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FORORD

Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er et styringsdokument som angir prioriteringer og tiltak innen-
for fylkeskommunens ansvar for samferdsel. Det omfatter både drift, vedlikehold og investeringer på fylkes-
vegnettet samt fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport. 

Handlingsprogram for samferdsel danner grunnlag for prioriteringer i fylkeskommunens årlige budsjetter og 
leveranseavtaler med Statens vegvesen og Brakar. Handlingsprogrammet bygger på overordnede planer og 
strategier innenfor fagområdet.

Arbeidet med handlingsprogrammet har vært gjennomført i tett samarbeid med Statens vegvesen og Brakar. Det 
har vært arrangert seminar med kommuner og interesseorganisasjoner. Innspill fra kommuner og kommune-
regioner har vært etterspurt tidlig i prosessen. Innspillene har vært viktige i prioriteringsarbeidet. Hovedutvalg 
for samferdsel har vært involvert ved milepeler i arbeidet.

Forslag til handlingsprogram ble sendt på høring til kommuner og interesseorganisasjoner etter hoved utvalgets 
møte 11.mai. Høringsfristen gikk ut 22. september 2017.

Handlingsprogrammet ble vedtatt i fylkestinget 7.desember 2017.

Fylkeshuset, 31.01.2018

Gro R. Solberg
Samferdselssjef i Buskerud
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1. Sammendrag

Handlingsprogrammet bygger på Areal- og transportplan Buskerud, Kollektivtransportplan for Buskerud, 
 Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud og aktualisert fylkesvegstrategi. 

Basert på de underliggende strategiene vedtok hovedutvalg for samferdselssektoren følgende mål for handlings-
programmet, der de tre øverste delmålene prioriteres høyest.

De økonomiske rammene til handlingsprogram for samferdsel 2018-2021, er i tråd med fylkesrådmannens 
forslag til økonomiplan for 2018-2021. Handlingsprogrammet legger tre budsjetter til grunn; Ramme til drift 
fylkesveger, ramme til investeringer fylkesveger og ramme til drift kollektivtrafikk.

Rammene til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet er midler til driftskontrakter og bruvedlikehold, samt 
 asfaltering og vegoppmerking. Rammen er noe under vegvesenets anbefalinger for å kunne drifte og vedlike-
holde vegnettet på en forsvarlig måte slik at vedlikeholdsetterslepet ikke øker. Ser man rammen til drift og 
vedlikehold av fylkesvegnettet i sammenheng med investeringsrammen til forfallsutbedring, betyr det at det 
samlet sett blir en bedring. 

Videre er det lagt opp til tettere oppfølging av gjeldende driftskontrakter for vedlikehold av fylkeskommunalt 
gang- og sykkelvegnett i perioden. Det er utarbeidet en egen strategi for vedlikehold av gang- og sykkelveger i 
handlingsprogramperioden 2018-2021, som skal gjelde ved inngåelse av nye driftskontrakter. 

De vedtatte prioriteringene gjenspeiles i fordelingen mellom programområdene for investeringstiltakene. For-
fallstiltak er det største enkeltområdet med ca. 35 prosent av investeringsbudsjettet. Midler avsatt til Buske-
rudbyen (Buskerudbypakke 2) og programområdene gang- og sykkeltiltak samt kollektivtiltak utgjør til sammen 

HOVEDMÅL
Et trafikksikkert, effektivt og miljøvennlig transportsystem som knytter fylket sammen.

DELMÅL DELMÅL DELMÅL DELMÅL DELMÅL
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om lag 30 prosent. Trafikksikkerhet er en gjennomgående verdi i alle programområder og det prioriteres å fort-
sette innsatsen mot de alvorligste ulykker.

For å bedre kunne utnytte tilgjengelige midler, er det i handlingsprogrammet lagt opp til at enkelte gang- og 
sykkelveger kan vurderes bygget med enklere standard enn det som er lagt opp til i Statens vegvesens egne 
håndbøker. 

De økonomiske rammene til drift av kollektivtransporten dekker dagens nivå i kollektivtilbudet men gir ikke 
rom for stor økt satsning. I Handlingsprogrammet legges Kollektivtransportplanens prioriteringer til grunn. 
Kollektivtilbudet i byområder og for reiser mellom byområdene og til/fra Osloregionen er i fokus, mens rute-
tilbudet i distriktene primært er innrettet mot skoleskyss og andre lovpålagte transporter.
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2. Overordnede mål og strategier

I juni 2016 vedtok hovedutvalg for samferdselssektoren å lage ett felles handlingsprogram for både fylkesveger 
og kollektivtransport. På denne måten ivaretas en helhetlig tankegang omkring samferdselen i Buskerud som 
fylkeskommunen har ansvaret for, der en ser ulike transportmidler i sammenheng. 

For dette handlingsprogrammet er derfor Areal- og transportplan for Buskerud, Kollektivtransportplan for 
 Buskerud, aktualisert fylkesvegstrategi og strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 lagt til grunn. 
 Strategiene er førende og handlingsprogrammet beskriver tiltak som understøtter mål og strategier i disse 
planene. 

Nedenfor følger en gjennomgang av hovedtrekkene i de ulike strategiene.

2.1  REGIONAL PLAN FOR AREAL- OG TRANSPORTPLAN I BUSKERUD

Regional areal- og transportplan for Buskerud ble vedtatt av fylkestinget februar 2018. Planen er en overordnet 
strategisk plan som angir mål og prinsipper for en samordnet areal- og transportpolitikk i Buskerud. Planen gir 
derfor retningslinjer for arealbruk og transport som skal innarbeides i bolig- areal- og transportplanlegging i 
regi av kommuner, fylkeskommunen og i statlig planlegging. 

Det er nødvendig at areal- og transportbruken sees i sammenheng om en skal kunne nå nasjonale mål knyttet 
til klima og miljø. Det er behov for å konsentrere utbyggingsmønsteret om en skal muliggjøre en satsning på 
kollektivtransporten. Målsettingene går derfor på at arealbruken og transportløsningene sammen skal bidra til 
å redusere klimagassutslippene. Det legges vekt på at veksten i persontransport i byer og tettsteder skal tas 
med sykkel, gange og kollektivtransport, og at transportsystemet er trafikksikkert, effektivt og miljøvennlig. 

