretning, ca 30-100 mill kr pr år) og Infrastrukturtiltak (se tiltaksområde 2; infrastruktur
buss).
Referanse: (Se www.buskerudbyen.no)
Fagnotater:
 Fellesnotat drifts- og infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken i Buskerudbyen, Brakar og
Statens vegvesen, 18.april 2014.
 Kollektivtrafikken i Buskerudbypakke 2, Analyse & Strategi, september 2013.
 BB2 Rutetilbud 2017, notat fra Brakar, april 2014.

Tiltaksområde 4 – Veg
Foreslåtte vegtiltak i Buskerudbypakke 2 er til dels prioritert i Nasjonal transportplan 2014-23
eller foreslått av en av kommunene eller Buskerud fylkeskommune.
Mål for personbiltrafikken i areal- og transportplan Buskerudbyen frem til 2023



”Planen skal bidra til å realisere nasjonalt mål om at trafikkveksten i persontrafikken i
byområdene må tas av kollektivtrafikk, sykkel og gåing
Andelen reiser med privatbil (bilfører + bilpassasjer) skal reduseres med minst 10
prosentpoeng”

Ovennevnte mål bygger på mål i Nasjonal transportplan om nullvekst i personbiltrafikken i de
største byområdene. I tillegg til ovennevnte mål finnes det andre mål i Nasjonal transportplan
2014-23 som også skal ivaretas og avveies:
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”Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke
konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i
bosettingsmønsteret.
En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i
transportsektoren.
Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt
bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og
miljøområdet.
Et transportsystem som er universelt utformet.”

