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1. Bakgrunn og formål 

Bakgrunn 

Buskeruds befolkning vokser, og det er forventet betydelig vekst i årene framover. Dette krever nye 
arealer til blant annet boliger, servicefunksjoner og næring. Og det medfører økte transportbehov 
relatert til arbeid, handel og fritid. Evnen og viljen til å foreta relativt lange daglige reiser synes stor.  

Det er etter hvert bred enighet om at verdens klima endres på grunn av store klimagassutslipp. 
Transportsektoren bidrar i dag med en betydelige andel av dette. Samtidig medfører sterk vekst i 
privatbilismen vanskelig framkommelighet på mange viktige veger. Forventet vekst framover 
forsterker disse utfordringene.  

Et moderne samfunn har behov for effektive og velfungerende løsninger for person- og 
godstransport basert på bil, bane, båt, buss, sykkel og gange. En bærekraftig samfunnsutvikling 
krever at areal og transport vurderes i sammenheng med sikte på å finne fremtidsrettede løsninger 
som gir reduserte utslipp og god framkommelighet for alle. Samtidig er det behov for å sikre grønne 
strukturer og andre viktige miljøkvaliteter. 

For å få en helhetlig vurdering av disse problemstillingene, har fylkestinget gjennom Regional 
planstrategi for Buskerud 2013-2016 vedtatt at det skal utarbeides en regional areal- og 
transportstrategi (vedtak 6. desember 2012). Et slikt plangrep imøtekommer også mange av 
Regjeringens forventinger til fylkeskommunene, som ble uttrykt i dokumentet Nasjonale forventinger 
til regional og nasjonal planlegging (juni 2011.  

Da Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i brev datert 3. februar 2014 godkjente den 
regionale planstrategien for Buskerud, presiserte de viktigheten av at fylket vil utarbeide en regional 
areal- og transportstrategi og trakk fram flere aktuelle problemstillinger innenfor feltet.  

Videre understreket KMD at strategien bør formaliseres som en regional plan for å sikre medvirkning 
og forankring. Med bakgrunn i dette er det besluttet å definere dette arbeidet som en regional plan. 
Planarbeidet vil uansett ligge på et strategisk nivå.  

Formål med den regionale planen  

Hensikten med planarbeidet er å komme fram til målsettinger og prinsipper for god og samordnet 
areal- og transportpolitikk for Buskerud, målsettinger og prinsipper som ulike samfunnsaktører kan 
legge til grunn i den videre utvikling av fylket.  

Et strategisk planarbeid som dette innebærer at planen ikke skal være detaljorientert. Men et viktig 
siktemål er å gi forutsigbare rammer i videre lokal og regional areal- og transportplanlegging, samt et 
grunnlag for dialog om konkrete løsninger ved eventuelle konflikter. 

Planen skal utarbeides gjennom bred dialog med sikte på eierskap i kommunene, hos statlige aktører 
og andre involverte. Lokale behov skal gis betydelig vekt. 

Vedtatte og gjeldende kommunale og regionale planer gjelder foran ATP Buskerud. Men det 
forutsettes at de føringer og prioriteringer denne planen gir, fortløpende blir fulgt opp ved rullering 
av disse planene. Unntatt fra dette er at ATP Buskerud skal rullere, og med det erstatte, 
Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur (vedtatt i 2003).  

En regionalt omforent areal- og transportplan kan også gi grunnlag for viktige innspill til nasjonale 
prosesser og planer, som Nasjonal transportplan. 

Formål med planprogrammet 

Planprogrammet beskriver hva som skal avklares og hva som skal utredes i selve planprosessen, samt 
hvordan prosessen skal gjennomføres. Planprogrammet skal ikke ta stilling til reelle planspørsmål. 
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2. Målsettinger 

Visjon for Buskerud 

I Buskeruds regionale planstrategi for perioden 2013-2016 er følgende visjon vedtatt (sitat side 6): 

Et bærekraftig og innovativt Buskerud som fremmer næringsutvikling og bolyst. 

Vi ønsker 

 å utvikle Buskerud til et fylke med høy kompetanse basert på forskning og innovasjon, 
variert næringsliv, effektivt og miljøvennlig transportsystem, attraktive byer og 
lokalsamfunn der barn og unge trives og kan skape en fremtid. 

 å utvikle lokalsamfunnene til dynamiske kultursentra der barn og voksne kan leve i et 
sosialt og utviklende miljø som er basert på menneskerettighetene og frie for vold, 
rasisme og diskriminering og der fortidens kulturarv er tatt vare på for fremtidens 
kunnskap og opplevelser. 

 en utvikling som er kjennetegnet av mindre forurensning, færre trafikkulykker og vern 
av verdifulle jordbruks- og naturområder. 