Areal- og transportplan Buskerud

Buskerud fylkeskommunes handlingsprogram for samferdsel 2018-2021

Strategi for 
 trafikksikkerhet i 

 Buskerud 2014-2023
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2.2  KOLLEKTIVTRANSPORTPLAN BUSKERUD
 
I juni 2012 vedtok fylkestinget nåværende kollektivtransportplan for Buskerud. 

Fylkeskommunen har som mål at Buskerud skal være et attraktivt sted for bosetting og arbeid, og at  befolkningen 
skal gis et best mulig tjenestetilbud. Kollektivtransporttilbudet er en viktig faktor for å dekke innbyggernes 
transportbehov, og bidrar til Buskerudsamfunnets utvikling og verdiskapning. 

Kollektivtransportplanen er en strategisk plan som viser status og utfordringer. I hovedtrekk sier kollektiv-
transportplanen at det skal satses på forbedring av tilbudet i byområder. I byområdet er behovet størst og det 
er også der man får en størst miljøgevinst av satsningen. I satsningsområdene stilles det krav om kommunalt 
engasjement og det forutsettes at kommunene vedtar arealstrategier som støtter opp under kollektivtrafikken. 

I distriktene skal det gjøres en innsats for å utnytte ressursene bedre. I slike områder oppnås ikke miljøgevinster 
ved tradisjonell kollektivtransportsatsing, og det kan derfor mange steder være tjenlig med bedre samkjøring 
mellom ulike offentlige transporter og utnytte eksisterende kapasitet bedre.  

Det legges også opp til at en større andel av pendlertrafikken mot Oslo og Akershus, og mellom byene i  Buskerud 
skal tas med kollektivtransport.

2.3  STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023

Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014–2023 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2013, og er  utarbeidet i 
samarbeid med flere aktører som blant annet Trygg Trafikk, Statens vegvesen, lokalt politi og utryknings politiet.

Trafikksikkerhetsarbeidet i Buskerud bygger på nullvisjonen i Nasjonal transportplan 2014-2023. Dette er en 
visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. Nullvisjonen 
har et systemperspektiv på trafikkulykker. Elementene i dette systemet er trafikanten, kjøretøyet og vegen. 
Vegtrafikksystemet skal i utgangspunktet være så sikkert at det ikke krever liv.

For å kunne nå nullvisjonen har Vegdirektoratet utarbeidet et delmål om en halvering av antallet drepte og 
hardt skadde innen 2023 sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008–2011. Det betyr at det i 2023 
maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Brutt ned på fylkesnivå er det satt et mål om 
maksimalt 34 drepte og hardt skadde i Buskerud i 2023. 

Da det i Nasjonal transportplan satses på at trafikkveksten skal tas av sykkel, gange og kollektiv i byområder, 
vil det være nødvendig å jobbe målrettet for å redusere risikoen for ulykker med gående og syklende. Derfor har 
fylkeskommunen også utviklet et delmål for ulykkesutviklingen for gående og syklende. Dette delmålet sier at 
antallet drepte og hardt skadde ikke skal øke, selv om flere går og sykler. 
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2.4  AKTUALISERT FYLKESVEGSTRATEGI 2014-2023
 
I oktober 2012 vedtok fylkestinget fylkesvegstrategi 2014-2023 for Buskerud. Fylkesvegstrategien fastsetter 
mål og strategier for utvikling av fylkesvegnettet. Den er sett i sammenheng med utviklingen av riksvegnettet, 
og samordnet med kollektivtransportplan for Buskerud. Arbeidet som pågår i Buskerudbyen og Ringerikspakken 
legges til grunn i fylkesvegstrategien. 

Siden 2012 har det kommet nye overordnede føringer og tilgrensende planer som har innvirkning på  arbeidet 
med nytt handlingsprogram. Dette gjelder blant annet Regional plan for areal- og transport i Buskerud,  Nasjonal 
transportplan 2018-2029 og Areal- og transportplan for Buskerudbyen. I juni 2016 vedtok derfor Hovedutvalg 
for samferdselssektoren aktualisert fylkesvegstrategi 2014-2023. Denne legger større vekt på tilrettelegging 
for sykkel, gange og kollektiv, spesielt i byområdene. I tillegg er det økt fokus på vedlikehold og standarder for 
infrastrukturen. 

2.5  MÅL

For å bidra til en helhetlig transportplanlegging i fylket, og for å forene de ulike strategiene, er det lagt ett 
hovedmål og fem oppfølgende delmål til grunn i handlingsprogrammet. Inndelingen muliggjør en spisset mål-
setting og en mer tilpasset satsning, da fylket har ulike behov og utfordringer. 

Målene er langsiktige samfunnsmål som ikke fylkeskommunen alene kan oppnå eller som er mulig å oppnå i 
perioden 2018-2021. De er likevel viktige for å tydeliggjøre og gi en ønsket retning.

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok 12.10.2016 følgende målsettinger:

HOVEDMÅL
Et trafikksikkert, effektivt og miljøvennlig transportsystem som knytter fylket sammen.

DELMÅL DELMÅL DELMÅL DELMÅL DELMÅL

Fylkestinget vedtok 21.09.16 at fylkeskommunen skal bidra med 50 mill.kr hvert år til Buskerudbypakke 2. 
Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok i møte av 12.10.2016 at midler til infrastrukturtiltak for sykkel, 
gange og kollektivtransport, prioriteres til tiltak utenfor Buskerudbypakke 2-området. 
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KOLLEKTIV- 
TRANSPORT  

(INFRASTRUKTUR)
TRAFIKKSIKKERHET GANG OG SYKKEL FORFALL OG 

 UTBEDRING MILJØ

SA
TS

NI
NG

SO
M

RÅ
DE

R

1. Byer (Hønefoss 
og Kongsberg), 
pendlingsreiser 
mellom byene og 
til/fra Oslo. 

2. Kollektivknutepunkt 
definert i ATP 

3. Skoleskyss

•  Tiltak mot møte
ulykker  

•  Tiltak mot utfor
kjøringsulykker 

•   Sikring av myke 
trafikanter: 
spesielt skoleveg, 
knutepunkt, holde
plasser

• I og mellom 
byområder 
og tettsteder 
med over 5000 
innbyggere og 
med mindre enn 
10 km avstand i 
mellom.  