Målene for fylkesvegnettet inneholder liknende målformuleringer som de nasjonale målene.
Hovedmålet for fylkesvegnettet 2014-23 er: ”Fylkesvegnettet skal bidra til et effektivt, sikkert
og miljøvennlig samferdselstilbud”.
Kunnskapsgrunnlag veg
Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune har utarbeidet et notat med oversikt over de
større riks- og fylkesvegprosjekter i Buskerudbyområdet. Med store prosjekter forstås
utbygging/utvidelse av større bilveger/-gater. Tiltak som eksempelvis gangveger, fortau,
sykkelveger, bussholdeplasser, forsterkning eller nytt dekke på eksisterende veger/gater er
ikke med i denne oversikten.
Omtalen av prosjektene er disponert i følgende underpunkter:
- Om prosjektet
- Planstatus
- Status i Nasjonal transportplan (NTP)/Fylkesvegstrategi/handlingsprogram
- Tidspunkt for bygging
- Muligheter for etappevis utbygging
- Andre problemstillinger (hvis relevant)
- Kostnader
- Forholdet til Buskerudbypakke 2
Generelt om kostnader
Usikkerheten i kostnadsoverslagene varierer med plannivå:
- Konseptvalgutredning og andre utredninger på strategisk nivå: usikkerhet 40 %
- Kommunedelplan: usikkerhet 25 %
- Reguleringsplan: usikkerhet 10 %
På strategisk nivå kan usikkerheten også være større enn 40 %.
Det er viktig å merke seg at usikkerheten gjelder på det tidspunktet kostnadsoverslaget ble
gjort. Over tid øker usikkerheten. Dette skyldes blant annet at kostnadene er anslått ut fra
markedssituasjonen da overslaget ble gjort, og at nye tekniske krav kan ha kommet til i
etterkant av kostnadsoverslaget (eksempelvis krav knyttet til tunnelsikkerhet).
Tidspunktet for kostnadsberegningen er også viktig fordi kroneverdien endrer seg. Det
normale er at varer og tjenester blir dyrere, altså at man «får mindre for pengene» for hvert
år. Det betyr at kostnadene for vegprosjektene øker for hvert år.
Fra 1. januar 2013 ble merverdiavgiftsloven endret og det såkalte «vegfritaket» fjernet.
«Vegfritaket» fritok en del investeringer knyttet til veg for merverdiavgift. I kostnadsoverslag
gjort til og med 2012 er «vegfritaket» lagt til grunn. Generelt er det anslått at fjerningen av
vegtiltaket gir en kostnadsøkning på rundt 12 %.
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Vegprosjekter som ikke er omtalt i det etterfølgende
I tillegg til de større prosjekter som er gitt omtale av Statens vegvesen / Buskerud
fylkeskommune i det etterfølgende, er også følgende prosjekter aktuelle å drøfte (enten
planlegge eller realisere) i forbindelse med Buskerudbypakke 2:
 E134 Strømsåstunnelen – Langebru: Strekningen var omtalt i Konseptvalgutredning
for Buskerudbypakke 2. Det er aktuelt med planleggingstiltak, dvs fastlegge trase
m.m. i kommunedelplan som en del av Buskerudbypakke 2.
 Ny bru i Mjøndalen: Tiltaket var omtalt i Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2
og er aktuelt tiltak å planlegge / realisere i Buskerudbypakke 2. Tiltaket må ses i
sammenheng med planer og trasevalg for ny E134 forbi Mjøndalen.
 Ny tilknytning til Drammen havn: Tiltaket var omtalt i Konseptvalgutredning for
Buskerudbypakke 2 og er aktuelt å ses i sammenheng med vegløsninger for
prosjektet Linnes – E18, fjordbyplaner for Brakerøya – Lierstranda og evt nytt
sykehus på Brakerøya.
 Ny vegkobling fra Hokksund stasjon til eksisterende Rv35: Tiltaket var omtalt i
Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 og er aktuelt for planlegging og
gjennomføring som en del av Buskerudbypakke 2.
 Ny bru over Lågen nord i Kongsberg. Tiltaket er ønsket av Kongsberg kommune og
er aktuelt som en del av Buskerudbypakke 2.
Rv. 23 Linnes – E18
Om prosjektet
Prosjektet innebærer at rv. 23 får fire kjørefelt mellom Linnes og E18. I kommunedelplanen
for Hovedvegsystemet i ytre Lier fra 2007 er det lagt opp til at rv. 23 føres langs Strandveien
inn til Strandbrua og kryss med E18 der. Videre inkluderer prosjektet at Strandveien føres inn
til Brakerøya som firefeltsveg og nytt kryss på Brakerøya. Planene om fjordby på Lierstranda
gjør at forutsetningene for vegprosjektet er endret siden kommunedelplanen ble utarbeidet.
Trafikkøkningen som følger med fjordbyen kan gjøre det nødvendig med andre vegløsninger
i området.
Planstatus
Prosjektet inngår i kommunedelplanen for Hovedsystemet i ytre Lier vedtatt av Lier og
Drammen kommuner i 2007. Som nevnt over, gjør planene om utvikling av fjordbyen på
Lierstranda at forutsetningene er annerledes i dag enn da kommunedelplanen ble utarbeidet.
Reguleringsplanfasen innledes derfor med et forprosjekt som skal avklare nærmere hvilken
vegløsning som skal reguleres.
Dette forprosjektet er startet våren 2014 og skal være ferdig høsten 2014. I forprosjektet vil
man blant annet se på om det er mulig å få til en robust kobling mellom rv. 23 og E18
innenfor kommunedelplanens rammer. Det vil også bli vurdert om det er hensiktsmessig å
dele opp prosjektet i delprosjekter eller faser.
Videre tidsplan legger opp til vedtatt reguleringsplan i 2016.
Status i NTP og handlingsprogram
I NTP 2014 - 2023 (s. 276) er prosjektet omtalt som aktuelt å bygge i planens siste
seksårsperiode (2018 – 2023):
I Buskerud prioriteres statlige midler til utbygging av rv. 23 til firefelts veg fra Linnes til
kryss med E18. Prosjektet ligger i forlengelsen av Dagslett – Linnes. Prioriteringen er
betinget av lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering. […] Regjeringen legger
vekt på at hele rv. 23 får en sammenhengende god standard som gjør at den kan
bidra til avlastning av trafikksystemet i Oslo.
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I handlingsprogrammet for riksveger (s. 115) er prosjektet angitt med 1,0 milliarder statlig
finansiering og 2,25 milliarder annen finansiering (bompenger) i perioden 2018 – 2023.
Tidspunkt for bygging
Det er ikke fastsatt noe nærmere tidspunkt for bygging, men som det fremgår over, legger
NTP og handlingsprogrammet opp til bygging i løpet av perioden 2018 – 2023. Det er et mål
at byggingen av strekningen Linnes – E18 kan starte når strekningen Dagslett – Linnes er
ferdigstilt.
Muligheter for etappevis utbygging
Mulighetene for etappevis utbygging avhenger av hvilken vegløsning som inngår i prosjektet.
Legger man til grunn løsningen i den vedtatte kommunedelplanen fra 2007, vil en mulig
etappevis utbygging være å bygge krysset på Brakerøya med tilhørende tilknytninger som en
egen etappe. Behovet for dette kan bli utløst dersom det fattes vedtak om å bygge sykehus
på Brakerøya.
De nye forutsetningene knyttet til fjordby på Lierstranda kan føre til at prosjektet må inkludere
to tilknytninger til E18, for eksempel en tilknytning i retning Kjellstad i tillegg til tilknytningen
langs Strandveien til krysset ved Strandbrua. Da kan en tenke seg en etappevis utbygging
der den nye forbindelsen til E18 i retning Kjellstad kommer som en egen etappe når
utbyggingen av fjordbyen har fått så stort omfang at forbindelsen langs Strandveien ikke
lenger har tilstrekkelig kapasitet.
Kostnader
Kostnadsoverslag gjort i forbindelse med KVU for Buskerudbyen tilsier en kostnad på 3,3
milliarder kroner. Kostnadene er i 2012-kr og er gjort med gamle regler for merverdiavgift
(«vegfritaket»). Usikkerheten i kostnadene er stor fordi det er usikkert hva som skal inngå i
prosjektet.
Forholdet til Buskerudbypakke 2
Trafikalt er prosjektet viktig for Buskerudbyen fordi det utgjør den viktigste forbindelsen
mellom de to Buskerudby-kommunene Lier og Drammen. Prosjektet vil påvirke
trafikkmengden inn mot Drammen sentrum, og må derfor ses i sammenheng med
Buskerudbyen.
Finansieringsmessig vil det være vanskelig å få til en bompengeinnkreving for rv. 23 Linnes –
E18 uten samordning med bompengeinnkreving i Buskerudbyen.
E134 Strømsåstunnelen
Om prosjektet
Tunnelsikkerhetsforskriften tilsier at Strømsåstunnelen ikke har god nok standard i forhold til
trafikkmengden i tunnelen og at det må bygges rømningsveger. I Strømsåstunnelen er det
bestemt at kravet om rømningsveger skal løses ved at det bygges et nytt parallelt tunnelløp.
De to tunnelløpene kan da fungere som rømningsveg for hverandre.
Planstatus
Arbeidet frem mot reguleringsplan er startet opp våren 2014. Tidsplanen tilsier vedtak av
reguleringsplanen i første del av 2016.
Status i NTP og handlingsprogram
I NTP 2014 - 2023 (s. 293) er prosjektet omtalt som aktuelt å bygge i planens siste
seksårsperiode (2018 – 2023):
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For å følge opp tunnelsikkerhetsforskriftens bestemmelser om tunneler med høy
trafikk, settes det av statlige midler i siste seksårsperiode til bygging av ekstra
tunnelløp i Strømsåstunnelen på E134 i Buskerud. Midlene kan benyttes som bidrag
til en mer omfattende utbygging av vegnettet i tilknytning til tunnelen, forutsatt at det
blir lokalpolitisk tilslutning til bompengeopplegg for en større utbygging.
I handlingsprogrammet for riksveger (s. 149) er det angitt 730 millioner kr i statlige midler til
prosjektet E134 Strømsåstunnelen (løp nr. 2) i perioden 2018 – 2023.
Tidspunkt for bygging
Tidspunktet for bygging er ikke fastsatt, men NTP 2014 – 2023 og tilhørende