Målsettinger for Regional areal- og transportplan for Buskerud 

Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) skal se arealbruk og transportutvikling i 
sammenheng med sikte på  

 arealbruk som sikrer attraktive lokalsamfunn og styrker næringslivets konkurransekraft 

 arealbruk som sikrer naturressurser og miljøkvaliteter 

 et trygt og effektivt transportsystem som ivaretar miljø og helse 

 reduserte klimagassutslipp. 

Det er en målsetting å ivareta ulikhetene i fylket, - områder med spredt bosetting krever andre 
løsninger enn områder med stor folketetthet.  

Planen skal ivareta både gods og persontransport. Viktige gjennomgående transportforbindelser til 
andre fylker skal også ivaretas. 

I selve planarbeidet vil målsettingene bli nærmere konkretisert. 
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3. Føringer og rammer 

Nasjonale føringer  

Relatert til regional planlegging 

Regjeringens forventinger til fylkeskommunen som ble uttrykt i dokumentet Nasjonale forventinger 
til regional og nasjonal planlegging (fra juni 2011) medvirket til fylkeskommunens prioritering av en 
regional plan for areal og transport. 

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) godkjenning  av den regionale planstrategien 
understreker departementet en del forhold de ser som særlig viktig. Omtale knyttet til by- og 
stedsutvikling og samferdsel er særlig relevant for areal- og transportplanen.  

For by- og tettstedsutvikling trekker KMD fram 

 at revisjon av fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur bør vedtas som regional 
plan etter plan- og bygningsloven.  

 at by- og tettstedsutvikling må sees i sammenheng med bo- og arbeidsmarkedsregionene 
rundt. 

 behovet for tilstrekkelig boligbygging, særlig rundt trafikk-knutepunktene. 

 viktigheten av å tilrettelegge for friluftsliv ved å ta vare på grøntstrukturen. 

For samferdsel påpeker KMD særlig behovet for samordnet areal- og transportpolitikk med sikte på 
redusert transportbehov og klima- og miljøvennlige transportformer. Videre 

 ser de positivt på at godstransport skal tas opp. Minner om å samarbeide med nabofylker og 
statlige transportetater, og at arbeidet må skje i samsvar med nasjonal godsstrategi. 

 de nevner spesielt at Ringeriksbanen er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP), og mener 
dette må gi føringer for arealbruk som bygger opp under disse planlagte investeringene. 

 de ber om at gange og sykkel sees i sammenheng med andre transportformer og arealbruk. 

Departementet understreker også viktigheten av å ivareta naturmangfold, friluftsliv, kulturminner, 
kulturmiljøer og landskap.  

Med hensyn til mineralressurser påpeker KMD at forvaltning av disse må veies opp mot andre 
arealhensyn og samfunnsinteresser.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet trakk høsten 2013 tilbake høring av ny statlig 
planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel. Dette innebærer at den rikspolitiske 
bestemmelsen om kjøpesentre fra 2008 fortsatt gjelder. Tematikken er også påpekt i 
godkjenningsbrevet og det er naturlig å belyse dette i denne regionale planen. 

Tilsvarende ble også høring av retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
trukket av KMD. Men i godkjenningsbrevet påpekte departementet at det forventes at 
problemstillingene tas opp i regional plan. 

Andre nasjonale føringer 

En rekke statlige dokumenter gir føringer og forventinger til dette planarbeidet. Nedenfor listes de 
viktigste: 

 Rikspolitisk retningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging fra 1993 

 Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fra 2009 

 Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre fra 2008 

 St. meld. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk  

 St. meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge 
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Viktige målsettinger fra klimaforliket er blant annet at veksten i persontransporten i storbyområdene 
skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. 

Nasjonal transportplan (NTP) gjelder i 10 år og revideres hvert fjerde år, i forkant av Stortingsvalget. 
Gjeldende NTP (St.meld. 26 (2012-2013)) omhandler perioden 2014-2023. Meldingen omfatter både 
veg, jernbane, luftfart og kystforvaltning. Gjeldende NTP gir viktige politiske føringer for 
transportsektoren.  

Regjeringen har satt i gang arbeid med en kommunereform med sikte på færre kommuner. Dette vil 
påvirke den framtidige kommune- og fylkesstrukturen, men per i dag er ikke noe avklart her.  

Regionale føringer  

Det foreligger en rekke relativt ferske planer og utredninger som berører areal og transport i 
Buskerud, og noen planprosesser pågår. Dette gir føringer for ATP Buskerud.  

Eksisterende aktuelle planer skal synliggjøres og knyttes sammen gjennom den regionale areal- og 
transportplanen. ATP Buskerud skal ikke gå inn i planspørsmål som allerede er avklart, men den vil 
kunne legge føringer for senere rullering av aktuelle strategier, planer og handlingsprogram. Dersom 
det er ønskelig og hensiktsmessig, kan delproblemstillinger bli rullert gjennom areal- og 
transportplanen. 

