FORORD
Hensikten med byutredningen i Buskerudbyen har vært å belyse virkemidler og kostnader
som må til for at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing,
også kalt nullvekst i persontransport med bil. Byutredningen skal være ett av grunnlagene
for forhandling om en fremtidig byvekstavtale. I tillegg skal utredningen være et bidrag til
arbeidet med neste revisjon av Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033).
Byutredningen synliggjør ulike måter å nå nullvekst i persontransport med bil på, men
konkluderer ikke med én anbefaling. Hvilke virkemidler og tiltak som skal gjennomføres, blir
bestemt i de videre forhandlingene om byvekstavtale.
Kapitlene i Byutredning Buskerudbyen har følgende struktur:
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6. Tiltakspakker
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10. Porteføljestyring
11. Byutredningen trinn 2
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Arbeidet med byutredningen har foregått i samarbeid mellom Statens vegvesen,
Jernbanedirektoratet og samarbeidspartnerne i avtaleområdet (Drammen kommune, Nedre
Eiker, Øvre Eiker, Lier, samt Kongsberg). Vi takker for godt samarbeid, og for konstruktive
innspill underveis.
Drammen, 15. desember 2017
Statens vegvesen Region sør

SAMMENDRAG
Frem mot 2030 forventes befolkningen i Buskerudbyen å øke med ca. 19 prosent. En slik
vekst i befolkningen tilsier også en kraftig økning i transportbehovet. For at man skal få
levende byer, renere luft og god fremkommelighet for alle som ferdes i byene, er det et mål
at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, slik at persontransporten med bil ikke øker. Dette
kalles nullvekstmålet. Transportetatene har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å
utarbeide byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader som må til for å oppnå
nullvekstmålet i de åtte største byområdene. Buskerudbyen er et av disse.
Arbeidet med Byutredning Buskerudbyen har pågått samtidig med at det fra lokalt hold har
vært gjennomført en omfattende prosess med å justere Buskerudbypakke 2. Disse to
prosessene har hatt høy grad av samordning. I koordineringen av arbeidet med
byutredningen og justeringen av Buskerudbypakke 2 er det lagt stor vekt på å utforme
forslag til tiltakspakker som både oppnår nullvekst i persontransport med bil og som gir
grunnlag for finansiering. Det betyr at det er fullt mulig å nå nullvekstmålet med alle fire
tiltakspakker som er vedtatt sendt ut på høring desember 2017.
I alle forslag til tiltakspakker i Buskerudbypakke 2 inngår sterk satsing på kollektivtilbudet
og tiltak for syklende og gående. Det inngår også fire vegtiltak i alle pakker: Ny Holmenbru,
nytt tunnelløp i Strømsåstunnelen, tilfartsveg vest del 1 og Bjørnstjerne Bjørnsonsgate fra
Anchersbakken til Rundtom.
Tiltakspakke 1 innebærer ekstra satsing kollektivtrafikk og sykkel. I Tiltakspakke 2 og 3
inngår flere vegtiltak, inkludert Tilfartsveg vest del 2 (pakke 2) og Tilfart Konnerud (pakke 3).
Tiltakspakke 4 er den mest omfattende pakken, og inkluderer hele tilfartsvegsystemet.
De innledende analysene av ulike type virkemidler viste at bompenger er det virkemiddelet i
Buskerudbypakke 2 som har klart sterkest innvirkning når det gjelder å redusere
biltrafikken. Det betyr at bompenger må til for å realisere nullvekstmålet i Buskerudbyen. De
bomsystemer og takster som kreves for å finansiere de fire tiltakspakkene vil bringe
Buskerudbyen langt på vei til nullvekstmålet.
Det er vurdert tre ulike bomsystemer. Bomsystemet med tett snitt i Drammen gir størst
effekt av bomsystemene som er vurdert, med en reduksjon i trafikkarbeidet i Drammen på
ca. 10 % sammenliknet med kommunegrensebommer. At et bomsystem med flest bynære
bomsnitt gir størst trafikkregulerende virkning har sammenheng med at et slikt bomkonsept
vil fange opp flere trafikkstrømmer og reiserelasjoner enn de to andre bomsystemenene.
Flere må betale, men takstene blir mellom 10 % og 30 % lavere, avhengig av hvilken
virkemiddelpakke en ser på. Bomkonseptet med bynære snitt bidrar i tillegg til økt
passasjergrunnlag på flere av de viktigste bussrutene i Drammen, og øker
fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.
I Buskerudbyen er det vedtatt en felles areal- og transportplan. Dersom man legger denne
planen til grunn i beregningene, oppnår tiltakspakke 1 nullvekstmålet med god margin.
Tiltakspakke 2 og 3 når også nullvekstmålet. Tiltakspakke 4 får akseptabel måloppnåelse,
men er avhengig av andre virkemidler for å komme helt i mål.
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1. INNLEDNING
Mandat
Bakgrunn og hensikt med byutredningen
Samferdselsdepartementet har gitt transportetatene i oppdrag å utarbeide byutredninger.
Hensikten er å belyse hvilke virkemidler og kostnader som kreves for å oppfylle målet om at
veksten i persontransporten i de større byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.
Byutredningen har to primære hensikter:
1. Kunnskapsgrunnlag: Byutredningen skal belyse sentrale muligheter og utfordringer,
som skal være grunnlag for å sikre at riktige virkemidler og strategier i en fremtidig
byvekstavtale blir valgt.
2. Revisjon av Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033): Byutredningen skal fremskaffe
grunnlagsmateriale til dette arbeidet.
Vegdirektoratet har gitt mandat for byutredningen i Buskerudbyen i notat datert 20. mars 2017.
I mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og fremdrift for byutredningen.
Utredningen skal gi et samlet bilde av utfordringene i Buskerudbyen. Den skal belyse hvilke
tiltak som er nødvendige for å nå målet om at veksten i persontransporten skal tas av
kollektivtrafikk, sykling og gange (også kalt nullvekstmålet for persontransport med bil).
Nullvekst i persontransport med bil er således det prosjektutløsende behovet i utredningen.
Tiltak som bidrar til å nå dette nullvekstmålet har effekt på klima og lokal luftkvalitet, men det
er også viktig at de bidrar til effektiv arealutnyttelse og god byutvikling. Ambisjonen er å få et
omforent faglig grunnlag som kan ligge til grunn for forhandlinger om byvekstavtale.

Analyser av virkemiddelpakker
I mandatet står det videre at byutredningen skal presentere analyser av flere virkemiddelpakker
som alle når nullvekst i persontransport med bil. Den konkrete sammensetningen av
virkemiddelpakkene skal avgjøres av partene i samarbeid. Utgangspunkt for mulige
virkemiddelpakker skal være KVUen og den lokalpolitisk vedtatte Buskerudbypakke 2.
Transportetatene har en felles metodikk for transportanalyser og samfunnsøkonomiske
beregninger som skal benyttes i byutredningene.

Avgrensing av analyseområdet
Prosjektområde for byutredningen er Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg.
Kongsberg kommune inngår i prosjektområdet siden det kan bli aktuelt å inkludere kommunen
i en byvekstavtale.

Fremdrift
Arbeidet med byutredningene er delt inn i to faser:
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Trinn 1 skal ligge til grunn for forhandlinger om byvekstavtaler. Trinn 1 skal ferdigstilles i
løpet av 2017. Denne rapporten omhandler trinn 1.



Utredningen knyttet til trinn 2 skal ferdigstilles innen utgangen av 2018.

Rapport Byutredning Buskerudbyen

Side 2 av 107

2. SITUASJONSBESKRIVELSE
Arealbruk
Buskerudbyen består i prinsippet av to adskilte tettstedsregioner: Bybåndet fra Lier til
Hokksund og Kongsberg. Fra Kongsberg er det en snau halvtimes kjøretur til Hokksund. I
tillegg er det flere mindre grender i regionen, hvorav flere er etablert i tilknytning til
jernbanestasjonene.
Mye av den opprinnelige tettstedsstrukturen har sitt utspring i historisk næringsvirksomhet
langs Drammenselva. Senere utvikling har gitt boligbygging i felt med lav tetthet oppover
åssidene. Dette har ført til økt reisebehov i befolkningen og færre muligheter for effektiv og
konkurransedyktig kollektivbetjening. Befolkningsgrunnlaget i disse områdene er lavt, og
målpunktene er mange og spredt fordelt (jf. Figur 1: Buskerudbyen (Kilde: Attraktive og
livskraftige byer og tettsteder)).

Figur 1: Buskerudbyen (Kilde: Attraktive og livskraftige byer og tettsteder)
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Miljø
Naturmiljø, kulturmiljø, landskap og rekreasjonsområder
Buskerudbyen strekker seg fra fjord og sjø, gjennom landbruksområder og skoglandskap, og
oppover i dalførene. Vann og vassdrag utgjør verdifulle landskapselementer.
Alle kommunene i Buskerudbyen har god tilgang på lokalt viktige friluftsområder og områder
for idrett og rekreasjon. En rekke verdifulle landbruksområder og kulturlandskap er konsentrert
rundt dalfører og sentrumsområder. Disse kan potensielt bli utsatt for arealinngrep.
Langs Drammenselva, Lierelva og Numedalslågen er det områder med kvikkleire / ustabile
masser, som erfaringsmessig kan påvirke fremdrift og kostnader i tilknytning til
byggeprosjekter.
En 200-årsflom i disse vassdragene vil få store konsekvenser, blant annet med stenging av
viktige kommunikasjonsårer (Drammen stasjon, E134, m.fl.) og oversvømmelse av
lavereliggende boligområder, landbruks- og næringsarealer (jf. KVU Buskerudbypakke 2).

Luftkvalitet og forurensning
I Drammen har det gjennom flere år vært overskridelse av forurensningsforskriftens
grenseverdier for luftkvalitet, knyttet til høye årsmiddelverdier for NO2. NO2 -forurensning
skyldes i hovedsak utslipp fra dieseldrevne biler, både tunge og lette. Episodene med høye
døgnverdier er oftest knyttet til perioder med tørt vær vinter og vår. Oppvirvling av vegstøv
skapt av piggdekk er også et problem på denne tiden av året.

Befolkning og næringsliv
Bo- og arbeidsmarkedsregion
Buskerudbyen er Norges femte største byregion, og det forventes at folketallet frem mot 2040
vil øke med mer enn 30 %, fra dagens 160 000 innbyggere til rundt 210 000 (kilde: SSB1). Dette
er landets nest sterkeste befolkningsvekst i perioden.
Den kraftige befolkningsveksten gir grunnlag for vekst og utvikling på mange områder, mer
handels- og servicevirksomhet og mer liv i byene og tettstedene. Dersom det ikke blir iverksatt
tiltak som endrer innbyggernes reisevaner, vil imidlertid veksten også føre til større belastning
på vegnettet, redusert fremkommelighet for næringslivets transporter, økt press på arealbruken
og større miljøbelastning (jf. anbefalt forslag til Buskerudbypakke 2).
Tall fra SSBs bolig- og arbeidsstedregister viser at det foregår mye pendling mellom
kommunene i Buskerudbyen. Størst er pendlingen mellom Drammen og Lier, og mellom Øvre
Eiker og Drammen (Figur 2). Hver dag er det i underkant av 14 000 som pendler til og fra
Drammen.

1

Statistisk sentralbyrå
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Figur 2: Antall daglige arbeidspendler mellom kommunene i Buskerudbyen. Antall personer (SSB 2016)

Næringsliv
Næringslivet i Buskerudbyen er differensiert, med Drammen sentrum og Teknologiparken i
Kongsberg som de største arbeidsplasskonsentrasjonene. Kongsberg har et kompetanse- og
industrimiljø (en «klynge») med høyteknologisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå, og
med betydelig verdiskapning.
De største handelskonsentrasjonene i Buskerudbyen er Liertoppen kjøpesenter (Lier), Drammen
sentrum med Strømsø, Bragernes og CC-senteret, Gulskogen (Drammen), Krokstadelva (Nedre
Eiker), Eiker kjøpesenter (Øvre Eiker) og Kongsberg sentrum. Blant kjøpesentrene er Gulskogen
senter klart størst, etterfulgt av Buskerud Storsenter i Krokstadelva (kilde: Retail-magasinet,
02.08.2016).
Sentrumsfunksjoner for øvrig er hovedsakelig etablert i tilknytning til jernbanestasjonene, med
unntak for Lierbyen og Bragernes. Lierbyen har mistet mye av sin sentralitet etter flytting av
både jernbanetrasé og hovedvei (jf. Attraktive og livskraftige byer og tettsteder).
Kongsberg er relativt konsentrert, med mesteparten av sysselsettingen lokalisert nær sentrum
og teknologiparken. Drammen danner derimot en Y-struktur, som strekker seg langs E18 fra
Lierstranda og sørover i retning Vestfold, og som smelter sammen med Mjøndalen langs
Drammenselva og E134.

Samferdsel
Dagens vegnett og vegtrafikk
I Buskerudbyen møtes flere riksveger. E18 krysser gjennom Lier og har funksjon som
riksvegrute mellom Østlandet og Sørlandet. Rv. 23 i Lier kommune kobler øst- og vestsiden av
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Figur 3: Trafikkbelastning på hovedvegnettet i Buskerudbyen 2014-tall.

Oslofjorden sammen og har både regional og lokal funksjon. Rv. 282 Strandvegen møter rv. 23
i Lier og er lenken mellom denne og lokalvegnettet i Drammen.
Fra Hokksund går rv. 35 nordover. Den er viktig for trafikken mellom Vest-Oppland / deler av
Buskerud og Vestlandet. Rv. 35 møter E134 ved Langebru, like utenfor Hokksund.
E134 går gjennom Buskerudbyen fra Drammen til Kongsberg, og betjener både lokal og
regional trafikk. E134 knytter Buskerudbyen til Telemark og Vestlandet.
I tillegg til riksvegrutene er det fylkesveger med stor trafikkbelastning i byområdet: Fv. 283
Rosenkrantzgata og fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate har begge ÅDT mellom 10 000 og
20 000. Figur 3 viser trafikkbelastningen på vegnettet i Buskerudbyen
(Trafikkstrømsundersøkelsen).

Målpunkt og
reisestrømmer
Reisevaneundersøkelsen2 (RVU)
viser at de fleste bosattes reise
foregår internt i
Buskerudbyområdet (Figur 4).
Mens disse reisene utgjør
nærmere 90 %, foregår ca. 7 %
Figur 4: Reiser som foretas av befolkningen i Buskerudbyen. Prosent. (RVU
2013/14)

2

Urbanet Analyse: Reisevaner i Buskerudbyen 2013/14, rapport 58/2015.
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mellom Buskerudbyen og Oslo / Akershus. Kun 2 % går mellom Buskerudbyen og andre steder i
Region sør.
Figur 4 viser også hvor stor andel av reisene i Buskerudbyen som skal til og fra de ulike sonene
her. Drammen sentrum er det viktigste målpunktet. Bosettings- og arbeidsplassmønsteret
forklarer i stor grad fordelingen.
B o sa tt e i Bu sk e ru db ye n – f or d e lin g av st ar t - og st o p p - pu n k t


Drammen kommune: 80 % av alle reiser som ender i Drammen kommune starter i
Drammen kommune. 6 % starter i Oslo/Akershus, 5 % starter i Lier kommune og 4 %
starter i Nedre Eiker kommune.



Kongsberg kommune: 89 % av alle reiser som ender i Kongsberg kommune starter i
Kongsberg kommune. 2 % starter i Oslo/Akershus, 3 % starter i Øvre Eiker kommune
og 2 % starter i Drammen kommune.



Lier kommune: 70 % av alle reiser som ender i Lier kommune starter i Lier kommune.
16 % starter i Drammen kommune og 9 % starter i Oslo/Akershus.



Nedre Eiker kommune: 71 % av alle reiser som ender i Nedre Eiker kommune starter i
Nedre Eiker kommune, 13 % starter i Drammen kommune og 7 % starter i Øvre Eiker
kommune.



Øvre Eiker kommune: 73 % av alle reiser som ender i Øvre Eiker kommune starter i
Øvre Eiker kommune, og 10 % starter i Nedre Eiker kommune. 5 % starter i Drammen
kommune, 4 % starter i Kongsberg kommune og 4 % starter i landet forøvrig.

Gjennomgangstrafikk

Figur 5: Oversikt over trafikkstrømmer til/fra, internt og gjennom bypakkeområdet.

Andelen gjennomgangstrafikk er relativ lav, noe som betyr at det meste av trafikken skal til
eller fra bypakkeområdet, eller er interntrafikk (Figur 5). (Kilde: Administrativt forslag til justert
Buskerudbypakke 2. Høringsforslag desember 2017)
Ifølge Trafikkstrømsundersøkelsen (gjennomført 2016) foregår nesten halvparten av alle reiser
fullt og helt på innsiden av bybåndet mellom Lier og Hokksund (Figur 5). Litt over fire av ti
reiser starter eller slutter i dette området. Drøyt én av ti reiser er gjennomgangstrafikk, og
passerer dermed gjennom hele avtaleområdet.
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Figur 7: Målpunkter for biltrafikk som passerer E134

Figur 6: Målpunkt for biltrafikk på fv. 283 gjennom
Herstrøm

Figur 7 viser at E134 er den viktigste gjennomgangstrafikkåren i byområdet. Dette er i samsvar
med statusen denne vegen har som riksveg, og som hovedåre mellom Østlandet og Vestlandet.
Av trafikken på E134 skal over halvparten videre til E18 eller til rv. 23, og 30 % skal til
Drammen.
Det er langt mindre gjennomgangstrafikk på fylkesvegnettet på nordsiden av Drammenselva
(Figur 6). Nærmere 80 % av dem som passerer forbi Herstrøm på fv. 283 skal til Drammen, og
ca. 6 % skal til Lier. Rundt 5 % skal til Oslo/Akershus, like mange skal til Røyken/Hurum, og kun
2 % skal videre sørover på E18. ().

Reisemiddelfordeling
For hele Buskerudbyen sett
under ett gikk
bilførerandelen ned fra 59 %
i 2005 til 52 % i 2009, men
økte igjen i 2013/14. Nå
skjer seks av ti reiser som
bilfører. Økningen i
bilførerandel fra 2009 til

Figur 8: Utvikling i reisemiddelfordeling i Buskerudbyen (RVU2013/14)

2013/14 ser ut til å ha skjedd på
bekostning av gange og
bilpassasjerandelen. Kollektiv- og
sykkelandelene økte noe fra 2005 til 2009
og har siden holdt seg stabilt.
Det er store forskjeller på transportmiddelfordelingen i byområdet. Det er
høyest andel gang-, sykkel og
kollektivreiser sentralt i Drammen.

Figur 9: Reisemiddelfordeling Buskerudbyen, soner
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Bilbruken er
betydelig høyere i
kommunene
rundt byen, og
særlig i boligområder som
ligger i ytterområdene. Disse
er vanskeligere å

Figur 10: Reisemiddelfordeling i kommunene i Buskerudbyen (RVU 2013/14)

betjene med godt
kollektivtilbud. Lange avstander reduserer mulighetene til å dekke mye av transportbehovet til
fots eller med sykkel i disse områdene.
Sett under ett gikk bilførerandelen i Buskerudbyen ned fra 59 % i 2005 til 52 % i 2009, men økte
igjen i 2013/14.
Nå skjer seks av
ti reiser som
bilfører.
Økningen i
bilførerandel fra
2009 til
2013/14 ser ut
til å ha skjedd
på bekostning
av gange- og
bilpassasjerandelen.
Kollektiv- og
sykkelandelene
økte noe fra
2005 til 2009
og har siden
holdt seg stabilt
K o ll ek ti v
Kollektivandelen
i Buskerudbyen
er lav, og ligger
under nasjonalt
nivå. Tall fra

Figur 11: Reisemiddelfordelingen på daglige reiser, prosent. (RVU 2005-2013/2014

Brakar viser at
det i 2016 ble foretatt rundt 250 000 flere bussreiser i Buskerudbyen enn i 20153.Reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 viser at bare 8 % av reisene i Buskerudbyen blir foretatt med

3

Jf. Buskerudbyen: http://www.buskerudbyen.no/Aktuelt/Nyheter/Busstrafikk%202016
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kollektivtransport.
Kollektivreisene er
imidlertid relativt
lange, slik at selv om
kollektivandelen av
antall reiser er lav,
utgjør kollektivreisene
likevel 12 % av det
daglige
transportarbeidet.
S yk k e l
Sykkelandelen i
Buskerudbyen er på
4 %. Kongsberg skiller

Figur 12: Reisevaner

seg positivt ut, med en
sykkelandel på 11 % i sentrum og 5 % utenfor
sentrum. I Drammen er andelen 5 % i sentrum og 2 %
på Konnerud. I Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier foregår
henholdsvis 3 %, 2 % og 1 % av reisene med sykkel
(RVU 2013/14). Målet i Nasjonal sykkelstrategi er 8 %.
G an g e
19 % av alle reiser blant befolkningen i Buskerudbyen

Figur 13: Andel av daglige reiser til fots i
kommunene i Buskerudbyen. (Kilde: RVU 2013/14)

skjer til fots. Figur 13 viser prosentvis andel av
daglige reiser med gange som
hovedreisemiddel i Buskerudbyen.
Andelen av disse reisene til fots har gått
ned de siste årene. Andelen reiser til fots
er størst i byområdene.

Reiselengder og
overføringspotensial
I Buskerudbyen er de aller fleste daglige
reisene korte. Ifølge Reisevaneundersøkelsen er den typiske4 reise 4 km.
Det betyr at halvparten av alle reiser er
kortere enn 4 kilometer, og den andre
halvparten er lenger. 12 % av reisene er
kortere enn 1 km, og 26 % er mellom 1 og
2,9 kilometer.
Figur 14: Gjennomsnittlig reiselengde (km) per reise. (RVU
2013/2014)

4

«Typisk» viser til det tallet som todeler et utvalg på midten. Denne midterste verdien kalles median.
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Tre av fire reiser i Buskerudbyen skjer med bil. Når tre av ti bilturer er på under 3 km, viser det
et stort potensial for overføring av bilreiser til sykkel eller gange.
29 % av reisene er 10 kilometer eller lengre. Her er potensialet for overføring til kollektivtrafikk
større. 2 % av de daglige reisene er på 10 mil eller mer, og faller dermed inn under definisjonen
av lange reiser. Disse lange reisene trekker opp den gjennomsnittlig reiselengden, som i Reisevaneundersøkelsen er 13,7 km.
Son er o g var ia s jon i re is e len g de r
Variasjonene i reiselengder er stor mellom
sonene i Buskerudbyen. Befolkningen i
sentrale soner i de forskjellige
kommunene har kortere gjennomsnittlig
reiselengde enn befolkningen i mer
perifere soner.
Gjennomsnittsreisen er lengst for
befolkningen på Konnerud (16,6 km) og i
Nedre Eiker kommune (16,1 km). Kortest
gjennomsnittlig reise har befolkningen i
Drammen nord (10,0 km) (Figur 14).
Figur 15 viser at den typiske reisen for
bosatte i Drammen sentrum, Drammen

Figur 15: Den typiske reiselengde (median) for ulike
soner i Buskerudbyen. Reise i km. RVU 2013/14.

nord og Kongsberg sentrum er kortere (ca. 3 km) enn den typiske reisen til bosatte på
Konnerud (6 km), i Drammen sør (5 km) og i Kongsberg utenfor sentrum (5 km). Dette
bekrefter at bosettingsmønster har betydning for reiselengder og trafikkarbeid 5.

Bilhold
Det er store variasjoner i husholdningenes bilhold internt i Buskerudbyen. I gjennomsnitt har
hver husholdning 1,5 biler. Som vist i Figur 18 skiller Drammen seg ut som kommunen med
høyest andel innbyggere i husholdninger uten tilgang til bil (10 %). I denne kommunen har
samtidig nedgangen i andel husholdninger uten bil vært størst.
Figur 18 viser også variasjonen i bilhold mellom sonene i Buskerudbyen. Sonen Drammen
sentrum har flere innbyggere i husholdninger uten tilgang til bil enn det som gjelder Drammen
for øvrig. Størst andel med tilgang til mer enn én bil finner man i sonen Kongsberg utenfor
sentrum. Her bor 64 % i en husholdning med tilgang til minst to biler. Gjennomsnittlig antall
biler i husholdningen i dette området er på 1,9. Som i andre byområder er det vesentlig lavere
bilhold i tettest befolkede områder, primært i sentrumssonene.

5

Trafikkarbeid er et mål på omfanget av trafikken, og betegner det arbeidet som blir utført av ett eller flere kjøretøy under
en transport fra ett sted til et annet. Trafikkarbeidet måles vanligvis i kjøretøykilometer og påvirkes ikke av antall
personer eller godsmengde som fraktes.
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Figur 16: Oversikt over soneinndeling i Buskerudbyen (RVU 2013/14)

Tilgang til gratis parkering ved arbeidsplass
Lokalisering av arbeidsplassen har stor betydning for om man har tilgang til gratis parkering.
Ifølge Reisevaneundersøkelsen har 80 % av de yrkesaktive i Buskerudbyen tilgang til gratis
parkering hos arbeidsgiver. Lavest andel er det i Drammen (74 %), mens Øvre Eiker ligger
høyest (91 %). De øvrige kommunene i Buskerudbyen ligger 5-10 % lavere. Lett tilgang til gratis
arbeidsparkering gjør det mer attraktivt å bruke bil fremfor andre reisemåter.
Også Trafikkstrømsundersøkelsen
bekrefter at det er enkelt å parkere gratis
ved arbeidsplassen. Intervjuobjektene ble
blant annet spurt om
parkeringssituasjonen ved reisens
sluttpunkt. Av dem som arbeider i
Drammen, var det 78 % som oppga at de
har tilgang til gratis parkering både når
de skal til og fra arbeid. I de andre
kommunene varierte
gratisparkeringsandelen fra 96 til 99 %.

Figur 17: Andel reiser til/fra arbeid med gratisparkering på reisens
sluttpunkt.
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Figur 18: Antall biler i husholdningen – prosentandel som bor i en husholdning som disponerer henholdsvis ingen, én
eller to, eller tre biler eller flere. RVU 2005-2013/14.

Mulighetene for gratis parkering ved arbeidsplassen varierer mellom sonene i Buskerudbyen. I
de fleste sonene er parkering gratis ved arbeidsplass. I Drammen sentrum er det derimot 67 %
som har tilgang til gratis parkering hos arbeidsgiver, mot 76 % i Drammen nord og 86 % i
Kongsberg (RVU 2013/14). Sammenlikner man denne undersøkelsen med tidligere
reisevaneundersøkelser, kan det synes som om tilgangen på gratis parkeringsplass hos
arbeidsgiver er blitt enklere for mange arbeidstakere fra 2009 til 2013/14.
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Innfarts- og pendlerparkering
Lokalisering og bruk av dagens innfarts – og pendlerparkeringstilbud i Buskerudbyen kan sees i
Figur 19. Undersøkelsen viser at det er fullt belegg på Lier, Brakerøya, Drammen og Gulskogen
jernbanestasjon (Forslag til handlingsprogram for pendler- og innfartsparkering i Buskerudbyen

Figur 19: Lokalisering og bruk av dagens innfarts – og pendlerparkeringstilbud i Buskerudbyen
(TØI-rapport 1367/2014)

2017-2020).

