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Innspill til NTP 2022-33 

1 Bakgrunn 

Viken fylkeskommune har bedt om innspill fra kommunene i Viken, som grunnlag for å 

utarbeide sitt innspill til Samferdselsdepartementet våen 2020. Frist for å komme med 

innspill for kommunene har vært 2. mars 2020. 

 

Kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen og Lier har gjennom 

Buskerudbysamarbeidet utarbeidet et felles innspill til NTP-prosessen. I tillegg vil hver av 

kommunene kunne komme med egne innspill – der det ytterligere er redegjort for lokale 

ønsker og behov. 

 

Buskerudbyen vil også sende sitt innspill til Samferdselsdepartementet innen 14. mai 2020. 

Det vil da også bli redegjort for hvordan kommunene og fylkeskommunen ivaretar 

områder der de selv har et ansvar innen areal- og transportpolitikken i byområdet 

Buskerudbyen. 

Grunnlag for innspill fra Buskerudbyen 

Som grunnlag for innspill fra Buskerudbyen har følgende vært førende: 

• Innspill til NTP 2022-33 fra Buskerud fylkeskommune / Viken fellesnemd fra 

7.5.2019 om utfordringer på transportområdet. 

• Lokalpolitiske målsettinger på transportområdet inkludert mål i Areal- og 

transportplan for Buskerudbyen 2013-23. 

• Buskerudbyens tidligere innspill til NTP 2018-29, men nå uten forutsetning om en 

lokal bompengefinansiert bypakke. 

• Ønske om forhandlinger om byvekstavtale for Buskerudbyen, så snart regjeringen 

har fastsatt et videreutviklet nullvekstmål. Innspill må derfor være i samsvar med 

statlige føringer for byvekstavtaler. 
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Mål for Buskerudbyen sammenfaller med nasjonale mål  

Buskerudbyens mål for utvikling av arealbruk og transportsystem er i stor grad 

sammenfallende med målene i NTP 2022-33. Et viktig hovedmål i samarbeidsavtalen er å 

utvikle et klimavennlig utbyggingsmønster og transportsystem. I tillegg er det en 

overordnet målsetting om mer effektiv transport for alle brukere. Buskerudbyen har i 

gjeldende avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler forpliktet seg til å 

arbeide for at veksten i persontransporten skal skje gjennom gange, sykkel og 

kollektivtransport. Det skal være nullvekst i personbiltrafikken.  

 

2 Prioriterte innspill fra Buskerudbyen 

Følgende 3 innspill foreslås, i prioritert rekkefølge. I tillegg ønsker Buskerudbyen å ha en 

ledende rolle i samarbeid med staten om utvikling av ny teknologi og nye mobilitetstilbud. 

1. Raskest mulig oppstart av forhandlinger mellom 

staten og Buskerudbyen om byvekstavtale 

 

En byvekstavtale vil være avgjørende for fortsatt nullvekst i personbiltrafikken. 

Gjennom byvekstavtalen ønsker Buskerudbyen: 

a) Midler til drift av kollektivtrafikk må styrkes og gis mer langsiktige rammer. 

b) Fremtidsrettede og miljøvennlige transportløsninger rundt de store statlige 

prosjektene nytt sykehus og intercity. Dette innebærer gang-, sykkel- og 

kollektivløsninger til nytt sykehus, og knutepunktsutvikling omkring 

jernbanestasjonene. Tiltakene må stå klare samtidig med åpning av sykehus og 

IC i 2025, noe som gjør det viktig med rask fremdrift i forhandlingene om 

byvekstavtale. 

c) Programområdemidler til sykkel og kollektiv som i tidligere NTP har vært 

øremerket riksveikorridorer må kunne disponeres til andre sykkel- og 

kollektivtiltak i byområdet, dersom disse har bedre effekt. Herunder bør gang-

/sykkelbru over Strømsøløpet inngå i avtalen, og bygges samtidig med ny 

Holmenbru. 
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d) Buskerudbyen støtter anbefaling om at trafikksikkerhet tas inn i 

byvekstavtalene og at det etableres indikatorer for dette i fremtidige 

byvekstavtaler. 