• Skoleveg

• Strekninger med 
høy trafikk der 
forfallet har 
kommet langt 

• Strekninger med 
lav trafikk og 
stort forfall. 

• Vedlikeholds 
forfall bruer 

• Flaskehalser

• Støyskjerming 
bygg 

• Viktige/vernede 
natur og kultur 
områder/  
objekter

KR
IT

ER
IE

R

• Passasjertall på 
holdeplasser 

• Innmeldte klager 
på holdeplasser 

• Behov for univer
sell utforming 

• Trafikksikkerhet/ 
ulykker 

• Reduserte 
klimautslipp 
(potensial for 
flere kollektiv 
reisende)

• Ulykkespunkt/ 
strekninger 

• Alvorlige ulykkes
typer  

• ÅDT

• Trafikksikkerhet 

• Gang/ sykkel 
potensial 

• Nærhet til 
knutepunkt/
målpunkt 

• ÅDT 

• Fartsgrenser 

• Missing links 
(også mellom GS 
og Holdeplass) 

• Sykkelby/bygd

• ÅDT 

• Trafikksikkerhet 

• Regional 
sammen
bindings
funksjon 

•  Nærings 
virksomhet

TABELL 1  Vedtatte satsningsområder og kriterier for utvelgelse av infrastrukturtiltak. HUS 24.11.16

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok i møte 24.11.2016 å prioritere de tre første delmålene høyest. 
Satsningsområder og kriterier for utvelgelse av infrastrukturtiltak, listet i tabell 1, ble vedtatt i samme møte. 
«Trafikksikkerhet», «klimatilpasning» og «se tiltak i sammenheng» vil være gjennomgående verdier for alle 
programområder.
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Status og utfordringer på fylkesvegnettet og for kollektivtransporten, er grundig redegjort for i planene og 
 strategiene, samt omtalt i vedlegg 3. Nedenfor følger det derfor en kort oversikt over de viktigste utfordringene 
for samferdselen i Buskerud.  

Klimagassutslipp og trafikkvekst
Trafikkvekst fører til miljøproblemer i form av støy, støv, luftforurensing, redusert trafikksikkerhet, dårligere 
framkommelighet for kollektivtrafikken og næringstrafikk i byområdene. Det må tas hensyn til at  reduserte 
utslipp fra transportsektoren er ett av fem nasjonalt prioriterte innsatsområder, og at skiftet til fornybare 
 løsninger må skje raskere og i et større volum enn det vi har sett hittil.

Reisevaner
Det er utfordrende å oppnå en merkbar overgang til mer miljøvennlige reiseformer. Bilen er et dominerende 
transportmiddel, og for de fleste et lettvint alternativ med mange fordeler for den enkelte. I byområdene skaper 
den høye bilbruken fremkommelighetsproblemer (kø, kork og kaos). Dette løses ikke ved økt vegkapasitet, men 
ved tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtransport, kombinert med restriktive tiltak på bilbruk. 

Det ligger et stort potensiale for å få flere av de regionale reisene i Buskerud til å skje med kollektivtrafikk. Det 
er et mål at buss eller tog skal være et naturlig førstevalg på reiser mellom byene i Buskerud. Der hvor bilene 
møter framkommelighetsproblemer i byene, kan et regionalt tilbud for pendlere ha et fortrinn dersom man 
 legger til rette for dette. Den store utfordringen med å få flere til å reise kollektivt, ligger i at det ofte er nød-
vendig med bil ved reisens begynnelse. 

Vedlikeholdsetterslep
Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet. En redusering av vedlikeholdsetterslepet forut setter 
betydelig innsats vedrørende forfallstiltak på vegnettet, samtidig som det må opprettholdes et forsvarlig nivå på 
drift og vedlikehold. Etterhvert som vedlikeholdsetterslepet utvikler seg, øker kostnadene til drift og vedlikehold. 
Fylkeskommunens økonomiske rammer er for lave for å kunne ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kort sikt.

Klimaendringer
I de senere årene er det registrert en økning i skader på vegnettet som følge av mer ekstremvær. Klima-
endringene forventes å gi betydelig økte kostnader til vedlikehold i årene framover, i form av ras, vindfall, flom, 
intenst regn- og snøfall som fører til økt nedbrytning av vegkonstruksjonen. Dersom slike forhold ikke skal gi 
svekket sikkerhet og framkommelighet i transportsystemet, må vegnettet gjøres mer robust slik at virkningene 
av klimaendringene begrenses. 

Alvorlige ulykker 
Ulykker med omkomne og hardt skadde i trafikken i Buskerud har hatt en jevn nedgang siden 2000, men 
 Buskerud er fortsatt blant fylkene med flest alvorlige ulykker. Menn er overrepresenterte i  ulykkesstatistikkene, 
og fylket har utfordringer med utforkjøringsulykker som følge av faremomenter nær vegen på strekninger 
med høyt fartsnivå.  En annen stor utfordring er ulykker med gående og syklende i byer og tettsteder. Denne 
 trafikantgruppen har høy relativ risiko i trafikken, samtidig som det er et viktig samfunnsmål å øke andel reiser 
utført til fots og med sykkel. På veger med stor trafikk og høyt fartsnivå, har Buskerud flere alvorlige kryss- og 
møteulykker. 

3. Hovedutfordringer for 
  samferdsel i Buskerud
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Trafikkfarlige skoleveger
Mange fylkesveger i Buskerud benyttes som skoleveger. En kartlegging utført av Statens vegvesen, i samarbeid 
med kommunene, viser et stort behov for bygging av gang- og sykkelveger, men også behov for mindre tiltak 
som utbedring av fortau og busstopp, sikring av kryss, bedre belysning, oppmerking av gangfelt, osv.  

Framkommeligheten for næringslivets transporter
Flere strekninger på fylkesvegnettet framstår som flaskehalser. Smale, svingete veger med eldre bruer og 
lave underganger utgjør dermed store framkommelighetsutfordringer, både for tungtrafikk og ordinær trafikk. 
 Spesielt har tømmertransporten behov for gode veger med stor tåleevne. 

Uklar ansvarsfordeling langs fylkesvegnettet 
Per i dag har både kommune og fylkeskommune drift og vedlikeholdsansvaret til ulike vegelementer på  samme 
vegstrekning, som gang- og sykkelveg, lys og kjøreveg. For veglys spesielt, er det flere strekninger der dette 
ansvarsforholdet er uklart. Dette gir store utfordringer knyttet til drift og vedlikehold. 