Kollektivtransport
Jernbanen - ryggraden i transportsystemet
De viktigste knutepunktene i bybåndet er jernbanestasjonene i Drammen, Hokksund og
Kongsberg, samt busstasjonen i Jernbanegata nær Strømsø torg. Alle knutepunktene betjenes
av buss og tog. Flere av linjene korresponderer med toget på stasjonene, men overgangen
mellom tog og buss er ikke sømløs. Det er ikke planlagte korrespondanse mellom tog og buss
på følgende stasjoner: Lier, Brakerøya, Gulskogen, Mjøndalen og Steinberg. Eventuelle
korrespondanser mellom buss og tog på disse stasjonene er tilfeldig og kan ikke påregnes.
Jernbanestasjonene i bybeltet er i Buskerudbyens felles areal- og transportplan definert som
regionale utviklingsområder. Jernbanen går som en akse gjennom området. Strekningen
mellom Drammen og Kongsberg betjenes i dag av et lokaltog og et regiontog. Lokaltoget
mellom Eidsvoll og Kongsberg (L12) har timesfrekvens og stopper i Buskerudbyen på Lier,
Brakerøya, Drammen, Gulskogen, Mjøndalen, Steinberg, Hokksund, Vestfossen, Darbu (på
signal) og Kongsberg. I rushtid og rushretning er det halvtimesfrekvens.
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Regiontoget mellom Oslo og Stavanger (Sørlandsbanen) har sju avganger i døgnet, i tillegg til et
nattog, med stopp i Drammen og i Kongsberg. Regiontoget mellom Oslo og Bergen
(Bergensbanen) har fem
avganger daglig, men
stopper i Drammen og
Hokksund kun for
påstigende passasjerer.
Lier stasjon betjenes av
lokaltoget Dal-Drammen
(L13), som har
halvtimesfrekvens.
Drammen stasjon har et
svært godt togtilbud. I
tillegg til lokaltogene
betjenes stasjonen av
InterCity-togene EidsvollSkien og LillehammerDrammen. Dette gir 5
togavganger i timen i
retning Oslo, men togene
stopper ikke alltid på
Brakerøya og Lier
stasjoner. Flytoget går fra
Drammen til Oslo
Lufthavn Gardermoen
hvert 20. minutt.
Passasjertallet til og fra de
10 stasjonene i
Buskerudbyen steg med
743 000 fra 2014 til
2015. Det utgjør en vekst
Figur 20: Passasjertall (i tusen) i 2015 og 2016 på busslinjene i kommunene Lier,
Drammen, Nedre og Øvre Eiker. Endring i prosent

på 13,5 % (årsrapport
Buskerudbyen 2015).

Busstilbudet
Kommunene i Buskerudbyen betjenes av lokale og regionale busser, samt skoleskyss. I tillegg
trafikkerer Timeekspressens linje 1 strekningen Notodden-Kongsberg-Hokksund-DrammenOslo. Bussen har 17 til 18 avganger på hverdager6 og er en betydelig konkurrent til bil og tog
på denne lange strekningen, også på reisetid.
Figur 20 viser busslinjene i kommunene Lier, Drammen, Nedre og Øvre Eiker. Passasjertallet er
angitt i 1000.

6 Rutetilbudet vil bli redusert til 10 avganger fra utpå nyåret 2018 («Varden», 11. oktober 2017).
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Målpunktene med høyest passasjerantall i regionen er Drammen sentrum og ved de videregående skolene i Drammen sentrum, på Åssiden, i Lier og i Hokksund. Drammen sentrum er et
viktig kommunikasjonsknutepunkt med typiske sentrumsfunksjoner og mange store
arbeidsplasser.

De viktigste busslinjene
Holdeplasser for buss
En stor andel av befolkningen i byområdet bor nær en holdeplass for kollektivtransport: I
2013/14 bodde 65 % av befolkningen mindre enn 500 meter fra en aktuell holdeplass. Høyest
kollektivandel og andel bosatte i nærheten av et kollektivtilbud har Drammen kommune.

Bussens attraktivitet avhenger av fremkommelighet
På dagens vegnett rammes bussene av rushtidskøer, på lik linje med personbiltrafikken.
Det er nylig gjennomført en utredning om bussfremkommelighet på fire prioriterte strekninger
i Drammen (Norconsult, 2017).
Utredningen viser at det er relativt store bussforsinkelser i rushtidsperioden på alle de viktigste
strekningene som er analysert. Fremkommelighetsproblemene er spesielt konsentrert til
sentrumsgater, både sør og nord for Drammenselva. Forsinkelsene er størst i retning fra
Drammen sentrum på ettermiddager.
En analyse av kapasiteten for sentrale bussholdeplasser / busstasjoner viser at flere av disse
har kapasitetsproblemer allerede i dag. En kraftig befolkningsvekst vil føre til at forbedringer av
busstilbudet i form av flere avganger vil forverre denne situasjonen. Det er i hovedsak
Drammen busstasjon, Strømsø torg og Bragernes torg som har/vil få de største utfordringene.
Holdeplassen på Bragernes torg er for tiden under ombygging.
På ettermiddagen er det dårlig fremkommelighet i rundkjøringen mellom fv. 28 og fv. 42 ved
Landfalløybrua. Dersom fremkommeligheten på strekningen bedres, kan det være mulig å
etablere en linje, eller eventuelt forlenge eksisterende linje, mellom Gulskogen og Åssiden.
Det ville styrke busstilbudet mellom Åssiden og Gulskogen stasjon. Med bedre togtilbud i
tillegg ville Gulskogen stasjon bli et enda mer attraktivt omstigningspunkt.
I tillegg er det mange arbeidsplasser og bosatte på Gulskogen som vil ha nytte av bedre
kollektivtilbud.
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Sykkel
Sykkelvegnett

Figur 22: Dagens situasjon, regionalt sykkelvegnett

Det foreligger lokale sykkelplaner i de fem kommunene. «Felles sykkelplan for
Buskerudbyområdet» er i tillegg utarbeidet. Denne planen har til hensikt å binde sammen de

Figur 21: Problematiske områder for syklister, punktmarkeringer, Buskerudbyen

regionale utviklingsområdene i Buskerudbyen (Felles sykkelplan for Buskerudbyområdet).
Det regionale sykkelvegnettet er knyttet til de viktigste kollektivknutepunktene samt store
bolig- og arbeidsplasskonsentrasjoner Mangel på et sammenhengende sykkelvegnett og mange
systemskifter preger imidlertid dagens situasjon for syklende. I tillegg utgjør Drammenselva og
jernbanelinjen barrierer for sykling (jf. oppsummering fra idéverksted).
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Det er begrenset tilgang på sykkelparkering ved kjøpesentre og i sentrumsgate.
S yk k e lt el l e du gn a d en 2 0 1 7
Våren/sommeren 2017 ble det gjennomført en egen «sykkeltelledugnad» i Buskerudbyen (TØI,
2017). Rapporten som ble laget i etterkant viser at Buskerudbyen er en gjennomsnittlig god
sykkelby, sammenlignet med byene som var en del av Telledugnaden: Trondheim, Tromsø,
Nedre Glomma, Moss og Bodø.
Rapporten viser også at mange oppfatter antallet biler som problematisk, og oppgir at de føler
seg utrygge i trafikken. Syklistene har også gitt tilbakemelding på at de har problemer med
enkelte kryss og strekninger. Dette gjelder særlig kryss med mange biler, og der løsningen for
syklistene er dårlig. Områder som har særlig behov for forbedring er Strømsø/Drammen stasjon

Gange
Reisevaneundersøkelsen viser at 38 % av reiser med gange som hovedtransportmiddel7 i
Buskerudbyen er kortere enn 1 km. Nesten 80 % av disse reisene er under 3 km. Disse «rene»
gåturene starter eller ender stort sett hjemme, eller er rundturer hjemmefra i nærmiljøet.
Utenom dette går folk først og fremst i forbindelse med kollektivreiser. I gjennomsnitt er det til
sammen ca. 670 meter gange i hver ende av reisen, inkludert overgang til andre ruter eller
transportmidler.
I Buskerudbyen er det i ulik grad tilrettelegging for gående. Selv om gangnettet mange steder
er bra, finnes det flere store barrierer. Elver, jernbanelinjer og større veier og eksisterende
gateløp begrenser mange steder mulighetene for gode løsninger som gjør det attraktivt å gå.
Bosettingsmønsteret i Buskerudbyen tilsier at det neppe er realistisk å få til attraktivt
sammenhengende gangnett over alt.
I 2014 ble det gjennomført en kartlegging av utvalgte deler av gangnettet i kommunene. Den
viste blant annet at et gjennomgående og enhetlig gangnett mange steder ikke er på plass.
Flere krysningspunkt er også registrert som problemsoner. Karakteristiske problemer er
slitasje, mørke underganger og utflytende kryss, ujevnt dekke og etterslep i vedlikehold.
Både innad i kommunene og kommunene imellom varierer kvaliteten på gangnettet. Drammen
har et velutviklet, sammenhengende gangnett, inkludert «sildresoner» i sentrum, der gående
skal ha forrang fremfor andre typer trafikk.
I Lier gjør bosettings- og bebyggelsesstrukturen det mindre aktuelt med et finmasket gangnett
for hele kommunen. Gangnettet er konsentrert til tettstedene, men mangler enkelte steder
sammenheng.
I Nedre Eiker er det et godt utviklet gangnett i sentrum av Mjøndalen. Enkelte strekninger inn
mot sentrum og stasjonsområdet mangler tilrettelegging.
Øvre Eiker har gangnett i Hokksund og på Vestfossen, men flere forbindelser har behov for
tilrettelegging.
Kongsberg mangler tilrettelegging av deler av hovednett for gående, spesielt fra nord.

7

Hovedtransportmiddelet er det transportmidlet man oppgir å ha reist lengst med på den aktuelle reisen.
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Gangavstand til knutepunkt

Figur 23: Antall bosatte i gangavstand langs veg fra ulike knutepunkt i kommunene i Buskerudbyen

Figur 23 viser antall bosatte i gangavstand fra ulike knutepunkt. Gangavstand er beregnet langs
korteste veg, med ganghastighet 5 km/t. Grunnlaget er antall bosatt pr. adresse fra 2013
(Gåstrategi Buskerudbyen). Bragernes og Strømsø stasjon er kollektivknutepunktene med klart
flest beboere innenfor så vel 5 som 10 minutters gangavstand. Deretter følger Konnerud,
Mjøndalen stasjon og Kongsberg stasjon.

Godstransport
Buskerudbyen danner et viktig knutepunkt for godstrafikk på bane, sjø og veg på Østlandet.
Godsaktiviteten er konsentrert i Drammen og Lier kommune. Fargemarkeringene i kartet i Figur
24 viser de ulike lokalitetene der det er godsaktivitet i tilknytning til jernbanen.

Figur 24: Godsaktivitet i Drammen: Sundland (gult), Nybyen (lilla), Holmen (grønt), Lier industriterminal (blått)
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Drammen havn er en intermodal knutepunkthavn, der gods fra bil, bane og båt omlastes. I flere
tiår har Drammen havn vært Norges største havn for bilimport, men også containere, offshoreinstallasjoner, prosjektlaster, stål, stykkgods, våt- og tørrbulk skipes over Drammen havn i
dag. Koblingen mellom Drammen havn og det øvrige riksvegnettet går i dag via lokalvegnettet i
Drammen (http://drammenhavn.no/index.php/web2015/havna).
Sundland har en sentral rolle som skiftestasjon for godstog. Nybyen, Lier industriterminal og
Holmen er også sentrale lokasjoner for lossing og lasting av ulike typer gods fra bil og båt til
bane.
For 2017 er det anslått at det daglig blir mottatt 8-10 lastevogner i Drammen.
Av godstrafikk til og fra Buskerudbyen er det per 2017:

-

1 godstogpar8 til Stavanger via Kristiansand (intermodalt9 gods)
1 godstogpar til Bergen (intermodalt gods)
1-2 godstog per døgn med vognlast, intermodalt gods og tømmer mellom Hallsberg og
Drammen (hovedsakelig vognlast inn, tømmer ut)
1-2 biltog per døgn til Alnabru
2 vognlasttog til Follum per uke (papir)

Utenom togene nevnt ovenfor passerer det ytterligere ett togpar per døgn til Bergen, fem
togpar per døgn til Stavanger, to togpar mellom Alnabru og Brevik per uke, et ukentlig togpar
med syre fra industrien i Sarpsborg til Kristiansand, samt en rekke tømmer- og flistog fra
Numedalsbanen, Follum, Sokna, Bø og Lunde med ulik frekvens gjennom uka.

Trafikksikkerhet
Det har vært nedgang i
ulykker med personskade
i Buskerudbyen i perioden
2012-2016. Dette er i
samsvar med utviklingen
nasjonalt. Imidlertid har
det vært en økning i
ulykker med antall hardt
skadde fra 2012 til 2015,
mens antall drepte har
vært ganske stabilt.
Utforkjøringsulykker er
ulykkestypen som i

Figur 25: Ulykker med drepte og hardt skadde fordelt på kommuner

perioden 2012-2016
forårsaket flest alvorlige personskader, og bilførere og bilpassasjerer blir oftest alvorlig skadet.

8 Togpar: Ett tog i hver retning
9 Intermodal transport vil si at to eller flere transportformer inngår i en transportkjede. Godset blir lastet opp på en
lastbærer, for eksempel en container, som kan benyttes både på bil, skip og jernbane.

Rapport Byutredning Buskerudbyen

Side 20 av 107

Ulykker med gående og syklende
Det er et nasjonalt mål at trafikkvekst skal skje ved sykling, gåing og bruk av kollektive
transportmidler, noe som kan gi risiko for økning i ulykkestallene for myke trafikanter. I
Buskerudbyen ble det i perioden 2012-2016 drept 7 myke trafikanter, mens 19 ble hardt
skadd. 93 ble registrert som lettere skadd. Det er imidlertid grunn til å tro at ulykkestallene for
sykkel er vesentlig høyere, ettersom mange av disse ulykkene ikke blir registrert i STRAKSdatabasen. Myke trafikanter i aldersgruppen 25 til 55 er de mest ulykkesutsatt.
Av kommunene i Buskerudbyen har Drammen flest ulykker med myke trafikanter. Her er det et
større sentrumsområde med flere som sykler og går, samt høyere andel biltrafikk.

Oppsummering av situasjonsanalysen
Buskerudbyen er i dag et bilbasert område med en høy andel bilturer. Bilturene er korte, noe
som gir et stort potensiale for å overføre reiser til sykkel og gange. Bilistene har i tillegg god
tilgang til gratis parkering. Den sterke befolkningsveksten frem mot 2030 vil forverre dagens
situasjon hvis det ikke gjøres tiltak
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3. BEHOVSANALYSE
Prosjektutløsende behov – nullvekst i
persontransport med bil
I mandatet for byutredningen blir det slått fast at nullvekst i persontransport med bil både er
det prosjektutløsende behovet og hovedmålet i utredningen.
Også fra regionale myndigheters side er det lagt stor vekt på behovet for å redusere
biltrafikkveksten, slik at fremtidens personbiltrafikk holder seg på dagens nivå. Derfor er
nullvekst i persontransport med bil ett av tre vedtatte hovedmål i Buskerudsamarbeidet.

Andre viktige behov
Frem mot 2030 forventes det en kraftig befolkningsvekst i Buskerudbyen. Hvis disse
prognosene slår til, vil trafikkveksten i samme periode bli på over 20 %, hvis det ikke blir
iverksatt større endringer i transportsystemet. Dette vil medføre mer kø, dårligere luftkvalitet,
økte klimagassutslipp, svekket konkurransekraft for næringsliv, og mindre attraktive byer.
Dette betyr at behovet for nullvekst i persontransport med bil er nært koblet til en rekke lokale
og regionale viktige behov. Under følger en gjennomgang av de viktigste behovene.

Et miljøvennlig transportsystem
Buskerudbyen er i høy grad er et bilbasert byområde, og analysen av dagens situasjon viser at
det allerede i dag er behov for å redusere den lokale luftforurensningen forårsaket av biltrafikk.
Den kraftige befolknings- og trafikkveksten i årene fremover vil ytterligere forsterke dette
behovet.
Det er også behov for å styrke konkurransekraften til miljøvennlige transportformer.

Et effektivt transportsystem
Det er behov for å utvikle et mer effektivt transportsystem som gjør det enklere og raskere å
reise med miljøvennlige transportmidler. Effektiv kollektivtransport til sentrum, til knutepunkt
og til arbeidsplasser med mange ansatte er spesielt viktig. Det er også behov for å prioritere
fremkommelighet for næringstransport, blant annet for å sikre pålitelig transport av varer og
tjenester i sentrum. Tilgjengelighet til havne- og godsterminaler må også ivaretas.
I dag er det generelt få fremkommelighetsproblemer i Buskerudbyen, men til tider er det
problemer med kø i rush på de mest trafikkbelastede punktene. Det betyr at nullvekst i
persontransport med bil er en forutsetning for at Buskerudbyen også i fremtiden skal kunne ha
god fremkommelighet for både bil og buss, og for at totalmobiliteten skal kunne opprettholdes.
God fremkommelighet for gjennomgangstrafikk på riksvegnettet må også sikres.
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By- og tettstedsutvikling
Det er behov for å følge opp og realisere arealpolitikken som er vedtatt i Buskerudbysamarbeidet. Dette for blant annet å sikre en kompakt arealutvikling som for innbyggere flest
gir kortere avstand til større sentra og store kollektivknutepunkt. En slik arealpolitikk innebærer
at næring, handel og boliger blir lokalisert på måter som styrker utviklingen av knutepunkter,
og som favoriserer sykling, gange og kollektivtransport. Fortetting og nyetablering i sentrum og
langs hovedårene vil også styrke grunnlaget for en effektiv jernbane.
En konsentrert arealutvikling vil redusere transportetterspørselen, endre reisevaner og samtidig
legge til rette for et styrket kollektivtilbud. Dermed vil dagens skjeve konkurranseforhold
mellom bil og buss kunne dreies i sistnevntes favør.

Et sikkert transportsystem
Sterk befolkningsvekst i kombinasjon med en reduksjon i biltrafikken vil medføre vekst i antall
syklende og gående. Dette vil utløse behov for økt trafikksikkerhet for disse trafikantgruppene.
Dette er også i samsvar med Nullvisjonen, som har som målsetting å redusere antall drepte og
hardt skadde i vegtrafikken.
Det vil også være nødvendig å sikre fremkommelighet for beredskaps- og utrykningsetatene i
alle deler av vegnettet. Dette krever blant annet at transportsystemet har gode
omkjøringsmuligheter.

Behov knyttet til trafikkens virkning på omgivelsene
Av hensyn til beboere i sentrumsnære områder og andre trafikkbelastede boligstrøk er det
behov for å dempe trafikkveksten. Med sterk befolkningsvekst vil det følge økt trafikkbelastning, om ikke avdempende tiltak blir satt inn. Konsekvenser av økt trafikkvekst vil blant
annet være økte støy- og støvplager, barrierevirkninger og redusert trivsel.
Det vil også være behov for å ivareta viktige naturområder, artsmangfold og økologiske
prosesser.

Oppsummering av behovsanalysen
Det er behov for nullvekst i persontransport med bil, både for å håndtere dagens trafikale
utfordringer og for å møte fremtidens behov. Nullvekst vil sikre et fremtidig effektivt,
miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem, som legger til rette for fortetting og kompakt
byutvikling. Således vil nullvekst gjøre det mulig å utvikle Buskerudbyen til en bærekraftig og
konkurransekraftig byregion. Nullvekst i persontransport med bil i Buskerudbyen samsvarer
også med det overordnede målet i NTP om «å utvikle et transportsystem som er sikkert,
fremmer verdiskapning og er omstilt til lavutslippssamfunnet».
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4. MÅL
Samfunnsmål
Hovedmålet i denne utredningen, slik det fremkommer i mandatet, er nullvekst for
persontransport med bil i Buskerudbyen. Dette nullvekstmålet er samtidig ett av tre vedtatte
hovedmål i Buskerudbyen.
Veksten i persontransporten skal i henhold til dette tas med gange, sykling og
kollektivtransport. Dette innebærer at trafikkarbeidet10 med personbil ikke skal øke i
byområdet, men ha samme nivå i 2030 som i 2016.
Situasjons- og behovsanalysen i de foregående kapitlene viser at nullvekst i persontransport
med bil er av vesentlig betydning når det gjelder å møte utfordringene som vil følge av den
kraftige befolkningsveksten Buskerudbyen vil få i årene som kommer.

Hovedmål i Buskerudbyen
I tillegg til har Buskerudbyen vedtatt to andre hovedmål, som vist i fig 26.
Målene for Buskerudbypakke 2 tar utgangspunkt i vedtatte mål for Areal- og transportplan
Buskerudbyen 2013–2023, tidligere arbeid med Buskerudbypakke 2 og nasjonale mål på
transportområdet. Målene er formulert som et overordnet mål og tre sidestilte hovedmål som
vist i figuren under:

Figur 26: Mål for Buskerudbypakke 2

Målstrukturen ivaretar mål om bedre fremkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og ønsket byog tettstedsutvikling.
Det er utarbeidet indikatorer for målene som grunnlag for å rapportere måloppnåelse i
fremtidige handlingsprogram for Buskerudbyen. Disse målene er foreslått å inngå også i en
eventuell fremtidig byvekstavtale med staten.

10

Følgende trafikkarbeid omfattes av nullvekstmålet: Trafikkarbeidet med personbil knyttet til reiser til/fra arbeid, i
tjeneste, til fritidsaktiviteter, handel-/servicereiser og andre private formål.
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5. MULIGE LØSNINGER
For å skape et best mulig kunnskapsgrunnlag om sammenhenger mellom ulike typer tiltak og
deres trafikale virkninger ble det gjennomført innledende studier av tiltakene og bomsystemet
vedtatt i Buskerudbypakke 2 (2016). Den viktigste hensikten med dette var å få bedre forståelse
av hvordan infrastrukturtiltak, bomsystem og andre virkemidler har potensial til å bidra til
nullvekst i persontransport med bil.
Resultater og vurderinger fra den innledende fasen av byutredningen er i stor grad basert på
transportmodellberegninger. I tillegg er det innhentet kunnskap fra en tiltakskatalog der
betydningen av ulike tiltak for transportomfanget med bil er forsøkt tallfestet
(www.tiltakskatalog.no). Effektene av ulike virkemidler vil imidlertid kunne variere, noe som har
sammenheng med ulike betingelser som befolkningssammensetning, arealbruk, eksisterende
kollektivtilbud, pris- og avgiftsnivå, mv. I det følgende er katalogen brukt som et supplement til
transportmodellberegningene for å beskrive det trafikkregulerende potensialet av ulike tiltak og
virkemidler.
For å skape et best mulig kunnskapsgrunnlag om sammenhenger mellom ulike typer tiltak og
deres trafikale virkninger ble det gjennomført innledende studier av tiltakene og bomsystemet
vedtatt i Buskerudbypakke 2 (2016). Den viktigste hensikten med dette var å få bedre forståelse
av hvordan infrastrukturtiltak, bomsystem og andre virkemidler har potensial til å bidra til
nullvekst i persontransport med bil. Resultater og erfaringer fra disse innledende studiene er
presentert nedenfor.

Trinnvis beregning av tiltak i
Buskerudbypakke 2
Det er gjennomført trinnvise beregninger som viser hvordan de ulike tiltakstypene i
Buskerudbypakke 2 (2016) vil kunne påvirke trafikkveksten. Transportmodellen, som er
benyttet til å gjøre beregningene, har utfordringer med å synliggjøre full effekt av kollektivtiltak
og tiltak for gående og syklende. Beregningene viser derfor først og fremst i hvilken retning
ulike typer tiltak virker, mer enn nøyaktig hvor sterkt de virker.
Forventet trafikkvekst for Buskerudbyområdet frem mot 2030 dersom det ikke gjennomføres
nye tiltak (Nullalternativ 203011) er beregnet til om lag 21,3 %. Denne trafikkveksten henger
sammen med en forventet kraftig vekst i antall innbyggere i byområdet, og økt aktivitet i
næringslivet (jfr. SSB-prognose).
Buskerudbypakke 2 er beregnet med de tiltak og det bomsystem som lå inne i den lokalpolitisk
vedtatte Buskerudbypakke 2 fra 2016. Beregningene for denne pakken viser en trafikkvekst på
ca. 3,3 % frem mot 2030. Dette er en sterkt begrenset trafikkvekst sammenlignet mot
Nullalternativ 2030.

11

Nullalternativ 2030: en situasjon der kun tiltak som er finansiert fram mot 2023 (første handlingsprogram-periode) er
inkludert.
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Bompenger er det virkemiddelet i Buskerudbypakke 2 som har klart sterkest innvirkning på
reduksjon i biltrafikken. Da Buskerudbypakke 2 ble beregnet uten bomsystemet, ble
trafikkveksten redusert med kun ett prosentpoeng sammenlignet med Nullalternativ 2030. Det
betyr at det ikke er mulig å nå nullvekstmålet uten bompenger eller annen form for
brukerbetaling.
Kollektiv- og sykkeltiltak bidrar i langt mindre grad til måloppnåelse. Fjernes disse tiltakene fra
pakken, øker beregnet trafikkvekst bare med snaue 2 prosentpoeng. Fjerner man tilfartsveiene
og Svelvikveien, faller trafikkveksten tilsvarende. Man kan altså grovt sett si at
infrastrukturtiltakene nuller hverandre ut, og at nettobidraget kommer fra bomstasjonene
alene.

Bom som trafikkregulerende virkemiddel
Siden Nasjonal transportplan ikke innfridde Buskerudbyens krav om full statlig finansiering av
nytt løp i E134 Strømsåstunnelen og rv. 282 Holmenbrua, ble det lokalt besluttet å justere
Buskerudbypakke 2. I dette lå det også et krav om å ta det vedtatte bomsystemet opp til ny
vurdering. I tidlig fase av byutredningen ble det derfor utformet og kjørt transportmodellberegninger for et bredt spekter av bomsystemer. Det er i disse innledende
virkningsberegningene forutsatt samme tiltaksportefølje som i Buskerudbypakke 2 fra 2016.
Beregnet trafikkvekst og inntektspotensial for de mange alternative varianter av bomsystemkonsepter som ble vurdert fremkommer i Vedleggsnotat: Alternative bomkonsept
Buskerudbypakke 2. I det påfølgende presenteres kun hovedfunn:

Generelt


Alle bomkonsept gir kraftig reduksjon i trafikkveksten. De drar dermed i riktig retning, både
når det gjelder målet om nullvekst i persontransport med bil og i forhold til andre lokalt
vedtatte hovedmål.

BBP2-bomsystem


Buskerudbypakke 2 (vedtatt 2016) med toveis innkreving ga i de innledende analysene en
beregnet vekst på 4,1 % i avtaleområdet. Enveisinnkreving gir noe høyere trafikkvekst, og
synes å være mindre gunstig for bypakkeområdet.
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Figur 27: Oversiktskart bommer Buskerudbypakke 2

Bommer på vedtatte nye
kommunegrenser fra 2020


Bommer på nylig vedtatte
kommunegrenser ga en beregnet
vekst på over 8 % i avtaleområdet,
og en enda kraftigere vekst i
Drammen. Det gir uakseptabel
måloppnåelse, høy trafikkvekst i
de mest trafikkbelastede
områdene i Buskerudbyen, samt
dårlig finansieringsgrunn.

Bommer på eksisterende
kommunegrenser


Se Figur 62, side 71 for bomkart.



Bommer på eksisterende
kommunegrenser gir en beregnet
vekst på 5,5 % i avtaleområdet.
Også dette bomkonseptet
medfører høyere vekst i Drammen
enn i avtaleområdet samlet. Det

Figur 28: Oversiktskart bommer på nye kommunegrenser

vil imidlertid være mulig å få til god måloppnåelse med noe høyere bomtakst.
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Bommer på eksisterende kommunegrenser kombinert med bynære
bomsnitt


Kart som viser ett av flere eksempler på bomkonsept med bynære bomsnitt er vist på side
69. Bomsystemer på eksisterende kommunegrenser, kombinert med mer bynære bommer
og felles timesregel, gir en beregnet vekst på mellom 4,3 % og 3 % i avtaleområdet.



Fellesnevneren for alle bomkonseptene med bynære bomsnitt er at de medfører lavere vekst
i de mest trafikkbelastede områdene av Drammen enn i avtaleområdet sett under ett.



Forskjellene disse bomkonseptene imellom er relativt små når det gjelder trafikkvekst i
avtaleområdet, sammenlignet med de store forskjellene i beregnet trafikkvekst for den mest
trafikkbelastede kommunen, Drammen.