Gjeldende NTP legger opp til at det skal inngås byvekstavtaler i de 9 største 

byområdene i Norge. En byvekstavtale er en gjensidig forpliktende avtale hvor det 

legges vekt på at alle infrastruktureiere (stat, fylkeskommune og kommuner) og alle 

med ansvar for drift av kollektivtransport (stat og fylkeskommune) samordner sine 

virkemidler for å nå felles mål. Kommunene må i tillegg legge til rette for ønsket 

utvikling gjennom sin arealbruk og parkeringspolitikk. Staten har tidligere varslet at 

belønningsordningen skal opphøre som selvstendig ordning og fases inn i 

byvekstavtalene.  

 

I Buskerudbyen har det vært en betydelig økning i kollektivbruken de seneste årene. I 

perioden 2016-2019 har Buskerudbyen oppnådd målet om nullvekst i 

personbiltrafikken. Tilskudd fra belønningsmidler har særlig bidratt til et styrket tilbud 

for kollektivreisende. Belønningsmidlene vurderes som et avgjørende virkemiddel for 

at det har vært mulig å oppnå vekst i kollektivtrafikken og nullvekst i biltrafikken. 

Videreføring og helst økning av belønningsmidler eller tilsvarende tilskudd til økt 

kollektivsatsing vil også være avgjørende for å fortsette denne utviklingen. I en 

byvekstavtale vil byområdet få bedre forutsigbarhet for kollektivsatsingen enn det 

dagens to-årige belønningsavtaler gir. 

 

Staten har i gjeldende NTP lagt opp til at “programområdemidler” til sykkelveier og 

kollektivtiltak langs riksveiruter skal kunne inngå i byvekstavtalene. I Buskerudbyen 

gjelder dette transportkorridorene langs E134, E18 og rv. 35. Behovene for sykkel-

løsninger i byområdene som kan bidra til mer miljøvennlig transport og oppfylling av 

nullvekstmålet følger ikke nødvendigvis disse transportkorridorene. Det er derfor 

positivt dersom det åpnes ytterligere opp for at programområdemidler til kollektiv- og 

sykkeltiltak kan brukes på strekninger langs fylkesveg eller kommunal veg når det gir 

større nytte. I Buskerudbyen er det utarbeidet en felles sykkelplan for hele byområdet 

og som synliggjør et samlet investeringsbehov på ca. 6 mrd kr. Om lag halvparten av 

dette omfatter behov langs riksveger eller riksvegruter; for eksempel sykkelveier til 
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knutepunkter og mellom prioriterte utviklingsområder. Statlige riksvegmidler til 

sykkelinfrastruktur i Buskerudbyen har ikke blitt prioritert de senere år i påvente av en 

byvekstavtale. Det er behov for betydelig økt statlig innsats for sykkelinfrastruktur i 

Buskerudbyen – i tillegg til det belønningsmidlene gir rom for. 

I 2025 åpner to store statlige prosjekter i Drammen: IC-Vestfoldbanen, inkludert 

oppgraderte stasjoner på Drammen og Gulskogen, og nytt sykehus på Brakerøya. Det 

er behov for ny infrastruktur for grønn mobilitet i nær tilknytning til disse prosjektene, 

som fortsatt ikke er fullfinansiert. Dette gjelder infrastruktur for buss og gang/sykkel 

til nytt sykehus. I tillegg må Strømsø og Bragernes kollektivknutepunkt knyttes opp 

mot nytt sykehus med gode kollektivforbindelser. Gjennom fremtidig byvekstavtale 

bør det sikres at staten bidrar betydelig for å sikre gode, miljøvennlige 

transportløsninger til det nye sykehuset. Bidrag til å utvikle helhetlige knutepunkter 

rundt de nybygde stasjonene Drammen og Gulskogen bør også inngå i en 

byvekstavtale, herunder et mulig bidrag til ny bybru for kollektivtrafikk, gående og 

syklister. Knutepunktene Mjøndalen, Hokksund, Brakerøya og Lier stasjon har også 

betydelige utbedringsbehov, knyttet til både selve jernbanestasjonen som knutepunkt 

for alle transportformer eller som pendlerstasjon for reisende med bil, gående og 

syklende. 