De viktigste relevante planer og utredninger relatert til ATP-prosessen er listet i vedlegg. 

Juridiske rammer 

Lovgrunnlaget 

Den regionale areal- og transportplanen utarbeides etter bestemmelser i plan- og bygningsloven 
(pbl) kap. 8 om regionale planer. Dette innebærer at fylkestinget, som er regional planmyndighet, har 
ansvar for å utarbeide planen. Det forutsettes samarbeid med berørte offentlige myndigheter og 
organisasjoner. 

Regionale planer er normalt ikke juridisk bindene. Men de skal legges til grunn for regional, 
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.  

Til regionale arealplaner kan det også fastsettes regional planbestemmelse med virkning for inntil 10 
år (jfr. pbl §8-5). 

Til regionale planer skal det utarbeides et handlingsprogram som skal rulleres årlig. 

Regional planmyndighet vedtar regionale planer med endelig virkning. Men dersom statlig organ av 
hensyn til nasjonale eller statlige interesser eller kommuner som blir direkte berørt av planen, har 
vesentlige innvendinger mot planens mål eller retningslinjer, kan de kreve at planen bringes inn for 
departementet. Departementet kan gjøre påkrevde endringer, jfr. pbl § 8-4.  

Konsekvensutredning (KU) 

Planforslaget skal inkludere en konsekvensutredning som skal redegjøre for antatte virkninger av 
planforslaget. Dette er hjemlet i pbl §8-3, tredje ledd:  

Regionale planer med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging skal inneholde en 
særskilt vurdering og beskrivelse av planen virkninger for miljø og samfunn, jf. §4-2 andre ledd.  

Plan- og bygningslovens §4-2, andre ledd:  

For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging 
og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 
planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning – av planens 
virkning for miljø og samfunn. 
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Forskrift om konsekvensutredninger gir nærmere rammer. Konsekvensvurderingen skal bl.a.. 
redegjøre for planforslagets konsekvenser for naturmangfold (jfr. naturmangfoldloven). 
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4. Regionalt utgangspunkt for planarbeidet  

Buskerudsamfunnet 

Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 oppsummer i kap. 3 en del fakta knyttet til innbyggere 
og areal, befolkning, steder og regioner, næringsutvikling og verdiskaping, fritidsboliger og 
samferdsel. Det vises til den regionale planstrategien for mer bakgrunnsinformasjon om dette.  

Buskerud fylke er et mangfoldig fylke med ulike utfordringer og behov for ulike løsninger knyttet til 
areal- og transport. Kartet nedenfor viser befolkningsfordeling per 01.01.2012 og veg- og 
jernbanenett i Buskerud. 
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Utfordringer og muligheter i Buskerud 

Buskerud er et stort og mangfoldig fylke som krever ulike løsninger for areal og transport. Løsningene 
i pressområdene kan være annerledes enn i spredtbygde strøk, løsningene ved kysten kan være 
annerledes enn i innlandet.  

Nedenfor listes noe av utfordrings- og mulighetsbildet i Buskerud: 

 Nedre del av Buskerud opplever sterk befolkningsvekst. Dette skyldes tilflytting pga. vekst i 
antall arbeidsplasser og innvandring, og tilflytting som konsekvens av veksten i Oslo-
området. Mye tyder på at denne trenden vil fortsette. Dette gir behov for mer bolig- og 
næringsareal og et godt utviklet transportsystem. 

 Fylket har mange pendlere. Relativt små kommuner og korte avstander innen fylket og mot 
Oslo muliggjør dette. Pendlingen gir behov for stor transportkapasitet. Områder med tett 
bosetting og stort transportbehov har gode muligheter for å flytte deler av dette fra bil til 
kollektive løsninger, sykkel og gange. 

 Flere av kommunene i sør grenser til Akershus, og har svært kort veg til Oslo. Sterk 
befolkningsvekst i Oslo og Akershus, gjør alle disse kommunene til svært aktuelle 
avlastningsområder. Dette stiller krav om nye boligarealer og bedre transportløsninger. 
Forbindelsen mot Oslo kan litt forenklet tredels: 

o Ringeriksregionen via E-16 og Bergensbanen. Forventet ny E-16 og ny Ringeriksbane 
vil korte ned reisetiden og forsterke regionens rolle som avlastningsområde.  

o Hurumhalvøya har tilsvarende vekstpotensial ved bedre vegforbindelser og utvikling 
av båtforbindelse på Oslofjorden. 

o Buskerudbykommunene har E-134 og jernbanen som hovedårer mot Oslo. Området 
er i sterk vekst og samarbeider om forbedrede transportløsninger gjennom 
Buskerudbyen. 

 Deler av arealbehovet kan løses ved omdisponering og fortetting i fylkets byer og tettsteder, 
forutsatt at kulturmiljøer, grøntområder og andre stedskvaliteter ivaretas.  