3.1  NÆRMERE OM DISTRIKTENE 

Mangelfull vegstandard og rasutsatte partier
Flere viktige vegstrekninger i distriktene har mangelfull standard. Vegnettet i distriktene er i stor grad lav-
trafikkerte, men har utfordringer med vedlikeholdsetterslep og det er mange rasutsatte partier. 

Få kollektivpassasjerer 
En av distriktenes utfordring er at det kan være relativt rimelig å kjøre kollektivtilbudet, men det er få  passasjerer 
å fordele kostnadene på. Man får altså få inntekter, noe som gir dyrere produksjon og kostnad for kollektivreisen 
totalt sett. 

I distriktene er skoletransport med buss stammen i kollektivtilbudet. En arealutvikling som ikke bygger opp 
under kollektivtilbudet i distriktmarkedet, som for eksempel en skolestruktur som fører til at flere elever blir 
skyssberettigede på grunn av avstand eller farlig skoleveg, får direkte konsekvenser ved at flere ressurser må 
brukes på skoletransport og det blir mindre igjen til andre typer kollektivtilbud. Figur 7 viser utviklingen i antall 
elever med spesialskyss.

Bytter mellom transportmidler i kollektivknutepunkt
Distriktsmarkedet har flere ulike reisebehov, kombinert med relativt få reisende. Det er en utfordring å utvikle et 
rutehierarki som binder sammen kollektivknutepunkt, omstigningsmuligheter og som korresponderer  mellom 
de ulike typene kollektivtilbud. Et godt resultat krever også et samarbeid på tvers av forvaltningsnivået og 
 ansvarsområder. Det er en kompleks oppgave å finne en felles løsning, som tilfredsstiller mange og ulike behov. 
Ikke minst er det en utfordring å finne finansiering og ressurser til å koordinere dette samordningsarbeidet.
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3.2  NÆRMERE OM BYOMRÅDENE OG TETTSTEDENE
Manglende helhetlige løsninger
I byområdene er utfordringene sammensatte. Skal veksten i biltrafikk kunne stanses, kreves det et tett sam-
arbeid mellom statlige etater, fylkeskommunen og kommunene. En utfordring er derfor å få de ulike aktørene 
til å samarbeide om å tenke helhetlige løsninger for vegsystem, kollektivtrafikk, tilbud for gående og syklende 
og arealutvikling. 

Framkommelighet for kollektivtransport, sykkel og gange
Fylkesvegene er viktige trafikkårer inn til, og i, bysentraene for alle trafikantgrupper. Det er derfor en utfordring 
å prioritere og finansiere fremkommelighetstiltak for sykkel, gange og kollektivtransport. 

Dersom ikke samferdselsutfordringene løses, vil dette føre til store miljø- og kapasitetsproblemer. Disse vil 
igjen forsterkes ytterligere av den forventede befolkningsveksten de neste tiårene.  

Bilens fortrinn  
En av de store utfordringene for utvikling av kollektivtransporten i byområdene, er å få folk til å benytte seg av 
denne på bekostning av bilen. 

Bilen vil alltid ha et fortrinn, ved at den bringer en fra dør til dør, er fleksibel på avgangstid og har høy komfort-
faktor. For å få folk til å bruke buss og tog må disse være konkurransedyktige. En utfordring er at kollektiv-
tilbudet må oppleves som enkelt å bruke, ha kortest mulig reisetid og gi fleksibilitet gjennom å komme ofte, for 
at folk skal velge den i stedet for bilen. 

Samtidig vet man også at et attraktivt busstilbud i seg selv ikke er nok til å få alle potensielle passasjerer over 
på buss. I tillegg til positive kollektivtiltak er det behov for restriktive tiltak for personbil. 

3.3  NÆRMERE OM PENDLINGSKORRIDORENE
Mange aktører og delt ansvar
For pendlermarkedet er konkurransedyktighet gjennom et forutsigbart tilbud, rask reisetid og enkelhet ved 
bruk viktig. En utfordring ligger i at pendlingskorridorene i mange tilfeller strekker seg utover kommune- og 
fylkesgrensene, eller at ansvaret ligger hos ulike aktører. Buskerud fylkeskommune har dermed ikke ansvar eller 
påvirkningsmyndighet på utvikling av kollektivtilbudet «hele vegen». 

Etablere gode kollektivknutepunkt 
Det er en utfordring å finansiere og tilrettelegge gode kollektivknutepunkt, omstigningsmuligheter, mating og 
innfartsparkering, slik at passasjerer på en enkel og effektiv måte kan benytte seg av ulike typer tilbud. 

Dårlig vegstandard 
Mange fylkesveger er viktige regionale pendlingskorridorer. Flere fylkesveger preges som tidligere nevnt av 
 dårlig og ujevn vegstandard, vedlikeholdsetterslep og krappe svinger. Mange avkjørsler medfører i tillegg 
 redusert hastighet. Dette er lite effektivt og lite trafikksikkert. 
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Buskerud fylkeskommunes handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 legger tre ulike budsjetter til grunn 
for tiltakene. Dette er investeringsbudsjettet til fylkesveg, driftsbudsjettet til kollektivtrafikken (inneholder også 
midler til TT-tjenesten) og driftsbudsjettet til fylkesveg. 

De økonomiske rammene til handlingsprogram for samferdsel 2018-2021, er i tråd med vedtatt økonomiplan 
for 2018-2021. 

4. Økonomiske rammer

ØKONOMISKE RAMMER

 HOVEDOMRÅDER 2018 2019 2020 2021 2018-2021

Ramme til drift fylkesveger 334,9 334,9 334,9 334,9 1339,6

Ramme til drift kollektivtransport 423,7 434,1 417,3 417,3 1692,4

Ramme investeringer fylkesveger 240,4 253,2 202,7 201,5 897,8

I tillegg til fylkeskommunens egen ramme bevilget til samferdsel kommer andre finansieringskilder som 
 Buskerudbypakke 2 og belønningsmidler. Disse er nærmere omtalt under 4.4. 