 

Regjeringen har gjennom sitt eget bompengeforlik fastsatt at det i byvekstavtale-

forhandlinger skal stilles krav om at byområdene skal nå det til enhver tid gjeldende 

nullvekstmål. Samtidig er det fra regjeringens side ikke ønskelig med et krav om 

bompenger i byområder. Bompengeopplegget i Buskerudbyen er skrinlagt. Statlige og 

lokale parter har dermed en felles interesse i å komme raskt i mål med en 

byvekstavtale for Buskerudbyen som bygger opp om statlige investeringer på jernbane 

og sykehus som når nullvekstmålet og andre mål for Buskerudbyen. Uten bruk av 

bompenger som virkemiddel for å finansiere tiltak og regulere biltrafikken, stilles det 

store krav til samordnet innsats innen arealplanlegging, parkeringspolitikk og andre 

virkemidler samt finansiering gjennom ordinære budsjett i stat, fylkeskommune og 

kommuner. En byvekstavtale vil være godt egnet for å sikre en slik samordnet innsats 

og for å nå felles mål.   

 



7 
 

Buskerudbyen støtter anbefaling fra transportetatene om at trafikksikkerhet tas inn i 

byvekstavtalene og at det etableres indikatorer for dette i fremtidige byvekstavtaler. 

Statens vegvesen har gjennom etatens arbeid med NTP 2022-2033 og koblingen 

mellom nullvekstmål og nullvisjon, synliggjort at den offisielle statistikken for antall 

drepte og hardt skadde i vegtrafikken er en lite egnet indikator for å følge opp 

trafikksikkerhetsutviklingen i byområdene. Den offisielle statistikken gir et galt 

risikobilde med tilhørende følgefeil innenfor både prioritering og evaluering av tiltak. 

For å kunne drive et målrettet, effektivt og godt forankret trafikksikkerhetsarbeid rettet 

mot gående og syklende lokalt, trengs bedre data om ulykkene som kan følges opp 

systematisk over tid. Dette bør være en prioritert nasjonal oppgave. 

2. Jernbanen med tilhørende togtilbud er ryggraden i 

det kollektive transport-systemet i Buskerudbyen  

 

Pågående planarbeid må følges opp med tiltak: 

a) Jernbanen og tilhørende togtilbud er ryggraden i det kollektive 

transportsystemet. To tog i timen på hele strekningen mellom Lier og 

Kongsberg er viktig for å styrke by- og tettstedsstrukturen i Buskerudbyen i tråd 

med lokal og nasjonal areal- og transportpolitikk. Infrastruktur som muliggjør 

dette må på plass.  

b) Opprusting av jernbanestasjonene Mjøndalen og Hokksund vil være viktig for å 

stimulere til økt bruk av togtilbudet og for å stimulere til byutvikling i 

prioriterte utviklingsområder i Buskerudbyen. 

c) Det er viktig at pågående prosess vedrørende programområdet 

«Kapasitetsøkende tiltak» for togparkering i Buskerudbyen blir forutsigbar. 

d) I tidligere innspill til NTP har Buskerudbyen fremmet ønske om å utvikle ny 

jernbanestasjon på Lierstranda i forbindelse med fjordbyutviklingen. Det 

fremstår nå som viktigere å videreutvikle Brakerøya til knutepunkt i tilknytning 

til nytt sykehus og derfor videreutvikle Lier stasjon med nødvendig kapasitet 

som pendlerstasjon for syklende og bilister. 

e) Foreslått tilsving på Randsfjordbanen/Sørlandsbanen i Hokksund bør utredes. 
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Den overordnede strategi i Areal og transportplan Buskerudbyen 2013-23 og i 

samarbeidsavtalen for Buskerudbyen har vært å samordne framtidig arealutvikling med 

et styrket togtilbud i 6 prioriterte utviklingsområder; Kongsberg, Vestfossen, 

Hokksund, Mjøndalen, Drammen og Lierstranda. Togtilbudet vil være ryggraden i et 

bærekraftig og effektivt persontransportsystem i Buskerudbyen.  

IC Vestfoldbanen står ferdig med høyhastighet og kapasitetssterkt dobbeltspor fra 

Drammen til Tønsberg i 2025. Dette gir mulighet for å styrke togtilbudet til Vestfold, 

og kan styrke Drammen som transportknutepunkt. 