Figur 29: Oversiktskart bommer sentrumsnære bomsnitt

Sentrumsnære bomsnitt rundt kommunesentra


Bomkonseptet Sentrumsringer, med bomsnitt rundt kommunesentra i Buskerudbyen, gir
lavere vekst i avtaleområdet enn bomsystemene med kombinasjonen
kommunegrensebommer og bynære bomsnitt i Drammen. Dette bomkonseptet kommer
dermed noe bedre ut målt opp mot nullvekst i persontransport med bil.



Det er beregnet tilnærmet nullvekst i Drammen, men på dette punktet gir flere av
bomkonseptene med bynære bommer i Drammen enda lavere vekst.



Dette bomkonseptet gir minst forskjeller mellom kommunene når det gjelder trafikkvekst.
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Bynære bomsnitt med flere timesregler

Figur 30: Oversiktskart bynære bomsnitt med flere timesregler:

Bynære bomsnitt med flere timesregler gir en reduksjon på nesten 1 % i avtaleområdet.
Kraftigst blir reduksjonen i Drammen på ca. 8%. Dette gir bedre måloppnåelse enn øvrige
bomsystemer som har vært vurdert.

Takst som trafikkregulerende virkemiddel
I innledende fase ble det gjennomført beregninger med økte bomtakster. Dette for å undersøke
nærmere hvilket potensial det ligger i takst som trafikkdempende virkemiddel. Resultatene
viser at man vil kunne nå nullvekstmålet med bomsystemet i Buskerudbypakke 2 (2016) dersom
man økte takstene med 50 %.

Oppsummerende vurderinger
Både bomkonsept Sentrumsringer og bomkonsept med bynære bommer har stort potensial når
det gjelder å oppnå nullvekst i persontransport med bil. Disse gir også svært god trafikal effekt
i sentrale byområder, der de trafikale og miljømessige utfordringer er størst.
Også bomsnitt på eksisterende kommunegrenser alene kan gi god virkning for byområdet
samlet, men da må takstene være noe høyere enn for bomkonsept med mer bynære bommer.
Dette alternativet vil imidlertid ikke gi like god trafikal virkning i Drammen, der
trafikkbelastning både er størst i dag og forventes å øke mest i årene som kommer.

Innledende trafikale beregninger av ulike parkeringsrestriksjoner
I innledende fase av byutredningen ble det utformet eksempler på ulike former for
parkeringstiltak. Dette ble gjort for å utforske tiltakenes potensial med hensyn til å redusere
trafikkvekst og nå nullvekst i persontransport med bil.
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Figur 31 viser grunnkretser i sentrum av
Drammen som inngår i ulike beregninger som
er gjort for å se på parkeringsrestriksjoner.
Grunnkretser markert med grønt tilhører indre
avgiftssone, mens grunnkretser markert med
rødt markerer ytre. Grunnkretser markert med
gult er soner som inngår i beregninger som er
gjennomført for å se på det trafikkdempende
potensialet som ligger i boligsoneutvidelse.
Grunnkrets 308 markert med kraftigere
grønnfarge tilhører indre avgiftssone, men har
også vært vurdert som aktuell sone for
beboerparkering.
Det er gjennomført fire ulike
parkeringsscenarioer:

Figur 31: Parkeringssoner i Drammen sentrum

Økte parkeringstakster
Første scenario innebærer 50 % økning av parkeringspriser i indre og ytre avgiftssone i
Drammen. I tillegg ser man for seg parkeringskostnad satt til 20 kroner pr. time og 100 kroner
pr. døgn for utvalgte grunnkretser i Mjøndalen, Hokksund, Lier og Kongsberg. Dette dreier seg
om grunnkretsene 6250401, 6250403 og 6250102 i Mjøndalen, 6240406 i Hokksund,
6260205 i Lier, samt 6040601 og 6040307 i Kongsberg.
Dette parkeringscenarioet gir en beregnet trafikkreduksjon i avtaleområdet på 0,4
prosentpoeng.

Økte parkeringstakster, utvidelse av avgiftsoner og boligsone- og
beboerparkering
Andre scenario inneholder samme endringer som det første, men her er indre avgiftssone i
Drammen utvidet med de tre grunnkretsene som opprinnelig ligger i ytre avgiftssone. Dette
innebærer økte takster i grunnkretsene 6020306 og 6020605. I tillegg er det innført
boligsone- og beboerparkering i grunnkretsene angitt i figur 10.1. Dette er implementert i
modellen ved å sette prisen for langtidsparkering svært høyt og andelen med gratis parkering
på arbeidsplassen til null.
Dette parkeringscenarioet, som kombinerer økte takster med utvidelse av indre avgiftssone og
boligsoneparkering, gir redusert trafikkvekst med 0,9 prosentpoeng.

Økte parkeringstakster og reduksjon i gratis arbeidsplassparkering
Tredje scenario inneholder samme endringer som det første, men her er også andelen som har
gratis parkering på arbeidsplassen redusert i de grunnkretser som ble berørt av takstendring i
første trinn. For grunnkretser i indre avgiftssone i Drammen er det lagt til grunn at maksimalt
10 % har gratis parkering på arbeidsplassen, mens 60 % i grunnkretser i ytre avgiftssone har en
slik gratisordning. Tilsvarende har maksimum 80 % i grunnkretsene i Mjøndalen, Hokksund,
Lier og Kongsberg gratis parkering på arbeidsplassen. De grunnkretser som opprinnelig har
lavere gratisandel enn det som er satt til maksimalt nivå er ikke endret.
Rapport Byutredning Buskerudbyen

Side 30 av 107

Dette scenarioet, der andelen som har gratis
parkering på arbeidsplassen er redusert, gir 1,8
prosentpoeng lavere trafikkvekst i avtaleområdet.

Samlede parkeringstiltak
Fjerde scenario inneholder alle parkeringstiltakene nevnt ovenfor, og gir en samlet nedgang
i trafikkveksten på 2,2 prosentpoeng.

Figur 32: Effekter av parkeringsrestriksjoner angitt
som endring i trafikkvekst personbil i
avtaleområdet. Endringer i prosentpoeng.

Supplerende studier av parkeringstiltak
Som et supplement til transportmodellberegningene har det blitt sett nærmere på erfaringstall
hentet fra tiltakskatalogen (www.tiltakskatalog.no). Nedenfor presenteres de mest aktuelle
funnene.
Parkeringsrestriksjoner påvirker transportmiddelvalget og kan redusere bilbruken. Tilgang til
parkeringsplass i
begge ender av en
reise påvirker
bilholdet og
bilbruken, og har
potensielt stor
betydning for valg
av
transportmiddel.
Parkeringstiltak er
et viktig
virkemiddel for å
begrense

Figur 33: Christiansen m.fl. 2016: Valg av transportmiddel til arbeid er avhengig av
mulighetene for å parkere Parkering – virkemidler og effekter. TØI rapport
1493/2016.

miljøbelastninger og avlaste veiene i rushperioder. Gjennom bevisst planlegging og regulering
kan parkeringspolitikken også skape mer trivelige og attraktive sentrums- og boområder.
Lengre avstand til p-plassen, avgifter, tidsbegrensning og regler for bruken av plassene er alle
virkemidler som kan bidra til å nå nullvekst i persontransport med bil. Mindre letekjøring og
fremmedparkering gir et bedre lokalmiljø.

Antall plasser
Begrenset tilgang til parkering både ved start- og målpunkt er effektivt for å redusere bilbruk.
Regulering av antall plasser har størst effekt.

Parkeringsavgift


Parkeringsavgift er et effektivt trafikkregulerende virkemiddel, men graden av virkning vil
avhenge av en rekke andre forhold som påvirker forholdet mellom bil og andre
transportmidler.
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Erfaringer fra andre byområdet viser at hvis det tar like lang tid å reise kollektivt som å
kjøre bil, er sannsynligheten for å reise kollektivt nesten 80 % hvis man også må betale for å
parkere, mot nær 40 % hvis parkeringen er gratis.

Parkeringstakst
En 10 prosent prisøkning forventes å gi mellom 1 og 4 prosent færre bilturer

Daglig versus månedlig betaling
Studier viser at daglig betaling gir lavere
bilførerandel enn månedlig betaling.
Timebetaling gir størst trafikkvekstdempende effekt (Figur 34).

Arbeidsreiser og
parkeringstilbud
Erfaringer fra andre byområder tilsier at
det er lavere bilførerandel på arbeidsreisen desto høyere avgiftsnivå.
Det er også en klar sammenheng
mellom tilgang på parkering ved

Figur 34: Transportmiddelfordeling på reiser til arbeid blant
bykommuneansatte som må betale P-avgift

arbeidsplassen og valg av transportmiddel. Hvis det er vanskelig å finne en
parkeringsplass, blir bilandelen av
transportbildet nesten halvert, sammenliknet med områder hvor det er lett å få
parkert (Figur 35).

Bo og parkere
Boligsone-/ beboerparkering
Innføring av boligsone-/
beboerparkering gir bedre tilgang til

Figur 35: Bilførerandel reiser til arbeid etter størrelse på avgift.
Norske bykommuner

parkering for dem som bor i sentrale byområder og er henvist til å parkere på gata. Erfaringstall
tilsier at én av fem i en boligsone vil la egen bil stå og velge andre transportmidler på daglige
reiser.

Parkering atskilt fra boligen
Økt avstand mellom bolig og parkeringsplass hindrer ikke at bilen brukes, men det reduserer
fordelen ved å bruke bilen sammenliknet med gange, sykling og kollektivtransport. Bilens
konkurransefortrinn i forhold til andre transportmidler blir svekket når den må parkeres lenger
unna boligen, noe som fører til at antall bilturer blir redusert.
Færre boligparkeringer vil også kunne frigjøre areal til andre formål. Redusert boligparkering vil
kunne gi færre avkjørsler, og dermed bidra til økt sikkerhet for fotgjengere og syklister.
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Sambruk av P-plasser
Sambruk av p-plasser vil begrense antall parkeringsplasser og utbyggingskostnader. Det vil
også kunne bety økt avstand til parkeringsplass, og dermed bidra til å endre konkurranseforholdet i favør av gange, sykkel- og kollektivtrafikk.

Frikjøp parkering
Frikjøp av parkering vil også kunne være et virkemiddel. Kommunen overtar da ansvaret for
utbyggingen av parkeringsplasser, og får muligheten til å sørge for at området har et
funksjonelt, men begrenset parkeringstilbud.

Parkeringsnormer
Parkeringsnormer er et trafikkreduserende virkemiddel som blant annet kan bidra til å skape
attraktive bymiljøer. Det forutsetter at normene sees i sammenheng med trafikkstrategier og
overordnet planlegging.

Annen styring av bilbruk
Vegprising - kilometerbasert trafikantbetaling
Vegprising innebærer at bilistene betaler en pris basert på hvor langt de kjører og når de kjører
– det vil si tids- og kilometerbasert trafikantbetaling. Det er foretatt en innledende beregning
av dette virkemiddelet for å se hvilken effekt dette vil kunne ha for bilister i fremtiden.

Figur 36: Endring i trafikkarbeid med vegprising

Det er antakelig teknologisk mulig å foreta innkreving via et GPS-basert registreringssystem av
kjøretøyene, men det er av personvernhensyn ikke tillatt i dag. Datatilsynet har likevel pekt på
at GPS-overvåkning av bilister kan være akseptabelt på visse vilkår. Dermed kan det bli aktuelt
å ta i bruk denne formen for brukerbetaling en gang i fremtiden.
En fordel med en kilometerbasert takst fremfor bompenger er at prisingen kan gjøres målrettet
inn mot geografi, tid på døgnet eller type kjøretøy.
I byutredningen er det gjort beregninger med kilometerbaserte takster. Taksten i beregningen
er på 1 kr/km utenfor rush og 2 kr/km i rush.
Beregningsresultatet viser at vegprising har stort potensial som trafikkregulerende virkemiddel,
og at det har god effekt på reduksjon av biltrafikken (Figur 36). Beregnet reduksjon er på
samme nivå som for de mest virkningsfulle bomalternativene som er utredet for avtaleområdet.

Kollektivtiltak som trafikkregulerende
virkemidler
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Kollektivtakst
10 prosent reduksjon i kollektivtakst forventes normalt å kunne gi 4 prosent økning i antall
kollektivreiser, men effekten blir liten hvis kollektivtilbudet er dårlig.
I justert Buskerudbypakke 2 er det i tiltakspakke 2, 3 og 4 foreslått satt av 160 millioner kr til å
redusere prisene for kollektivbillettene og lage nye, mer gunstige billettkonsepter for kundene.
I tiltakspakke 1 er beløpet foreslått økt til 250 millioner, noe som gir rom for ytterligere
forbedringer i billettilbudet.

Driftstiltak – økt frekvens
Økt kollektivfrekvens på 10 prosent forventes å gi 4,5 prosent økning i antall kollektivreiser.
I Justert Buskerudbypakke 2 er det foreslått satt av 2 290 millioner) kr i avtaleperioden til et
kraftig forbedret busstilbud. I forkant av innføring av bompenger skal busstilbudet på en rekke
viktige linjer i Buskerudbyen skal bli bedre, med opp til ca. 7 000 flere avganger hver uke – en
økning med 50 til 100 %. Det blir mindre ventetid og lettere å få plass om bord. Bussavgangene
vil øke både i rushtid, på kveldstid og i helgene. Tilbudet vil være markedstilpasset, med høyest
frekvens på de mest befolkningstette rutene. Utvidelsen skal, i større grad enn i dag, dekke i
hele byområdet hele uken.

Reisetid buss
10 prosent kortere reisetid kan gi mellom 4 og 6 prosent økning i antall kollektivreiser.
En rekke tiltak kan bidra til å redusere reisetiden for buss. Nedenfor er noen av de viktigste
presentert.
Aktuelle virkemidler for å styrke effekten av redusert reisetid er ekstra vintervedlikehold på
busstraseene, tiltak som gir redusert gangtid til og fra holdeplasser, restriktive tiltak overfor
personbiltrafikken og samordnet areal- og transportplanlegging.
E gn e k o ll ek ti vf e lt el le r k ol lek t ivg at e r
Kollektivfelt, altså oppmerkede felt forbeholdt busser og drosjer, er et mye brukt
fremkommelighetstiltak. Feltene skilles fra øvrige felt ved bruk av vegmerking og skilting. I
kryss må ofte kollektivfeltene oppheves for å tillate svingebevegelser for annen trafikk. På
grunn av fare for konfliktsituasjoner bør slike løsninger unngås.
S a mk jø rin gsf e lt
Samkjøringsfelt betyr at ett felt blir forbeholdt kollektivtransport og biler med minst én
passasjer. Feltene skilles fra øvrige felt ved bruk av vegmerking og skilting. Det må fremgå av
skiltingen hvor mange som må være i bilen for at bruk av sambruksfeltet skal være tillatt.
A t k o m s t r egu l er in g/ f o rk jø r sr egu l er in g , t ilf a rt sk on tr ol l og S ign a l pr io ri te ri n g
For å hindre at bussene må stoppe for trafikk fra sidegater vil det ofte være gunstig å gi
gater/veger med stor kollektivtrafikk forkjørsrett. I situasjoner hvor bussen må krysse eller
svinge inn på hovedveger, kan en løsning være å opprette egne påkjøringsløsninger for
kollektivtrafikken. Dette kan gjøres ved hjelp av skilting, eller ved etablering av bussgater.
På strekninger der det er vanskelig eller kostnadskrevende å etablere kollektivfelt, kan
tilfartskontroll brukes for å holde øvrig trafikk tilbake slik at avviklingen på den aktuelle
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strekningen blir akseptabel. Tilfartskontroll muliggjør en forflytning av køer, og behovet for
kollektivfelt kan på den måten flyttes ut av områder der etablering er vanskelig / kostbart.
For å gi bussene raskere grønt lys og bedre fremkommelighet, kan det brukes aktiv
signalprioritering.

Knutepunktutvikling
Knutepunkt muliggjør bytter i kollektivsystemet, og kan dermed gjøre større deler av byen
tilgjengelig for kollektivreisende. Bytter blir oppfattet som en ulempe for de reisende, men med
grep som universelt utformede holdeplasser med god standard, høy frekvens og god
fremkomst kan denne ulempen reduseres. Dette er spesielt viktig i bykjernen, der flest bytter
vil foregå. Høy standard på knutepunktene vil heve attraktiviteten av kollektivsystemet, og
trolig øke andelen kollektivreisende. Det er imidlertid ikke i dag mulig å tallfeste nytten av en
slik standardheving.
I justert Buskerudbypakke 2 skal kollektivknutepunktene i Hokksund, Mjøndalen og på
Lierstranda oppgraderes. Dette vil gi gode, helhetlige løsninger, som legger bedre til rette for
overgang fra tog til andre transportmidler. 260 millioner kroner er foreslått avsatt til dette
tiltaket.

Innfartsparkering
Formålet med innfartsparkering er å legge til rette for dem som av ulike grunner må benytte bil
som mate- eller tilbringertransport til en stasjon eller holdeplass. Dette skal gjøre det enklere
og mer attraktivt å benytte kollektivtransport for den videre reisen mot målet.
For at innfartsparkeringen skal bli brukt, er det viktig at den har et godt kollektivtilbud og kort
avstand til holdeplassen. I tillegg er det viktig med tilstrekkelig kapasitet og beliggenhet ved
den aktuelle reisevegen. Innfartsparkering bør kombineres med tiltak som gjør det
vanskeligere, dyrere eller mindre effektivt å bruke bilen.
I justert Buskerudbypakke 2 skal det etableres flere innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil
ved flere stasjoner, blant annet Mjøndalen og Drammen, og ved bussholdeplasser i alle de fire
kommunene som inngår i bypakken. Det er foreslått avsatt av 370 millioner kroner til disse
tiltakene.

Ny holdeplasstruktur og utforming
I justert Buskerudbypakke 2 er 220 millioner kr foreslått avsatt til tiltak på holdeplasser og
andre infrastrukturtiltak for buss. Etablering av høystandard holdeplasser og lehus med skilt
som viser kommende avganger i sanntid blir høyt verdsett av kollektivtrafikantene.
Riktig lokalisering av holdeplasser i forhold til boligområder, arbeidsplasser, skoler og andre
viktige målpunkter har stor betydning. Imidlertid må ikke holdeplassene legges med så korte
mellomrom at reisetiden med buss på grunn av mange stopp blir lite konkurransedyktig med
biltransport.
For å oppnå høyest mulig gjennomsnittshastighet for bussen er den optimale avstanden
mellom holdeplassene på hovedruter i byområder 600-800 meter. Dette kombinerer lavest
mulige kostnader med akseptabel gangavstand for trafikantene.
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Større fremkommelighetstiltak for buss
Rosenkrantzgata
Rosenkrantzgata er Buskerudbyens viktigste kollektivåre. Den har i dag redusert
fremkommelighet i rush. Om lag 3/4 av biltrafikken som kommer inn Rosenkrantzgata har
målpunkt i sentrale deler av Drammen. Det går ca. 500 busser i døgnet, og antallet vil øke når
planlagt forsterket busstilbud blir igangsatt.
F u ll t p ro s j ek t
For å sikre effektiv kollektivtransport til og fra Drammen sentrum, med varige og robuste
løsninger, er ombygging av Rosenkrantzgata, med ny teknisk infrastruktur og
overvannshåndtering, et mulig tiltak. Øvrige trafikantgrupper vil etter en ombygging få et
attraktivt og sikkert tilbud langsmed og på tvers av strekningen. Ved å omdisponere to felt til
kollektivfelt kan man sikre uhindret fremkommelighet for busser. Formålet med dette vil være å
overføre reiser fra personbil til kollektivtransport.
Dette er et ikke-prioritert tiltak i justert Buskerudbypakke 2, noe som vil si at tiltaket kan tas
opp til ny vurdering i bypakke-perioden. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2 600 millioner
kroner.
R e d u se rt p ro s je k t
Foreløpige trafikkmodellberegninger viser at innføring av bommer på kommunegrensen mellom
Drammen og Nedre Eiker vil redusere biltrafikken med 20-25 %. Dette vil gi bedre
fremkommelighet både for buss og bil. Effekten er ventet å vare i flere år. Siden busstilbudet
blir forsterket, vil kollektivtilbudet fremstå som et mer attraktivt alternativ enn hva det er i dag.
Sammen med øvrige tiltak i Buskerudbyen og en kompakt arealutvikling er det ventet at dette
vil gjøre det mulig å nå nullvekst i persontransport med bil. Det betyr i så fall at vegtrafikken
ikke vil nå dagens nivå igjen før i 2030. Et bomsystem med bynære bommer i Drammen vil gi
ytterligere trafikkreduksjon nærmere sentrum.
Sikring av god fremkommelighet for kollektivtrafikken vil være viktig. Dynamisk trafikkstyring i
rush, samkjøringsfelt eller separate kollektivfelt er aktuelle tiltak. De kan innføres i faser, og må
sees i sammenheng med planlegging av en eventuell senere full ombygging av
Rosenkrantzgata.
I justert Buskerudbypakke 2 inngår dette prosjektet i tiltakspakke 1,2 og 4 og det er foreslått å
sette av 500 mill. kr i hver pakke.

Ny Mjøndalsbru
Prosjektet består i å bygge ny bru mellom Mjøndalen og Krokstadelva. Sammen med
eksisterende bru skal den sikre god fremkommelighet for gående, syklende og
kollektivtransport.
Det er gjennomført en mulighetsstudie for tiltaket. Store kostnadsforskjeller, avhengig av
hvilken løsning for bru som velges, har fremkommet i en forenklet kostnadsvurdering som er
gjennomført. Prosjektet er prioritert med 500 millioner kr i tiltakspakkene 1, 3 og 4. Det er
behov for å få frem bedre beslutningsgrunnlag ved å utrede mulige alternative løsninger,
kostnader og effekter. Planen må sees i sammenheng med andre planarbeider i området, bl.a.
sentrumsplan for Mjøndalen.
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Ny Landfalløybru
I Administrativt forslag til justert Buskerudbypakke 2 er det i to av tiltakspakkene foreslått satt
av 500 millioner kr til ny Landfalløybru. Den er tenkt å ha ett bilfelt i hver retning. Flytoget skal
etter hvert ha avganger fra Gulskogen stasjon. Det vil være aktuelt å legge om flere bussruter
for å oppnå god korrespondanse med togene, noe som i sin tur vil gi økt behov for å sikre
bussene god fremkommelighet.
Ny Landfalløybru legger til rette for knutepunktutvikling, og vil i kombinasjon med
kollektivprioritering i Baker Thoens allé og Professor Smiths allé også bygge opp under
kompakt byutvikling på Sundland.

Figur 37: Stiplet grønn linje viser tiltakene Ny Landfalløybru og Baker Thoens Allé

Baker Thoens allé (inkludert undergang jernbane)
Prosjektet i Baker Thoens allé bør sees i sammenheng med ny Landfalløybru og bedre
tverrforbindelse mellom Rosenkrantzgata og Gulskogen, som er omtalt ovenfor. Baker Thoenprosjektet omfatter utvidelse av eksisterende kulvert under jernbanen ved Gulskogen, med
egne bussfelt. Det gir store besparelser å gjennomføre prosjektet samtidig med
jernbaneutbyggingen. Sett sammen med Landfalløybru og flytogavganger fra Gulskogen stasjon
vil tiltaket styrke kollektivknutepunktet og bygge opp under planlagt byutvikling på Gulskogen.
Det er i justert Buskerudbypakke foreslått satt av 250 mill. kroner som bidrag til dette tiltaket.

Mindre fremkommelighetstiltak for buss
Strekninger med mindre fremkommelighetstiltak for buss er:

- Brakerøya og sykehuset, foreslått avsatt av 90 mill. kr fra Buskerudbypakke 2 som bidrag
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- Hagatjernveien (Nedre Eiker), foreslått avsatt av 90 mill. kr fra Buskerudbypakke 2 som
bidrag
- Hauges gate (bussprioritering Bragernes torg-Fylkeshuset), foreslått avsatt 30 mill. kr i
justert Buskerudbypakke 2
- Travbanen-Mjøndalen (bussprioritering i kryss), foreslått avsatt 100 mill. kr i justert
Buskerudbypakke 2
- Engene (bussprioritering Bragernes torg-Brakerøya), foreslått avsatt 30 mill. kr i justert
Buskerudbypakke 2
- Hans Hansens vei (fremkommelighetstiltak buss), foreslått avsatt 20 mill. kr i justert
Buskerudbypakke 2
Alle tiltakene i listen har til hensikt å bidra til bedre og raskere fremkommelighet, for bedre å
sette bussene i stand til å konkurrere med bilene om de reisende. I listen ovenfor inngår i
tillegg tilrettelegging for gående og syklende i de to første prosjektene.

Sanntidsinformasjon, billettsystem, informasjon og signalprioritering
Det er i justert Buskerudbypakke 2 foreslått å sett av inn 130 millioner kr til bedre informasjon
til trafikantene, enklere billettsystem og signalprioritering. I sum vil dette gi et bedre, enklere
og raskere kollektivtilbud.
Videreutvikling av sanntidsinformasjon og reiseplanleggere på nett gir kollektivtrafikantene
større muligheter til planlegging og gjennomføring av reiser, foruten at det blir enklere å
tilpasse reisen dersom uforutsette hendelser og større avvik oppstår.
Basert på bussens posisjon og informasjon om forsinkelser kan sanntidssystemet også brukes
til å gi bussen bedre fremkommelighet gjennom lyskryss.
Det er også planlagt å forbedre annen informasjon på nettsider og på holdeplasser og
knutepunkt, noe som vil gjøre det enklere å finne frem i kollektivtilbudet, ikke minst for dem
som sjelden reiser. Et enklere billettsystem vil redusere tiden som går med til billettering på
holdeplassene, og være et bidrag til å korte ned reisetiden, ved siden av at det vil bygge ned
noen barrierer mot å reise kollektivt.

Virkemidler og infrastrukturtiltak for gående
og syklende
Sykkeltiltak
Sammenhengende sykkelvegnett
Et sammenhengende sykkelvegnett har potensial for å overføre 33 % av bilreiser under 5 km til
sykkel. Potensialet for økt sykling er størst i byer og tettsteder, Derfor er det viktigst å få
etablert et hovedsykkelvegnett i slike områder.
Løpende drift og vedlikehold, sykkelparkering, arbeidsgivertiltak og fordelsordninger,
trafikkregler som støtter sykling, arbeid med holdningsendringer og tilrettelegging for bruk av
elsykler er alle elementer som bør kombineres med et sammenhengende sykkelvegnett.
Samtidig bør det bli vanskeligere, dyrere eller mindre effektivt å bruke bil.
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I Buskerudbyen må det utarbeides gatebruksplaner, for å avklare prioritering av ulike
trafikantgrupper i sentrumsgater. Sykkelgater kan bidra til at flere velger å sykle og at færre
kjører bil gjennom gaten. Sykling vil oppleves som mer trygt, og sykkelgater er sikrere enn en
vanlige bygater med blandet trafikk. Ser man på transportkapasiteten i vegsystemet, er sykling
7-10 ganger så arealeffektivt som bil.

Sykkelekspressveg
En sykkelekspressveg er en høystandard, sammenhengende sykkelveg forbeholdt syklister,
tilrettelagt for rask og direkte sykling over lengre avstander. Tiltaket har en positiv effekt for
syklistene i form av raskere og bedre fremkommelighet, sikkerhet, trygghet og komfort, noe
som kan få flere til å velge sykkelen på arbeidsreiser mellom 5 og 20 km.
I handlingsprogrammet til NTP 2018-2029 er sykkelekspressveg på strekningen MjøndalenDrammen sentrum omtalt som et mulig tiltak i en byvekstavtale. Statens vegvesen har
utarbeidet en mulighetsstudie av trasé og standard for hovedsykkelrute. Den anbefaler å legge
ruten på sørsiden av Drammenselva langs jernbanen. Sykkelekpresstandard er mulig på
strekningen Sundland-Miletjern. Valg av trasé og standard vil være avhengig av hva som vedtas
for jernbanens dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund.
I justert forslag til Buskerudbypakke 2 er det foreslått avsatt 230 millioner kroner i tiltakspakke
1 og 400 millioner i tiltakspakkene 2, 3 og 4 til sykkelekspressveg Mjøndalen – Drammen.