Under Fylkestingets behandling av økonomiplan for 2018-2021 06.12.17 ble det gjort flere vedtak med konse-
kvenser for handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. Fylkestinget vedtok blant annet å redusere rammene 
til drift og investering på fylkesvegene, samtidig som det ble vedtatt å øke rammene til drift av kollektiv-
transport. Tabellen ovenfor er oppdatert med de nye rammene. 

Innsparingene ble vedtatt å dekkes gjennom effektivisering og forenklinger slik at de planlagte investerings-
prosjektene kan gjennomføres til en lavere kostnad enn i dag. Kostnadene til de enkelte prosjektene er ikke 
endret foreløpig. Fylkesrådmannen vil legge frem en sak i juni 2018, i forbindelse med sak om revidert budsjett, 
der det gjøres rede for hvordan innsparingene skal dekkes. 

TABELL 2  Økonomiske rammer lagt til grunn for handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. Oppgitt i mill.kr i 2018-kr
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v 2018 2019 2020 2021 2018-2021

Ramme investeringer fylkesveg 240,4 253,2 202,7 201,5 897,8

4.1  INVESTERING FYLKESVEGER
Tabellen nedenfor viser totalrammen for investeringer på fylkesvegnettet. Alle tall er oppgitt i 2018-kr netto 
og uten merverdiavgift. 

Investeringsmidlene til fylkesvegene omfatter større og mindre tiltak på fylkesvegnettet. Dette kan være til-
rettelegging for gående og syklende, forfallstiltak, infrastrukturtiltak for kollektivtransporten, miljøtiltak langs 
vegnettet eller spesielle tiltak for trafikksikkerhet. 

Inkludert i investeringsbudsjettet ligger det flere prosjekter som binding fra forrige handlingsprogramperiode. 
Disse er prosjekter som er påbegynt, men ikke fullført, og blir derfor en binding i 2018-2021.

4.1.1 ØKONOMISKE BINDINGER
Økonomiske bindinger for perioden 2018-2021 utgjør totalt 327,2 mill.kr, og vises i tabellen nedenfor. De 
 økonomiske bindingene er sluttføring av påbegynte prosjekter i handlingsprogramperioden 2014-2017, 
 prosjekter som allerede har fått bevilgning ( jf. vedtak i Hovedutvalg for samferdselssektoren 15.06.17, og ved-
tak om midler til Buskerudbypakke 2.

Fylkestinget har vedtatt at fylkeskommunen skal bidra med 50 mill.kr hvert år til Buskerudbypakke 2. I 
handlings program for samferdsel var dette ivaretatt ved at det var satt av 50 mill.kr årlig i investeringsrammen 
til fylkesveg. I mellomtiden har Buskerudbypakke 2 blitt utsatt og det arbeides med en revidert Buskerudby-
pakke 2. Den reviderte Buskerudbypakke 2 er forutsatt iverksatt i 2020. 

TABELL 3  Totalramme til investeringer fylkesveg 2018-2021. Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.
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ØKONOMISKE BINDINGER

PROSJEKT FV.NR KOMMUNE MILL.KR BEVILGNINGSÅR MERKAND

Kryss Høgskolen HBV 35 Ringerike 11,1 2018 Bygges i 2018

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 
 Ombygging 282 Drammen 80,4 2018 Sluttføring av påbegynt 

prosjekt

Kryss rv.35 Åmot Kjøreplass bru 287 Modum 0,5 2014 Sluttføring 
 kommunedelplan

Svelvikvegen, forfallsutbedring 319 Drammen 80,3 2018 Sluttføring av påbegynt 
prosjekt

Nordbyvegen 31 Drammen 

Fortau 31 Drammen 23,4 2018 Sluttføring av påbegynt 
prosjekt

Klaverfjell 120 Nore og Uvdal 3 2019 Vedtak i HUS 15.06.17

Hørja bur – Skjærs bru 287 Sigdal 11,2 20182019 Vedtak i HUS 15.06.17

Rustandtunnelen 40 Nore og Uvdal 6,1 2019 Vedtak i HUS 15.06.17

Baker Thoens allé – Nedre Eiker 
grense 28 Drammen 11,2 2019 Vedtak i HUS 15.06.17

Buskerudbyen Kommunene 
innenfor BBP2 100,0 2020 2021

Infrastruktur kollektiv, 
gange og sykkel vedtatt 

i sak til Fylkestinget. 

SUM 327,2

4.1.2 HOVEDPRIORITERINGER INVESTERINGER FYLKESVEGER
Investeringstiltak deles normalt inn i programområder etter type tiltak. Prioriteringene bygger på vedtatte mål, 
satsningsområder og kriterier. De vedtatte prioriteringene gjenspeiles derfor i fordelingen mellom program-
områdene. Forfallstiltak er det største enkeltområdet med 35 prosent av investeringsbudsjettet. 

Videre er det lagt vekt på tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtransport. Dette gjenspeiles i midlene 

TABELL 4  Økonomiske bindinger i handlingsprogram for samferdsel 2018.2021. Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.
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avsatt til programområdene gang- og sykkeltiltak, kollektivtiltak og midler avsatt til Buskerudbyen (BBP2). Til 
sammen utgjør disse postene 30 prosent av investeringsbudsjettet.  

For å bedre kunne utnytte tilgjengelige midler, er det i handlingsprogrammet lagt opp til at enkelte gang- og 
sykkelveger kan vurderes bygget med enklere standard enn det som er lagt opp til i Statens vegvesens egne 
håndbøker. Før valg av løsning gjøres, skal alternative løsninger utredes og legges fram for fylkeskommunen 
til drøfting. 

I enkelte prosjekter kan det være aktuelt å benytte en alternativ løsning for gjennomføring. Dette kan være etter 
et konsept slik som ved prosjektet fra Svene til Lampeland i Flesberg kommune, som ble bygget i 2015. Dersom 
en slik løsning skal være aktuell er det avgjørende at prosjektet planlegges og gjennomføres av profesjonelle 
aktører. Videre må visse kriterier være oppfylt slik som; avtaleverk mellom partene, planmessige forhold, samt 
tilfredsstillende løsninger knyttet til lov om offentlige anskaffelser og merverdiavgift. 

Trafikksikkerhet er en gjennomgående verdi i alle programområder. Det prioriteres å fortsette arbeidet med 
trafikksikkerhetstiltak for å redusere antallet alvorlige ulykker. 