 

For Buskerudbyområdet fra Lier til Kongsberg er det viktig med økt frekvens på 

lokaltogene, for at toget skal være et mer attraktivt reisemiddel internt i området og i 

retning Oslo. Det er behov for å øke frekvensen fra 1 tog i timen til 2 eller flere tog i 

timen i større deler av driftsdøgnet. Infrastruktur som muliggjør dette må på plass. Ny 

RVU viser at tilnærmet halvparten av alle kollektivreiser i Buskerudbyen foregår med 

tog. Et forbedret togtilbud i korridoren vil dermed bygge ytterligere opp om togets rolle 

som ryggrad i kollektivsystemet og forsterke en positiv trend.  

 

I gjeldende planprogram for jernbanesektoren 2018-29 er utbedringstiltak på 

Mjøndalen foreslått prioritert - for å få stasjonen opp til et universelt utformet nivå. I 

planprogrammet heter det at «Endelig prioritering vil inngå i forhandlinger om 

byvekstavtale i byene». Dette understreker behovet for å få etablert en byvekstavtale for 

Buskerudbyen – der en samordnet virkemiddelbruk i areal- og transportpolitikken for 

byområdet kan avklares. Også stasjonene Hokksund, Brakerøya og Lier har behov for 

utbedring. Brakerøya stasjon vil få en ny funksjon når sykehuset på Brakerøya blir 

etablert. Lier stasjon bør videreutvikles som pendlerstasjon og avlaste Brakerøya 

stasjon for bilpendlere. 

 

I intercity-området på Østlandet er utbygging godt i gang eller nær i ferd med å bli 

igangsatt i «indre» intercity-området, dvs. fra Oslo ut til Tønsberg, Moss, Hamar og 

Hønefoss. Etter hvert som intercitybanene blir bygd ut med høyere kapasitet og 

standard, vil dagens Oslotunnel med 2 spor fremstå som en stadig sterkere flaskehals 

for jernbanen på Østlandet. I gjeldende NTP er planen å bygge ut intercity fortløpende 

videre til de «ytre» områdene. Det vil kunne fremstå som samfunnsmessig lite rasjonelt 
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dersom det benyttes store ressurser på dette, samtidig som Oslotunnelens 

kapasitetsbegrensninger kan komme til å hindre full utnyttelse av investeringene i 

intercity. Dette vil kunne berøre pendlerne mellom Buskerudbyen og Oslo-området. 

Buskerudbyen, og sannsynligvis Østlandsområdet forøvrig, vil være tjent med at ny 

Oslotunnel for jernbanen bygges ut relativt raskt. 

Flytoget spiller også en rolle her, ved at flytoget bruker en vesentlig del av kapasiteten 

på jernbaneinfrastrukturen mellom Drammen og Oslo (3 tog pr time hver vei), men har 

lavt belegg på strekningen Drammen – Oslo. Dette skyldes at flytoget kun tar trafikk 

til/fra Gardermoen, og ikke tar noen underveistrafikk. Samlet passasjerkapasitet 

mellom Buskerudbyen og Oslo kan økes betydelig dersom av- og påstigningspolitikken 

på flytoget endres. 

 

Etablering av nytt tilsvingsspor mellom Randsfjordbanen og Sørlandsbanen ved 

Hokksund vil samle to linjer som ikke er direkte forbundet i dag. Dette vil øke 

fleksibiliteten for godstog som kjører på denne strekningen og bedre kapasiteten på 

stasjonen i Hokksund.  

 

3. Prioriterte riksveginvesteringer 

 

a) Holmenbrua er svært nedslitt, og forbindelsen må ivaretas som 

riksveitilknytning til Drammen havn for fremtiden. I tillegg vil Holmenbrua få 

økt betydning som forbindelse til nytt sykehus på Brakerøya. En ny Holmenbru 

vil gi gående og syklende en trafikksikker og effektiv forbindelse mellom 

Strømsø og Brakerøya. Staten må ta ansvar for å erstatte dagens bru med ny bru 

i tråd med vedtatt reguleringsplan. 

b) Utbygging av E134 Dagslett-kryss E18 er viktig for å utvikle en nasjonal 

transportkorridor og vil samtidig kunne gi store lokale miljøforbedringer i Lier 

kommune. Dagens veg går gjennom et tettbygd og trafikkbelastet område i 

Lier, og gir negative virkninger mht støy, luftkvalitet og trafikksikkerhet. 

c) Utbygging av rv. 35 er viktig for trafikksikkerhet på hele strekningen mellom 

Hokksund og Åmot. Ny rv. 35 er også viktig for utvikling av Hokksund 
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sentrum med bedre framkommelighet for gående, syklende og 

kollektivtransport. Det må tas stilling til valg av standard for ny og trafikksikker 

rv. 35 i pågående planarbeid.  