Nye sykkelbruer over Drammenselva
Attraktive muligheter for å krysse elva blir vurdert til å være blant de beste tiltakene man kan
gjøre for å øke andelen gående og syklende i Drammen.
Brutiltakene under er med i porteføljen i justert Buskerudbypakke 2, men er foreløpig ikke
prioritert i noen av tiltakspakkene. Det er foreslått avsatt 100 mill. kroner til hver bru.
N y gan g/ s yk k el bru m e l lo m H ol m en o g By b ru a
Nedstrøms for Bybrua er det i dag kun én ganske lang og lite attraktiv kryssingsmulighet for
gående og syklende over Holmenbrua, Holmen og Strømsøbrua. Ei ny kortere bru for gående og
syklende vil binde bydelene Strømsø og Bragernes bedre sammen. Det vil bedre
tilgjengeligheten både til Drammen stasjon og andre byutviklingsområder i nærheten.
N y gan g - og s yk k el br u H ol m en n ok k en - Str ø m s ø
Dagens Holmenbru og Strømsøbru er dårlig tilrettelagt for gåing og sykling. Når sykehuset står
ferdig på Brakerøya, vil denne forbindelsen bli enda viktigere enn i dag. Statens vegvesen
planlegger ny Holmenbru med tosidig sykkelvei med fortau. For å få et sammenhengende og
sikkert tilbud på hele strekningen, er det behov for ny bru for gående og syklende parallelt med
Strømsøbrua.

Sykkelparkering
Sykkelparkering bidrar til at flere sykler til og fra daglige gjøremål. Sikker og god tilgjengelig
sykkelparkering er viktig for valg av sykkel fremfor bil på korte turer, men også i kombinasjon
med kollektivtrafikk på lengre reiser. Den ideelle sykkelparkeringen ligger så nær reisemålet
som mulig, og så tett som mulig opp mot syklistens rute til målet. Sykkelparkering bør være en
del av et sammenhengende sykkelnett.

Rapport Byutredning Buskerudbyen

Side 39 av 107

Innfartsparkering for syklende
Formålet med innfartsparkering for syklende er å forbedre muligheten for kombinasjonsreiser
og dermed styrke samholdet mellom kollektiv- og sykkeltrafikken.
Tiltak som bør kombineres med innfartsparkering for syklende er å gjøre kollektivtrafikken
attraktiv med fremkommelighetstiltak, utvikling av rutetilbud og ulike taksttiltak. I tillegg bør
innfartsparkering for syklende kombineres med tiltak som gjør det dyrere og mindre attraktivt å
bruke privatbil.

Drift og vedlikehold
Et godt vedlikeholdt sykkelnett forbedrer syklistenes sikkerhet, trygghet og fremkommelighet,
og bidrar til å fremme sykkelbruken.
I justert Buskerudbypakke 2 er det avsatt 60 millioner kr til styrket drift av sykkelnettet i alle
kommuner.

Gange
Det er satt av i overkant av 200 millioner kr i alle tiltakspakkene til tiltak som gjør gange mer
attraktivt i alle kommunene. Målet er bedre utforming av trafikkanlegg og fysiske omgivelser.
I Buskerudbyen er det utarbeidet en gåstrategi for tilrettelegging for gående. Her blir det lagt
vekt på forbedringer i prioriterte utviklingsområder, i tråd med Areal- og transportplanen for
Buskerudbyen 2013–23. Forbedringene kan være fortau, snarveier, gangveier eller andre tiltak
som kan fremme gange i områder inn mot viktige målpunkt som stasjoner, handelsområder,
idrettsanlegg og skoler.
Et sammenhengende gangvegnett vil kunne forbedre fotgjengernes sikkerhet, trygghet,
fremkommelighet og tilgjengelighet, og dermed medvirke til å få flere til å gå og bruke
kollektivtrafikken fremfor bil. Investeringer i tiltak for gående vil også kunne ha positiv
helseeffekt, bidra til å skape en mer levende by, forbedre bymiljøer og skåne miljøet med
hensyn til lokalforurensning, støy og klima.
Tiltak som bør kombineres med et sammenhengende gangvegnett er trafikksikkerhetstiltak,
vinterdrift og vedlikehold, universell utforming og arbeid med holdningsendringer. I tillegg bør
gåtiltakene kombineres med tiltak som gjør det vanskeligere, dyrere eller mindre effektivt å
bruke bil.
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Arealbruk
Ansvaret for areal- og transportpolitikken er fordelt på flere parter. Kommunene har ansvar for

Figur 38: Bilder tatt ved Nedre Strandgate nedenfor Bybrua. Bildet til venstre er fra 1970-tallet (foto Drammens
Tidende). Bildet til høyre er fra sommeren 2017.

arealplaner, tettstedsutvikling og parkeringspolitikk. Fylkeskommunen har ansvaret for
kollektivtransport og fylkesveger, staten for riksveger og jernbane.
Gjennom Buskerudbysamarbeidet samordner staten, fylkeskommunen og kommunene
Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg alle sine virkemidler for en bærekraftig
og konkurransekraftig utvikling i en felles bolig-, service- og arbeidsmarkedsregion.
For å unngå kø, kork og kaos på vegnettet og styrke kollektivtilbudet, må man tenke helhetlig
på arealutvikling og transport, og gjøre det mer attraktivt å gå og sykle. Partene i
Buskerudbysamarbeidet gjør dette blant annet gjennom arbeidet som har ledet frem til Arealog transportplan Buskerudbyen 2013–23, og gjennom bypakkearbeidet.
Erfaringer fra arbeidet med «Vegpakke Drammen» fra 90-tallet viser at langsiktig arbeid gir
resultater. Omlegging av E134 utenom sentrum, og oppgradering av gater og byrom, har
bidratt til en positiv byutvikling og redusert miljøulemper fra trafikken.

Felles areal- og transportplan
For Buskerudbyen er det er utarbeidet en felles areal- og transportplan, som er vedtatt av alle
fem kommunene i Buskerudbysamarbeidet, og senere stadfestet av fylkestinget (2013). Arealog transportplanen bygger opp under den overordnede målsetningen om at Buskerudbyen skal
utvikles til en bærekraftig og konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse.
Planen definerer fire hovedmål:

1.
2.
3.
4.

Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig.
Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere.
Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner.
Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner.
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I Areal- og transportplan Buskerudbyen
2013-23 er det også
definert hvilke deler av
byområdet som er
prioriterte utviklingsområder (Figur 39).
Innenfor det
geografiske området
som Buskerudbypakke
2 omfatter (LierHokksund), gjelder
dette Lierstranda,

Figur 39: Prioriterte utviklingsområder i bypakkeområdet i Areal- og transportplan
Buskerudbyen 2013–23

sentrale deler av

Drammen (det vil si områder langs Drammenselva mellom Brakerøya i øst og Gulskogen i vest),
Mjøndalen (inkludert sentrumsområdet i Krokstadelva) og Hokksund. I planen er det satt mål
for vekstandel (boliger og arbeidsplasser) i de prioriterte utviklingsområdene:
«Så mye som mulig og så raskt som mulig: Etablering av nye boliger og arbeidsplasser
skal skje innenfor planens prioriterte utviklingsområder».
P ro s j ek te r m ed po t en si al ti l å o p ph ev e r e k k ef ø lg e b es t e m m els e r
Enkelte vegprosjekter vil kunne oppheve rekkefølgebestemmelser i kommunenes arealplaner.
Det vil muliggjøre større boligutbygging utenfor prioriterte områder. Dersom disse områdene
blir bygd ut, vil måloppnåelse med hensyn til reisevaner og trafikkarbeid kunne bli lavere enn
om tilsvarende antall boliger blir realisert innenfor de prioriterte utviklingsområdene.
Vegprosjektene som vil kunne muliggjøre større boligbygging utenfor prioriterte utviklingsområder:


Ny Svelvikvei: Nødvendig for å realisere utbygging av boligområder på Knive/Lolland i
Drammen.



Ny vegforbindelse til Konnerud: Nødvendig for kunne realisere nye større boligfelt på
Konnerud.



Ny Svelvikvei/opprusting av strekningen Solumstrand-Rundtom: Nødvendig for å kunne
realisere full utbygging på Nøsted/Glassverket i Drammen.



Hagatjernveien: Nødvendig for å kunne realisere videre boligutbygging i Åsen, i Nedre
Eiker kommune.

I delkapittel 5.10 Potensielle virkninger av større vegtiltak, (side 47) er disse vegprosjektene
omtalt videre.
Reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 for Buskerudbyen viser at bosatte i områder med større
avstand til viktige målpunkt i byområdet, som Knive/Lolland, Nøstet/Glassverket, Konnerud og
Åsen, har høyere grad av bilhold enn bosatte i mer sentrumsnære områder. Utbygging i disse
områdene kan medføre høyere andel bilbruk og mindre andel gåing og sykling enn om veksten
kommer innenfor de prioriterte utviklingsområdene.
B e t yd n in g en a v en k o m p ak t ar ea lu tv ik l in g s o m s a m sv ar er m ed A r ea l - o g
t ra n s p or t pla n Bu sk e ru d b ye n 2 0 1 3 - 2 3 .
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I de fleste beregninger av Buskerudbypakke 2 for analyseåret 2030 er det lagt til grunn at
befolkningsutviklingen fordeles i henhold til SSBs prognoser for befolkningsutvikling. Dette er i
samsvar med gjeldende føringer for transportmodellberegninger. For å bedre presisjonsnivået
er det kun gjort marginale justeringer i fordelingen av veksten innad i den enkelte kommune.

Reduksjon i trafikkveksten
For å utforske hvilket trafikkdempende potensial som er knyttet til arealpolitikk, er det er utført
tilleggsberegninger med basis i Buskerudbyens vedtatte areal- og transportplan og Buskerudbypakke 2 med vedtatte bomsystem (2016). Analyseresultatene viser hvordan trafikkveksten vil
bli dersom kommunene styrer etter vedtatt arealpolitikk. Befolkningsveksten vil da i stor grad
skje innenfor vedtatte, prioriterte utviklingsområder. I analysene ble trafikkveksten (kjtkm) i
referansearealscenarioet beregnet til 4,5 %, mens tilsvarende vekst for scenarioet med
Buskerudbyens areal- og transportplan var 3 %. Arealutvikling i samsvar med vedtatt areal- og
transportplan gir altså 1,5 % bedre måloppnåelse enn referansealternativet.
T o t al m o bi li te t en o p pr e tth o ld e s
Resultatene viser
også at selv om
trafikkarbeidet i
avtaleområdet
endres vesentlig
med mer kompakt
arealutvikling, så
vil om lag samme
antall turer bli
foretatt totalt. Det
indikerer at

Figur 40: Beregnet turproduksjon (YDT) for Buskerudbyen med prosentvis endring ved
arealscenariene Justert SSB og Areal- og transportplan Buskerudbyen

totalmobiliteten
opprettholdes (Figur 40).

Videre fremkom at antall bilfører-, bilpassasjerer- og kollektivturer endres marginalt. Den
største relative endringen finner man for antall turer til fots. Antall sykkelturer øker også noe.
Dette viser at økt fortetning gir flere gang- og sykkelturer.
Det blir også endringer i transportarbeidet for de ulike trafikantgrupper.
Trafikkarbeidet for bil faller med 0.9 %. Dette innebærer at regional plan gir noe færre
bilførerturer, men at nedgangen i trafikkarbeid i hovedsak skyldes kortere bilturer.
For de øvrige transportformene gir regional plan økning i antall turer. Den relative økningen i
antall turer er større enn økningen i transportarbeid. Fortetting gir altså flere, men kortere
turer, fordi folk bor nærmere de attraktive reisemålene. Dette kommer tydelig til uttrykk i
resultatene for sykkel, som viser nedgang i transportarbeid til tross for at antall sykkelturer
øker.

Teknologi
Nye teknologiske løsninger får stor betydning for transportsektoren i tiden fremover.
Utviklingen skjer raskt, og nye teknologiske løsninger vil prege transportsystemet vårt i nær
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fremtid. Teknologisk utvikling vil i større grad bli håndtert i arbeidet frem mot Nasjonal
Transportplan (2022-33). To utredninger er utarbeidet på vegne av transportetatene, en fra TØI
og en fra SINTEF. Begge rapportene tar for seg teknologisk utvikling/ -trender.
I rapporten «Teknologitrender som påvirker transportsektoren» har Sintef gjennomgått flere
teknologitrender som vil påvirke transportsektoren, for eksempel robotikk og automatisering,
Tingenes internett, Mobility as a Service (MaaS), virtuell og forsterket virkelighet, bruk av data,
smarte byer og 3D-printing. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvor raskt utviklingen
vil skje eller nøyaktig hva som kommer, og hvordan dette vil påvirke måten man reiser på.
Teknologisk utvikling kan ha innvirkning på mobilitet og valg av transportmiddel på flere
måter:


Informasjonsteknologien vil gjøre det enklere å velge det transportalternativet eller den
ruten som til enhver tid passer best



Selvkjørende personbiler kan gjøre det mer komfortabelt å bruke bil, og vil åpne for
bilbruk blant nye brukergrupper som i dag ikke har førerkort



Selvkjørende busser kan bli et supplement til øvrig kollektivtransport i delområder, og
dermed øke kollektivtransportens tilgjengelighet



Større fleksibilitet i bruken av ulike kjøretøy kan bety at samkjøring blir mer attraktiv



Økt tilgang til informasjon kan gi oss bedre grunnlag for planlegging, tiltak og tilbud

Teknologisk utvikling kan bidra til å påvirke måloppnåelse ved at de nye løsningene kan endre
betingelsene for bruk av ulike transportformer. Denne utviklingen kan dermed bidra til å
påvirke hvilke virkemidler som er hensiktsmessige å anvende for å oppnå nullvekst i
persontransport med bil. Transportøkonomisk institutt (TØI) fremhever tre nye trender som
forventes å ha betydning for bruken av personbil: Delingsmobilitet, automatiserte kjøretøy og
Mobility as a Service (MaaS):


Delingsmobilitet innebærer at kjøretøy deles mellom trafikantene, enten i form av
tradisjonell bildeling fra bilflåte eller mellom personer, eller i form av samkjøring eller
skyssoperatører. Ny teknologi kan gi redusert bilbruk fordi informasjonstilgangen og
muligheten til å skreddersy delingstjenester stadig forbedres ved hjelp av nye
teknologiske løsninger. Samtidig kan økt delingsmobilitet bety enklere biltilgang for
trafikantgrupper som ikke har egen bil.



Automatiserte kjøretøy innebærer at kjøretøyet er i stand til å kjøre uten menneskelig
assistanse. Slike kjøretøy øker fleksibiliteten for brukerne. Det kan redusere bilbruken,
ved at bildeling blir gjort mer attraktiv. Men automatiserte kjøretøy kan også gi økt
etterspørsel etter individuell transport, fordi de blir tilgjengelige for nye
markedssegmenter.



Mobility as a Service (MaaS) er en kombinasjon av offentlige og private
transporttjenester innenfor et geografisk område. Løsningen tilbyr valg av ulike
helhetlig reiseløsninger, betalt som én reise, fra start til mål. MaaS kan redusere
bilbruken, fordi konseptet gjør bytte mellom ulike transportformer enklere og mer
forutsigbart.

Det er imidlertid ikke entydig hvilke effekter ulike teknologiske løsninger vil ha på
trafikkarbeidet. Nedenfor oppsummeres TØIs vurdering av de ulike trendenes innvirkning på
transportmiddelvalget.
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Forventet

Trender

effekt på
bilbruken1

Delingsmobilitet
Øker tilgjengeligheten til bilbasert transport for ikke-bilister. Kan dermed bidra til økt
bruk av bilbasert transport for disse trafikantene. Samtidig blir eierskap og
kjøretøykilometer med bil redusert for bilister som benytter bildeling. Dette kan påvirke

+/-

transportmiddelfordelingen, men nettoeffekten er usikker.
Kan innrettes som matetilbud til eksisterende kollektivtransport, og dermed bygge opp
under dette tilbudet. Kan samtidig også være en konkurrent til kollektivtransport.

+/–

Gir økt kapasitetsutnyttelse per bil, ved at samkjøring fører til redusert trafikkarbeid.
Kan gi økt etterspørsel fra øvrige bilister, gjennom frigjort kapasitet på vegnettet, og
undertrykket etterspørsel?
Bildeling med autonome selvkjørende biler vil kunne bidra til økt etterspørsel etter
drosjelignende tjenester, ettersom kostnadene reduseres betraktelig.

–
+
+

Høyere variable kostnader ved bruk bidrar til redusert etterspørsel sammenlignet med

–

privatbil.
Automatiserte kjøretøy
Kan bidra til en økning i trafikkarbeidet med bil, som følge av at ulempene ved å kjøre
bil reduseres. Dette gjelder spesielt ved private automatiserte kjøretøy, men vil også for
gjelde delingskjøretøy. Delingsmobilitetsløsninger kan konkurrere direkte med

+

kollektivtransport, og gi biltilgang for tidligere ikke-brukere av bilbasert transport.
Kan på den andre siden bidra til reduksjon i antall kjøretøykilometer, dersom løsninger

–

støtter opp under kollektivtransport (se MaaS).
De største effektene ligger trolig lengre frem enn 2030, ettersom det tar relativt lang
tid å skifte ut bilparken. Sammenkobling av automatiserte kjøretøy er derfor ikke tillagt
vekt i denne rapporten
Kan gi økt andel tomkjøring, som følge av relokalisering mellom turer og lengre

+/–
+

avstander til parkeringsplasser.
Kan føre til mer spredt bosetning ved at folk godtar lengre reisevei til arbeid som følge
av lavere reisekostnader.

+

Mobility as a Service (MaaS)
Potensial for reduksjon av trafikkarbeidet for bil som følge av overføring av
privatbilister til MaaS. Effektene på nåværende tidspunkt er usikre, men simuleringer
peker i retning av mindre trafikkarbeid for personbil.
1)

– = redusert trafikkarbeid
+ = økt trafikkarbeid
+/– = kan både øke og redusere trafikkarbeidet
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–

Regulering og styring har innvirkning på hvordan nye teknologiske
løsninger påvirker bilbruken
Regulering og styring kan til en viss grad innflytelse på hvordan teknologiske trender påvirker
bilbruken. Ett eksempel på dette kan være at bruken av automatiserte kjøretøy reguleres ved
hjelp av prismekanismer som gir insentiv til samkjøring og mateløsninger til kollektivsystemet.
Et annet eksempel kan være at en ved hjelp av geofencing begrenser antallet kjøretøy innenfor
en sentrumssone, eller priser bilbruken høyt i en sone i rushtider. Politikkutformingen kan
dermed direkte bidra til å påvirke oppfyllelsen av nullvekst i persontransport med bil.

Videre arbeid for å få et bedre beslutningsgrunnlag
Etatene gjennomfører en rekke piloter sammen med ulike samarbeidsparter. Blant annet
gjennomføres en pilot som tester smarte tilbringertjenester. Målet her er å gi grunnlag for
anbefalinger av hva som skal til for å kunne implementere smarte tilbringertjenester i Norge.
Hvordan teknologi kan bidra til nullvekstmål og økt mobilitet videreføres i trinn 2 av
byutredningsarbeidet. Dette arbeidet vil gi et bedre grunnlag for å svare på hvilken innvirkning
nye teknologiske løsninger kan ha, både på tidspunkt for gjennomføring og på effekter av
tiltak.

Holdningsskapende arbeid
Holdningsskapende arbeid iverksettes for å motivere folk til over tid å endre adferd.
Informasjon og påvirkning av holdninger og ansvarsfølelse overfor fellesskapet er noen av
elementene som brukes i arbeidet. Det må utarbeides konkrete prosjekter rettet mot spesifikke
målgrupper for å kartlegge kostnader og effekter av tiltakene. I tabellen under gjennomgås
noen eksempler på tiltak og effekter av holdningsskapende arbeid.

Figur 41: Tiltak og effekter av holdningsskapende arbeid
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Flere studier og rapporter fremhever betydningen av å se holdningsskapende arbeid og
mobilitetspåvirkning som et helhetlig arbeid (APTA, 2016, CICERO, 2012). Best effekt av så vel
tiltak som ressursbruk kan oppnås ved målrettet samordning og spissing av tiltak og budskap.

Potensielle virkninger av større vegtiltak
Faste bypakketiltak med NTP-føringer
Rv. 282 Holmenbrua
Planleggingen av rv. 282 Holmen bru bygger på behovet for å erstatte dagens bru med en bru
som tilfredsstiller dagens dimensjoneringskrav. Dagens tofelts bru er i dårlig stand og
klassifisering utløper 07.07.2021. Den erstattes med ny firefelts bru med tosidig tilbud for
gående og syklende.
Prosjektet vil gjøre det mulig å
opprettholde ringvegsystemet på
rv. 282 ved å erstatte gammel bru med
ny. Tiltaket vil dermed sikre fremkommelighet og god trafikksikkerhet
på rv. 282 mellom Bragernes, Strømsø
og Holmen. En ny Holmenbru vil bedre
forholdene for myke trafikanter, og gi
grunnlag for økt trafikksikkerhet og
opplevd trygghet. Sykkeltelledugnaden
fra 2017 viste at Holmenbrua oppleves
som et problemområde som mange
syklister prøver å unngå fordi de føler
Figur 42: Holmen bru

seg utrygge.
Tilrettelegging for myke trafikanter er i

samsvar med nullvekst i persontransport med bil, men isolert sett har prosjektet begrenset
betydning for måloppnåelse.

E134 Strømsåstunnelen, nytt tunnelløp
Strømsåstunnelen er en del av E134 og munner ut i en rundkjøring på Bangeløkka i Drammen
med forbindelse til E18. Tunnelen har toveistrafikk i ett løp og tilfredsstiller ikke sikkerhetskravene til tunneler på grunn av trafikkmengde.
For å tilfredsstille sikkerhetskravene, skal det bygges ett nytt løp med nødutganger mellom
løpene. Det vil sikre rask og sikker evakuering i tilfelle brann i tunnelen. Det vil også redusere
risikoen for andre alvorlige ulykker. Lengere filterfelt i tunnelen vil sørge for at sentrumsrettet
trafikk blir tidligere separert fra trafikk som skal ut på E18 enn tilfellet er i dag. Dette, sammen
med bedre tilpasning av rundkjøringen på Bangeløkka, vil gi noe bedre trafikkavvikling.
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Figur 43: Kart Strømsåstunnelen

Andre aktuelle BBP2-vegtiltak
Tilfartsveg vest del 1
Denne vegen kan bygges alene eller inngå i et større tilfartsvegsystem hvor også Tilfartsveg
vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud inngår. Prosjektet omfatter ny firefeltsveg fra rundkjøring
Øvre Sund til det nye utbyggingsområdet på Sundland. Tilfartsvegen er en forutsetning for full
utbygging av Sundland. Dette er et sentralt byutviklingsområde i Drammen. Det er gode
muligheter for å dekke mye av fremtidig transportbehov i området med gange og sykling,
ettersom det herfra er korte avstander til Drammen sentrum og Gulskogen stasjon. Gode
løsninger for disse trafikantgruppene blir dessuten vektlagt i området.
Den nye tilfartsvegen vil bli koblet til Sundlandgata, som bygges i forbindelse med
byutviklingen på Sundland. Sundlandgata har egen utbyggingsfinansiering utenom
Buskerudbypakke 2. Disse to
vegene gir til sammen
grunnlag for å legge om
trafikken fra Professor Smiths
allé. En kan da gjøre om
Professor Smiths allé til
bolig- og kollektivgate og
stenge for gjennomkjøring
med personbil.
Tilfartsveg vest del 1 legger
til rette for både kompakt
arealutvikling og
knutepunktutvikling, noe
som vil kunne bidra til å nå

Figur 44: Tilfartsvei vest med del 1 (oransje), del 2 fra Prof. Smiths allé til E134
(rød) og Tilfartsveg Konnerud fra E134 til Konnerudgata (rød).

nullvekst i persontransport
med bil.

Fv. 36 Tilfartsveg vest del 2
Prosjektet innebærer ny firefelts veg fra E134 vest for Strømsåstunnelen til Sundland. Dette vil
gi en raskere forbindelse mellom Sundland og øvrige vestre deler av Drammen.
Det er ventet at Øvre Eikervei, Nedre Eikervei og Rosenkrantzgata i Drammen, samt
Drammensveien i Nedre Eiker vil bli avlastet med dette prosjektet, som også vil gi økt kapasitet
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og raskere reisetid med bil på mange reiser. Bilbruk vil bli mer attraktivt sammenlignet med
kollektivtrafikk, gåing og sykling, om ikke andre virkemidler som bynære bomsnitt og økt
prioritering av buss i Rosenkrantzgata blir tatt i bruk.
Vegen har også potensial til å bedre miljøet i Nybyen og Strømsåsen gjennom å avlaste
Konnerudgata for biltrafikk. Det vil kunne tilrettelegge for bedre forhold for gående og
syklende mellom Konnerud og Drammen sentrum, samt kollektivprioritering. Det forutsetter
imidlertid at Tilfartsveg 3 også bygges, slik at Konnerudgata kan stenges for biltrafikk fra
Konnerud. På den annen side vil en slik utbygging av hele tilfartsvegsystemet medføre økt
trafikkbelastning i andre sentrumsområder på begge sider av Drammenselva.

Fv. 36 Tilfartsveg Konnerud
Prosjektet kan bygges alene eller koordinert med Tilfartsveg vest del 2. Tiltaket innebærer ny
tofelts veg fra Konnerudgata til kryss med E134 og planlagt Tilfartsveg vest del 2, som vist i
Figur 2-6.
Tilfartsveg Konnerud vil kunne avlaste sentrum for ikke-sentrumsrettet trafikk fra Konnerud,
uavhengig av om Tilfartsveg vest del 2 bygges. I dag er det ca. 70 % av trafikken fra Konnerud
som skal til Drammen sentrum.
Hvis hele tilfartsvegsystemet bygges ut vil tiltaket også kunne gi en tryggere og bedre
vegforbindelse til Konnerud. Det forutsetter at nedre del av Konnerudgata stenges for biltrafikk,
og at det legges til rette for myke trafikanter og prioritering av buss. Dette vil også kunne
medføre bedre bomiljø og trafikksikkerhet langs Konnerudgata. På den annen side vil
utbygging av hele tilfartssystemet gi tilsvarende negativ trafikkbelastning for andre
boligområder i sentrum.
Tilfartsveg Konnerud vil i kombinasjon med utbygging av Tilfartsveg 2 også kunne oppheve
rekkefølgebestemmelsen i kommunens arealdel. Det vil muliggjøre større boligutbygging
utenfor de prioriterte utviklingsområdene. I situasjonsbeskrivelsen fremkommer det at
befolkningen på Konnerud har høyere andel bilhold og betydelig lengre reiser enn de som bor i
sentrale områder. I sum har befolkningen på Konnerud et reisevanemønster som gir økt
transportomfang sammenlignet med de andre sonene i Drammen. En utbygging av nye større
boligområder på Konnerud som det i dag er knyttet rekkefølge krav til, vil altså legge til rette
for økt trafikkvekst og lavere måloppnåelse enn om tilsvarende antall boliger bygges innenfor
de prioriterte utviklingsområdene.

Fv. 319 Ny Svelvikvei Tørkopp-Eik
Dagens veg fra Svelvik til Drammen er smal, svingete og lite trafikksikker. Den mangler delvis
fortau og sykkelveg, og er også dårlig tilrettelagt for buss. Ny veg vil kunne bedre
trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper og redusere støy- og
miljøulempene langs eksisterende fv. 319.
Samtidig legger Ny Svelvikvei til rette for utbygging av nye boligområder på blant annet
Knive/Lolland i Drammen. Det vil medføre økt biltrafikk. Dermed vil noe av gevinsten ved den
nye vegen bli «spist opp» av trafikkgenererende arealutvikling i områder som i dag er underlagt
rekkefølgebestemmelser. Utbygging i disse områdene vil kunne medføre høyere andel bilbruk
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og mindre andel gåing og sykling enn om veksten i stedet kommer innenfor de prioriterte
utviklingsområdene i Drammen.