handlingsprogram legger opp til bygging i perioden 2018 - 2023. Byggetiden for nytt
tunnelløp er antatt å bli ca. 3 år. I tillegg vil det ta ca. 1 år å ruste opp dagens tunnelløp.
Denne opprustingen vil skje etter at det nye løpet er bygd.
Muligheter for etappevis utbygging
Ingen.
Andre problemstillinger
Det må avklares om krysset på Bangeløkka skal inngå i prosjektet eller om det er mulig å
utvide til to løp (fire kjørefelt) i tunnelen med bare mindre tilpasninger i Bangeløkkakrysset.
Kostnader
Det er ikke gjort kostnadsoverslag for prosjektet utover det som fremgår i NTP og
handlingsprogrammet for riksveger.
Forholdet til Buskerudbypakke 2
Utvidelse til fire kjørefelt i Strømsåstunnelen vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på
trafikken i Buskerudbyen som et enkeltstående prosjekt. I en eventuell kombinasjon med
andre prosjekt (Tilfartveg vest/Tilfartsveg Konnerud og/eller fire felt på E134 videre til
Mjøndalen) kan prosjektet ha betydning for fordelingen av trafikken i Buskerudbyen.
Finansieringsmessig er prosjektet i utgangspunktet et eget riksvegprosjekt med statlig
finansiering utenfor Buskerudbypakke 2, der formålet er å tilfredsstille
tunnesikkerhetsdirektivet. Formuleringen sitert fra NTP ovenfor åpner imidlertid for at de
statlige midlene til dette prosjektet kan ses som bidrag til en mer omfattende utbygging av
vegnettet i tilknytning til tunnelen. Dette er nærmere omtalt under prosjektet Tilfartsveg
vest/Tilfartsveg Konnerud.
Rv. 35 Hokksund - Åmot
Om prosjektet
Dagens veg er smal og svingete, og deler av strekningen har mye trafikk i forhold til vegens
utforming. Ny veg vil gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Veglengde ca. 15 km.
Planstatus
Prosjektet inngår i KVU/KS1 for rv. 35/E16 Hokksund – Åmot – Jevnaker som ble behandlet
av regjeringen i 2012. Strekningen Hokksund – Åmot ble anbefalt bygget først av de ulike
delstrekningene KVUen omfatter. Det foreligger også en mulighetsstudie for delvis
bompengefinansiering av vegen fra 2007.
Det er ikke utarbeidet planer etter Plan- og bygningsloven.
Status i NTP og handlingsprogram
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Prosjektet er ikke omtalt i NTP 2014 – 2023 eller i handlingsprogrammet for riksveger.
Tidspunkt for bygging
Ikke fastsatt.
Muligheter for etappevis utbygging
Det ble ikke vurdert oppdeling av strekningen Hokksund – Åmot i etapper i KVUen. I
vegløsningene som ble skissert i mulighetsstudien i 2007 er det lagt til grunn veg i ny trasé
mellom Langebru (kryss med E134) og Langerud (veg utenom Hokksund), mens vegen
følger dagens trasé mellom Langerud og Fjerdingstad. Mellom Fjerdingstad og Åmot viser
mulighetsstudien to alternativer. Med bakgrunn i dette kan en tenke seg at det er mulig å
dele opp i to etapper: Langebru – Langerud og Langerud – Åmot (hvorav siste eventuelt kan
deles ytterligere i to: Langerud – Fjerdingstad og Fjerdingstad – Åmot).
Kostnader
Kostnadene for prosjektet ble anslått til 1,6 milliarder kr i forbindelse med KVUen (2011kroner og gamle mva.-regler). Kostnadsoverslaget er på et overordnet nivå og har stor
usikkerhet da det ikke er utarbeidet noen plan for vegen, kun skissert mulige løsninger.
Forholdet til Buskerudbypakke 2
Trafikalt er rv. 35 en innfartsåre til Buskerudbyen.
Finansieringsmessig kan prosjektet både betraktes som et selvstendig riksvegprosjekt eller
som en del av Buskerudbypakke 2.
Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate
Om prosjektet
Bjørnstjerne Bjørnsons gate kan deles i tre deler:
 Strekningen fra Jernbanegata til Telthusgata. Denne strekningen er fylkesveg
 Strekningen fra Telthusgata til Bangeløkka. Denne strekningen er riksveg
 Strekningen fra Bangeløkka til Holmestrandsveien (Rundtom). Denne strekningen er
fylkesveg
Grunnen til at strekningen mellom Telthusgata og Bangeløkka er riksveg, er at denne delen
av Bjørnstjerne Bjørnsons gate inngår i forbindelsen mellom overordnet hovedvegsystem
(E18 og E134) og Drammen havn (på Holmen). Slike havneforbindelser skal være riksveger.
Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende Bjørnstjerne Bjørnsons gate til
gjennomgående 4-felts allégate med midtdeler, siderabatter og tosidig gang- og sykkelveg.
Prosjektet omfatter også alle tilhørende tekniske anlegg som overvannsanlegg,
belysningsanlegg, trafikkreguleringsanlegg og kabelanlegg, samt støytiltak.
Bjørnstjerne Bjørnsons gate er planlagt i to etapper. Reguleringsplanen for strekningen fra
Jernbanegata til Telthusgata ble vedtatt i 2012, mens reguleringsplan for strekningen
Telthusgata – Bangeløkka – Holmestrandsveien er under utarbeidelse.
For strekningen Telthusgata – Bangeløkka – Holmestrandsveien (riksveg og fylkesveg) ble
det lagt frem et forslag til reguleringsplan i 2013. Forslaget ble imidlertid trukket fra videre
behandling fordi foreslått kryssløsning på Rundtom ikke ble vurdert som god nok.
Det jobbes nå med kryssløsninger som må være robuste og kapasitetssterke for å kunne ta
høyde for fremtidige prosjekt som grenser til Bjørnstjerne Bjørnstjerne gate, blant annet
utbygging på Marienlyst og fremtidig firefelts (toløps) Strømsåstunnel.
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Planstatus
Reguleringsplan for strekningen fra Jernbanegata til Telthusgata ble vedtatt av Drammen
kommunestyre 19. juni 2012.
Ikke vedtatt reguleringsplan for strekningen Telthusgata – Bangeløkka - Holmestrandsveien.
Det er ønskelig med vedtak av reguleringsplanen i første del av 2015.
Status i Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017
Handlingsprogrammet omtaler (s. 21) fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate under
«økonomiske bindinger», det vil si prosjekter som er påbegynt, men ikke fullført. Kostnaden
er oppgitt til 170 mill. kr, som skal bevilges i årene 2014, 2015 og 2016 (s. 24).
Byggetidspunkt er angitt til 2014 – 2016. På side 23 i handlingsprogrammet er det presisert
at dette gjelder strekningen Jernbanegata – Telthusgata.
Strekningen Telthusgata – Bangeløkka – Holmestrandsveien er ikke omtalt i
handlingsprogrammet.
Tidspunkt for bygging
Strekningen Jernbanegata – Telthusgata: Byggestart forventes i slutten av 2014 med
sluttføring i løpet av 2016.
Strekningen Telthusgata – Bangeløkka - Holmestrandsveien: Avhenger av tidspunkt for
bevilgninger.
Støytiltak vil bli utført langs hele strekningen Jernbanegata – Holmestrandsveien fra
sommeren 2014 til sommeren 2015.
Muligheter for etappevis utbygging
Følgende etapper synes mulige (rekkefølgen ikke prioritert):
- Strekningen Jernbanegata – Telthusgata (fylkesveg)
- Strekningen Telthusgata - Bangeløkka (riksveg)
- Strekningen Bangeløkka – Holmestrandveien (fylkesveg)
- Rundtomkrysset med noen nærliggende tilhørende anlegg
Kostnader
Strekningen Jernbanegata – Telthusgata: I forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplanen ble kostnadene anslått til i overkant av 180 millioner kr (2011-kroner,
gamle mva.-regler).
Strekningen Telthusgata – Bangeløkka - Holmestrandsveien: Forslag til reguleringsplan fra
2013 før planen ble trukket fra videre behandling, hadde et anslag på rv. 282 (Telthusgata –
Bangeløkka) på ca. 130 millioner kr. Fv. 282 (Bangeløkka – Holmestrandsveien) hadde et
anslag på ca. 169 millioner kr. Det er ikke gjort noe nytt anslag for kommende planforslag da
dette ikke foreligger enda.
Forholdet til Buskerudbypakke 2
Utvidelse til fire kjørefelt i Bjørnstjerne Bjørnsons gate vil ikke gi kapasitet til vesentlig
trafikkøkning utover dagens trafikkmengde. Også med fire kjørefelt vil det være
trafikkavviklingsproblemer i gata. Avviklingsproblemene er knyttet til kryssene. Siden
prosjektet ikke øker kapasiteten i gata vesentlig, vurderes det ikke å ha vesentlig innvirkning
på biltrafikken i Buskerudbyen. Prosjektet legger godt til rette for gående og syklende i tråd
med intensjonene i Buskerudbyen.
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Dersom prosjektet skal finansieres delvis med bompenger, må finansieringen ses i
sammenheng med bompengeordningen for Buskerudbyen.
Fv. 319 Svelvikveien
Om prosjektet
Prosjektet har to formål. For det første skal det gi en god tilknytning mellom Svelvik og
overordnet vegnett (E18)/Drammen. For det andre skal prosjektet bedre miljø- og
trafikksikkerhetsforholdene på dagens fv. 319 mellom Solumstrand og Rundtom.
Planstatus
Arbeidet med kommunedelplan startet i desember 2013. Vedtatt kommunedelplan forventes i
2016.
Status i fylkesvegstrategi og Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017
Fv. 319 er omtalt både i Fylkesvegstrategi 2014-2023 og Handlingprogram for fylkesveger
2014-2017. I handlingsprogrammet står det (s. 24) at arbeidet med kommunedelplanen for
Svelvikveien vil ta 3-4 år, og at det deretter må utarbeides reguleringsplan. Derfor vil det ikke
være fullført planlegging av prosjektet tidsnok til å kunne starte bygging i
handlingsprogramperioden 2014 – 2017.
Tidspunkt for bygging
Ikke avklart.
Muligheter for etappevis utbygging
Tilknytningen mellom Svelvik og overordnet vegnett (strekningen Tørkop – Eik) må bygges
som en etappe. Tiltak langs dagens fv. 319 mellom Solumstrand og Rundtom kan deles opp i
mange etapper.