 Flere av kjøpesentrene i Buskerud ligger utenfor byer og tettsteder, og er i svært stor grad 
bilbaserte. Disse etableringene svekker samtidig etablerte byer og tettsteder. Retningslinjene 
for lokalisering av handel og annen service som ble vedtatt i fylkesdelplan (2003) hadde som 
målsetting å styrke eksisterende byer og tettsteder. Virkningen av dette bør evalueres som 
grunnlag for rullering av denne planen.  

 Landbruksarealer og landskap, naturmiljøer, sammenhengende grøntstrukturer og andre 
naturområder utsettes for utbyggingspress, men slike områder er viktige for både 
matproduksjon, naturmangfold og bokvalitet. Det er behov for prinsipper for sikring av disse 
kvalitetene.  

 De øvre deler av fylket har svært mange fritidsboliger og stor turisttrafikk. De fleste gjestene 
kommer fra Oslo-området og nedre Buskerud, men det er også en betydelig turisttrafikk fra 
Vestlandet til Øvre Hallingdal. Dette utløser stor helgetrafikk, for det meste bilbasert. Gode 
vegforbindelser, men også jernbane, til disse destinasjonene er viktig.  

 Flere nasjonale øst-vesttransportårer med økende trafikk går gjennom fylket. Det er viktig 
o å sikre trygge helårs fjelloverganger  
o å forbedre Oslofjordforbindelsen. 

 Gjennomgående godstransport preger deler av dette vegnettet. Mer godstransport på sjø og 
bane vil bedre situasjonen. Disse utfordringene må vurderes i samarbeid med kommunene 
og fylkene på begge side av Oslofjorden. 

 De siste årenes nedlegging av treforedlingsindustri på Østlandet har gitt grunnlag for 
betydelig eksport av massevirke via veg, jernbane og på båt. Det er ønskelig både fra norske 
og utenlandske myndigheter at mest mulig av denne transporten skjer med båt. Dette gir 
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behov for dypvannskai for tømmertransport. Men tømmertransporten krever også 
tilfredsstillende veger fram til utskipingspunktet.  

 Fylket har et etterslep på vedlikehold av fylkesvegnettet. Det er også behov for betydelig 
oppgradering av flere riksveger/europaveger. 

 Kort om havneproblematikk fra Einar Olsen? 

I tillegg nevnes noen mer generelle rammer: 

 Transport medfører miljøutfordringer knyttet til arealkonflikter og forurensningsproblemer 
som bl.a. CO2-utslipp, støv og støy. Nærmere presisering fra Gunnar Hallsteinsen? 

 Areal og transport på regionalt nivå involverer mange offentlige ansvarsorgan: kommunene 
som arealforvaltere, fylkeskommunen som vegeier, statsetater som vegeier og jernbaneeier, 
fylkesmann som skal påse at statlig politikk blir gjennomført og kystmyndigheter med ansvar 
for sjøfart. Bred involvering er derfor viktig. 

 Areal- og transportløsninger i Buskerud er i stor grad betinget av hva som skjer utenfor 
fylket. Tett dialog med aktører utenfor fylket er avgjørende. 

 Selv om transport gir både klima- og framkommelighetsutfordringer, kan likevel løsningene 
for disse utfordringene være ulike.  
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5. Plantema 

Arealavgrensning 

Den regionale planen skal dekke hele Buskerud.  

Buskerudby-området har en vedtatt regional areal- og transportplan. En viktig oppgave blir her å 
sikre sammenheng med resten av fylket.  

Tidsperspektiv 

Den regionale planen vil ha et todelt tidsperspektiv:  

 Hovedfokus vil ligge på strategiske valg på mellomlang sikt, dvs. 2016-2030 

 En del spørsmål er likevel av en slik karakter at man må se ut over denne perioden, mot 2050 

Planen skal dessuten ha et handlingsprogram for de nærmeste 4 år, dvs. 2016-2019. 

Plantema 

Det er behov for gode samordnede prinsipper for å møte både det økte arealbehovet og det økte 
transportbehovet på en effektiv måte. Samtidig som temaene må sees i sammenheng, må de i 
planarbeidet også "sorteres" (jfr. omtalen nedenfor).  

