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Samferdsel - organisering i fylkeskommunen 

Politisk: 

› Hovedutvalg for samferdsel bestående 
av 15 politikere 

Administrativt: 

› Samferdselsavdeling med ansvar for: 

• Fylkesveger 

• Kollektivtransport og skoleskyss  

• TT-tjenesten 

• Transportløyve 

• Trafikksikkerhet 

Administrasjonsselskap for 
kollektivtransport: 

Brakar AS (Eid 100% av fylkeskommunen) 

 



Styringsdokumenter og bevilgninger til samferdsel 

Budsjett samferdsel 2014: 

Drift: 

Kollektiv: 344 mill.kr 

Fylkesveg: 303 mill.kr 

 

Investering fylkesveg: 

297 mill.kr 



Fylkeskommunens styringssystem for 
fylkesveger 
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Hovedutfordringer 

› Vedlikeholdsforfall 
2mrd.kr 

 

› Trafikksikkerhet 

 

› Byområdene 

 



Vedtatt fylkesvegstrategi 

› Ta igjen forfallet på 
fylkesvegnettet i løpet av 
16 år 

› Prioritere tiltak for 
gående og syklende på 
skoleveger 

› Trafikksikkerhetstiltak 

› Bevilge tilstrekkelig med 
midler til drift og 
vedlikehold slik at 
forfallet stopper. 



Prioriteringer HP fylkesveger 2014-2017 

Mill 2014-kr (netto) 

Fv.nr. Tiltak for å ta igjen forfall Kommune 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

 Bru, diverse 
utskifting/fornying mindre 
bruer 

 0,0 0,0 6,0 6,0 12,0 

 Forfall pott stikkrenner  5,0 5,0 15,0 15,0 40,0 

 Forarbeid til  
asfaltering 

 5,0 5,0 5,0 7,0 22,0 

        

Fv.287 Refusjon Hole bru-Bergerud  Sigdal 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 

Fv.287 Strandgata-Kjøreplass bru Modum 20,0 10,0 0,0 0,0 30, 

 Mindre tiltak på skoleveg  2,0 3,0 5,0 5,0 15,0 

 Tiltak etter sykkelveg-
inspeksjoner 

 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

 Trygge og trivelige 
tettsteder 

 2,0 3,0 3,0 2,0 10,0 

Fv.287 Eggedal, tosidig holdeplass  1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 

 Diverse forefallende tiltak  0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 

 



Avkjørsel til Sigdal 



Kollektivtransport - styringsdokumenter 

Kollektivtransportplan 
utvikling mot 2030 

 

 

Handlingsprogram for 
kollektivtransport 2014 - 
2017 

 



Vedtatt kollektivtransportstrategi 

› Kollektivtransporten utvikles og 
tilrettelegges med et godt tilbud i 
tettbygde områder for å bidra til å 
redusere negative miljøvirkninger 
fra persontransport. 

› I tettbygde områder innføres det 
en tilleggsfinansiering av 
kollektivtransport (bompenger, 
vegprising) som samtidig bidrar til 
å redusere bruken av privatbil 

› I distriktene skal 
kollektivtransport med buss 
utvikles innenfor dagens 
tilskuddsnivå 

 



Prioriteringer i handlingsprogram for 
kollektivtransport 2014-2017 

Rutetilbudet: 

• Endringer i kollektivtilbudet i Røyken/Hurum fra august 
2014. 

• Forsterke tilbudet i Buskerudbyen. I tillegg videreføres 
økt tilbud med belønningsmidler. 

• Etablere et system for bestillingstransport samt starte 
pilotprosjekt i 2014 . Videreutvikles fra 2015. 

Priser og betalingssystem: 

• Nytt pris og sonesystem. 

• Billettering på mobiltelefon (smart-telefon). 

• Etablering av kommisjonærnett for salg av billetter. 

• Nettbutikk med salg av billetter.  

Informasjon om kollektivtilbud: 

• Bedre informasjon på viktige holdeplasser og 
knutepunkter. 

• Sanntidsinformasjon (bevilgninger fra Buskerudbyen) 

 

 



Fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport 

Buskerud fylkeskommune 

Buskerud fylkeskommune har det overordnede ansvaret for kollektivtransport og 
skoleskyss i fylket så som: 

› Fastlegging av overordnede mål og strategier for utvikling av kollektivtransport og skoleskyss 

› Fastlegging av forutsigbare og langsiktige økonomiske rammer til drift og investering for utvikling 

Brakar 

Brakar skal planlegge, utvikle, administrere, kjøpe, selge og markedsføre 
kollektivtransporttilbudet i henhold til rammebetingelser  og rammebestillinger fra BFK, 
og dermed bidra til at fylket når sitt mål for samferdselspolitikken.  

› Fastsette ruteproduksjon, ruteplaner, materiell, traseer, takster, informasjon, markedsføring  

› Utvikle takst- og billetteringssystemer,  

› Aktivt å søke samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og andre aktører i 
spørsmål som angår kollektivtransport og skoleskyss 

 



Bevilgninger til kollektivtransport 
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Bakgrunn – et oppdrag fra Regional planstrategi 

En av fire nye regionale planer 
besluttet i Regional planstrategi 
2013-2016  
(vedtatt  6. desember 2012): 

› Regional plan for 
kunnskapssamfunnet  
(høring av planprogram gjennomført) 

› Regional plan for næringsutvikling og 
verdiskaping (høring av plan pågår) 

› Regional areal- og transportstrategi 
(sak om høring i fylkesutvalget 
22.oktober) 

› Regional plan for kulturminnevern 
(høring av planprogram pågår) 

 



Formål 

Komme fram til målsettinger og prinsipper for god og samordnet 
areal- og transportpolitikk for Buskerud, som kan legges til grunn i 
den videre utvikling av fylket.  

Hvordan: 

› Planprosess med dialog mellom kommuner, kommuneregioner, 
fylkesmann, transportetater og andre viktige samfunnsaktører 
med sikte på felles eierskap. 

› Fokus på 
• å se alternative transportformer i sammenheng 
• å se arealbruk og transport i sammenheng 
• å ha et helhetsblikk  på et fylke med store regionale forskjeller (og 

derfor ulike utfordringer) 

Den regionale planen skal ende opp i en omforent "ledestjerne" 
med felles meninger om/forståelse for langsiktige løsninger. Som 
de ulike samfunnsaktører deretter kan følge opp i videre 
planlegging og forvalting. 

 



Målsettinger  

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 

 



Gjennomføring 

  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                     



Videre framdrift på kort sikt 

› Høringsperiode fram til 1. januar 2015 

› Styringsgruppemøte og fylkestingsbehandling av 
planprogram på nyåret. 

› Arbeidsseminar med fokus på forventninger til planen og 
planprosessen: 

• på Fylkeshuset 12. desember 

• vi ønsker bred deltakelse 

 

 

Takk for oppmerksomheten! 