Kostnader
I mulighetsstudie for bompengefinansiering av fv. 319 er det gjort et kostnadsoverslag på
855 mill. kr. (2013-kroner, gamle mva.-regler («vegfritak»)).
Forholdet til Buskerudbypakke 2
Forbindelsen mellom Svelvik (Tørkop) og overordnet vegnett (E18) vurderes å ha begrenset
påvirkning på trafikken i Buskerudby-området. Løsningen som velges for oppgradering av
dagens fv. 319 mellom Solumstrand og Rundtom kan ha stor betydning for transportbruken
mellom bydelen Knive/Åskollen/Tangen og Drammen sentrum.
Finansieringsmessig vil det være vanskelig å få til en bompengeinnkreving for fv. 319
Svelvikveien uten samordning med bompengeinnkreving i Buskerudbyen.

Fv. 36 Tilfartsveg vest/Tilfartsveg Konnerud
Om prosjektet
Prosjektet har tre formål:
- Etablere en god forbindelse mellom sentrumsringen i Drammen, Sundland og E134
- Etablere god forbindelse mellom Konnerud, E134 og sentrumsringen i Drammen
- Avlaste Konnerudgata for trafikk
Løsningen i vedtatt kommunedelplan innebærer ca. 2,9 km ny hovedveg.
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Planstatus
Drammen kommunestyre vedtok kommunedelplan for Tilfartsveg vest/Tilfartsveg Konnerud
17. desember 2002. Kommunedelplanen innebærer blant annet ny veg på østsiden av
Strøm-morenen.
Drammen kommune har siden arbeidet med områderegulering av Sundlandområdet der en
annen løsning for Tilfartsveg vest gjennom Sundland (på vestsiden av Strøm-morenen) har
inngått. Dette arbeidet er ikke sluttført.
Status i NTP, fylkesvegstrategi og handlingsprogram
Tilfartsveg vest/Tilfartsveg Konnerud er ikke direkte omtalt i NTP 2014 – 2023, men i omtalen
av E134 Strømsåstunnelen (s. 293) står følgende:
For å følge opp tunnelsikkerhetsforskriftens bestemmelser om tunneler med høy
trafikk, settes det av statlige midler i siste seksårsperiode til bygging av ekstra
tunnelløp i Strømsåstunnelen på E134 i Buskerud. Midlene kan benyttes som bidrag
til en mer omfattende utbygging av vegnettet i tilknytning til tunnelen, forutsatt at det
blir lokalpolitisk tilslutning til bompengeopplegg for en større utbygging.
Formuleringen om «bidrag til en mer omfattende utbygging av vegnettet i tilknytning til
tunnelen» må forstås slik at det åpnes for at man i forbindelse med tunnelprosjektet kan se
på et finansieringsopplegg med bompenger for vegnettet rundt tunnelen, altså Tilfartsveg
vest/Tilfartsveg Konnerud.
I Fylkesvegstrategi 2014 – 2023 er «Fv. 26 Ny forbindelse mellom Drammen sentrum og
Konnerud» nevnt som et eksempel på større utbyggingsbehov (s. 58).
Prosjektet er ikke omtalt i Handlingsprogram for fylkesveger 2014 – 2017.
Tidspunkt for bygging
Ikke avklart.
Muligheter for etappevis utbygging
Prosjektet kan deles inn i tre etapper:
- Fra Sentrumsringen til Sundland (nedre del av Tilfartsveg vest, «Tilfartsveg
Sundland»)
- Fra Sundland til kryss med E134 (øvre del av Tilfartsveg vest)
- Fra kryss med E134 til tilkobling i øvre del av Konnerudgata (Tilfartsveg Konnerud)
Kostnader
I arbeidet med kommunedelplanen ble løsningen som det er vedtatt kommunedelplan for
anslått å koste ca. 800 mill. kr (2000-kroner, gamle mva.-regler). Kostnadsoverslaget er
gammelt og har derfor svært stor usikkerhet. Usikkerheten skyldes ikke bare overslagets
alder, men også at kravene til tunneler er endret og usikkerhet knyttet til om løsningen fra
den gang er den som skal bygges.
Forholdet til Buskerudbypakke 2
Tilfartveg vest/Tilfartsveg Konnerud er ikke med i noen av konseptene som er behandlet i
KVU for Buskerudbypakke 2.
Trafikalt vil prosjektet påvirke nedre del Buskerudbyen. Det gir en forbindelse mellom
Konnerud, E134 og Drammen sentrum. I tillegg vil Tilfartsveg vest gjøre E134 til en mer
attraktiv rute som alternativ til fv. 283 Rosenkrantzgata. Konsekvensene knyttet til f.eks. å
innføre kollektivfelt i Rosenkrantzgata vil være forskjellige med og uten Tilfartsveg vest.
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Finansieringsmessig vil det være vanskelig å få til en bompengeinnkreving for Tilfartsveg
vest/Tilfartsveg Konnerud uten samordning med bompengeinnkreving i Buskerudbyen.
Referanse: (Se www.buskerudbyen.no)
 Fagnotat: Riks- og fylkesvegprosjekter i Buskerudby-området, Statens vegvesen
april 2014.
 Nasjonal transportplan 2014-23
 Fylkesvegstrategi 2014-23. Buskerud fylkeskommune 2012.
 Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2, Statens vegvesen 2013.