Areal 

Nye arealbehov 

Forventet vekst i Buskerud gjør at kommunene vil ha behov for nye arealer til ulike utbyggingsformål. 
Planen skal fastsette arealbruksprinsipper som gir kriterier for: 

o hvor ulike funksjoner ønskes lokalisert (handel, næring, offentlige tjenester, bolig, 
fritidsbygg). Viktig fokus blir å stimulere til hensiktsmessig lokalisering i forhold til 
transportnett og kollektivknutepunkt.  

o å ta vare på miljøkvaliteter som dyrka mark, drikkevann og andre naturressurser, landskap, 
viktige friluftsområder, naturmangfold, kulturmiljøer og kulturminner. 

o å tilrettelegge for møteplasser (parker, lekeplasser, badestrender, gang- og sykkelstier) 

Stedsutvikling 

Moderne byutvikling legger vekt på fortetting og omdisponering av areal i byer og tettsteder med 
sikte på flere boliger, mer handel og flere aktiviteter i sentrum. Dette gir god arealutnyttelse og 
begrenser arealpresset rundt byer og tettsteder. Flere beboere i byer og tettsteder øker dessuten 
mulighetene for bedre kollektivtilbud og økt utbygging av gode løsninger for sykkel og gange. Dette 
er viktige grep forutsatt at lokale forhold som kulturmiljøer, byggeskikk og stedsidentitet ivaretas. En 
viktig målsetting er å legge til rette for gode liv for både unge og gamle.  

Som ledd i dette vil prinsipper for stedsutvikling bli drøftet, med fokus på følgende: 

 Prinsipper for robust by- og stedsutvikling 

 Stedstilpasset fortetting  

 Ivaretakelse av blågrønne strukturer  

Handel, service og senterstruktur 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur (vedtatt 2003) skal rulleres gjennom ATP 
Buskerud. Viktige oppgaver her er å avklare/definere 

 senterstruktur 
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 sentrumsavgrensninger 

 kriterier for lokalisering av kjøpesentre, plasskrevende og transportskapende varer, samt 
annen privat og offentlig tjenesteyting 

Som del av dette skal også fylkesdelplanens anbefalinger/råd knyttet til 
handelsomlandsberegninger, tilgjengelighetsmål, parkeringsnormer og servicetiltak i 
spredtbygde strøk vurderes og eventuelt rulleres.  

Bruk av retningslinjer og/eller bestemmelser må vurderes. Selv om pågående prosess knyttet til 
kommunestruktur kan påvirke framtidig senterstruktur i Buskerud, vil dette planarbeidet ta 
utgangspunkt i dagens kommunestruktur. 

Transport 

Med sikte på å sikre god framkommelighet for alle, vil planen vurdere samspillet mellom ulike 
transportformer. Transporttiltak må sees i sammenheng med framtidig arealbruk med sikte på størst 
mulig nytteverdi. 

Veg og annen infrastruktur 

Privatbilismen vil uansett tiltak i uoverskuelig framtid ha en helt sentral rolle i transporten i 
Buskerud. Det er derfor nødvendig med fortsatt fokus på å utbedre forfallet på fylkesvegene i tråd 
med vedtatt "Fylkesvegstrategi for 2014-2023", hvor målet er å ta igjen forfallet i løpet av 16 år. 

Planen skal gi strategiske prioriteringer knyttet til videre opprusting og utvikling av det statlige 
vegnettet i fylket (i stor grad gjennomgående), jernbane, sykkelveg, gangveger, havne/kaianlegg, 
trafikk-knutepunkt med parkeringsmuligheter og innfartsparkering. Disse prioriteringene må knyttes 
tett opp til eksisterende og fremtidig arealbruk. 

Strategiske valg knyttet til utvikling av infrastruktur for biler med alternative energiformer skal 
vurderes.  

Kollektiv transport 

Planen skal legge gjeldende kollektivplan til grunn, men kan ta opp eventuelle supplerende 
momenter.  

Spørsmål knyttet til jernbaneutbygging må vurderes, og sees i sammenheng med mulige 
bussløsninger. Hyppige avganger og lett tilgjengelighet er generelt viktig for å øke bruken. 

Kollektivtilbud og arealbruk må sees i sammenheng. 

Buskerudbyens kollektivtilbud må samordnes med områdene utenfor Buskerudbyaksen. 

Sykkel og gange  

Trygge, raske og godt utbygde sykkel- og gangvegnett kan avlaste vegnettet. Sykkel og gange gir i 
tillegg en betydelig folkehelsegevinst.  

Planen skal vurdere strategier for å endre innbyggernes reisevaner slik at miljøvennlige løsninger som 
sykkel, gange og kollektivreiser øker.  

Buskerudbyens sykkelvegnett må samordnes med områdene utenfor Buskerudbyaksen. 

Gods og næringstransport 

Med intermodal godstransport menes å se transport på veg, bane og sjø i sammenheng. 
Godstransport på veg er stor og økende, og den er belastende for vegsystem og trafikanter. Det er et 
mål å flytte mest mulig av dette fra veg til sjø og bane.  

Buskerud må finne gode løsninger på dette i samarbeid med alle nabofylker. Sentralt her står 
samarbeidet mellom Telemark og Vestfold om plan for intermodal godstransport (pågår) og  
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Osloregionens strategi for felles gods og logistikk (fullført 2012). En viktig ambisjon i begge disse 
planene er å redusere godstransport på veg og styrke transporten på sjø og bane.  