 

Riksveiene som berører Buskerudbyen er E18, E134, rv. 35 og rv. 282 til Drammen 

havn (stamnetthavn). Sistnevnte omfatter Strandveien, Holmenbrua, Strømsøbrua, 

Telthusgata og deler av Bjørnstjerne Bjørnsons gate. 

 

Holmenbrua er sterkt nedslitt og vil ikke lenger tåle belastningen fra tungtrafikk. I 2015 

fikk brua en tidsbegrenset nedklassifisering av aksellast som utløper 07.07.2021. Med 

nedklassifisert aksellast mister brua i prinsippet sin funksjon som riksveitilknytning til 

Drammen havn. 

Behovet for å bygge ny Holmenbru er derfor viktig for å opprettholde dagens 

transportfunksjoner. Dersom forfallet av brua i verste fall skulle eskalere så langt at 

brua må stenges for vanlig biltrafikk, vil konsekvensene for veitransporten i Drammen 

bli alvorlige. 

Ny Holmenbru er også viktig for å få på plass sammenhengende effektive og 

trafikksikre løsninger for gående og syklende på tvers av Drammenselva. I et langsiktig 

perspektiv vil det kunne være behov for å tilrettelegge bedre for kollektivtrafikk. 

Reguleringsplan ble vedtatt av Drammen bystyre 25.09.18, og i dette vedtaket ble det 

også poengtert at “Bygging av egen gang/sykkelbro over Strømsøløpet skal ha høyeste 

prioritet i videre arbeid med BB2 og Byvekstavtalen med Staten”. 

 

E134 gjennom Buskerudbyen er en viktig nasjonal transportkorridor og utvikling av 

denne har stor betydning for de enkelte kommunene i Buskerudbysamarbeidet. Det er 

derfor viktig med framdrift i pågående planarbeid. 

 

I gjeldende NTP 2018-2029 er oppstart av ny Strømsåstunnel foreslått mot slutten av 

perioden. Ny Strømsåstunnel er først og fremst viktig for å ivareta europeiske 

tunnelkrav. Tunnelen kan derfor i samsvar med gjeldende NTP prioriteres noe frem i 

tid. 
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Det pågår planarbeid for E134 Dagslett-kryss E18: I mai 2018 ble det avgjort at 

prosjektene Dagslett-Linnes og Linnes-E18 skulle slåes sammen, og at Statens 

vegvesen skal utrede «alle relevante linjer» mellom Dagslett og E18. Dette innebærer 

at det utarbeides ny kommunedelplan for prosjektet E134 Dagslett-kryss E18. 

Planprogrammet ble oversendt kommunen 12.04.2019. Forslaget inneholdt opprinnelig 

tre linjer, uten Vikerkorridoren. Samferdselsdepartementet besluttet at Vikerkorridoren 

skulle utredes. Statens vegvesen arbeider med alternativene i planprogrammet med 

sikte på å redusere kostnadene og få best mulig trafikantnytte. Prosjektet fremstår som 

en manglende lenke i en viktig nasjonal transportkorridor og vil samtidig kunne gi 

store lokale miljøforbedringer i Lier kommune. Dagens veg går gjennom et tettbygd 

område i Lier, og med en trafikkmengde på om lag 20.000 biler i døgnet blir 

belastningen i området stor mht støy, luftkvalitet og trafikksikkerhet. 

 

Det pågår planarbeid for rv 35 Hokksund-Åmot. Kommunedelplan er nå under 

utarbeiding (Øvre Eiker/Modum). I planarbeidet må det tas stilling til hensiktsmessig 

standardvalg på strekningen som ivaretar trafikksikkerhet på kort sikt og som på lengre 

sikt gir mulighet for å utvikle rv 35 som  nasjonal transportkorridor. Ny rv 35 er også 

viktig for utvikling av eksisterende rv 35 i Hokksund sentrum med bedre 

framkommelighet for gående, syklende og kollektivtransport. Rekkefølgen av aktuelle 

tiltak på strekningen kan ses i sammenheng med muligheten for å åpne 

Randsfjordbanen for lokaltrafikk på strekningen Hønefoss-Drammen.  