Tiltaksområde 5 - Sykkel
I Kongsberg viser reisevaneundersøkelser at 9,9 % av reisene foretas med sykkel. Landsgjennomsnittet er på 4,2 %. De andre kommunene i Buskerudbyen har reiseandeler for
sykkel ca på landsgjennomsnittet.
Mål for sykkel i Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23
Partnerne i Buskerudbysamarbeidet har satt seg høye mål for sykkel frem mot 2023. Sykkelandelen i Kongsberg skal øke med 50 %, og minst dobles i de øvrige kommunene. Det skal
legges til rette for:
•
Sykling til jobb, skole, fritidsaktiviteter og handling
•
Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklister
•
80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen
Tilrettelegging for sykkel i Buskerudbyen
Det må satses både i sentrumsområdene og mellom byer/tettsteder. Potensialet for økt
sykling er størst på de korte rutene der sykkel er et godt alternativ til bilen. I Buskerudbyen
bor halvparten av befolkningen under 10 km fra jobb og skole, og 34 % mindre enn 5 km fra
jobb og skole.
Det må være gode strekningsvise løsninger, men også god tilkomst til kollektivknutepunkter
og store bussholdeplasser. De strekningsvise tiltakene for periodene 2014 – 2017, og i
Buskerudbypakke2 - perioden er sortert innenfor tre kategorier;
1. Sentrale ruter i byer/tettsteder
2. Ruter fra byer, tettsteder og kollektivknutepunkt til boligområder
3. Sammenhengende regionalt sykkelrutenett – ruter mellom prioriterte utviklingsområder i
areal og transportplanen Lierbyen/Lierstranda, Drammen, Mjøndalen/Krogstadelva,
Hokksund, Vestfossen og Kongsberg).
I tillegg til investeringer i form av strekningsvise tiltak er det avgjørende at drift og vedlikehold
av sykkelanleggene blir ivaretatt.
Hovedrutenett sykkel
Målgruppen for hovedsykkelvegnettet er hverdagssyklisten som velger å sykle istedenfor å
benytte bilen. Hovedsykkelvegnettet må ha en standard og tilrettelegging som innbyr til hurtig
og direkte sykling i 25-40 km/t. Det betyr at fortau og gangveger ikke skal inngå som en del
av hovedsykkelvegnettet. Det innebærer også at det planlegges for syklister med
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grunnleggende sykkelferdigheter og kunnskap om trafikkregler. For de minste skolebarna er
det viktigst at de har trygge og sikre gangruter som sikrer mulighet for en aktiv skoleveg.
Dette er ruter hvor det også er tillatt å sykle, men til dels på fotgjengernes premisser.
Nasjonal Transportplan 2010-2019 har satt som mål at alle byer og tettsteder med over 5
000 innbyggere skal ha vedtatt plan for sammenhengende hovedsykkelrutenett. I løpet av
2014 vil det foreligge sykkelplaner i alle kommunene i Buskerudbyen. Planene ser på behov
og aktuelle prosjekter, og har i noe grad prioritert rekkefølge og kostnadsberegnet, ønskede
prosjekter. Gjennom planarbeidet og utredningen for felles faglige problemstillinger for
sykkel som Statens vegvesen har koordinert defineres:




det regionale sykkelrutenettet i Buskerudbyen (overordnet sykkelrutenett med
utgangspunkt i de kommunale hovedrutenettene)
hovedrutenettet for sykkel i hver av de fem kommunene
lokalrutenettet for sykkel i hver av de fem kommunene

Tiltak før 2017
Sykkelplanarbeidet i kommunene har avdekket og konkretisert hvilke tiltak som kan
gjennomføres før 2017. I søknad om forlengelse av belønningsordningen er tiltaksområde
sykkel oppført med 75 mill. kroner for perioden 2014-17. Forslagene fra kommunene beløper
seg til ca 220 mill. kroner.
Tiltak etter 2017
Tiltaksområde sykkel ligger inne md 1.6-2 mrd. i drøftingsgrunnlaget til BBP2. I forprosjekt
(Rambøll 2012) er kostanden for et tjenlig sykkeltilbud i Buskerudbyen anslått å være 1,6
mrd kroner, noe som samsvarer med KVU Buskerudbypakke 2 (til 2040). Kostnadsvurderinger i de foreliggende sykkelplanene samsvarer godt med vurderingene gjort i
forprosjektet.
Høsten 2013 ble det gjennom utredningen Felles problemstillinger laget en liste over
eksempler på sykkeltiltak som kan inngå i BBP2. Kommunene var delaktig i denne
prosessen. Eksemplene har fulgt vedlegget for sykkel som følger det politiske drøftingsgrunnlaget for BBP2 og de inngår i tiltakskatalogen. Status og ønske om gjennomføring av
disse tiltakene antas å ha endret seg siden september 2013, blant annet grunnet
planarbeidene som har funnet sted i løpet av det siste halve året.
Referanse: (se www.buskerudbyen.no)