Med bakgrunn i at store vogntog med varelevering i byer er en utfordring, skal planen også vurdere 
rammer for dette.  

ATP Buskerud skal stake ut en strategi for videre arbeid med å finne løsninger i Buskerud sett i 
sammenheng med nabofylkene. Viktige stikkord her er Drammen Havn sin rolle, lokalisering av 
godsterminal og jernbanenettets kapasitet.  

Geografiske særtrekk 

Buskerud fylke er mangfoldig, og kan ikke behandles likt. Det vurderes likevel som mest 
hensiktsmessig å ha en plan, men fokusere ulike strategier og løsninger. Helt foreløpig trekkes 
følgende regionale ulikheter fram: 

 Sørlige kommuner er preget av høye folketall, sterk vekst og stor trafikkbelastning.  

 Nordlige arealer er preget av lave folketall, beskjeden vekst, mye fritidsbebyggelse og store 
arealer. Sikre fjelloverganger hele året er viktig for denne delen av fylket. 

 Alle nabokommunene til Akershus har store muligheter, men også utfordringer, knyttet til å 
avlaste veksten i Oslo og Akershus.  

 Aksen Lier-Kongsberg (Buskerudbyen) har sin regionale transportplan og det planlegges 
konkrete tiltak finansiering gjennom belønningsmidler, bypakker og bompengefinansiering. 

 En realisering av Ringeriksbanen vil gi store endringer og muligheter for Hønefoss og 
Ringeriksregionen. KVU for fremtidig transportsystem for Hønefoss pågår. 

 Hurumhalvøya skiller seg fra resten av fylket ved muligheten for å ta deler av 
persontransporten til Oslo sjøveien. 

 Midtfylket har en særstilling med en beliggenhet som knytter sammen tyngdepunktene 
Drammen, Hønefoss og Kongsberg. 
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6. Kunnskaps- og utredningsbehov 

Et viktig kunnskapsgrunnlag for dette planarbeidet er etablert offentlig statistikk, relevante fag 
rapporter og eksisterende planer. Et viktig kunnskapstilfang vil også være løpende dialog i 
planprosessen med både transportetater og kommuner om deres strategier og planer.  

Eksempler på viktig kunnskapsgrunnlag som finnes er: 

 Offentlig statistikk om befolkningsutvikling og pendling  

 Kunnskap om næringsutvikling og verdiskaping(fra Bfk's pågående næringsplanlegging) 

 Reisevaneundersøkelser (TØI) 

 Regional analyse for Buskerud 2013, Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon (årlig 
analyse fra Telemarksforskning) 

 Faktagrunnlag om transportutvikling i Osloregionen (som ledd i revisjon av areal- og 
transportstrategien) 

Av nytt kunnskapstilfang vurderes følgende som ønskelig: 

Godstransport 

Det er behov for en samlet kartlegging av all godstrafikk til, fra og gjennom Buskerud. Dette bør 
framskaffes i dialog med offentlige og private godsaktører, offentlig statistikk samt i dialog med 
andre relevante plan-/strategiprosesser (NTP, Osloregionen, regionale planprosesser i nabofylker 
mm.) 

Scenario 

Det er ønskelig å utarbeide et mulig fremtidsbilde (scenario) av transportbehovet i Buskerud 2030 og 
2050, basert på analyser av befolkningsprognoser i ulike deler av fylket, trender for pendling, trender 
for helgereiser, reisevaner generelt  og arealbruk.  

Scenariet bør vise alternative utviklingsmønstre mht. transportbehov for både person og gods og 
reisemiddelfordeling gitt ulike arealplangrep.  

Konsekvensutredning 

Når et forslag til regional plan foreligger, bør det utarbeides en konsekvensutredning av 
planforslaget. Den bør vurdere ulike konsekvenser knyttet til arealbruk og transport. I tillegg bør det 
tilstrebes å legge et helseperspektiv inn i konsekvensutredningens vurderinger. 
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7. Organisering, medvirkning og gjennomføring 

Organisering 

Styringsgruppe  

Arbeidet ledes av en styringsgruppe på administrativt ledernivå: 

Medlem: Representerer: 

Gro Ryghseter Solberg (leder) Buskerud fylkeskommune  

Kjersti Bærug Hulbakk Buskerud fylkeskommune 

Runar Schau Carlsen Fylkesmannen i Buskerud 

Hans Jan Håkonsen  Statens Vegvesen 

Sven Arild Hansen  Kystverket 

Einar Olsen  Drammen Havn 

Jan Erik Lindøe Rådet for Region Vestviken 

Frode Graff Drammensregions 5-kommunesamarbeid 

Gunnar Hallsteinsen  Regionrådet for Ringerike 

Knut Arne Gurigard Regionrådet for Hallingdal 

Wenche Grinderud Kongsbergregionen 

Morten Eken Regionrådet for Midt-fylket 

Faggruppe  

Ei faglig prosjektgruppe skal følge planarbeidet tett. Faggruppa skal delta i drøftingsmøter og bidra 
med sin fagkompetanse. Det kan også bli aktuelt å be medlemmer i prosjektgruppa å bidra med 
faglige notater.  