Figur 45: Vedtatt trasé for ny fv. 319 mellom Tørkopp og Eik. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Fv. 319 Solumstrand-Rundtom
Dagens fylkesveg fra Svelvik til Drammen har lav standard og mangler delvis fortau og gangog sykkelveg. Dersom ny Svelvikvei blir bygd, åpner det for en ombygging av eksisterende
trasé. Det vil kunne legge til rette for bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående,
syklende og kollektivtrafikanter. Bussen vil med tiltaket også kunne fremstå som mer attraktiv
på strekningen Svelvik – Drammen. Samtidig vil økt boligbygging gi økt biltrafikk på
strekningen.

Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra Anchersbakken til Rundtom
Tiltaket Bjørnstjerne Bjørnsons
gate fra Anchersbakken til
Rundtom omfatter at vegen
skal bygges om til en firefelts
gate med tosidig gang- og
sykkelsystem. Tiltaket vil
dermed sikre fremkommelighet
og god trafikksikkerhet.
Ombyggingen vil bedre
forholdene for myke
trafikanter, og gi grunnlag for
økt trafikksikkerhet og opplevd
trygghet.
Tilrettelegging for myke

Figur 46: Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Anchersbakken-Rundtom

trafikanter er i samsvar med
nullvekstmålet, men isolert sett har prosjektet begrenset betydning for måloppnåelse.
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N y b y b ru i D ra m m e n
Dagens bybru i Drammen har utlevd sin levetid, og må enten bli totalrehabilitert eller revet og
erstattet av ny bru innen få år. Drammen kommune ønsker å gå videre med en løsning hvor
dagens bru rives og erstattes av ny bru. Brua har i dag 2 bussfelt, samt tosidig sykkelfelt og
fortau. Brua er stengt for kjøring med privatbil. Dagens sykkelfelt og fortau er allerede i dag
smale i.f.t. dagens bruk. For å tilrettelegge for fremtidig byvekst i sentrum, og fremme gange
og sykling som viktigste transportform i og mellom de 2 delene av sentrum, må forholdene for
gående og syklende utbedres. Det ønskes derfor å planlegge ny bybru med et bredere tverrsnitt
enn i dag, slik at det blir bedre forhold for gående og syklende. Det kan også være aktuelt å
bygge ny gang/sykkelbru nedstrøms dagens Bybru. Fornyelsen av Bybrua er Drammen
kommunes ansvar, og bidraget fra Buskerudbypakke 2 er tenkt å gå til å utvide prosjektet slik
at gang- og sykkelforbindelsene bedres.

Andre tiltak som ikke inngår i BBP2
I forbindelse med justeringen av Buskerudbypakke 2 ble en rekke tiltak spilt inn fra forskjellige
interessenter. Administrativt forslag til Buskerudbypakke 2 sendes ut på høring 20. desember.
De av tiltakene som ikke inngår i noen av tiltakspakkene beskrevet her, inngår ikke i
byutredningen, men er behandlet i en egen rapport - Innspillsrapport Justering
Buskerudbypakke 2.

Oppsummerende betraktninger
Analysen av mulige løsninger har vist at bompenger er det virkemiddelet som klart har sterkest
innvirkning på reduksjon i biltrafikken. Uten bomtiltak eller annen form for brukerbetaling vil
det ikke være mulig å nå nullvekst i persontransport med bil.
Transportberegninger av tiltak på kollektiv, sykkel og gange har vist at disse i langt mindre
grad har potensial til å redusere trafikkveksten, og bidra til måloppnåelse. Det er imidlertid
viktig å presisere at dette beregningsverktøyet har utfordringer med å synliggjøre effekt av
kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende. Selv om man ikke i tilstrekkelig grad kan
beregne konkret effekt av tiltakene er de både viktige og vil kunne ha stor betydning for
fremtidig transportmiddelfordeling.
Vegtiltak er den eneste tiltakstypen som gir mer vekst i biltrafikken. Det er imidlertid forskjell
mellom vegtiltakene på hvordan de generer trafikk. Transportberegninger har vist at
vegtiltakene nuller ut trafikkreduksjonen fra tiltak på kollektiv, sykkel og gange.
Parkeringsrestriksjoner er beregnet med høyere takster og større geografisk område. Beregnet
trafikkreduksjon som følge av dette virkemiddelet er på 0,4-2,2 %, avhengig av omfanget av
tiltak.
Den konsentrerte arealbruken som er foreslått i den regionale areal- og transportplanen, vil gi
en endring mot mer gange og sykkel over tid. Enkelte vegprosjekter som er vurdert i justert
Buskerudbypakke 2 vil muliggjøre boligutbygging utenfor prioriterte områder. Utbygging i
disse områdene kan medføre høyere andel bilbruk og mindre andel gåing og sykling.

Rapport Byutredning Buskerudbyen

Side 51 av 107

Disse studiene gir til sammen et verktøy for å nå nullvekst i persontransport med bil. Ulike
kombinasjoner av tiltak kan kombineres for å redusere trafikkveksten i Buskerudbyen.
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6. TILTAKSPAKKER
Innledning
Kunnskapsgrunnlaget fra de innledende analysene viser at det er behov for kraftige grep i
Buskerudbypakke 2, både for å begrense bilbruk og klimagassutslipp og for å sikre god
mobilitet i fremtiden – enten man ønsker å reise med bil, kollektivtransport, sykkel eller til fots.
Det forventes en kraftig befolknings- og trafikkvekst frem mot 2030. Med en bypakke kan
Buskerudbyen motvirke en slik trendutvikling, få finansieringskraft til å gjennomføre effektive
tiltak, tilrettelegge for ønsket byutvikling og få muligheten til å forhandle om statlige midler
gjennom en byvekstavtale. Spørsmålet er derfor ikke hvorvidt det er behov for en bypakke eller
ei, men hvordan tiltak og bomsystem best kan utformes for å nå målsettingene for
Buskerudbyen.
I dette kapitlet presenteres innholdet i de fire forslagene til tiltakspakker i Administrativ forslag
til justert Buskerudbypakke 2. 1 Transportanalysekapitlet vil disse pakkene analyseres og
vurderes i forhold til trafikal virkninger og måloppnåelse. Der vil det også bli sett på hvordan
alternative virkemidler vil kunne gjøre det mulig å nå nullvekst i persontransport med bil med
disse tiltakspakkene.

Sammensetningen av tiltakspakkene
Prioriterte og ikke-prioriterte tiltak
Tiltakspakkene består av prioriterte og ikke-prioriterte prosjekt i porteføljen, som illustrert i
figuren under.

Figur 47: Oversikt over profilen og omfang på tiltakspakkene
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En detaljert oversikt over hvilke tiltak som er prioritert og ikke-prioritert i ulike tiltakspakker er
å finne i beskrivelsene av den enkelte tiltakspakke på ss. 59-Feil! Bokmerke er ikke definert.. Se
også Administrativt forslag til justert Buskerudbypakke 2 for nærmere beskrivelser.

PRIORITERTE TILTAK I FELLES GRUNNPAKKE
De fire tiltakspakkene har en felles prioritert grunnpakke. Grunnpakke innebærer en stor felles
satsing på kollektivtrafikk, sykling og gåing, men også flere viktige vegprosjekt for økt
sikkerhet og tilrettelegging for byutvikling. Dette er tiltak det er bred enighet om å
gjennomføre uavhengig av pakke som blir vedtatt.

Sterk satsing på kollektivtilbudet i alle
tiltakspakkene
I alle forslag til tiltakspakker i Buskerudbypakke 2 inngår sterk satsing på kollektivtilbudet. Det
betyr at alle fire pakker har en satsing minimum på nivå med Buskerudbypakke 2 fra 2016, men
med redusert bidrag til Rosenkrantzgata (500 mill. kr mot 2,6 milliarder).

Drift buss – kraftig styrking av busstilbudet
Det er foreslått satt av 2 290 mill. kr i avtaleperioden til et kraftig forbedret busstilbud. Noen av
tiltakene er videreføring av tiltak fra Buskerudbypakke 1 (belønningsmidler), men de fleste er
ytterligere forbedringer sammenlignet med dagens tilbud.
En kraftig økning i busstilbudet
iverksettes i alle fire
kommunene. Forslaget innebærer
nesten en dobling av busstilbudet i Drammen og Øvre
Eiker, mer enn dobling i Nedre
Eiker og over 40 % økning i Lier.
Tilbudet innebærer blant annet
10-minutters frekvens på
sentrale ruter i Drammen og
sentrale deler av Nedre Eiker. Det
vil også bli flere bussavganger på
kveldstid og i helger.
Den kraftige satsingen innebærer
at en rekke viktige linjer i
Buskerudbyen vil få hyppigere
avganger i forkant av innføring av

Figur 48: Bussruter som planlegges med flere avganger i Buskerudbypakke 2

bompenger. Det er lagt opp til
om lag 7 000 flere avganger hver uke. Det betyr at dagens busstilbud vil øke med mellom 50
og 100 %. Med det går både ventetida ned og det blir lettere å få plass om bord i bussen. Antall
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bussavganger øker kraftig, både i rushtid, på kveldstid og i helgene. Tilbudet vil være
markedstilpasset med høyest frekvens på de mest befolkningstette rutene, men også slik at
tilbudet i større grad enn i dag finnes i hele byområdet, hele uken.

Mer attraktive kollektivknutepunkter og flere pendlerparkeringsplasser .
Det er satt av 910 millioner kr til å videreutvikle kollektivknutepunkt og et bedre tilbud for
pendlerparkering. Kollektivknutepunktene i Hokksund, Mjøndalen og på Lierstranda skal
oppgraderes for å få til gode helhetlige løsninger som legger bedre til rette for overgang fra tog
til andre transportmidler.
I tillegg skal det etableres flere innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil ved flere stasjoner,
blant annet Mjøndalen og Drammen, og ved bussholdeplasser i alle fire kommunene som
inngår i bypakken. For nærmere detaljer, se eget kollektivnotat.

Figur 49: Tiltak for utvikling av prioriterte kollektivknutepunkt og utvidet tilbud for pendlerparkering

Ny holdeplasstruktur og andre infrastrukturtiltak buss
Det er foreslått satt av 220 mill. kr til høystandard holdeplasser og andre infrastrukturtiltak for
buss.

Samordnet takst- og billettsystem med NSB og Ruter
Det er satt av 150 mill. kr i bidrag til et felles takstsystem mellom Brakar og Ruter for mer
sømløse reiser. Det skal bli enklere å reise kollektivt og bytte mellom ulike linjer i
Buskerudbyen, Akershus og Oslo. Bidraget går til å finansiere takstdifferansen mellom NSBtakst og Ruter-/Brakartakster.

Sanntidsinformasjon, nytt billettsystem med nye billettyper og
signalprioritering
Det er lagt inn 130 mill. kr til bedre informasjon til trafikantene, enklere billettsystem og tiltak
som gir bussene raskere grønt lys i signalanlegg.
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Lavere priser/nye billettkonsepter
Det foreslås satt av minst 160 mill. kr i alle tiltakspakkene til å redusere prisene for
kollektivbillettene og lage nye billettkonsepter som er mer gunstig for kundene.
Aktuelle tiltak kan være redusert pris på enkeltbilletter og familiebillett/rabatt i helgene.
Samordning med Ruter/NSB vil kunne medføre behov for noen justeringer av billettkonsepter.

Stor satsing på sykkel i alle tiltakspakkene
Det er satt av minst 1 550 mill. kr til et løft for sykkel i alle tiltakspakkene.
Tiltakene prioriteres i tråd med Felles sykkelplan for Buskerudbyen: Sykkelstrategi og plan for

regionalt sykkelvegnett. Samlet kostnad for hele det regionale nettet i bypakkeområdet er
beregnet til om lag 5 mrd. kr (uten Kongsberg). Fremtidig regionalt sykkelvegnett er vist i
kartet under. Det blir påpekt at det er viktig med porteføljestyring innenfor sykkeltiltak
fremover, da det kan komme endringer i forutsetninger og planer som gir behov for å endre
prioriteringene.

Figur 50: Et framtidig regionalt sykkelvegnett (vist i oransje) vil innebære sammenhengende løsninger for
syklister i hele byområdet med tiltak i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Tiltak som gjør det mer attraktivt å gå
Det er satt av i overkant av 200 mill. kr i alle tiltakspakkene til tiltak som gjør det mer attraktivt
å gå i alle kommunene. Målet er bedre utforming av fysiske omgivelser som inspirerer til gåing,
og der gående er en selvfølgelig og prioritert trafikantgruppe ved utforming av trafikkanlegg.
Det legges vekt på forbedringer i prioriterte utviklingsområder i tråd med Areal- og
transportplanen for Buskerudbyen 2013–23. Dette kan være tiltak som fortau, snarveier og
gangveier inn mot viktige målpunkt som stasjoner, handelsområder, idrettsanlegg og skoler.
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Vegtiltak som er prioritert i alle
tiltakspakker
Følgende vegtiltak inngår i alle tiltakspakkene, og er omtalt nærmere i Løsningsmulighetskapitlet.

Rv. 282 Ny Holmenbru
Planleggingen av rv. 282 Holmen bru bygger på behovet for å erstatte dagens bru med en bru
som tilfredsstiller dagens dimensjoneringskrav. Dagens tofelts bru skal erstattes med ny
firefelts bru med tosidig tilbud for gående og syklende.
Planstatus: Under
regulering, forventet
vedtak høst 2018.
Kostnadsoverslag: 780
mill. kr. Usikkerhet
+/- 40 %.
Statlig delfinansiering:
I NTP Handlingsprogram 2018-2023
(2029) er det satt av
390 mill. kr til
prosjektet. Prioriteringen er betinget av
at det blir tilslutning
til delvis bompengefinansiering av
prosjektet gjennom
den planlagte bompengeordningen for
Figur 51: Holmenbrua er viktig forbindelse mellom hovedvegsystemet og Drammen havn

Buskerudbyen. (NTP
(2018-2029) s. 283)

E134 Strømsåstunnelen, nytt tunnelløp
Strømsåstunnelen er en del av E134 og munner ut i en rundkjøring på Bangeløkka i Drammen
med forbindelse til E18. Tunnelen har toveistrafikk i ett løp, og tilfredsstiller ikke sikkerhetskravene til tunneler på grunn av trafikkmengde. For å tilfredsstille sikkerhetskravene skal det
bygges ett nytt løp med nødutganger mellom løpene.
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Rundkjøringen på
Bangeløkka skal tilpasses
firefelts løsning for
tunnelen. Den nye
tunnelløsningen skal
kobles på eksisterende
veg på vestsiden.
Planstatus: reguleringsplan vedtatt 2016.
Kostnadsoverslag: 1,6
mrd. kr med usikkerhet
+/- 10 %
Statlig delfinansiering: I
NTP (2018-2029) er det

Figur 52: Nytt løp i Strømsåstunnelen vil gå parallelt med eksisterende tunnelløp.
Illustrasjon Statens vegvesen.

satt av 800 mill. kroner. 200 mill. av dette er satt av til oppstart i slutten av perioden 20242029. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis
bompengefinansiert utbygging av prosjektet gjennom den planlagte bompengeordningen for
Buskerudbyen (NTP (2018-2029) s. 299).

Fv. 36 Tilfartsveg vest del 1
Prosjektet omfatter ny firefeltsveg fra rundkjøring Øvre Sund til det nye utbyggingsområdet på
Sundland. Tilfartsvegen er en forutsetning for full utbygging av Sundland. Dette er et sentralt
byutviklingsområde i Drammen.
Den nye tilfartsvegen vil bli
koblet til Sundlandgata, som
bygges i forbindelse med
byutviklingen på Sundland.
Sundlandgata har egen
utbyggerfinansiering
utenom Buskerudbypakke 2.
Disse to vegene gir til
sammen grunnlag for å
legge om trafikken fra
Professor Smiths allé. Dette
åpner for mulighet til å
gjøre om Professor Smiths
allé til bolig- og kollektivgate og stenge for
gjennomkjøring med
personbil.
Tilfartsvegen er del av en
eventuell videre tilfart

Figur 53: Tilfartsvei vest del 1 (oransje), Tilfartsvei vest del 2 fra Prof. Smiths
allé til E134 (rød) og Tilfartsvei Konnerud fra E134 til Konnerudgata (blå).
Illustrasjon: Statens vegvesen
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mellom Øvre Sund og E134 og eventuelt videre til Konnerud som vist i kartet over.
Planstatus: Reguleringsplan vedtatt 2015
Kostnadsanslag: 800 mill. kr. På grunn av noe mangelfullt planmateriale er usikkerheten noe
større enn 10 % som er krav til reguleringsplaner.

Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate fra Anchersbakken til Rundtom
Bjørnstjerne Bjørnsons gate er en del av sentrumsringen i Drammen, med innfart til sentrum fra
sør. Den er et viktig bindeledd mellom sentrum og E18, E134 og fv. 319. Strekningen som er
foreslått finansiert er Anchersbakken – Rundtom.
Vegen skal bygges om til en sammenhengende firefelts gate med gode løsninger for gående og
syklende, og med bedre støyskjerming av boligbebyggelsen. I tillegg skal kryssområdene
utbedres.
Planstatus: reguleringsplan vedtatt 2016. Kostnadsoverslag: 230 mill. kr med usikkerhet +/10 % for strekningen som beskrevet over.

PRIORITERTE TILTAK SOM IKKE INNGÅR I GRUNNPAKKEN
Tiltakspakke 1 – ekstra satsing
kollektivtrafikk og sykkel

Tiltakspakke 1

HOVEDINNRETNING:
I Tiltakspakke 1 prioriteres tiltak for kollektivtrafikk og sykling
høyere enn i de andre tiltakspakkene, og det er mindre satsing på
vegprosjekt.

Grunnpakke 8,6 mrd. kr

Det betyr at Ny Svelvikveg og Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg
vest del 3 ikke er prioritert. I tillegg til NTP-prosjektene
Holmenbrua og Strømsåstunnelen, er Tilfartsveg vest del 1 eneste
av de større vegprosjektene som er prioritert.
Anslått finansieringsbehov for de prioriterte tiltakene i
Tiltakspakke 1 er 11,8 mrd. kr.

Ny Landfalløybru 500 mill. kr

Følgende tiltak utover grunnpakka er prioritert i Tiltakspakke 1:

Ny Mjøndalsbru 500 mill. kr
Lavere priser/nye
billettkonsepter 250 mill. kr

Ny Landfalløybru
Det er foreslått satt av 500 mill. kr til Ny Landfalløybru med
prioritering av buss, sykkel og gange. Dagens Landfalløybru har

Tiltak for sykling 1930 mill. kr

ett bilfelt i hver retning. Når flytoget etter planen forlenges til
Gulskogen stasjon, er det aktuelt å legge om flere bussruter til å
betjene stasjonen. Det gir økt behov for å sikre bussen god

SUM 11,8 mrd. kr
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Figur 54: Oversiktskart Tiltakspakke 1. Med prioriterte og ikke-prioriterte tiltak.

fremkommelighet for å gi god korrespondanse mot tog. Det er behov for å få frem bedre
beslutningsgrunnlag ved å utrede mulige alternative løsninger med kostnader og effekter.
Tiltaket er et nytt kollektivgrep som bygger opp under Gulskogen stasjon og sentrumsnær
arealutvikling på Sundland. Prosjektet inngår i en større satsing på kollektivprioritering fra
Rosenkrantzgate via ny Landfalløybru og Baker Thoens allé (inkludert 4-felt undergang under
jernbane) og videre innover sentrum på Professor Smiths allé.

Økt sykkelsatsing
I tiltakspakke 1 er det satt av 380 mill. kr. mer til ekstra satsing på tiltak for sykling utover det
som ligger i de andre pakkene.

Ekstra midler til å forbedre billettilbudet
Det er satt 90 mill. kr mer til lavere priser og nye billettkonsepter enn i de andre tiltakspakkene.
De mest aktuelle tiltak er foreløpig vurdert til å være redusert pris på enkeltbilletter og
familiebillett/rabatt i helgene. Familierabatt gjør at en voksen med gyldig billett kan ta med seg
inntil 4 barn gratis på lørdag og søndag.

Ny Mjøndalsbru
Prosjektet består i å bygge ny bru mellom Mjøndalen og Krokstadelva som sammen med
eksisterende bru skal sikre god fremkommelighet for kollektiv, gående og syklende, men også
bedre forholdene for øvrig sentrumsrettet trafikk.
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Det er gjennomført en mulighetsstudie for tiltaket. En forenklet kostnadsvurdering er gjort som
viser store kostnadsforskjeller avhengig av hvilken løsning for ny bru som velges. Prosjektet er
prioritert med 500 mill. kr i Tiltakspakke 1.
Det er behov for å få frem bedre beslutningsgrunnlag ved å utrede mulige alternative løsninger
med kostnader og effekter. Det er også behov for å se planen i sammenheng med andre
planarbeider i området, bl.a. sentrumsplan for Mjøndalen.

Tiltakspakke 2: Mer vegtiltak inkl.
Tilfartsveg vest del 2

Tiltakspakke 2

HOVEDINNRETNING:
I denne pakka er de ekstra sykkel- og kollektivtiltakene omtalt under
Tiltakspakke 1, inkludert ny Mjøndalsbru, ikke prioritert. I stedet er det

Grunnpakke 8,6 mrd. kr

satt av mer midler til vegbygging. Tilfartsveg del 2 og ny Svelvikveg er
prioritert i denne tiltakspakken.
Anslått finansieringsbehov for de prioriterte tiltakene i Tiltakspakke 2
er 12,3 mrd. Kr.
Følgende tiltak utover grunnpakka er prioritert i Tiltakspakke 2:

Fv. 36 Tilfartsveg vest del 2
Tiltaket innebærer ny firefelts veg fra E134 til Sundland hovedsakelig i
tunnel. Vegen vil gi en raskere forbindelse mellom E134 til Sundland og
øvrige vestre deler av Drammen.

Fv. 36 Tilfartsveg vest del 2
1440 mill. kr

Fv. 319 Ny Svelvikveg i ny trasé
560 mill. kr
Lavere priser/nye
billettkonsepter 160 mill. kr

Prosjektet er ventet å avlaste Øvre Eiker vei, Nedre Eiker vei og
Rosenkrantzgata i Drammen samt Drammensveien i Nedre Eiker.

Tiltak for sykling 1550 mill. kr

Samtidig vil tiltaket gi økt kapasitet og raskere reisetid med bil på
mange reiser. Det vil gjøre det mer attraktivt å bruke bil sammenlignet

SUM 12,3 mrd. kr

med kollektivtrafikk, gåing og sykling, om ikke andre virkemidler tas i
bruk.
Kostnadsoverslaget basert på planen fra 2001 er oppdatert i henhold til nye krav til utforming
av veger og tunneler.
Planstatus: Under regulering, forventet vedtak 2018.
Kostnadsanslag: 1440 mill. kr med usikkerhet +/- 40 %. Dersom tiltaket skal bygges før tilfart
Konnerud, vil kostnader for ramper på om lag 200 mill. kr komme i tillegg.
Endret rekkefølge med Tilfart Konnerud kan vurderes.

Fv. 319 Ny Svelvikvei Tørkopp – Eik
Ny tofelts Svelvikveg mellom Tørkopp og Eik er vist som tiltak 4 i Feil! Fant ikke
eferansekilden.. En viktig målsetning med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten og
fremkommeligheten for alle trafikantgrupper, samt redusere støy- og miljøulempene langs
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Figur 55: Oversiktskart Tiltakspakke 2. Med prioriterte og ikke-prioriterte tiltak.

eksisterende fv. 319. Dagens veg fra Svelvik til Drammen er smal, svingete og lite trafikksikker.
Den mangler delvis fortau og sykkelveg, og er også dårlig tilrettelagt for buss.
Planstatus: Kommunedelplan for ny tofelts Svelvikveg fra Tørkopp til Eik ble vedtatt i 2016.
Drammen kommune vedtok alternativ B2. Arbeid med reguleringsplan er ikke igangsatt.
Kostnadsanslag: 560 mill. kr med usikkerhet på +/- 25 %.
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Tiltakspakke 3: Mer vegtiltak inkl.
Tilfart Konnerud
HOVEDINNRETNING:
Tiltakspakke 3 har ikke med de ekstra sykkel- og kollektivtiltakene omtalt
under Tiltakspakke 1, med unntak av ny Mjøndalsbru. Tilfart Konnerud er
prioritert fremfor Tilfartsveg vest del 2. Som i Tiltakspakke 2 er ny
Svelvikveg med.
Anslått investeringsbehov er 11,8 mrd. kr.
Følgende tiltak utover grunnpakka er prioritert i Tiltakspakke 3:

Fv. 36 Tilfart Konnerud
Tiltaket innebærer ny tofelts veg fra Konnerudgata til kryss med E134 og
forbindelse til planlagt Tilfartsveg vest del 2 som vist i Figur 2-6.
Med tiltakspakke 3 vil ikke prosjektet gi mulighet til bussprioritering i
dagens Konnerudgate, siden en slik løsning forutsetter at Tilfartsveg 2 er
ferdig utbygd. Tiltaket vil imidlertid kunne lede ikke-sentrumsrettet trafikk
Tiltaket forutsetter at nytt løp i Strømsåstunnelen er ferdig.

Figur 56: Oversiktskart Tiltakspakke 3. Med prioriterte og ikke-prioriterte tiltak.
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Planstatus: Godkjent kommunedelplan fra 2001. Under regulering, forventet vedtak 2018.
Kostnadsanslag basert på planen fra 2001 er oppdatert i tråd med nye krav til utforming av
veger og tunneler. Kostnadene er beregnet til 380 mill. kr med usikkerhet på +/- 40 %. Dersom
tiltaket skal bygges etter Tilfartsveg vest del 2, vil kostnader for ramper trekkes fra, dvs. 200
mill. kr.
Endret rekkefølge med Tilfartsveg vest del 2 kan vurderes.

Ny Mjøndalsbru
Tiltaket innebærer ny investering i bru mellom Mjøndalen og Krokstadelva, som sammen med
eksisterende bru skal sikre god fremkommelighet for kollektiv, gående og syklende. Se
Tiltakspakke 1 for nærmere beskrivelse av prosjektet.
Prosjektet er prioritert med 500 mill. kr i Tiltakspakke 3.

Fv. 319 Ny Svelvikvei Tørkopp – Eik
Dette vegtiltaket innebærer ny tofelts Svelvikveg mellom Tørkopp og Eik.
Prosjektet er nærmere beskrevet under Tiltakspakke 1.
Planstatus: Kommunedelplan for ny tofelts Svelvikveg fra Tørkopp til Eik ble
vedtatt i 2016. Drammen kommune vedtok alternativ B2. Arbeid med
reguleringsplan er ikke igangsatt.
Kostnadsanslag: 560 mill. kr med usikkerhet på +/- 25 %.

Tiltakspakke 4: Større pakke inkl. hele
tilfartsvegsystemet
HOVEDINNRETNING:
I tiltakspakke 4 er nesten alle de opprinnelige tiltakene i Buskerudbypakke 2
fra 2016 prioritert, unntatt full utbygging av Rosenkrantzgata. I tillegg er
noen nye tiltak prioritert.
I tillegg til grunnpakka, inngår både Tilfartsveg vest del 2, Tilfartsveg
Konnerud, ny Svelvikveg, utbedring av Solumstrand – Rundtom, ny
Landfalløybru og ny Mjøndalsbru i kategorien prioriterte tiltak. Det betyr at
alle de prioriterte vegtiltakene i de andre tiltakspakkene også inngår her.
Anslått investeringsbehov er 14,3 mrd. kr.
Følgende tiltak utover grunnpakka er prioritert i Tiltakspakke 4:

Fv. 36 Tilfartsveg vest del 2
Tiltaket innebærer ny firefelts veg fra E134 til Sundland hovedsakelig i
tunnel. Vegen vil gi en raskere forbindelse mellom E134 til Sundland og
øvrige vestre deler av Drammen. Prosjektet er ventet å avlaste Øvre Eiker
vei, Nedre Eiker vei og Rosenkrantzgata i Drammen samt Drammensveien i Nedre Eiker.
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Figur 57: Oversiktskart Tiltakspakke 4. Med prioriterte og ikke-prioriterte tiltak.