Tiltak fra ulike programområder er sett i sammenheng både geografisk og tidsmessig. Dette er for å legge opp 
til en god utnyttelse av ressursene, og oppnå en effektiv gjennomføring.

I kapittel 5 er de enkelte investeringstiltakene nærmere beskrevet og sortert under hvert delmål for handlings-
programmet. I vedlegg 1 er tiltakene sortert for hvert programområde.

I handlingsprogrammet var det satt av 50 mill.kr per år fra og med 2018 til tiltak i Buskerudbyområdet. Avsat-
te midler i 2018 og 2019 har blitt redusert som følge av manglende rentekompensasjon i statsbudsjett for 
2018. De resterende midlene avsatt i 2018 og 2019 foreslås å gå til tiltak i Buskerudbyområdet, og at midlene 
skal benyttes til tiltak for sykkel, gange og kollektivtransport. 
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Utvelgelse av disse tiltakene har tatt utgangspunkt i Buskerudbyens prioriteringer i felles sykkelplan for 
Buskerud byområdet og plan for kollektivtiltak i Buskerudbyen.  Videre har utvelgelsesprosessen fulgt samme 
framgangsmåte som for de øvrige tiltakene i handlingsprogram for samferdsel, med satsningsområder og 
kriterier for utvelgelse.  

4.1.3 PLANLEGGING OG STRATEGISK GRUNNERVERV
Innenfor investeringsbudsjettet til fylkesveg er det satt av midler til utredninger og planlegging av prosjekter 
og tiltak. Programområdet dekker også midler til strategisk grunnerverv.

Midlene som er satt av til planlegging skal dekke planlegging av tiltak som skal gjennomføres i perioden 2018-
2021, samt planlegging av enkelte større prosjekter som kan bli gjennomført lengre fram i tid. Prosjektering 
dekkes av anleggskostnadene og belastes ikke dette programområdet. 

Utfordringene i Buskerud er mange, og det er et stort behov for igangsetting av utredning/planlegging av flere 
prosjekter som kan være aktuelt å utføre på sikt. Blant annet har flere av bruene i fylket og enkelte fylkesveger 
et presserende behov for opprustning. For å sikre en planreserve gjennomføres det derfor i tillegg en plan-
legging av enkelte prosjekter som ikke er prioritert i handlingsprogrammet. 

Fylkeskommunen har igangsatt en transportutredning for Spikkestadkorridoren og en utredning av utslippsfri 
hurtigbåt i indre Oslofjord. Det vil være behov for videre planlegging med bakgrunn i resultatet av disse ut-
redningene. 

Det vil være nødvendig å videreføre planprosesser for prosjekter innenfor fylkeskommunens  ansvarsområde 
i Buskerudbypakke 2. Dette er blant annet midler til reguleringsplan for Fv. 283 Rosenkrantzgata og Fv. 319 
Svelvik veien. Planleggingsmidler til disse prosjektene er forutsatt refundert når inntekt fra bompengene 
 kommer. 

Det er ikke prioritert investeringsmidler til tiltak i buskerudbyområdet i det øvrige handlingsprogrammet, bort-
sett fra fylkeskommunens bidrag på 50 mill.kr årlig til Buskerudbypakke 2 i 2020 og 2021.

PLANLEGGING OG STRATEGISK GRUNNERVERV

TILTAK MILL.KR

Planlegging og grunnerverv 68,7

TABELL 5  Midler avsatt til planlegging og grunnerverv i handlingsprogramperiode 2018-2021. Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.
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ÅRLIG DRIFTSBUDSJETT FYLKESVEG 2018-2021 MILL.KR PROSENT

Drift og vedlikehold av fylkesveger 324,4 97 %

Drift av ferge 4,5 1 %

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 6 2 %

SUM 334,9 100 %

4.2  DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FYLKESVEGNETTET
I rammen til drift og vedlikehold av fylkesveger er det avsatt midler til henholdsvis drift og vedlikehold av 
 fylkesvegnettet, drift av ferge (Svelvik-Verket) og Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. 

4.2.1 FORHOLDET MELLOM DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Midler fra drifts- og vedlikeholdsbudsjettet brukes til å drifte og vedlikeholde vegnettet. Investeringsmidler 
 brukes til å oppgradere vegnettet til opprinnelig standard, samt til å videreutvikle vegnettet. Dette skillet er 
også lagt til grunn for prioriteringen i handlingsprogrammet 2018-2021.

Drift- og vedlikehold skal sikre at fylkesvegnettet blir vedlikeholdt på en god måte for trafikanten. Drift og 
 vedlikehold gjennomføres etter fastlagt strategi. Det er utfordrende å definere forskjellen mellom drift og 
 vedlikehold på en kortfattet og god måte. Et enkelt skille mellom begrepene er imidlertid at:

DRIFTSOPPGAVER 

Den daglige innsatsen og aktiviteten som nødvendig på 
vegnettet, for at trafikken skal komme frem. Dette er 
blant annet brøyting, vegoppmerking, vask og rengjøring.

VEDLIKEHOLDSOPPGAVER 

Tiltak som skal ivareta veginfrastrukturen i et lengre 
tidsperspektiv. Med vedlikehold menes typisk tiltak for å 
opprettholde standarden på vegdekker, bruer og tunneler.

4.2.2 STANDARDKRAV PÅ DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Det er vedtatt at håndbok R610 legges til grunn for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i Buskerud. Med 
dette menes at riks- og fylkesveger driftes ut fra behov, uavhengig av vegeier, noe som skaper forutsigbarhet og 
god framkommelighet for trafikantene.

Målet for drift og vedlikehold er å kunne tilby gode forhold for alle trafikanter, med fokus på trafikksikkerhet og 
framkommelighet. I tillegg skal behovene for spesielle miljøhensyn på delstrekninger klarlegges og ivaretas. 
Med bakgrunn i kravene fra håndboken, fastsettes driftsstandarden på hver enkelt vegrute. Standard fastlegges 
ut fra vegens viktighet, trafikk, klima og miljø. 

TABELL 6  Totalramme til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.
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I aktualisert fylkesvegstrategi er det forutsatt at:

• Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at 
forfallet ikke øker 

• Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfreds
stillende og forutsigbar standard til enhver tid 

• Klimaendringers negative konsekvenser skal 
begrenses ved driftsberedskap og hyppige 
inspeksjoner. Tiltak etter flom, stormflo, og 
rasskader skal raskt kunne iverksettes.