Navn Representerer: 

Hilde Reine Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen  

Erling Aas Buskerud fylkeskommune, Samferdselsavdelingen 

Kjerstin Spångberg Buskerud fylkeskommune, Samferdselsavdelingen 

Otto Galleberg Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen 

Brede Kihle Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen 

Anders O.T. Hagerup Statens Vegvesen 

Ivar Vannebo Drammen Havn 

Vidar Rolfsrud Rådet for Region Vestviken 

Frode Graff Drammensregions 5-kommunesamarbeid 

John-Morten Landrø Regionrådet for Ringerike 

Berit Heitmann Regionrådet for Hallingdal 

Grete Blørstad Kongsbergregionen 

Øystein Lid Larsen Regionrådet for Midt-fylket 

Prosjektledelse  

Fylkeskommunens Utviklingsavdeling har prosjektlederansvar, og med det ansvar for løpende 
prosess, framdrift og sekretariat. Ellen Korvald er prosjektleder.  

Referanseforum 

Det vil bli invitert til åpne drøftings- og/eller høringsmøter for dialog og drøfting med eksterne 
aktører. Dette betegnes som referanseforum.  

Politisk behandling  

Hovedutvalg for samferdsel og Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur informeres og involveres 
underveis.  
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Fylkesutvalget vedtar høringer og sluttbehandler planprogram. Areal- og transportplanen 
sluttbehandles av Fylkestinget. 

 

Organisasjonsmodell 

 

Ekstern konsulentbistand 

Behovet for konsulentbistand til faglige utredninger og prosessledelse vurderes fortløpende. 

Medvirkning og offentlighet 

Medvirkning 

I arbeidet med både planprogrammet og den regionale planen søkes det å gjennomføre en prosess 
som sikrer god medvirkning fra både statlige og kommunale aktører, og organisasjoner. Målet er at 
alle involverte aktører skal få et eierskap til arbeidet og konklusjonene fra dette.  

Departementet påpekte i sin godkjenning av den regionale planstrategien viktigheten av at statlige 
etater trekkes tidlig inn i de ulike planene.  

Det vil bli forsøkt å involvere barn og unge gjennom kommunens barnerepresentanter og 
ungdommens fylkesting. 

Offentlighet 

Høring av både planprogram og plan skal kunngjøres i aktuelle aviser. Høringene skal gå over minst 6 
uker, og alle inviteres til å gi innspill.  

Det vil bli gjennomført ett eller flere høringsmøter i hver av disse fasene. Dette vil skje i form av 
referanseforum for bred og åpen dialog, eller mer direkte arbeidsmøter med hver enkelt kommune 
eller kommuneregion.  

Det blir minst en høring knyttet til selve planen.  
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På planarbeidets nettside http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-areal--og-
transportplan/ blir aktuell informasjon lagt ut fortløpende.  

Gjennomføring 

Arbeidet med Regional areal- og transportplan gjennomføres i tre faser. Første ledd var å avklare 
rammer i en intern prosjektbeskrivelse, deretter utarbeide planprogram, og til slutt selve planfasen. I 
tillegg, og parallelt med dette, vil det gjennomføres utredningsarbeid fro å styrke 
kunnskapsgrunnlaget. Nedenfor skisseres en framdriftsplan.  

 2014 2015 2016 

 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 

Prosjektbeskrivelse           

Interne drøftinger om prosjektets 
rammer 

          

Planprogram           

Oppstartsmøte (Tyrifjord 09.05.2014)           

Dialog om planprogram med faggruppe 
og styringsgruppe  

          

Høring (vedtak i Fylkesutvalg) og 
sluttbehandling 

          

Kunnskap           

Nye kunnskapsrapporter, se kap. 5           

Konsekvensutredning           

Planfase           

Dialogmøter med berørte offentlige 
parter i og utenfor fylket 

          

Utarbeide planforslag            

Foreløpig høring av planforslag            

Høring og offentlig ettersyn           

Sluttbehandling fylkesting           

Tidspunkt for faggruppemøter, styringsgruppemøter og referanseforum vurderes fortløpende.  

  

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-areal--og-transportplan/
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-areal--og-transportplan/
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8. Planprogram – prosess 

I oppstartsmøte 9. mai 2014 ble det satt særlig fokus på at planen må ivareta sammenhenger 
mellom  

 areal og transport 

 ulike transportformer og overganger mellom disse  

 Buskerudbyen og resten av fylket 

 mellom Buskerud og nabofylker  

Noen påpekte at transportspørsmål vil være særlig viktige i dette arbeidet, da kommunene har 
hovedansvar for arealforvaltning.  