I Tiltakspakke 4 inngår Tilfartsveg vest del 2 i et ferdig utbygd tilfartsvegsystem.
Kostnadsoverslaget basert på planen fra 2001 er oppdatert i henhold til nye krav til utforming
av veger og tunneler.
Planstatus: Under regulering, forventet vedtak 2018.
Kostnadsanslag: 1440 mill. kr med usikkerhet +/- 40 %. Dersom tiltaket skal bygges før tilfart
Konnerud, vil kostnader for ramper være på om lag 200 mill.

Fv. 36 Tilfart Konnerud
Tiltaket innebærer ny tofelts veg fra Konnerudgata til kryss med E134 og forbindelse til planlagt
Tilfartsveg vest del 2 som vist i Figur 2-6.
Prosjektet vil kunne gi muligheten til bussprioritering i dagens Konnerudgate og en tryggere og
bedre vegforbindelse til Konnerud. Dette forutsetter at Tilfartsveg 2 er ferdig bygd, slik at
nedre del av Konnerudgata kan stenges for biltrafikk.
Planstatus: Godkjent kommunedelplan fra 2001. Under regulering, forventet vedtak 2018.
Kostnadsanslag basert på planen fra 2001 er oppdatert i tråd med nye krav til utforming av
veger og tunneler. Kostnadene er beregnet til 380 mill. kr med usikkerhet på +/- 40 %. Dersom
tiltaket skal bygges etter Tilfartsveg vest del 2, vil kostnader for ramper trekkes fra, dvs. 200
mill. kr.
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Fv. 319 Ny Svelvikveg
Dette vegtiltaket innebærer ny tofelts Svelvikveg mellom Tørkopp og Eik. Prosjektet er nærmere
beskrevet under Tiltakspakke 1.
Planstatus: Kommunedelplan for ny tofelts Svelvikveg fra Tørkopp til Eik ble vedtatt i 2016.
Drammen kommune vedtok alternativ B2. Arbeid med reguleringsplan er ikke igangsatt.
Kostnadsanslag: 560 mill. kr med usikkerhet på +/- 25 %.

Ny Mjøndalsbru
Tiltaket innebærer ny investering i bru mellom Mjøndalen og Krokstadelva, som sammen med
eksisterende bru skal sikre god fremkommelighet for kollektiv, gående og syklende. Se
Tiltakspakke 1 for nærmere beskrivelse av prosjektet.
Prosjektet er prioritert med 500 mill. kr i Tiltakspakke 3.

Ny Landfalløybru
Det er foreslått satt av 500 mill. kr til Ny Landfalløybru med prioritering av buss, sykkel og
gange. Prosjektet er kartfestet og beskrevet nærmere i avsnitt om Tiltakspakke 1.

Fv. 319 Solumstrand – Rundtom
Dette er et opprustningsprosjekt. Dersom ny Svelvikveg blir bygd, åpner det for en ombygging
av eksisterende trasé for å gi økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet for gående,
syklende og busser. Prosjektstrekningen er vist i tiltakskartet for Tiltakspakke 4.
Planstatus: Kommunedelplan godkjent 2016. Arbeid med reguleringsplan er ikke igangsatt.
Kostnadsoverslag: 540 mill. kr med usikkerhet +/- 25 %.
Statens vegvesen anbefaler at ny Svelvikvei bygges før eventuell opprusting av eksisterende vei
Solumstrand-Rundtom.
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7. BOMSYSTEMER
Bomsystem sendt på høring desember 2017
i Administrativt forslag til justert
Buskerudbypakke 2
I mandatet for byutredningen står det at hensikten med utredningen
«er å belyse hvilke virkemidler og kostnader som kreves for å oppfylle målet om at
veksten i persontransporten i de større byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og
gange».
I koordineringen av arbeidet med byutredningen og justeringen av Buskerudbypakke 2 har
det derfor vært lagt stor vekt på å utforme tiltakspakker som både når nullvekst i
persontransport med bil og gir grunnlag for finansiering.
I dette kapittelet presenteres de tre bomsystemene som fra lokalt hold er vedtatt sendt ut
på høring fra 20. desember. Det er også gitt en kort sammenfatning av de foreløpige
vurderinger som er gjort av finansieringspotensialet til det enkelte bomsystem.

Forutsetninger for beregninger
Følgende finansieringskilder er lagt til grunn i beregningene av nødvendige bompengeinntekter
for de ulike tiltakspakkene:


Om lag 1,2 mrd. kr i statlige midler til E134 Strømsåstunnelen og rv. 282 Holmenbrua i
henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029



Fylkeskommunale og kommunale midler som lokalpolitisk vedtatt for Buskerudbypakka
i 2016 (50 mill. 2016-kr fra fylkeskommunen og totalt 20 mill. 2016-kr fra
kommunene)



Fylkeskommunen og kommunene tilfører i tillegg all mva.-kompensasjon de får for
tiltakene i pakken. Det er i beregningene antatt at tiltakene (utenom de to
riksveiprosjektene) i gjennomsnitt får mva.-påslag på 12,5 pst. Denne satsen er
imidlertid avhengig av hvilke tiltak som velges, blant annet fordi det ikke betales
merverdiavgift for drift av kollektivtransport eller for eiendomserverv som ligger i tiltak.

Belønningsmidler forutsettes videreført på om lag samme nivå som i 2017, ca. 100 mill. kr pr
år.

Takster og rabattordninger
Det er lagt til grunn noen felles forutsetninger for alle tre alternative bomkonseptene.

15 års avtaleperiode
Det er lagt til grunn at bompenger kreves inn i en 15-årsperiode fra 2020.
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Tovegsinnkreving
Det er lagt til grunn tovegsinnkreving som innebærer at takstene for én passering blir om lag
halv pris av hva det ville blitt med énvegsinnkreving med samme pakke.
Alle bomstasjonene vil være automatiske og passeringer faktureres etterskuddsvis.

Tidsdifferensiering
I alle alternativene er det lagt inn lavere pris utenom rush enn i rush. Prisforskjellen er om lag
10 kr. Rushperiodene er satt til kl 07.00–09.00 og 15.00–17.00 på hverdager.
Når utgangspunktet er ett gitt finansieringsbehov, vil tidsdifferensierte avgifter føre til at den
største gruppen som kjører utenom rush får lavere pris enn om taksten hadde vært lik hele
døgnet. Dem som reiser i rush får økte priser. Denne gruppen vil imidlertid få bedre
fremkommelighet på vegnettet og et bedre kollektivtilbud.

Brikkerabatt
Takstgruppe 1 (lette kjøretøy under 3500 kg og bobiler) med gyldig avtale vil få 20 % rabatt på
takstene.

Timesregel og månedstak
Det innføres en timesregel som betyr at kjøretøy med gyldig brikke kun betaler for én passering
pr time, uavhengig av hvor mange ganger en passerer bomsnittene.
Det er lagt til grunn at det innføres et passeringstak på 70 passeringer per måned for kjøretøy
med gyldig Autopassbrikke. Det betyr at en betaler for maks 70 passeringer per måned.
F ri tak f o r H C og an dr e g ru p pe r
Standard fritaksordninger gjelder. Dette omfatter blant annet kollektivtransport i rute,
utrykningskjøretøy og forflytningshemmede med gyldig HC-bevis som har fått fritak etter
søknad.
T a k s t er
Takstene i denne rapporten er vist for takstgruppe 1 (lette kjøretøy under 3500 kg, og bobiler).
Det er lagt til grunn at takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) betaler dobbel takst av dette.
Det er videre lagt til grunn at nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) har halv takst av
takstgruppe i tråd med Stortingets vedtak. «Det etableres en nasjonal bindende regel om at
nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 pst. av takstene for konvensjonelle
kjøretøy når det gjelder bompenger, ferje og parkering.» (Innst. 2 S (2016–2017)).
Det er i disse analysene ikke lagt til grunn ytterligere miljødifferensiering. Stortinget har
imidlertid åpnet for at det kan søkes om miljødifferensierte takster som er beskrevet i eget
notat.
U si k k e rh et
Det er viktig å understreke at takster og kostnadstall som ligger til grunn i disse foreløpige
beregningene er usikre. Det betyr at det vil være behov for å jobbe videre med dette våren
2018, og at det kan medføre endringer. Det er kjørt foreløpige transportmodellberegninger for
21 kr / 15 kr (takst for takstgruppe 1 i hhv. rush / utenom rush). De øvrige takstnivåene er
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basert på et estimat for i hvilken grad trafikkgrunnlaget gjennom bomstasjonene endres hvis
takstene endres.

Bomkonsept dagens kommunegrenser og
bynære bomsnitt i Drammen

Figur 58: Bomkonsept dagens kommunegrenser og bynære snitt i Drammen.
Illustrasjon Statens vegvesen

Dette alternativet har bomstasjoner på dagens kommunegrenser og langs et byinternt snitt
Konnerud-Gulskogen-Åssiden og området Austad-Fjell i Drammen, som illustrert på kartet
(Figur 58). Det kreves ikke inn bompenger for gjennomgående trafikk på E18, men på av- og
påkjøringsramper. Nøyaktig plassering av bomstasjoner kan bli endret noe i videre planlegging.
Dette alternativet vil innebære om lag 45 bomstasjoner med samlet trafikk på om lag 210 000
passeringer pr dag. Estimert andel av passeringene som omfattes av timesregel (og dermed er
gratis) er 42 %.

Finansieringspotensial
Tabellen viser hvilke takster for hhv. utenom og i rushtid som er nødvendige for å finansiere de
fire ulike tiltakspakkene med dette bomkonseptet. Lette kjøretøy med gyldig brikke får 20
prosent rabatt på disse takstene.

Figur 59: Bomkonsept dagens kommunegrenser og bynære snitt i Drammen: Takster som kan finansiere de
ulike tiltakspakkene. Ulike takstgrupper
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Bomkonsept dagens kommunegrenser og
bruer i Drammen
Dette alternativet har bomstasjoner på dagens kommunegrenser og på bruene i Drammen som
illustrert på kartet nedenfor (Figur 60).

Figur 60: Bomkonsept dagens kommunegrenser og bruer i Drammen.
Illustrasjon Statens vegvesen

Dette alternativet vil innebære om lag 31 bomstasjoner med samlet trafikk på rundt 170 000
passeringer pr dag. Estimert andel av passeringene som omfattes av timesregel er 36 %.

Finansieringspotensial
Tabellen viser hvilke takster for hhv. utenom og i rushtid som er nødvendige for å finansiere de
fire ulike tiltakspakkene med dette bomkonseptet. Lette kjøretøy med gyldig brikke får 20
prosent rabatt på disse takstene.

Figur 61: Bomkonsept dagens kommunegrenser og bruer i Drammen: Takster som kan finansiere de ulike
tiltakspakkene.
Inkluderer brikkerabatt for lette kjøretøy. Foreløpige estimat, 2018-kr.
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Bomkonsept dagens kommunegrenser
Dette alternativet har kun bomstasjoner på dagens kommunegrenser som illustrert på kartet
under. Det er et lokalt forslag hvor en har dagens kommunegrenser, rampene på E18 i
Drammen kommune og setter opp bommer på bruene i Drammen
Dette alternativet vil innebære om lag 29 bomstasjoner med samlet trafikk på rundt 130 000
passeringer pr dag. Estimert andel av passeringene som omfattes av timesregel er 31 %.

Figur 62: Bomkonsept dagens kommunegrenser.
Illustrasjon Statens vegvesen

Finansieringspotensial
Tabellen viser hvilke takster for hhv. utenom og i rushtid som er nødvendige for å finansiere de
fire ulike tiltakspakkene med dette bomkonseptet. Lette kjøretøy med gyldig brikke får 20
prosent rabatt på disse takstene.

Figur 63: Bomkonsept dagens kommunegrenser: Takster som kan finansiere de ulike tiltakspakkene. Ulike
takstgrupper. Inkludert brikkerabatt for lette kjøretøy. Foreløpige estimat, 2018-kr.
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8. TRANSPORTANALYSE
I dette kapittelet er tiltakspakkene trafikale virkninger analysert. I første del er
oppmerksomheten rettet mot virkninger som er knyttet til pakkenes sammensetning av
infrastrukturtiltak. Det betyr at tiltakspakkene er vurdert opp mot hverandre i forhold til
hvordan de påvirker trafikkvekst- og strømmer, uavhengig av hva slags bomsystem som legges
til grunn. Videre er det en gjennomgang av de tre ulike bomsystemenes trafikkregulerende
potensial. Til slutt blir de ulike kombinasjonene av tiltakspakker, bomsystem og takster som er
lagt til grunn i det administrative forslag til justert Buskerudbypakke 2 vurdert.

Regional transportmodell
I byutredningen er det benyttet en regional transportmodell (RTM) for å beregne
trafikkarbeidet. RTM beregner et sannsynlig transportmønster basert på hvor folk bor, hvor
arbeidsplassene og andre aktiviteter er lokalisert, transporttilbudet og kostnader knyttet til
transport. På grunnlag av denne informasjon beregnes endringer i trafikken som følge av
endringer i transporttilbudet, virkemidler, demografisk utvikling og arealbruk.
Først og fremst er transportmodellen basert på resultater fra reisevaneundersøkelser, men
tellinger og andre erfaringsdata ligger også til grunn. Enkelt forklart bygger modellene på en
antakelse om at trafikantene velger reisemåter som tar kortest mulig tid og har lavest mulig
pris.
Transportmodellen representerer en forenkling av virkeligheten. Det gjør det nødvendig å tolke
resultatene med forsiktighet. Imidlertid er det gjort en omfattende jobb for å sikre robusthet i
resultatene. Input til modellen, som for eksempel data om reisemønster, koding av
transporttilbud m.v., er kvalitetssikret. Videre er det er foretatt en vurdering av samsvar mellom
trafikktellinger i avtaleområdet og beregninger i modellen, for å sikre at modellen stemmer
godt med faktisk trafikkarbeid. Modellen tar også for seg et større område enn avtaleområdet,
for å sikre at trafikken gjør realistiske destinasjonsvalg, både innenfor og utenfor
Buskerudbyen.

Usikkerhet i transportberegningene
I analysene av virkemiddelpakkene er det lagt til grunn at nullvekst i persontransport med bil
oppnås når trafikkarbeidet i 2030 er på samme nivå som i 2016, eller lavere. Trafikkarbeidet i
byutredningene er basert på beregninger i transportmodellene, som bygger på dagens
kunnskap om reisemønster og hvordan tilbudsendringer påvirker reisemiddelvalget. Det er ikke
mulig å gi et definitivt svar på økonomisk og teknologisk utvikling frem mot 2030, eller
hvordan nye trender kan påvirke reisemønsteret. Denne usikkerheten gjør det lite
hensiktsmessig å definere en absolutt verdi for hva som kreves for å nå nullvekst i
persontransport med bil. I byutredningene er det derfor satt et intervall på +0,9 % til -0,9 %
usikkerhet som en analyseforutsetning i beregningen av utviklingen i trafikkarbeid. I oppfølging
av byvekstavtalene vil det være den faktiske utviklingen som måles.
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Vurdering av tiltakspakkenes virkning på
trafikknivå- og strømmer i sentrum
Tiltakspakke 1
Tiltakspakke 1 innebærer ekstra satsing på kollektivtrafikk og sykling, og det er færre
vegprosjekt enn i de andre tiltakspakkene. Det betyr blant annet at det legges opp til
kollektivprioritering i Rosenkrantzgata uten at Tilfartsveg vest del 2 er utbygd. Dette vil
medføre at færre velger å kjøre fv. 283 Rosenkrantzgata. Bragernestunnelen får dermed mindre
trafikk, mens trafikken på fv. 28 og E134 øker noe. Hvor mye trafikk som overføres avhenger av
bomsystem og takstnivå og type kollektivprioriteringstiltak i Rosenkrantzgata.
Kollektivprioritering i Rosenkrantzgata uten Tilfartsveg vest del 2 også føre til endrede
reisevaner. Siden busstilbudet blir forsterket med økt bussfrekvens og fremkommelighetstiltak
for buss, vil kollektivtilbudet bli et mer attraktivt alternativ enn i dag. Med vesentlig bedret
busstilbud og kollektivprioritering i Rosenkrantzgata, vil trafikanter tilpasse sin reisevirksomhet
og kjøre buss, sykle, gå samt samkjøre.

Trafikale virkninger av tiltakspakke 2
Tiltakspakke 2 innebærer bygging av Tilfartsveg vest del 2 og ny Svelvikvei. Med
kombinasjonen av Tilfartsveg vest del 2 og kollektivprioritering i Rosenkrantzgata, overføres
enda mer trafikk fra fv. 283 til E134 enn med tiltakspakke 1. Økningen på E134 er knyttet til
strekningen fra Mjøndalen til kryss med Tilfartsveg vest del 2. E134 Strømsåstunnelen får noe
mindre trafikk enn med Tiltakspakke 1, som følge av at flere benytter Tilfartsveg vest del 2 mot
sentrum. Fv. 28 Øvre Eikervei får vesentlig mindre trafikk enn i tiltakspakke 1. Bragernestunnelen får derimot økt trafikk.
Utbygging av tilfartsveg vest del 2 vil gjøre det raskere enn i dag å reise med bil mellom Eiker
og Drammen. Dette vil kunne svekke kollektivtransportens konkurransekraft overfor bil på
denne strekningen.
Ny Svelvikvei vil avlaste dagens Svelvikvei. Samtidig vil ny Svelvikvei kunne realisere utbygging
av boligområder på Knive/Lolland i Drammen. Utbygging i disse områdene vil kunne medføre
høyere andel bilbruk og mindre andel gåing og sykling enn om veksten i stedet kommer
innenfor de prioriterte utviklingsområdene i Drammen jfr. Areal- og transportplan
Buskerudbyen.

Trafikale virkninger av tiltakspakke 3
Tiltakspakke 3 innebærer bygging av Tilfartsveg Konnerud og ny Svelvikvei, og vil gi noe økt
trafikk på E134 i Strømsåstunnelen sammenliknet med tiltakspakke 1 og 2. Dette skyldes at
trafikk fra Konnerud mot E18 ikke ledes gjennom sentrum. Denne avlastningen av sentrum
medfører mindre trafikk fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate inn mot Bangeløkka. På E134 i retning
Mjøndalen vil trafikken øke noe i forhold til tiltakspakke 1, men ikke like mye som med
tiltakspakke 2. Fv. 283 Rosenkrantzgata, fv. 28 Øvre Eikervei og Bragernestunnelen vil få
trafikkmengde på om lag samme nivå som med tiltakspakke 1.
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I likhet med tiltakspakke 2 vil ny Svelvikvei avlaste dagens Svelvikvei, og gi samme trafikale
virkninger som beskrevet over.

Trafikale virkninger av tiltakspakke 4
Tiltakspakke 4 innebærer bygging av hele tilfartsvegsystemet. Kombinasjonen av Tilfartsveg
vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud samler sentrumsrettet trafikk fra Mjøndalen og Konnerud via
Tilfartsveg vest del 2 mot sentrum. Dette muliggjør kollektivprioritering i dagens
Konnerudgate. Trafikkmengden på E134 Strømsåstunnelen vil være marginalt lavere enn med
tiltakspakke 1, og ligge på et nivå mellom tiltakspakke 2 og 3. Fv. 28 Øvre Eikervei får vesentlig
mindre trafikk enn i tiltakspakke 1.
Bragernestunnelen får mer trafikk enn i tiltakspakkene 1 og 3, men kun marginalt mer enn det
tiltakspakke 2 gir.
Tiltakspakke 4 innebærer både ny Svelvikvei og hele tilfartsvegsystemet. Dette kan gi
realisering av nye større boligfelt på Konnerud, og dermed legge til rette for ytterligere
utbygging utenfor prioriterte utviklingsområder i Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–
23, med de potensielle virkningene som er omtalt over. I tillegg gjør opprusting av strekningen
Solumstrand – Rundtom det mulig å realisere full utbygging på Nøsted/Glassverket i Drammen.
Nye vegtiltak, f.eks. hele tilfartsvegsystemet og Svelvikvei i ny trasé, kan bidra til å gi bedre
fremkommelighet for buss på andre deler av vegnettet, f.eks. i Konnerudgata, i Rosenkrantzgata og på eksisterende Svelvikvei. Med hensyn til å bedre konkurranseforholdet mellom bil og
kollektivtransport, må disse vegprosjektene vurderes i lys av at de også gjør det raskere å reise
med bil på strekninger der kollektivtransport og bil konkurrerer på reisetid.

Trafikale virkninger av bomsystemer
Trafikale virkninger av bomsystem påvirker måloppnåelsen på ulike måter og er et viktig aspekt
for valg av bomsystem. Slike virkninger påvirkes både av utforming av bomsystemet,
vegsystemet og hvor gode alternative reisemåter til bil er. Dermed vil også tiltaksporteføljen
kunne ha betydning for hvilke trafikale virkinger et bomsystem vil gi.
Valg av bomsystem og takster i et byområde vil påvirke konkurranseforholdet mellom bil og
andre transportformer i ulik grad. Dette er en ønsket effekt for å nå nullvekst i persontransport
med bil. Generelt vil graden av tilpasninger øke med bompriser og kvaliteten på de alternative
reisemåtene.
I tillegg vil bompenger påvirke bilparkens sammensetning dersom det er ulik pris for ulike typer
kjøretøy. For eksempel viser erfaringer at elbilandelen har økt raskere i byområder med
bompenger hvor elbiler har hatt fritak for avgifter. Når elbiler står for en økende andel av
biltrafikken og det samtidig er nullvekst i samlet personbiltrafikk, gir det lavere utslipp av lokal
og global luftforurensing.
Det er mange måter trafikantene kan gjøre justeringer i reisevaner for å tilpasse seg nytt
bomsystem. Noen av valgene kan være store eller sjeldne, som å bytte bil eller bolig. Andre kan
handle om mindre justeringer i hverdagen, som å skyve på reisetidspunktet eller kombinere
handleturen med andre ærend, eller handle i nærbutikken istedenfor kjøpesenteret.
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Typiske tilpasninger som bompengeinnkreving kan medvirke til er:
 Endre reisetidspunkt. Dersom det er tidsdifferensiering i takstene.
 Endre reisemål. Typisk er det lettere å endre reisemål for fritidsreise eller innkjøpsreise
enn for arbeidsreiser. Men over tid vil noen ta hensyn til dette når de bytter bolig eller
jobb.
 Endre transportmiddel. Man kan reise kollektivt, gå eller sykle oftere. Dersom bare
noen endrer reisemåte av og til, kan dette gi utslag i trafikkreduksjon. Dette handler
ofte om at noen har mulighet til å endre reisevaner av og til, f.eks. en gang annenhver
uke.
 Økt samkjøring. Dersom to eller flere som tidligere kjørte hver sin bil i stedet kjører
sammen, reduseres bomkostnader og andre kjørekostnader tilsvarende.
 Bytte til elbil. Det har etter hvert blitt et større utvalg nye og brukte elbiler, slik at flere
kan finne en elbil som passer til sitt bruksmønster.
 Kombinere flere ærend på samme tur, f.eks. handle på veg fra jobben, istedenfor å dra
ut på egen handletur.
 La være å gjennomføre en reise. Dette gjelder turer som ikke oppfattes som viktig nok
til at man føler de er verdt kostnaden.

Figur 64: Det er mange måter noen kan tilpasse seg nytt bomsystem. Når flere gjør mindre eller større tilpasninger, gir
det en samlet effekt i form av redusert vegtrafikk og bedre framkommelighet

Trafikale virkninger av de tre foreslåtte bomsystem i Administrativt forslag
til justert Buskerudbypakke 2.
Med innføring av bommer vil trafikkbelastningen i byområdet reduseres kraftig, uavhengig av
bomsystem som velges. Uten tiltakspakke og bomsystem vil man få en svært krevende
fremtidig trafikal situasjon med sterk trafikkvekst (ca. 22 %) som følge av kraftig
befolkningsvekst. Sammenliknet med denne situasjonen vil virkningen av alle tiltakspakkene
med aktuelle bomsystemer være svært positiv for byregionen.

Kommunegrensebommer
Bomsystem med bommer på dagens kommunegrenser reduserer trafikkvolumet (ÅDT) i
bompunktene med ca. 20-25 % og det totale transportarbeidet (kjøretøykm) i avtaleområdet
reduseres med 15-20 %.
Kommunegrensebommer gir generelt høyere trafikkvekst både i avtaleområdet og i Drammen
sentrumsområde enn bomsystemer med bynære bommer. Dette henger sammen med at dette
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bomsystemet ikke fanger opp Drammensinterne reiser, og dermed får begrenset trafikkregulerende effekt. Disse reisene utgjør en vesentlig andel av alle reiser i Buskerudbyen, og
halvparten av disse byinterne reisene er under 4 km. De mange korte byinterne bilreisene i
Drammen, som potensielt kunne vært overført til andre transportformer, blir med andre ord
ikke berørt av bommer på kommunegrensene.
Dette bomkonseptet bidrar i liten eller ingen grad til økt passasjergrunnlag på flere av de
viktigste bussrutene i Drammen. I tillegg blir trafikknivået på kritiske belastede punkter i
Rosenkrantzgata høyere enn for bomsystemer med tettere bomsnitt i Drammen.
Generelt vil trafikknivået i de mest trafikkbelastede områdene i Buskerudbyen vil være høyere
med kommunegrensebommer. Det vil ha betydning for fremføringshastighet (reisetid),
kødannelse og parkeringstilgjengelighet. Økt trafikk vil også påvirke trafikksikkerheten og
luftkvaliteten negativt.

Bynære bommer med bom på bruer i Drammen
Med bomsystem med bommer også på bruer i Drammen får man en ytterligere trafikkreduksjon
sammenliknet med kommunegrensebommer. Størst endring får man i Drammen med en
reduksjon i trafikkarbeidet (kjtkm) på ca. 5 %. Dette gir trafikale virkninger som beskrevet over.
Heller ikke dette bomkonseptet bidrar i særlig grad til å øke passasjergrunnlaget på de viktigste
bussrutene i Drammen. Flere bommer gir imidlertid sterkere biltrafikkreduserende effekt, og
øker fremkommeligheten for alle trafikantgrupper, inkludert dem som må reise med bil.