• Drift av trafikkarealer for gående og syklende, 
inklusive bussholdeplasser, skal ha lik prioritet 
som drift av kjøreveg for bil, med ekstra fokus 
på vinterdrift 

• Strategi for vinterdrift velges med utgangs
punkt i trafikkmengde og med vekt på trafikk
sikkerhet 

• Drift og vedlikehold organiseres og utføres 
med henblikk på økt trafikksikkerhet 

• Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta 
 estetiske og miljømessige hensyn.

Ved inngåelse av nye driftskontrakter skal det rettes mer fokus på vegetasjons- og siktrydding av sideterreng til 
både veg, og gang- og sykkelveger. 

Dersom veksten i personbiltrafikk i byområder og tettsteder skal tas med sykkel, gange og kollektiv, må også 
driften (gjennom driftskontrakter) og dekkelegging bygge opp om dette. Det betyr at brøyting, salting og strøing 
av gang- og sykkelveger skal ha høyere prioritet, og at dekkelegging av gang- sykkelveger skal prioriteres høyere 
enn tidligere. Drift av kollektivtraséer skal fortsatt ha høy prioritet.

Det legges derfor opp til økt fokus på drift og vedlikehold av fylkeskommunalt gang- og sykkelvegnett. For 
vinter drift av gang- og sykkelveger opererer en med to driftsklasser; GSA og GSB. Driftsklasse GSA betyr at gang- 
og sykkelvegen skal være bar hele året. Fylkeskommunale gang- og sykkelveger driftes etter driftsstandard GSB. 
Dette betyr at godkjent vinterdriftsstandard på gang- og sykkelvegene er hardt og jevnt snø/is-dekke, med maks 
1 cm løs snø. Når det gjelder sommerdriften er dette i hovedsak feiing.

Det skal i handlingsprogramperioden 2018-2021 være en sterkere oppfølging av driftskonktrakter i henhold 
til de krav som foreligger. En evt. fremskyndelse av vårfeiingen skal vurderes fortløpende. Ved inngåelse av 
nye kontrakter skal det settes krav til at frekvensen på brøyting av gang- og sykkelveger skal være lik som på 
kjøreveg. 

I dag prioriteres vedlikeholdet av fylkesvegnettet på bakgrunn av en faglig vurdering av tilstand og behov, ihht. 
Statens vegvesens håndbøker. For å øke fokuset på vedlikehold av gang- og sykkelveger i Handlingsprogram-
perioden 2018-2021, fastsettes en strategi for vedlikehold av fylkeskommunalt gang- og sykkelvegnett.
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STRATEGI FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GANG- OG SYKKELVEGER

• 10 prosent av gang- og sykkelvegene langs fylkesvegnettet (Gang- og sykkelveg med fylkeskommunalt 
drift og vedlikeholdsansvar), skal hvert år gjennomgå nødvendig forfallsinnhenting og reasfaltering.  

• Drift av gang- og sykkelveg i byer, tettsteder og skoleveger skal prioriteres høyt. 

• Reasfaltering av fortau skal fortrinnsvis vurderes sammen med kjøreveg. 

Ved justering av eksisterende driftskontrakter, og ved innføring av nye kontrakter, vil strategiene ovenfor bli 
ivaretatt.

Per 2017 har fylkeskommunen ansvar for drift og vedlikehold for ca. 6 400 lyspunkt langs fylkesvegnettet, 
mens kommunene har ansvar for ca. 8 100 lyspunkt.  Lyspunkt kommunene har ansvaret for ligger i hovedsak 
langs gamle fylkesveger (fylkesveg før 2010). 

Kommunene har ansvar for drift og vedlikehold av veglys langs gamle fylkesveger. Når det gjeldet etablering av 
nye veglys langs hele fylkesvegnettet er dette fylkeskommunens ansvar. 

4.2.3 DRIFTSKONTRAKTER
Driftskontraktene er felles for både riks- og fylkesvegnettet, innenfor ulike geografiske områder. Disse  kontraktene 
legger, som nevnt, håndbok R610 «Standard for drift og vedlikehold av riksveger» til grunn. Standardkravene 
er dermed innarbeidet i alle de ulike kontraktene, noe som fører til en mer rasjonell og effektiv oppfølging av 
standardiserte kontrakter. 

Kontraktsmalen er blitt revidert etterhvert som kontraktene har blitt fornyet. Endringene har i hovedsak gått ut 
på at kontraktene går fra å være fastpriskontrakter til å inneholde enhetspriser. Dette betyr at vegeier i  større 
grad er med å ta risikoen for varierende værforhold. Erfaringene fra tidligere kontrakter viser at det ikke er 
 fornuftig å legge all risiko på entreprenøren som har kontrakten, da dette førte til prisvekst i kontraktene.

Statens vegvesen har tre hovedtyper flerårige kontrakter. Disse er driftskontraktene, elektrokontrakten og 
 kontrakten for vegbelysning. Driftskontraktene er størst målt etter omsetning, og kontraktslengden er vanligvis 
på fem år. I Buskerud har vi fem driftskontrakter som til sammen dekker hele fylket. I kontraktene inngår det 
en rekke drifts- og vedlikeholdsprosesser for både riks- og fylkesveg, med tilhørende gang- og sykkelvegnett. 
Elektrokontrakten er fireårige kontrakter som gjelder elektrotekniske installasjoner, blant annet i tunneler og 
belysning langs vegnettet.

TABELL 7  Strategi for vedlikehold av gang- og sykkelveger i handlingsprogramperioden 2018-2021.
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DRIFTSKONKTRAKTER I BUSKERUD

KONTRAKT NR. OMRÅDE VARIGHET KONTRAKTSPERIODE ENTREPRENØR

0601 Numedal 5 år 20132018 NCC Roads AS

0602 Ringerike 5 år 20132018 NCC Roads AS

0603 Kongsberg 5 år 20142019 Mesta AS

0604 Hallingdal 5 år 20142019 Veidekke AS

0605 Drammen 5 år 20152020 Veidekke AS

0614 Elektrostyringskontrakt 5 år 20142019 Traftec AS

0615 Veglyskontrakt 5 år 20142019 Traftec AS

Strøm (sentral avtale) Bergen Energi AS

4.2.4 FORDELING AV ØKONOMISKE RAMME
Den årlige rammen til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet er satt til 324,4 mill.kr årlig. Tabellen nedenfor 
viser hvordan rammen til drift og vedlikehold fordeles mellom ulike hoveddeler.