Andre foreslo, med utgangspunkt i at fylket og utfordringene i ulike deler er svært forskjellig, å splitte 
planarbeidet opp i tre delplaner.  

Mer tematisk ble avklaring mellom vekst og vern (f.eks. mellom tettsteder som vokser og vern av 
dyrka mark og drikkevannsressurser), godstransport, gang- og sykkelveger, bedre 
kollektivknutepunkt, pendlerstrømmer og styrket kollektivtilbudet, og viktige gjennomgående veier 
og forbindelser trukket fram. 

Ved oppstart ble det invitert til å gi skriftlige innspill. Det kom to innspill. Disse fokuserte på 
viktigheten av: 

 overføring av godstransport fra veg til bane 

 utbygging av knutepunkt 

 trafikksikkerhetstiltak som muliggjør mer sykkel og gange 

 vinteråpne og utbedrede fjelloverganger 

 styrket vedlikehold av fylkesveger 

 vern av drikkevann som tema i planen. 

 

Merknad: 

Her er det etter høringen naturlig å gi en kort oppsummering av de viktigste innspillene. 
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Vedlegg 1. 

Oversikt over regionale planer og utredninger 

Nedenfor listes de viktigste relevante planer og særlig aktuelle utredninger relatert til ATP-prosessen: 

 Regional planstrategi (RPS) for Buskerud 2013-2016. 
Viktige føringer for ATP er gitt i RPS s. 22 og 23. 

 Andre regionale planer som nå pågår som oppfølging av RPS 2013-2016:  
o Regional plan for kunnskapssamfunnet  
o Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping  
o Regional plan for kulturminnevern 

Disse fire planene må "henger sammen" og ikke gi motstridende føringer. 

 Transport: 
o Fylkesvegstrategi 2014-2024 
o Kollektivtransportplan – utvikling mot 2030 
o Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud 

 Areal- og vannressurser: 
o Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud  

Vedtatt i 2003, skal rulleres gjennom dette planarbeidet. 
o Regional plan for Hardangervidda 2011-2025 
o Regional plan for Nordfjella 2014-2025 
o Regionale vannforvaltningsplaner for vannregionen - 

o Vest-Viken 2010-2015 - rullering 2016-2021 pågår 
o Glomma 2010-2015  - rullering 2016-2021 pågår 

 Areal og transport: 
o Areal- og transportplan for Buskerudbyen – 2013-2023 

Areal- og transportplanen for Buskerudbyen 2013-2023 er vedtatt som regional 
plan. Den gir visjoner, målsettinger og strategier for areal- og transportpolitikken i 
Buskerudby-området. Planen har også et handlingsprogram for gjennomføring av 
tiltak. 

o Konseptvalgutredning (KVU) Hønefoss for fremtidens transportsystem i 
Hønefossområdet. 
Pågår, men avventer avklaringer knyttet til både E-16 og Ringeriksbanen.  

o Dypvannskai for tømmertransport i Drammensregionen, utredning som del av  
Liers kommuneplan 

I alle kommuner utarbeides kommuneplaner der både samfunnsutvikling og arealbruk 
behandles. Arealplanene er juridisk bindende og gir svært viktige føringer for framtidig arealbruk.  

Andre særlig relevante planer og strategier i og utenfor Buskerud: 

 Areal- og transportplan for Oslo/Akershus (pågår) 

 Intermodal plan for godstransport i Telemark og Vestfold (pågår)  

 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen  
(vedtatt i 2008, revidering er startet opp i 2014) 

Osloregionsamarbeidet innbefatter i dag 75 kommuner i hovedstadsområdet. 13 av 
Buskeruds kommuner og Buskerud fylkeskommune er medlemmer. Det vil bli svært viktig 
å sikre kobling mellom Osloregionens rullering av areal- og transportstrategien og ATP 
Buskerud. 

 Statens vegvesen KVU - om fjelloverganger i Sør-Norge 

 Flere KVUer fra Gro? 
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 Statens vegvesen og Jernbaneverket om muligheter for felles korridor for Ringeriksbanen 
og E16 Skaret-Hønefoss (pågår, se merknad under KVU Hønefoss) 

 Store riks- og Europaveger i og gjennom Buskerud: 
o E 18 Lier- Drammen 
o E 134 Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg 
o E 16 Hole, Ringerike 
o Rv 23 Hurum, Røyken, Lier 
o Rv 7 Ringerike, Krødsherad, Hallingdal 
o Rv 52 Gol, Hemsedal 
o Rv 35 Øvre Eiker, Ringerike 

Ved flere av disse er det planlagt store omlegginger/nyanlegg (E-134, E-16 og Rv 23), 
og planavklaringer ventes gjennomført enten i 2014 eller 2015. I tillegg er det 
igangsatt kommunedelplan for Svelvikveien (Fv 319). 

 