Bynære bommer med tett snitt i Drammen
Bomsystem med tett snitt i Drammen gir større trafikkreduksjon enn de to andre aktuelle
bomsystemene. Det innebærer en reduksjon i trafikkarbeidet i Drammen på ca. 10 %
sammenliknet med kommunegrensebommer.
Bomkonseptet bidrar til økt passasjergrunnlag på flere av de viktigste bussrutene i Drammen.
Mange bommer vil gi en sterkt biltrafikkreduserende effekt og øke fremkommeligheten for alle
trafikantgrupper, inkludert dem som må reise med bil.
At et bomsystem med flest bynære bomsnitt gir størst trafikkregulerende virkning har
sammenheng med at et slikt bomkonseptet vil fange opp flere trafikkstrømmer og
reiserelasjoner enn de to andre bomsystemenene. I Drammen vil 41 % av de interne turene i
kommunen passere en bomstasjon med dette systemet. Til sammenligning vil et bomsystem
med kun kommunegrenser gi 2 %. Det bynære bomsystemet med bruer i Drammen vil fange
opp 24 % av alle turer. På denne måten kan det kanskje sies at dette bomsystemet best
oppfyller det utvidede nytteprinsippet beskrevet i NTP 2018–2029
«I bypakker er det ofte flere bomstasjoner, gjerne i form av en bomring, hvor det kreves
inn bompenger som bidrar til å finansiere ulike tiltak i et geografisk avgrenset byområde.
Bompenger kan også brukes til drift av kollektivtransport. Det er i slike situasjoner ikke
nødvendigvis en direkte sammenheng mellom plasseringen av bomstasjonen og
nyttevirkningene av hvert enkelt tiltak som finansieres med bompengene. I stedet
praktiseres et utvidet nytteprinsipp, hvor tanken er at trafikkstrømmene i et byområde
påvirkes gjensidig av de ulike tiltakene som gjennomføres, og at man gjennom å ferdes i
byområdet får nytte av tiltak som gjennomføres andre steder enn der reisen finner sted.
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Det gjelder ikke bare vegtiltak, men også tilrettelegging for kollektivtransport, sykkel og
gange som kan avlaste vegnettet og komme bilistene til gode gjennom bedre
fremkommelighet.»
(NTP 2018–2029, side 166)

Bomtakster
Gjennomgangen av trafikale virkninger av vegtiltakene i tiltakspakkene og de aktuelle
bomsystemene viser relative forskjeller mellom alternativene. Resultatene blir imidlertid
påvirket av takstnivået som legges til grunn for å gjøre det mulig å finansiere de ulike
tiltakspakkene med alternative bomsystem.
I innledende studier av ulike bomsystemer ble det sett på hvordan ulike bomtakster gir ulik
trafikale virkninger. Disse beregningene viste at en takstøkning på 50 % gir om lag 6,5 %
redusert trafikkvekst. Bomtakster er et sterkt trafikkregulerende virkemiddel, som i vesentlig
grad kan påvirke de ulike tiltakspakkenes trafikale virkninger. Dette betyr at endrede takster
kan utjevne relative forskjeller mellom tiltakspakkenes og bomsystemenes virkninger.
Dersom takster økes i et bomsystem med bommer kun på kommunegrensene, vil kun trafikken
til og fra Drammen bli redusert. Dermed vil trafikknivået i sentrum i mindre grad bli påvirket.
I et bomsystem med bommer på kommunegrensene og bynært snitt med lavere takster vil
til/fra-trafikken over kommunegrensene bli påvirket i noe mindre grad. Dette vil imidlertid bli
mer enn oppveid av at bynære bommer påvirker byintern trafikk i Drammen. Effektene vil være
avhengig av takstnivået.

Rushtidstakst
Rushtidstakst vil dempe trafikken når trengselen er størst på vegnettet. Dette gir positiv effekt
på fremkommelighet og kan utsette behov for når andre tiltak må gjennomføres.

Oppsummering
Alle tre bomkonsepter vil kunne bidra til nullvekst, og samtidig gi tilstrekkelig finansiering for
tiltakspakkene. Takstene må imidlertid være høyere ved kun bomsnitt på dagens
kommunegrenser for å få samme grad av måloppnåelse og inntekt. Det skyldes at dette
bomsystemet vil ha færre passeringer.
Ved å legge bomsnitt på dagens kommunegrenser og forsøke å unngå at bomsnitt krysser
skolekretser og bydelsgrenser i Drammen, vil en unngå at mange må krysse et bomsnitt for å
hente barn i barnehage, skole eller fritidsaktiviteter. De fleste vil også kunne gjøre vanlige
innkjøp uten å måtte krysse et bomsnitt. Dette reduserer uønskede fordelingsvirkninger.
De aller fleste innbyggerne og næringslivet i Buskerudbyen vil på ulike måter, enten direkte
eller indirekte, ha nytte av tiltakene i Buskerudbypakke 2. Samtidig er det et mål i
nytteprinsippet at flest mulig av dem som har nytte av tiltakene også er med på å finansierer
dem. Dette taler for at bomkonseptet med bynære bomsnitt i Drammen er å foretrekke.
Alternativet med bynært snitt uten bruer fanger opp noe større andel av trafikken enn
alternativet med bruer. Dette gir dermed også lavest pris pr. passering, noe som er gunstig sett
ut fra fordelingsmessige virkninger.
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Desto større andel av biltrafikken i området som blir omfattet av nytt bomsystem, dess flere får
insentiver til å endre reisevaner eller bytte til elbil, noe som gir fordeler for lokal luftkvalitet og
klima. I tillegg er andelen korte bilreiser høyere over bynære snitt, og flere av disse kan enklere
erstattes med sykling og gange. Som analysene i rapporten viser, gir dermed bomkonsept med
bynære snitt gjennomgående høyere måloppnåelse enn bomkonsept med kun bommer på
dagens kommunegrenser.

Trafikale virkninger av kombinasjoner av
tiltakspakker, bomsystem og takstnivå
I det videre er det gitt en omtale av forslag til tiltakspakker med aktuelle bomsystemer og
takster som både oppfyller krav til finansiering og gjør det mulig å nå nullvekst i
persontransport med bil.
Resultatene nedenfor viser størst nedgang i beregnet trafikk for kommunegrensebommer for
alle tiltakspakker. Dette skyldes at takstnivået som kreves for å finansiere tiltakspakkene med
kun bommer på kommunegrenser er høyere, og dermed blir samlet sett mer trafikk avvist for
bypakkeområdet, selv om trafikkreduksjonen er mindre i sentrale deler av Drammen. Dersom
takstnivået hadde blitt hevet også for de andre bomsystemene, ville nedgangen i beregnet
trafikk økt tilsvarende.
Alle takstene er inkludert rabatt på 20 %, knyttet til bruk av Autopassbrikke med gyldig avtale.
Autopassavtale er også er en forutsetning for å få timesregel og månedstak.

Tiltakspakke 1
Med kommunegrensebommer og takst uten brikkerabatt på kr 20/30 (henholdsvis utenom
rush/i rush) vil beregnet trafikkvekst bli ca. -1 % i 2030. Dette viser at takst påvirker
trafikkveksten. I Administrativt forslag til justert Buskerudbypakke 2 presiseres det imidlertid at
takst er oppgitt med brikkerabatt 2.
For tiltakspakke 1 med bynære bommer på bruene i Drammen med takst 17/25 gir en
trafikkvekst i 2030 på i underkant av 1 %.
Tiltakspakke 1 med bynært bomsnitt (uten bruer) med takst 15/11 gir en beregnet trafikkvekst
i 2030 på om lag 1 %.

Tiltakspakke 2
Med kommunegrensebommer og takst på 23/33 kr vil trafikkveksten ligge mellom -1 og –2 % i
2030. Takstnivået er nødvendig for å finansiere tiltakspakke 2.
For tiltakspakke 2 med bynære bommer på bruene i Drammen med takst 18/26 gir en
trafikkvekst i 2030 på om lag 1 %.
Tiltakspakke 2 med bynært bomsnitt (uten bruer) med takst 17/25 gir en beregnet trafikkvekst
i 2030 på om lag 1 %.

Tiltakspakke 3
Med kommunegrensebommer og takst på 20/30 vil beregnet trafikkvekst bli 0 % i 2030.
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For tiltakspakke 3 med bynære bommer på bruene i Drammen med takst 18/26 gir en
trafikkvekst i 2030 på om lag 1 %.
Tiltakspakke 3 med bynært bomsnitt (uten bruer) med takst 17/25 gir en beregnet trafikkvekst
i 2030 på om lag 1 %.

Tiltakspakke 4
Med kommunegrensebommer og takst på 28/41 vil beregnet trafikkvekst bli rundt -4 % i 2030.
Den store nedgangen i beregnet trafikk skyldes det spesielt høye takstnivået sammenliknet
med de andre tiltakspakkene som er nødvendig for å finansiere denne tiltakspakken med
bommer kun på kommunegrenser.
For tiltakspakke 4 med bynære bommer på bruene i Drammen med takst 22/32 gir en
trafikkvekst i 2030 på om lag -2 %.
Tiltakspakke 4 med bynært bomsnitt (uten bruer) med takst 20/29 gir en beregnet trafikkvekst
i 2030 på om lag -2 %.
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9. MÅLOPPNÅELSE
Vurdering av samlet måloppnåelse for
tiltakspakker og bomsystem
Det overordnede målet i Buskerudbysamarbeidet er å utvikle Buskerudbyen til en bærekraftig
og konkurransekraftig byregion. Det er formulert tre hovedmål som bygger opp under det
overordnede målet. De to første handler om å utvikle et raskere, enklere, mer miljøvennlig og
trafikksikkert transportsystem som tilrettelegger for ønsket byutvikling. Det siste er et mål om
at fremtidig vekst i persontransport skal dekkes av kollektivtrafikk, sykling og gåing
(Nullvekstmålet).
Under følger en gjennomgang av hvordan måloppnåelser er vurdert for de ulike
kombinasjonene av tiltakspakker og bomkonsept.

Måloppnåelse hovedmål 1 - Transportsystemet skal være miljøvennlig,
trafikksikkert og tilrettelegge for attraktiv by- og tettstedutvikling
Miljøvennlig
Dette knyttes til nasjonalt og lokalt vedtatte målsettinger om redusert klimagassutslipp og
redusert utslipp av lokal helseskadelig luftforurensing av nitrogendioksider (NOx) og svevestøv
(PM10) fra transport.
Utslipp påvirkes av vegtrafikkmengde og kjøretøyparksammensetning. Innføring av bompenger
med lavere takster for elbiler og hydrogenbiler bidrar erfaringsmessig til en raskere omlegging
til en renere bilpark, noe som er gunstig både i forhold til klimagassutslipp og lokal
luftforurensing.
Analysene viser at innføring av bompenger gir en vesentlig trafikkreduksjon i hele byområdet,
sammenliknet med en referansesituasjon uten bompenger. Med bynære bomsnitt i Drammen
blir trafikkreduksjonen er størst i sentrale områder av Drammen, der luftkvalitet kan være
dårlig. Trafikken blir redusert i noe mindre grad med bomsnitt på bruene, og minst med
bommer kun på dagens kommunegrenser.

Trafikksikkerhet
Det er bred enighet om at trafikkmengde er en viktig faktor for trafikksikkerhet. Legger man
dette kriteriet til grunn, kommer alle tiltakspakkene godt ut, sammenliknet med Nullalternativet
2030. Det skyldes at alle gir en kraftig reduksjon i trafikkveksten. Med lavest vekst i biltrafikken
synes Tiltakspakke 1 å komme noe bedre ut enn de andre pakkene. I tillegg er det i denne
pakken sterkere satsing på kollektivtiltak og sykkel. Generelt er ulykkesrisikoen lav for
kollektivtrafikk, og tiltak som øker kollektivandelen vurderes som positiv også for
trafikksikkerheten. Økt satsing på sammenhengende sykkelvegnett forventes også å bidra til
økt trafikksikkerhet.

Rapport Byutredning Buskerudbyen

Side 80 av 107

På den annen side vil ny Svelvikvei, Tilfartsveg Konnerud og Tilfartsveg vest del 2 avlaste
eksisterende veger med dårlig trafikksikkerhet. har foreløpig ikke grunnlag for å skille de ulike
tiltaksalternativene når det gjelder netto virking på trafikksikkerhet, med unntak av at
referansealternativet uten nye tiltak og med kraftig trafikkvekst fremstår som det dårligste
alternativet for dette temaet.

Attraktiv by- og tettstedsutvikling
Begrepet «attraktiv by- og tettstedsutvikling» gjenspeiler blant annet en ambisjon om mer
konsentrert arealutvikling, i tråd med Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23.
I de innledende analysene ble det sett nærmere på større vegprosjekters potensial når det
gjelder å legge til rette for trafikkgenerende arealutvikling. I disse vurderingene ble det lagt
vekt på at noen av vegprosjektene vil kunne oppheve rekkefølgebestemmelser i kommunenes
arealplaner, og dermed muliggjøre større boligutbygging utenfor de prioriterte utviklingsområdene. Dette gjelder følgende vegprosjekter:


Ny Svelvikvei: Nødvendig for å realisere utbygging av boligområder på Knive/Lolland i
Drammen.



Ny vegforbindelse til Konnerud: Nødvendig for kunne realisere nye større boligfelt på
Konnerud.



Ny Svelvikvei / opprusting av strekningen Solumstrand-Rundtom: Nødvendig for å
kunne realisere full utbygging på Nøsted / Glassverket i Drammen.



Hagatjernveien: Nødvendig for å kunne realisere videre boligutbygging i Åsen, Nedre
Eiker kommune.

Reisevaneundersøkelsen 2013/14 for Buskerudbyen viser at bosatte i områder som
Knive/Lolland, Nøstet/Glassverket, Konnerud og Åsen har høyere bilhold og bilbruk enn bosatte
i mer sentrumsnære områder. Samtidig er disse områdene lengre unna viktige målpunkt i
byområdet. Utbygging i disse områdene kan medføre mer bilbruk enn om veksten i stedet
kommer innenfor de prioriterte utviklingsområdene.
Kunnskapsgrunnlaget fra de innledende analysene tilsier at tiltakspakke 1 er den tiltakspakken
som i størst grad legger opp til kompakt arealutvikling. Tiltakspakke 1 bygger opp under
utviklingen av Sundland/Gulskogen-området med ny Gulskogen stasjon. Samtidig har
tiltakspakken ingen vegtiltak som legger til rette for utbygging av større boligområder utenfor
prioriterte utviklingsområder.
Tiltakspakke 4 skiller seg ut som dårligst fordi den i størst grad åpner opp for utbygging av
større boligområder utenfor prioriterte utviklingsområder.

Måloppnåelse hovedmål 2 - Det skal bli enklere og raskere å reise med
alle transportmidler i Buskerudbyen og til/fra Oslo/Akershus
Hovedmålsettingen om at det skal bli enklere og raskere å reise med alle transportformer kan
knyttes til mange egenskaper ved transportsystemet. Her er noen av de mest sentrale:


Økt fremkommelighet for næringstrafikk og øvrig vegtrafikk



Økt fremkommelighet for buss
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Enklere overgang og bedre samordnet billettsystem mellom Brakar, NSB og Ruter



Pendlerparkering for enklere overgang til buss og tog



Økt fremkommelighet for syklende



Økt fremkommelighet for gående

Alle kombinasjoner av tiltakspakker og bompengekonsepter gir langt bedre måloppnåelse for
fremkommelighet for busser, næringstrafikk og øvrig vegtrafikk enn Nullalternativet 2030. Det
har sammenheng med at alle tiltakspakker inneholder mange tiltak for å øke
fremkommeligheten for buss og sykkel, samtidig som bomsystemet med tidsdifferensiering vil
bedre fremkommeligheten for alle trafikanter, også for dem som kjører bil. Det vil gi både
kortere reisetid og bedre punktlighet. Begge deler bidrar til enklere og raskere reiser i
Buskerudbyen og til/fra Oslo.
Rosenkrantzgata fremstår som det viktigste enkelttiltaket for å bedre fremkommeligheten for
buss og ligger inne i alle tiltakspakker. Tiltakspakke 1 og 4 har i tillegg lagt til rette for bedre
fremkommeligheten for buss med betjening av Gulskogen stasjon med kollektivprioritering på
ny Landfalløybru og videre gjennom Baker Thoens allé og Professor Smiths allé. Disse to
tiltakspakkene er derfor vurdert å gi bedre måloppnåelse når det gjelder fremkommelighet enn
de andre tiltakspakkene.
Gjennomgangen over av de aktuelle bomsystemenes trafikale virkninger viser at bynære
bomsnitt gir generelt bedre fremkommelighet for bil og buss i sentrale deler av Drammen hvor
utfordringene er størst i dag.
Redusert vekst i vegtrafikk gir også bedre fremkommelighet for gående og syklende. Det blir
lettere å gå og sykle og kortere tid å vente for å krysse gater og veger. Tiltakspakke 1 har
større rom for investeringer i et sammenhengende sykkelvegnett og evt. i kombinasjon med
nye gang- og sykkelbruer. Tiltakspakke 1 har derfor også best måloppnåelse når det gjelder
tilrettelegging for syklende.
Oppgradering av knutepunkt og holdeplasser samt innføring av enklere billettsystem gjør det
enklere å foreta overgang og reise på kryss og tvers med buss og tog i Buskerudbyen, Akershus
og Oslo.
Flere pendlerparkeringsplasser for bil og sykkel gjør det både enklere og mer effektivt å
kombinere bruken av ulike transportformer. For mange vil det kunne bety en enklere hverdag
og en mindre tidkrevende reise til og fra jobb. I alle fire tiltakspakker er det satt av like mye
midler til innfartsparkeringer. Det gir dermed samme grad av måloppnåelse, mens det i
referansealternativet er satt av lite til denne type tiltak.
Det er lagt opp til betydelige investeringer i nye sykkelanlegg i alle fire tiltakspakker, men aller
mest i Tiltakspakke 1. Den får dermed høyest måloppnåelse på dette punktet.

Måloppnåelse hovedmål 3 – Veksten i persontransport skal tas av
kollektivtrafikk, gange og sykling
Nullvekstmålet er vedtatt lokalt, og er en forutsetning for å kunne inngå byvekstavtale med
staten.
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De trafikale analysene av tiltakspakker med bomsystem viser at alle foreslåtte tiltakspakker
med aktuelle bomsystemer vil kunne nå nullvekst i persontransport med bil, dersom Areal- og
transportplan Buskerudbyen 2013–23 legges til grunn. Dette forutsetter at man legger seg på
et takstnivå som kreves for å finansiere pakkene. I tillegg er det nødvendig å ta i bruk andre
virkemidler
I det innledende studiet av løsningsmuligheter ble ulike virkemidlers potensial til å redusere
trafikkveksten utforsket. Beregningen av vedtatte areal- og transportplan i Buskerudbyen ga en
reduksjon i veksten på 1,5 %. Parkeringsrestriksjoner ga en tilsvarende reduksjon på mellom
0,4 og 2,2 %, avhengig av hvor kraftig man strammet til. To tog i timen reduserte trafikkveksten
med 0,2 %. Kunnskapsgrunnlaget fra de innledende studiene tilsier altså at det finnes mange
måter å kombinere ulike virkemidler på for å oppnå nullvekst i persontransporten med bil for
alle de fire tiltakspakkene. Figur 65 er således kun ett av mange mulige eksempler på
kombinasjoner av virkemidler som vil kunne gi nullvekst i persontransporten med bil med de
fire tiltakspakkene som er vedtatt sendt ut på høring i Buskerudbyen.
Som ser av figuren er Tiltakspakke 1 i dette eksempelet beregnet til å gi 0,5 % vekst. Hvis man

Figur 65: Trafikkvekst ulike alternativ

derimot legger til grunn at man følger opp vedtatte areal- og transportplan og øker
parkeringstakstene i indre og ytre avgiftssone i Drammen samt i enkelte grunnkretser i de
andre kommunesentrene, så vil man få en beregnet vekst på -1,4 %. Med de samme
virkemidlene vil man få en tilsvarende reduksjon for tiltakspakke 2 på -0,5 %. For Tiltakspakke
3 og Tiltakspakke 4 vil persontransporten med bil bli redusert til henholdsvis – 0.3 og 0,3 %.
Utvider man indre avgiftssone i Drammen, vil også Tiltakspakke 4 nå absolutt beregnet
nullvekst.
Om man også vil kunne oppnå nullvekst i Drammen avhenger av bomsystem og takster.
Bomsystem med bynære bommer gir best effekt her.

Samlet vurdering av måloppnåelse
N u llv ek s t i pe r son tr an s po rt m e d bil
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Figur 66: Samlet vurdering måloppnåelse

Hvis det ikke settes inn noen tiltak, er det beregnet en kraftig vekst i vegtrafikken frem mot
2030, slik det fremgår av Figur 66 (Nullalternativ 2030). Den viktigste drivkraften er forventet
vekst i befolkning, arbeidsplasser og økonomi.
Analysene viser at man når nullvekstmålet for alle de fire tiltakspakkene, mens nullalternativet
gir 21 % økning. Tiltakspakke 1 er beregnet å gi best effekt på trafikken og oppnår en liten
trafikkreduksjon på 2 %. Tiltakspakke 2 og 3 gir begge en beregnet trafikkreduksjon på 1 %,
mens Tiltakspakke 4 ligger akkurat på nullvekst.
Uten tiltak er det beregnet at andelen av alle reiser med bil vil øke fra dagens situasjon på 75 %
til 77 % i 2030. Det er beregnet at andelen vil gå ned til 71 % med Tiltakspakke 1–3, og til 72 %
med Tiltakspakke 4. Dette er gjennomsnitt for hele byområdet. Lokale forskjeller kan være enda
større. Beregningene viser at det er særlig kollektivtrafikken og gange som vil ta
markedsandeler fra bilen.
Selv om sykkelandelen er beregnet like stor som i dag, vil sykkeltrafikken (antall sykkelturer)
øke som følge av befolkningsveksten.
Det er mange tiltak for gåing og sykling som erfaringsmessig bidrar til å gjøre det mer
attraktivt å gå og sykle, men som er vanskelig å beregne i transportmodellen. Dette gjelder
tiltak som standardheving, økt trygghetsfølelse, redusert biltrafikk, attraktive fasader og
trivelige byrom. Tilsvarende er det en del tiltak for kollektivtrafikk, som bedre informasjon, økt
punktlighet og redusert trengsel om bord som ikke fanges opp godt nok av vanlig
transportmodell. Det er derfor grunn til å vente at gange, sykling og kollektivtrafikk kan øke
mer enn det som kommer frem av beregningene, særlig ved gjennomføring av Tiltakspakke 1.
A n dr e h o v e d må l i Bu s k eru d b y en
Når de øvrige målene trekkes inn, vurderes graden av måloppnåelse å være ulik for de ulike
kombinasjonene av tiltakspakker og bomsystem. Det har sammenheng med blant annet at
bomsystemene med bynære bommer har større trafikkdempende effekt på de mest
trafikkbelastede delene av Drammen sentrum. Dette vil gi positiv virkning på luftkvalitet, støy,
trafikksikkerhet og fremkommelighet, og legger til rette for attraktiv byutvikling og gode
bomiljø. Det gir bedre fremkommelighet og tilgjengelighet for gjenværende trafikk, inkludert
næringstrafikk, og gir derfor bedre måloppnåelse enn bommer kun på dagens
kommunegrenser. Med bynære snitt må flere betale, men takstene blir mellom 10 % og 30 %
lavere, avhengig av hvilken virkemiddelpakke en ser på.
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Vegtiltakene i tiltakspakke 2 og 3, og spesielt 4 legger til rette for et utbyggingsmønster som er
vanskeligere å betjene med kollektivtrafikk, gange og sykling. Samtidig vil vegbygging gjøre det
raskere å bruke bil, noe som vil vanskeliggjøre kollektivtransportens konkurranse med bil på
visse reiserelasjoner. Tiltakspakke 1 i kombinasjon med bynære bommer i Drammen er vurdert
til å gi best samlet måloppnåelse. Denne kombinasjonen har økt satsing på kollektivtrafikk og
sykling. Den gir mer kompakt byutvikling og redusert biltrafikk i sentrum. Det blir enklere og
raskere å reise med alle transportmidler.
Tiltakspakke 1 i kombinasjon med kun bommer på dagens kommunegrenser og Tiltakspakke 2
og 3 i kombinasjon med bynære bommer i Drammen er vurdert til å gi tilnærmet samme
måloppnåelse. Tiltakspakke 1 har ekstra satsing på kollektivtrafikk og sykkel, og legger til rette
for kompakt byutvikling. Tiltakspakke 2 og 3 med bynære bommer vil bidra til økt
fremkommelighet og mindre trafikkbelastning i Drammen sentrum.
Tiltakspakke 2 og 3 med kun bommer på dagens kommunegrense og Tiltakspakke 4 i
kombinasjon med bynære bommer i Drammen er vurdert å gi tredje best samlet måloppnåelse.
Tiltakspakke 4 med kun bommer på dagens kommunegrense er vurdert til å gi dårligst
måloppnåelse. Denne kombinasjonen av tiltak og bomsystem legger til rette for mer spredt
utbygging, og gir begrenset avvisning av biltrafikk i de mest sentrale bydelene i Drammen, der
utfordringene med hensyn til miljø, støy og trengsel er store.
Alle de forslåtte tiltakspakkene gir langt bedre måloppnåelse enn Nullalternativ 2030. Uten
tiltakspakke med bomsystem vil Buskerudbyen oppleve en sterk vekst i persontransport med
bil, noe som gir dårligere fremkommelighet for alle trafikantgrupper, økt ulykkesrisiko, høyere
lokale og globale utslipp og dårlig grunnlag for å utvikle attraktive by- og tettstedsområder.

Rapport Byutredning Buskerudbyen

Side 85 av 107

10.

SAMFUNNSØKONOMISK

ANALYSE
Prissatte virkninger
Det er gjort samfunnsøkonomiske analyser av virkemiddelpakkene som analyseres i
byutredningen. Hensikten er å vise hvilke ulemper/kostnader og fordeler/nytte hver
virkemiddelpakke fører til for samfunnet.
Nullvekst i persontransport med bil er hovedmålet i utredningen. Hensikten med de
samfunnsøkonomiske beregningene er å tydeliggjøre effekten for samfunnet av de ulike
virkemiddelpakkene.
De samfunnsøkonomiske analysene består både av prissatte og ikke- prissatte konsekvenser.
Litt forenklet kan si at samfunnsøkonomisk lønnsomhet avgjøres av hvorvidt summen av
(prissatte og ikke prissatte) fordeler for samfunnet er større enn summen av ulemper for
samfunnet.
De prissatte konsekvensene inngår i en nytte-kostnadsanalyse. En slik analyse inkluderer alle
effekter av tiltak som lar seg tallfeste i kroner og øre. Tallfestingen bygger på et hovedprinsipp
om at en konsekvens er verdt det befolkningen til sammen er villig til å betale for å oppnå den.
De viktigste prissatte konsekvensene er trafikant- og transportbrukernytte, operatører
(kollektivselskap, parkeringsselskap og bomselskap), det offentlige (investeringer, drifts- og
vedlikeholdskostnader, endringer i skatteinntekter) og samfunnet for øvrig (ulykkesvirkninger,
støy- og luftforurensning, skattekostnader og ev. restverdi).
For å beregne samfunnsøkonomiske kostnader og nytte av de prissatte konsekvensene benyttes
beregningsprogrammet EFFEKT.12 Ved hjelp av programmet beregnes de totale kostnadene i
nullalternativet 203013 og planlagt situasjon (KVU-/bypakke og virkemiddelpakkene). Nytten
regnes som endringen i kostnader mellom nullalternativet 2030 og de ulike
virkemiddelpakkene.
En del viktige konsekvenser av tiltak og prosjekter lar seg ikke tallfeste i kroner. Det kan være
konsekvenser for f.eks. bymiljø, naturmiljø og kulturminner. Disse konsekvensene kalles ikkeprissatte konsekvenser og er en viktig del av den samfunnsøkonomiske analysen. De ikkeprissatte konsekvensene vurderes i transportsektoren med det som kalles + /- metoden. Når
fordelene av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene til sammen er større enn ulempene,
er tiltakene eller prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt.

12

Mer om EFFEKT: Brukerveiledning EFFEKT 6.6 – Statens vegvesens rapport nr. 356

13

Nullalternativ 2030: en situasjon der kun tiltak som er finansiert fram mot 2023 (første

handlingsprogram-periode) er inkludert.
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I vurderingen av den samfunnsøkonomiske analysen er det viktig å ta hensyn til at
beregningene ikke fanger opp alle gevinster ved overgangen fra personbil til sykling, gåing og
kollektivtransport.
I vurderingen av den samfunnsøkonomiske analysen er det viktig å ta hensyn til at
beregningene ikke fanger opp alle gevinster ved overgangen fra personbil til sykling, gåing og
kollektivtransport.
De viktigste årsakene til dette er:


Premisser i tidsverdsettingene: Tiltak for å øke fremkommeligheten for kollektivtransport
gir lavere nytte per person enn tiltak for øke fremkommeligheten for bil. Dette skyldes at
verdsettingen av reisetid er satt lavere for kollektivtrafikanter enn bilførere.14

Det betyr at kollektivtrafikantene forutsettes å være mindre betalingsvillige for å få kortere
reisetid (= økt fremkommelighet) enn bilister, noe som påvirker nytten av tiltaket. Men denne
forutsetningen er gitt både ut fra at kollektivtrafikanter tilhører et annet markedssegment enn
bilister; en større andel eldre og unge, eller at man på en kollektivreise i mange tilfeller kan
utnytte tiden til andre aktiviteter enn om man kjører. Nullvekst i persontransport med bil og
andre ambisiøse mål i byområdene betinger at trafikantgrupper som «tradisjonelt» bruker bil
erstatter bilreisen med kollektivtransport. Det er grunn til å anta at betalingsviljen for kortere
reisetid mv endres når egenskapene ved kollektivtrafikantene endres.