 

Buskerudbyen ønsker å ha en ledende rolle i samarbeid 

med staten om utvikling av ny teknologi og nye 

mobilitetstilbud 

 

Det er ønskelig at det settes av midler i NTP til videre utvikling av ny og fremtidsrettet 

teknologi og til utvikling av et sømløst mobilitetstilbud. 

 

Ekspertutvalgets rapport «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» (2019) 

peker på nye muligheter når det gjelder sømløs mobilitet; blant annet elektrifisering, 
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automatisering / autonomi, intelligente transportsystemer og nye forretningsmodeller med 

delingsmobilitet.  

 

Kongsberg har i dag bred og verdensledende teknologikompetanse, med nasjonale 

industrilokomotiv i front. Det er et veletablert samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, 

næringsliv og det offentlige. Testarena Kongsberg er et etablert samarbeid mellom lokale, 

regionale og nasjonale myndigheter, teknologiindustri og akademia som står sentralt i 

uttesting av ny teknologi for autonome kjøretøy. Testarena Kongsberg har 

samarbeidsprosjekter over hele Norge, og har en anerkjent internasjonal posisjon. Når man 

i NTP legger vekt på teknologiutvikling og nye løsninger for bærekraftig bevegelsesfrihet 

og mobilitet, gir det godt grunnlag for Kongsberg og Buskerudbyen til å bidra til utvikling. 

Kommunestyret i Kongsberg har videre vedtatt at kommunen i 2020 skal melde seg inn i 

smartbysamarbeidet U4SSC. 

 

Buskerudbyen har i tillegg til å støtte utprøving av autonome kjøretøy også bidratt til 

oppstart av elektrifisering av bussparken og vært pådriver for å finne løsninger for et 

sømløst og helhetlig mobilitetstilbud. Dette er prosjekter Buskerudbyen ønsker å 

videreføre og styrke innsatsen for. Andre aktuelle prosjekter i Buskerudbyen er: 

o Bedre internett knyttet til kollektivtransporten.  

o Knutepunktutvikling/jernbanestasjoner: Ny teknologi, mikromobilitet, «last 

mile» / hel reisekjede og delingsløsninger for å gjøre kollektivtrafikk mer 

attraktivt som reisemiddel. 

o Bedre utnyttelse av eksisterende vegkapasitet med dynamisk feltstyring f eks 

reversible felt/feltprioritering 

o Dynamisk tilfartskontroll på sideveger/i kryss for å prioritere kollektivtrafikk 

og styre trafikkavvikling. 

o Tilrettelegge for bedre tilgjengelighet og fleksibel mobilitet til nytt sykehus, 

blant annet gjennom å gjøre kollektivtransport, sykkel og gange mer attraktivt 

og ved å ta i bruk ny teknologi og dele-/mikromobilitet eller ferjeløsning. 

o Mobilitetspunkt ved knutepunkter i kollektivtransportsystemet, og for eksempel 

ved innfartsparkeringer og barnehager. 

o Samordning av billettløsninger og transportløsninger for sømløse reiser.  

o Utprøving av selvgående feiemaskin for gang- og sykkelveger 
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o Miljødashboard, etter modell fra smartere transport Bodø, for å bevisstgjøre og 

engasjere innbyggere og virksomheter til å velge mer miljøvennlige 

transportformer. 

o Smart varelevering i byområder. 

o Samarbeid med næringslivet om miljøvennlig transport.  

o Sensorbasert parkeringsteknologi. 

o Videreutvikle teknologi for autonome transportmidler, samt legge til rette for 

flere pilotprosjekter. 

Det er ønskelig at det settes av midler i NTP til videre utvikling av ny og fremtidsrettet 

teknologi og et sømløst mobilitetstilbud gi muligheter. Dette er viktig for å kunne sikre 

en samferdselsutvikling som bygger opp under det nye NTP-målet. 
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