Fagnotat - Utvikling av sykkeltilbud i Buskerudbyen
Rambøll 2013: Forprosjekt: Tiltak for en helhetlig satsing på sykkel i Buskerudbyen 20142023 – underlag for Buskerudbypakke 2
Tiltakskatalog – sammenstilling av tiltakslister fra kommunene.
Felles faglige problemstillinger for sykkel i Buskerudbyen – utredningen inneholder flere
deldokumenter, blant annet forslag til gode og attraktive løsninger på sykkelanlegg i
Buskerudbyen, samt en bearbeidelse av rapporten Drift og vedlikeholdsstandard for
helårssykling i Buskerudbyen
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Tiltaksområde 6 - Gåing
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2009 viser at 21 % av daglige reiser i
Buskerudbyen foregår til fots. I Drammen og Kongsberg henholdsvis 24,1 % og 24,0 %,
mens de tre andre kommunen ligger på mellom 16,8 – 17,8 %. Landsgjennom-snittet er 22,3
%.
Mål for gåing i Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23





andelen gående i Buskerudbyen skal øke
det skal legges bedre til rette for gåing
det skal være attraktivt å gå for alle,
80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.

Mer konsentrert by- og tettstedsutvikling i Buskerudbyen skal legge til rette for at gåing kan
bli et viktigere og mer naturlig transportmiddelvalg for flere i fremtiden.
Kunnskapsgrunnlag gange
Det er et relativt bredt tilbud til gående i byer og tettsteder, men det er ikke gjennomgående
og enhetlig. Det er strekninger som mangler tilrettelegging, det er vanskelige krysningssoner,
det er store barrierer (jernbane, motorveger, elver) og viktige snarveier som er utsatte. Det er
stort etterslep på vedlikehold. Det trengs et vesentlig løft.
Det er utarbeidet forslag til hovednett gange i byer og tettsteder og oversikt over nødvendige
tiltak for å fremme gange i Buskerudbyen. Fokuset i dette arbeidet er satt på gangveinettet i
en radius på 1 km fra kollektivknutepunkter/større holdeplasser.
Under følger en sammenstilling av tiltak i den enkelte kommune.
Tiltak innenfor en km
radius fra definerte
knutepunkt
Strekningstiltak på
hovednettet
Snarveitiltak på
hovednettet
Redusere barrierer
Krysningspunkter på
hovednettet
SUM

Lier*
31,0
1,1

Grove kostnadsoverslag i mill. kroner
Drammen
Nedre
Øvre
Kongsberg
Eiker
Eiker
540,0
172,0
65,090,0
100,0
25,0
15,2
4,3
3,9

0

47,5

11,0

8,2

5,7

1,2

40,3

618,2

199,4

52,067,0
6,0-7,5

83,0

123178,8

193,9

17,0

*Tiltak på Lierstranda sør for jernbanen er ikke tatt med.
Total sum alle kommuner og alle typer fysiske tiltak: 1235 millioner kroner (forutsatt 180 mill.
i Øvre Eiker).
Referanser: (se www.buskerudbyen.no )
 Fagnotat - Utvikling av gåtilbud i Buskerudbyen
 Asplan Viak 2013: Buskerudbysamarbeidet. Kunnskapsgrunnlag gange Underlag for
videre arbeid i kommunene og med Buskerudbypakke 2. 2014 -02-03
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Rapport. Asplan Viak 2014: Buskerudbysamarbeidet. Kunnskapsgrunnlag om gangeOversikt over fysiske tiltak for å fremme gange. 2014-04-25

Tiltaksområde 7 – Kollektivknutepunkt og pendlerparkering
Strategisk viktig tiltaksområde både for arealutvikling og transport
I Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 er betydningen av attraktive og effektive
kollektivknutepunkt fremhevet som strategisk viktig for å stimulere til ønsket arealutvikling i
de 6 prioriterte utviklingsområder i Buskerudbyen. Gode kollektiv-knutepunkt inkludert
effektiv pendlerparkering, vil for mange kunne gjøre det lettere å benytte kollektivtransport på
en del av reisekjeden.
I planen heter det: “Det skal etableres effektive kollektivknutepunkter og med
overgangsmuligheter mellom ulike transportmidler; herunder også innfartsparkering med bil.”
Og videre: “Investeringer i transportsystemet skal stimulere til attraktiv by- og
tettstedsutvikling i prioriterte utviklingsområder.”
Tiltaksområdet dreier seg om følgende type tiltak:





Nødvendig infrastruktur for effektive og attraktive kollektivknutepunkter, f eks med gode
løsninger for avlevering / henting med bil, taxi, enkel overgang mellom buss og tog, gode
adkomster for gående og syklende, fellesløsninger for informasjon, møblering,
søppelhåndtering og drift, overgangssoner mellom knutepunktet og torg / møteplasser
som en del av tettstedet / omgivelsene m.m.
Pendlerparkeringer tilknyttet stasjoner for bil, sykkel, motorsykkel for videre transport
med tog, ekspressbuss, regional buss eller annet busstilbud.
Pendlerparkering for bil, sykkel, motorsykkel tilknyttet utvalgte / større holdeplasser for
buss.