Nytten av å unngå trengsel fanges ikke opp. Gevinsten av å innføre tiltak for å redusere
trengselen om bord på transportmidlet er ikke beregnet.



Ulempen ved kø fanges ikke opp i tilstrekkelig grad. Køtiden (tidsforsinkelsen) i seg selv er
modellert inn. At tidsbruk i kø kan oppfattes som en større ulempe enn tidsbruk i fri flyt er
imidlertid ikke inkludert i analysene.

Det er viktig å være oppmerksom på at transportmodellene er input til de samfunnsøkonomiske
beregningene, og at kvaliteten på de samfunnsøkonomiske beregningene påvirkes av
transportmodellenes kvalitet.

EFFEKT-beregninger
Det er gjennomført EFFEKT-beregninger for de ulike virkemiddelpakkene.
In v e st er in g sk o stn a de r f or t il tak s pa k k en e
Følgende investeringskostnader er lagt til grunn for
å beregne de prissatte konsekvensene for tiltakspakkene.
Det presiseres at det er stort

Figur 67: Investeringskostnader for tiltakspakkene (mill. kr. prisnivå 2018)

spenn i nøyaktigheten på kostnader mellom de ulike elementene i tiltakspakkene.
R e s u l ta t er
Resultatene som presenteres under er slik beregningene fremkommer utelukkende med bruk av
RTM (med Trafikantnyttemodul og Kollektivmodul) og EFFEKT. Det er her ikke gjort noen
tilleggsanalyser på effekter som ikke dekkes av RTM/EFFEKT.

14

En forutsetning som er basert på nasjonale verdsettingsstudier.
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G e n e r el t o m r e su lta te n e av
d e p ri s sa tt e k on sek ve n s en e
Det er utfordrende å tolke
resultatene av de prissatte
konsekvensene. Verdiene og
utslagene for trafikantnytte er til
Figur 68: Beregning av prissatte konsekvenser (mill. kr. diskontert til
prisnivå 2018)

dels svært høye, og kan være
vanskelig å forholde seg til. Det
er store utslag for

helsegevinstene for gående og syklende. Enhetsprisene som er brukt for disse er de offisielle
prisene anbefalt av Helsedirektoratet. Resultatene virker likevel rimelig i den forstand at de går i
en retning som kan forklares.
Med de satsene som
er brukt for
bompenger, og under
den forutsetningen at
innkreving skjer i
hele analyseperioden,
får en overføring til
det offentlige via
bomselskapene som
er dobbelt så stor
Figur 69: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet fordelt på aktørgrupper (mill. kr diskontert til
prisnivå 2018)

som det offentliges
budsjettbehov i

tiltakspakkene. Dermed gir det ikke mening å rapportere netto nytte pr budsjettkrone. Dette
reflekteres i at budsjettvirkning for det offentlige står med betydelige beløp med positivt
fortegn.
Sum operatørnytte sier ikke så mye i seg selv, etter som det er en sum inkludert overføringer
mellom operatørene og det offentlige. Hvis ser kun på kollektivselskaper øker både inntekter
og kostnader som følge av det forbedrede kollektivtilbudet i tiltakspakkene. Generelt øker
kostnader litt mer enn inntekter, slik at det blir et økt tilskuddsbehov på henholdsvis 567, 182

Figur 70: Trafikantnytte fordelt på trafikantgruppe (mill. kr diskontert til prisnivå 2018)

OG 676 millioner NOK i TP 1,3 og 4, mens TP2 får et redusert tilskuddsbehov på 16 MNOK.
Disse dekkes inn med god margin av de store inntektene fra bompenger.
Tiltakspakkene genererer alle en bompengeinntekt målt i nåverdi 2030 på mellom 21 og 23
milliarder NOK.
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Alle tiltakspakkene går med betydelig samfunnsøkonomisk overskudd. Imidlertid er det store
overføringer fra bilbrukere til de andre aktørene i samfunnsregnskapet. Når ser på
trafikantnytten fordelt på trafikantgruppe ser at bil taper mye mer enn kollektiv gange og
sykkel vinner. Dette er delvis fordi tidsverdier som nevnt er lavere for kollektiv, gange og sykkel
enn for bil, men også fordi bilistene bærer mye av kostnaden i form av bompengebetaling.
I dette regnestykket er den avvisende effekten fra parkeringsavgifter representert i
trafikkberegningene, men selve betalingen ikke er regnet inn i trafikantnytten. Grove
tilleggsanalyser indikerer at parkeringsavgiften i tiltakspakkene kan bidra med 0.5 – 1 milliard
NOK i negativ nytte totalt sett.

Ikke-prissatte virkninger
For Byutredning Buskerudbyen er det gjennomført en analyse av ikke-prissatte virkninger av
infrastrukturtiltakene i de fire tiltakspakkene. Potensielle virkninger av det enkelte tiltak er
beskrevet i en egen temarapport om ikke-prissatte virkninger (CITIPLAN, 11. desember 2017).
Funnene er oppsummert nedenfor.
Virkningene for de ikke-prissatte temaene er gjort på en 5-delt skala hvor ++ er de mest
positive virkningene og – er de mest negative. Vurderingen av konsekvenser kan derfor ikke
sammenlignes med konsekvensutredninger for de enkelte prosjektene ettersom det i disse, i
tråd med håndbok V712 konsekvensanalyser, brukes en 7-delt skala.
Verdivurderingen som er gjort er basert på eksisterende kunnskap og vurderinger av en gruppe
fagfolk fra Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen.
Verdivurderingen er basert på arealverdier med regional eller nasjonal betydning. I tillegg er
viktige lokale forhold vurdert. For enkelte av prosjektene er det allerede gjennomført
konsekvensanalyser på et mer detaljert nivå. Der det har vært relevant er tidligere utredninger
benyttet for å vurdere verdien av arealene for de fem temaene landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser.
Omfang er vurdert ut fra beskrivelsen i byutredningen. Prosjektene som er vurdert har ulik
detaljeringsgrad. Det er tatt hensyn til dette i vurderingen av konsekvenser. Der endelig
lokalisering ikke er fastlagt er mulig konsekvensgrad ved en annen lokalisering kommentert.
Omfanget de ulike prosjektene kan få er avhengig av hvilke typer arealer og bebyggelse som
berøres, og om prosjektet omfatter arealer utenfor dagens vegareal. Der utforming ikke er
fastlagt, og prosjektet omfatter utbedring eller omforming av en eksisterende vegstrekning, er
både utbygging innenfor dagens vegareal og breddeutvidelse vurdert.
Konsekvensene er vurdert ut fra den 5-delte skalaen som er definert i retningslinjene for
byutredningene. For å nyansere konsekvensgraden er det også benyttet «halve» konsekvensgrader. Konsekvensene prosjektene får vil være avhengig av hvilke arealer de berører og
hvordan de utformes. Konsekvensene vil også være avhengig av hvordan arealbruken rundt
prosjektene utvikler seg. Det er tatt utgangspunkt i vedtatte planer for fremtidig arealbruk når
konsekvensgraden er vurdert.
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Figur 71: Samletabell ikke-prissatte temaer

Som det fremgår av Figur 71 er det de prosjektene som berører naturområder og kulturlandskap som har de største negative virkningene for de ikke-prissatte temaene. Det største
potensialet for positive virkninger er for nærmiljø og friluftsliv hvor det kan oppnås betydelige
forbedringer avhengig av hvordan prosjektene utformes.
Det er ikke tatt stilling til eller foreslått avbøtende eller kompenserende tiltak. Dette bør
vurderes i den videre planlegging av prosjektene. Det er et betydelig potensiale for å minske de
negative og øke de positive konsekvensene av prosjektene for de ikke-prissatte temaene.

Samlet vurdering av tiltakspakkenes ikke-prissatte virkninger
Med utgangspunkt i de overnevnte analysene av de enkelte vegtiltakene er det gjort en
forenklet analyse av de ikke-prissatte virkningene av de fire virkemiddelpakkene.
Det er ingen av tiltakspakkene som samlet sett er vurdert til å ha stort potensial til negative
virkninger. De fleste pakkene er sammensatt av prioriterte tiltak som gir enten tilnærmet ingen
endring eller en viss forverring for ikke-prissatte tema. Fordi nye infrastrukturtiltak oftest
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innebærer nye inngrep, vil det normalt forventes en overvekt av negative konsekvenser for de
ikke-prissatte temaene.
Tiltakspakke 1 og Tiltakspakke 2 kommer best ut i vurderingen av ikke-prissatte virkninger.
Det henger sammen med at en del av vegtiltakene som er vurdert til å ha negativt potensiale
ikke prioritert i disse pakkene. Tiltakspakke 1 er vurdert som bedre på temaet nærmiljø- og
friluftsliv, mens Tiltakspakke 2 har mindre negativt potensial når det gjelder naturmangfold.
Begge tiltakspakkene har potensial for negativ effekt på de andre ikke-prissatte temaene.
Tiltakspakke 3 og 4 kommer noe dårligere ut enn de to andre pakkene. Begge disse har
vegprosjekt som potensielt gir større negative inngrep enn tiltakene som er prioritert i de andre
tiltakspakkene. Tiltakspakke 4 vurderes til å være noe dårligere enn pakke 3 på landskap,
kulturmiljø og naturmangfold.
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11.

TILTAKSPAKKE KONGSBERG

I mandatet åpnes det opp for at Kongsberg kan inngå i en byvekstavtale. Det forutsetter at
kommunen slutter seg til nullvekstmålet for persontransport med bil og fatter et prinsippvedtak
om bompenger. I forhandlinger om en byvekstavtale vil det også stilles krav om en plan for
arealbruk som bygger opp under knutepunkter og mer kollektivtransport, sykling og gange.
Det siste er dekket ved at Kongsberg inngår i Areal- og transportplan Buskerudbyen 20132023.
Byutredningen er et viktig kunnskapsgrunnlag for eventuelle forhandlinger om en byvekstavtale
med Kongsberg. Statens vegvesen og administrasjonen i Kongsberg kommune har derfor i
samarbeid utarbeidet et foreløpig eksempel på en mulig tiltakspakke og bomsystem for
Kongsberg som både gjør det mulig å oppnå nullvekst i persontransport med bil og samtidig
gir tilstrekkelig finansieringsgrunnlag. Tiltakspakken er utformet i tråd med tidligere
kommunale vedtak om ønskede tiltak. Tiltakene i Tiltakspakke Kongsberg er nærmer beskrevet
i Notat Byutredning Buskerudbyen – Tiltakspakke Kongsberg. Nedenfor følger kun en kortfattet
fremstilling av tiltakene og hovedfunn.

Figur 72: Eksempel på mulig tiltakspakke for en eventuell bypakke for Kongsberg. Tiltakene er nummerert i tråd med
tabellen på neste side
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Sammensetning av Tiltakspakke Kongsberg
Figur 73 nedenfor viser en oversikt over alle tiltakene som er lagt til grunn for analysene av
Tiltakspakke Kongsberg. Som det fremgår av figuren er det lagt opp til en stor satsing på tiltak
som vil kunne gjøre det mer attraktivt og trygt å gå og sykle hele året i sentrumsområdene. I
øvrige deler av kommunen prioriteres tiltak for å sikre skoleveger.
I tiltakspakken inngår også ny bru mellom fv. 88 Withs gate og fv. 40 Numedalsvegen nord i
sentrum som vil avlaste sentrum, redusere barrierer og binde sammen to bydeler. Når E134 er
lagt utenom Kongsberg sentrum, skal dagens trasé i Hasbergtjerndalen bygges om bygate med
fortauer og kryssløsninger tilpasset ny funksjon.
Kongsberg har i dag lave kollektivandeler. Lav frekvens og lang reisetid gjør bussen lite
konkurransedyktig. Tiltakspakke Kongsberg vil styrke busstilbudet med flere avganger og
utvide tilbudet til områder utenfor normal gang- og sykkelavstand. Det legges opp til et
bybusstilbud med 30 min frekvens på dagtid og reduserte billettpriser og bedre informasjon.
Nytt busstilbud er tenkt innført samtidig med eventuell innføring av bompenger.
Kongsberg kommune arbeider med å teste ut autonom transport i by i samarbeid med mange
aktører. Planen er å sette inn selvkjørende busser på en sentral rute og utvide tilbudet etter
hvert tilpasset erfaringene. Det foreslås også satt av midler til å utvikle andre nye smarte
mobilitetsløsninger for sømløs transport. I tillegg legges det opp til å anlegge flere
innfartsparkeringsplasser for bil og trygge parkeringsløsninger for sykkel.
Det foreslås å anlegge flere innfartsparkeringsplasser for bil og trygge parkeringsløsninger for
sykkel.
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Tiltak (mill. 2018- kr)

Beskrivelse

Kostnad

Tiltak for sykling og gåing i sentrum
1 Fv. 88 Withsgate; Baneveien - Dyrmyrgate

Sykkelfelt og fortau

7

2 F. 89 Gamlebrua; Gamle Gomsrudvei - Hyttegata

Tilrettelegging for gåing og sykling

4

3 Fv. 89 Myntgata/Klokkerbakken

Utbedring for gående og syklende
Utvidelse fra gs-veg til sykkelveg med fortau

4
90

6 Fv. 72 Lurdalsvegen; Konvallveien til Bomstueveien

Gang- og sykkelvei (missing link)
Sykkelfelt

15
16

7 E134 Drammensveien: Kongsbergtoppen - Diseplass

Missing link - Gang- og sykkelvei

20

8 Fv. 88 Baneveien-Eikerveien

Utvidelse med fortauer og sykkelanlegg
Opprusting av fortau og sykkeltilrettelegging
Opprusting av fortau og sykkeltilrettelegging

8
1
11

4 Fv. 40 Numedalsveien; Boeks gt. - Dyrgravvn.
5 E134 Drammensveien; Lurdalsveien Henckelmyra

9 Fv. 89 Hyttegata/Apotekerbakken
10 E134 Sandsværsveien; Sexes gt. - Rogstadbakken
11 Kv. Glitregata- Gml Drammensvei - Bekkedokk
12 Kv. Gang/sykkelbru Tinius - Kirketorget
13 Kv. Ove Gjeddesvei
14 Kv. Gang- sykkelbru i nord

Utbedring, ny bru. Stipulert kostnad
Ny bruforbindelse for gående syklende
Anlegge sammenhengende sykkelvei

25
121
7

15 Forsterket drift av vegnettet

Forbindelse Hellebæk - Skavanger
For kollektivtransport og sykling

23
30

16 Kv. Samlepost for mindre sykkeltiltak

Mindre tiltak på hovedvegnettet

25

17 Kv. Samlepott for gangsmetter

Bygging og oppgradering av gangsmetter/snarveier

10
417

Sum
Tiltak for sykling og gåing inkl trafikksikkerhet og skoleveg - utenfor sentrum
18 Fv. 37 Jondalen
20 Fv. 40 Efteløtbrua

Gang- og sykkelvei
Tilrettelegging for gåing og sykling
Tilrettelegging for gåing og sykling

21 Fv. 40 Hvittingfoss

Gang- og sykkelvei

19 Fv. 40 Skollenborg

24
30

Sum

54

Vegtiltak inkl tilrettelegging for kollektivtrafikk
22 Fv. 40/88 Bru i nord Withs gate - Baneveien

Ny bruforbindelse for alle trafikantgrupper
Etterbruk av E134 med ombygging av tilstøtende gater

225
54
279

24 Forsterket busstilbud i byområdet

Nye avganger

248

25 Arbeidsbuss til Flesberg og Hvittingfoss

Nye avganger

60

26 Forsterket busstilbud i bygda

Ytterligere forsterking av tilbudet til Hvittingfoss og Jondal

30
2
60

23 E134 Hasbertjerndalen; Thornes vei - Svartåsveien

Sum
Drift buss

27 Sanntidsinformasjon, skilting m.m.
28 Reduserte kollektivpriser

Lavere priser, rabatter til familier etc

Sum

400

Smart transport
29 Drift autonom buss Kongsberg Knutepkt - KTP
31 Infrastruktur autonom buss

Ordinær rutedrift, forutsatt vellykket testing.
Utvidelse med nye traseer.
Ombygging av gågata, Kirkegårdsveien, stoppesteder

32 Sømløse mobilitetsløsninger, utvikling

Felles billettering, utvikling av deleordninger, informasjon

30 Drift - utvidet rutetilbud

75
25
14
25
139

Sum
Innfartsparkering
33 Gomsrud, Kongsgårdmoen, Skavanger
34 Knutepunkt Kongsberg

Bilparkering med sykkelparkering
Utvikle parkering for bil og sykkel. Andel

35 FV37/FV40 Innfartsparkering

20-25 p-plasser ved bussstopp

2
10
2

Sum

14

Knutepunktsutvikling, byrom og gateopprusting
36 Knutepunktsutvikling

Utvikle arealene ved stasjonsområdet, andeler

40

37 Gate- og byromsopprusting, bysentrum

Ombygginger, tilrettelegging for myke trafikanter, etc
Fjerne midlertidig adkomst, bygge ny, frigjøre areal til park
Ombygging til bygate med fortau

55
25
5

38 Ny adkomst til Fosseparken
39 Opprusting av sentrumsgata Hvittingfoss

Sum

125

Tillegg
Planlegging/administrasjon bypakka
Bomstasjoner

30
stipulert

20

Sum

50

Totalt

1478

Figur 73: Eksempel på mulige tiltak i en eventuell bypakke for Kongsberg. Foreløpige tall i mill. 2018-kr. Stor
usikkerhet i kostnadsanslagene.
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1.1 Finansiering og bomkonsept
Bomkonsept
Ved utarbeidelse av forslag til bomkonsept
illustrert i Figur 74, er det forsøkt å unngå
uheldige trafikale virkinger i boligområder og
splitte bomiljø og at trafikk fra E134 til
teknologiparken ikke skal passere bomringen i
Kongsberg i tillegg.
Det er gjort transportmodellberegninger for tre
varianter av bomkonseptet vist i figur x:

1 Tovegs innkreving med felles timesregel med
Buskerudbypakke 2

2 Tovegs innkreving uten felles timesregel med
Buskerudbypakke 2

3 Énvegsinnkreving uten felles timesregel med
Buskerudbypakke 2
Dersom det fra lokalt hold blir vedtatt å jobbe
videre med å få Kongsberg inkludert i en
byvekstavtale for Buskerudbyen, må nøyaktig
bomplasseringer, takstsystem og spørsmål knyttet
til timesregel mv vurderes nærmere. Det kan også
bli behov for å se nærmere på muligheter for
tilpasninger av det aktuelle bomsystemet til
bommene på E134.
Figur 74 viser analysert bomkonsept for Kongsberg.
Rød linje er mulig ny bomring for Kongsberg. Blå
punkter er bomstasjoner. Illustrasjon: Statens
vegvesen

Det er lagt til grunn at bompenger kreves inn i en
15-årsperiode fra 2020 til 2034. Videre er det er
det forutsatt timesregel for kjøretøy med gyldig
Autopassbrikke og månedstak på 70 passeringer
pr måned.

Takstene som er brukt i analysene for takstgruppe 1 (lette kjøretøy under 3500 kg og bobiler)
og takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) samt for lette nullutslippskjøretøy, er vist i tabellen under.
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Figur 75: Takster for ulike kjøretøygrupper brukt i beregningene

Virkninger og måloppnåelse
Trafikal virkning av tiltakspakke og bomsystem
Dersom Kongsberg inkluderes i avtaleområdet for Buskerudbypakke 2 (Drammen, Lier, Nedre
Eiker og Øvre Eiker) uten at det legges inn tiltak eller bommer i Kongsberg (kun i
Buskerudbypakke 2), er trafikkveksten for hele det utvidede avtaleområdet beregnet til 1,3 %.
Tilsvarende tall uten Kongsberg er – 1,4 %. Forskjellen i beregnet trafikkvekst skyldes først og
fremst at Kongsberg kommune uten tiltak har en trafikkvekst på om lag 14 %.
Dersom man legger til grunn Tiltakspakke Kongsberg med toveis bomsystem med takster
17/25 og samme timesregel som Buskerudbyen, beregnes veksten i Buskerudbyen inkludert
Kongsberg til -0,3 %. Uten felles timesregel med Buskerudbypakke 2, beregnes veksten i
Buskerudbyen inkludert Kongsberg til -0,6 %. Tilsvarende tall med enveis bomsystem i
Kongsberg, med takster 17/25, er -0,4 %.
Det har også blitt sett på trafikkveksten for Kongsberg kommune isolert. Med toveis
bomssystem uten felles timesregel med Buskerudbypakke 2, blir beregnet vekst i Kongsberg 0
%, mens toveis bomsystem med felles timesregel gir vekst på 0,5 %. Men enveis bomsystem

uten felles timesregel er beregnet vekst i Kongsberg 1,5 %. Det er betydelig usikkerhet i disse
tallene, men tallene gir likevel en god indikasjon på den den relative forskjellen mellom
beregningsresultatene.

Samlet vurdering av trafikale virkninger og måloppnåelse
Kongsberg inngår i Buskerudbyen, og hovedmålene presentert i kapittel 4 gjelder derfor også
for Kongsberg. Det overordnede målet er således å utvikle Kongsberg, sammen med øvrige
deler av Buskerudbyen, til en bærekraftig og konkurransekraftig byregion. Under følger en
kortfattet vurdering av Tiltakspakke Kongsberg og måloppnåelse knyttet til de tre vedtatte
hovedmålene i Buskerudbyen som skal sikre bedre fremkommelighet, økt trafikksikkerhet,
bedre miljø og en attraktiv by- og tettstedsutvikling.

Miljøvennlighet, trafikksikkerhet og attraktiv by- og tettstedsutvikling
Innføring av bompenger reduserer biltrafikken og bidrar dermed til bedre og tryggere nærmiljø
og reduserer klimagassutslipp. Lavere takster for nullutslippskjøretøy gir incentiver til
teknologiutvikling og raskere omlegging til renere bilpark. Mindre biltrafikk og økt
kollektivtrafikk vil sammen med satsing på sammenhengende og trygt sykkelvegnett bidra til
bedre trafikksikkerhet mer attraktive byer og tettsteder.
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Fremkommelighet – enklere og raskere
Forslag til bypakke gir kortere reisetid og flere reisemuligheter, særlig med buss, sykkel og til
fots. Redusert biltrafikk gjør det også lettere å gå og sykle. Oppgradering av knutepunkt og
holdeplasser samt innføring av enklere billettsystem gjør det enklere å foreta overgang og reise
på kryss og tvers med buss og tog i Kongsberg og øvrige deler av Buskerudbyen samt Akershus
og Oslo. Flere pendlerparkeringsplasser for bil og sykkel gjør det enklere og mer effektivt å
kombinere bruken av ulike transportformer. For mange vil det kunne bety en enklere hverdag
og en mindre tidkrevende reiser.

Nullvekstmålet i persontransporten med bil
Trafikkberegningene viser at med trendutvikling uten nye tiltak vil vegtrafikken i Kongsberg øke
med 14 % fram mot 2030. Foreløpige resultater viser at Kongsberg kan motvirke
trendutviklingen med en bypakke som når nullvekstmålet. Dette skjer gjennom en kombinert
effekt av bompenger som påvirker reisemiddelfordelingen, og som finansierer tiltak som
styrker alternative reisemåter til bil og tilrettelegger for konsentrert arealutvikling i
utviklingsområder i tråd med Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23.
Analysene over av Tiltakspakke Kongsberg viser også at det ikke har så stor betydning hvordan
bomsystemet settes opp. Toveis innkreving vil gi stor andel gratispasseringer grunnet
timesregel internt i Kongsberg, og gir dermed ikke så veldig mye bedre måloppnåelse enn
enveis innkreving og samme takster. Felles timesregel med Buskerudbyen gir noe lavere
måloppnåelse, men dette slår relativt lite ut for måloppnåelse og inntekter, men kan bety en del
for dem det gjelder. Foreløpige beregninger av finansieringspotensialet viser også at alle
varianter av bomsystemer gir tilstrekkelig grunnlag til å finansiere Tiltakspakke Kongsberg.
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12.

PORTEFØLJESTYRING OG

VIDERE PROSESS
Porteføljestyringssystem gir rom for
justeringer underveis
Bypakker er komplekse med
tanke på virkemidler og
fordelingen av ansvar mellom
flere parter. Dette stiller store
krav til samarbeid. Det er viktig å
finne hensiktsmessige måter å
håndtere utfordringene på tvers
av forvaltningsnivåer og
transportmidler. I forhandlinger
om en byvekstavtale i
Buskerudbyen vil dette bli
håndtert ved porteføljestyring.
Porteføljestyring er et element
som gir nødvendige
justeringsmuligheter i pakkene
over tid. Det innebærer at tiltak
vurderes ut fra hvordan de bidrar
til målene. Samfunnsøkonomi
skal inngå i vurderingene. Det

Figur 76: Elementer som inngår i porteføljestyring av Buskerudbypakke 2

samme skal planstatus, kapasitet
på planlegging og gjennomføring og ikke mist disponible midler. Prioriteringene må tilpasses
tilgjengelige økonomiske rammer, mulig fremdrift på planlegging og bygging.

Trinn 2 – Ytterligere utredningsbehov
Byutredningens trinn 1 har belyst hvordan nullvekst i persontransport med bil kan nås i
Buskerudbyen med bruk av ulike virkemiddelpakker. Byutredningen er slik et faglig grunnlag
for forhandling om byvekstavtale i Buskerudbyen.
I henhold til mandatene for byutredningene skal det gjennomføres et trinn 2, som skal inngå
som en del av grunnlaget for Nasjonal transportplan 2022-2033. De ulike temaene som
beskrives i byutredningene trinn 1 og 2 skal resultere i en bystrategi. Strategien skal inngå som
en del av plangrunnlaget til NTP 2022-2033.
Hvilke temaer som er aktuelle for videre utredning i Buskerudbyen, besluttes etter at
byutredningenes trinn 1 er ferdigstilt.
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Følgende temaer kan være relevante i et eventuelt videre utredningsarbeid:


Arealutvikling; tidsperspektiv, fortetting og integrering av areal og transport



Samordning av kollektivtransporten



Togtilbudet



Tilleggsanalyser for gåing og sykling



Teknologi og endringer i rammebetingelser
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13.

MEDVIRKNING OG

INFORMASJON
Arbeidet med Byutredning Buskerudbyen og justering av Buskerudbypakke 2 har blitt
gjennomført i én parallell prosess. De to arbeidene har vært preget av høy grad av samordning,
med felles arbeidsgruppemøter og bruk av etablerte organer til innspill og forankring.
Åpenhet og bred medvirkning har stått sentralt i prosessen. Både politiske og administrative
instanser, interessegrupper og publikum har vært involvert. Egne verksteder og møter for
temaene sykkel, kollektiv, ikke-prissatte virkninger og areal har blitt gjennomført, med
representanter fra kommunene i Buskerudbyen, Buskerud fylkeskommune, Jernbanedirektoratet
og Statens vegvesen. I tillegg har det i regi av Buskerudbysekretariatet blitt arrangert et
innspillverksted, med et bredt utvalg av interessenter.
Statens vegvesen Region sør har ledet arbeidet med byutredningen i tett samarbeid med
Jernbanedirektoratet, Buskerudbysekretariatet og vegavdelingen i Buskerud. Fagrådet i
Buskerudbyen har fungert som en utvidet prosjektgruppe.
Byutredning Buskerudbyen har underveis i prosessen presentert og mottatt innspill til
foreløpige analyser og resultater for ATM-utvalget, ATM-rådet og politiske gruppemøter.
Byutredning Buskerudbyen har også deltatt i egne møter med andre interessenter.
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