For stasjonsområder: Tiltaksområde 7 må ses i sammenheng andre ovennevnte
tiltaksområder. F eks er det under tiltaksområde 1; togtilbud og jernbane kun med tiltak og
kostnader for Jernbaneverkets ansvarsområde på selve stasjonsområdene. Men et attraktivt
kollektivknutepunkt innebærer også tiltak ut over selve stasjons-området (spor og perronger).
Ofte kreves det samordning mellom flere aktører for å avklare ansvar og bli enige om fysiske
løsninger - ofte er det også både private og offentlige grunneiere. Ved at det settes av
ressurser til knutepunktsutvikling i Buskerudbypakke 2 gjennom tiltaksområde 7, vil det
kunne bli enklere å foreta avklaringer av fysiske løsninger og kostnadsfordeling mellom
aktørene i konkrete utviklingsprosjekter. F eks kan det lettere bli enighet om å etablere gode
gang- og sykkelforbindelser på tvers av sporområder dersom ikke hele kostnaden for dette
må tas av en av aktørene. Slike kostnader vil i kollektivknutepunkter kunne være betydelige
og er i tillegg til f eks de tiltak og midler som er satt av under tiltaks-områdene 5; sykling og 6;
gåing. Disse tiltaksområdene tar for seg prosjekter for gående og syklende utenfor
kollektivknutepunktene.
For utvalgte / større bussholdeplasser: Tiltaksområde 7 må ses i sammenheng med
andre ovennevnte tiltaksområder. F eks må tiltak for pendlerparkering ses i sammenheng
med tiltaksområdene 2; infrastruktur buss, 3; drift buss, 4; vegtiltak, 5; sykling og 6; gåing. F
eks må det sikres at det er nødvendig infrastruktur for bilister, syklende og gående og et godt
busstilbud der det legges til rette for pendlerparkering ved holdeplasser.
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Knutepunktsutvikling
Følgende tiltak er særlig aktuelle:
 Knutepunktsutvikling Hokksund
 Knutepunktsutvikling Mjøndalen
 Knutepunktsutvikling Lierstranda
Forberedelser og planlegging for opprusting av kollektivknutepunkter Mjøndalen og
Hokksund pågår. Egen prosjektorganisasjon er opprettet for hvert av disse knutepunktene
med styringsgruppe ledet av kommunene. Det skal gjennomføres mulighetsstudie i 2014
som grunnlag for detaljplaner. Det forventes at disse planene vil inneholde tiltak som krever
finansiering gjennom Buskerudbypakke 2. Det er vanskelig å vurdere kostnadsoverslag før
mer detaljerte planer er utarbeidet, men trolig vil dette kunne dreie seg om kostnader i
størrelsesorden > 100 mill kr pr knutepunkt i Hokksund og Mjøndalen og > 200 mill kr for
knutepunkt på Lierstranda.
Pendlerparkering
Pendlerparkering er omtalt i vedlagte fellesnotat fra Brakar og Statens vegvesen.
Innfartsparkering er tilrettelagt parkering for kollektivtrafikanter, felles for alle driftsarter og
operatører, lokalisert ved stasjoner og stoppesteder.
Innfartsparkering utvider kollektivtrafikkens virkeområde og skal bidra til økte
markedsandeler, ved å tilrettelegge for kunder som reiser til og fra steder hvor det er – og i
praksis må være – et rutetilbud som er for svakt til at det er et reelt alternativ i alle
sammenhenger. Innfartsparkering bidrar også til å skape et mer fleksibelt
kollektivtrafikktilbud til kunder med sammensatte reisemønstre og –behov
I vedlegg fremgår det forslag til pendlerparkeringer i alle kommuner: I alt 12 tiltak i Lier.
Drammen; sekkepost for tiltak i Drammen og i tillegg Drammen stasjon og Gulskogen
stasjon. Tiltak på Mjøndalen stasjon i Nedre Eiker. Tiltak på Lerberg og Hokksund stasjon i
Øvre Eiker. Tiltak nord og sør i Kongsberg i tillegg til Kongsberg stasjon.
For 2014-17 er det sammenstilt tiltak for til sammen kr 76 mill kr eks mva.
For 2017-30 er det sammenstilt tiltak for til sammen kr 360 mil kr eks mva.
En mer detaljert gjennomgang av forslag til pendlerparkeringer som er vurdert så langt og
med foreløpig faglig vurdering av prioritering fremgår av vedlagte fellesnotat.
Referanse: (Se www.buskerudbyen.no)
 Fellesnotat drifts- og infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken i Buskerudbyen, Brakar og
Statens vegvesen, 18.april 2014.
 Kollektivtransport i Buskerudbypakke 2 – Infrastruktur; Statens vegvesen Buskerud, april
014
 Prosjektbeskrivelse knutepunktsutvikling i Hokksund
 Prosjektbeskrivelse knutepunktsutvikling i Mjøndalen
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