FORDELING DRIFTSRAMME PER ÅR I 2018-2021 MILL.KR PROSENT

Driftskontrakter 188,6 57 %

Dekkelegging inkl. forarbeid 91,0 28 %

Bruvedlikehold 22,0 7 %

Vegoppmerking 10,4 3 %

Annet vedlikehold 17,4 5 %

TABELL 8  Driftskontrakter på fylkesvegnettet i Buskerud. Oppgitt i Mill.kr i 2018-kr. 

TABELL 9  Årlig ramme til drift og vedlikehold av fylkesveger i 2018-2021. Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.
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Statens vegvesen har beregnet kostnadsbehovet for å drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet, med utgangs-
punkt i vedtatt strategi om at fylkesvegene skal driftes og vedlikeholdes slik at vedlikeholdsetterslepet ikke 
øker. Beregningene (MOTIV) angir et behov på ca. 433 mill.kr til årlig drift og vedlikehold av fylkesvegene. Gapet 
mellom 324 mill.kr i årlige avsatte midler til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet og MOTIV-beregninger blir 
på 109 mill.kr. Totalt utgjør dette 436 mill.kr i nytt vedlikeholdsetterslep i handlingsprogramperioden 2018-
2021.

Samtidig tas eksisterende vedlikeholdsetterslep igjen i handlingsprogramperioden 2018-2021, hovedsakelig 
ved forfall- og utbedringstiltak, finansiert gjennom investeringsbudsjettet for fylkesveger. Størrelsen på innhen-
tingen vil variere fra år til år. 

 
4.2.5 FERGE
Fergesambandet mellom Svelvik og Verket ble overført fra staten i 2010, som en del av forvaltningsreformen. 
Gjennom en avtale inngått med Vestfold fylkeskommune, har Buskerud fylkeskommune tatt på seg ansvaret 
for driften av fergestrekningen.

Det er Fjord1 som drifter fergesambandet, etter at driften i 2011 var lyst ut på ny anbudskonkurranse for 
 perioden 2013-2020. I løpet av denne handlingsprogramperioden skal driften av fergesambandet dermed ut 
på nytt anbud. 

Den nåværende kontrakten medfører en årlig kostnad på ca. 9 mill.kr. I kapittel 4.2 er kun halve kontrakts-
summen ført opp, da Vestfold fylkeskommune finansierer 50 prosent av kostnadene.

 
4.2.6 FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvaret for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. En 
viktig del av arbeidet til FTU er å legge til rette for samarbeid og kompetansedeling mellom de ulike statlige, 
fylkeskommunale, kommunale og frivillige aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Strategi for trafikksikkerhet 2014–2023 og Handlingsprogram for FTU 2018–2021, legger føringer for trafikk-
sikkerhetsarbeidet i fylket. I planperioden vil kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, trygge skoleveger og fore-
byggende arbeid rettet mot ulykker med gående, syklende og andre risikogrupper være hovedsatsnings-
områdene.

Gjennom årlig støtte til kommuner og frivillige organisasjoner, stimulerer og oppmuntrer FTU det lokale trafikk-
sikkerhetsarbeidet i fylket. I tillegg iverksetter og støtter FTU en rekke tiltak gjennom årlige tiltaksplaner, i regi 
av Trygg trafikk, Statens vegvesen, Politiet og fylkeskommunen selv. 

I handlingsprogrammet er det satt av en økonomisk ramme på totalt 24 mill.kr til FTU. Dette dekker blant annet 
midler til tilskuddsordningene for kommunale og frivillige trafikksikkerhetstiltak, kampanjer, trafikksikkerhets-
konferansen, trafikkofrenes dag og ulike holdningsskapende tiltak og opplæring.
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4.3  DRIFT AV KOLLEKTIVTRANSPORTEN
I totalrammen til drift av kollektivtransporten er det avsatt midler til henholdsvis ordinær drift av kollektiv-
transporten og TT-tjenesten. 

DRIFTSRAMME KOLLEKTIVTRANSPORT I PERIODEN 2018-2021

 HOVEDOMRÅDE 2018 2019 2020 2021 2018-2021

Ramme til ordinær produksjon  
og drift av kollektivtransport 404,7 415,1 398,3 398,4 1339,6

Ramme til TTtjeneste 19,0 19,0 19,0 19,0 1692,4

Totalt 423,7 434,1 417,3 417,3 897,8

4.3.1 HOVEDPRIORITERINGER FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN
De årlige økonomiske rammene dekker dagens drift/nivå i kollektivtilbudet. I Handlingsprogram for samferdsel 
2018-2021 legges Kollektivtransportplanens prioriteringer til grunn. Kollektivtilbudet i byområder, og for reiser 
mellom byområdene og til/fra Osloregionen er i fokus, mens rutetilbudet i distriktene primært er innrettet mot 
skoleskyss og andre lovpålagte transporter. 

Økonomisk ramme til kollektivtransporten gir ikke rom for stor økt satsning. Det forutsettes en videreføring av 
dagens kollektivtilbud. Allikevel vil det være mulig å gjennomføre mindre endringer og omprioriteringer innen-
for budsjettet for å optimalisere tilbudet.

Buskerud fylke består av ulike områder og markeder for kollektivtransporten. Det legges opp til å definere 
 kollektivtilbudet etter de tre delmarkeder; by, pendlingskorridorer og distrikt. 

BY

Betjenes av et bytilbud. Kjenne
tegnes av et kollektivnett som er 
lett å orientere seg i og har høy 
frekvens på tilbudet på bekostning 
av flatedekningen. 

PENDLINGSKORRIDORER

Betjenes av et Regiontilbud.  
 Ordinære busslinjer med times
frekvens skal tilbys der det er til
strekkelig befolkningstetthet, eller 
andre trafikkskapende aktiviteter. 
Miljø effekt og tilskuddsbehov er 
kriterier som også skal vurderes i 
forhold til et grunntilbud. Det er 
også fokus på å bygge opp under 
jernbanens hovedknutepunkt.

DISTRIKT 

Betjenes av et minimumstilbud. 
Kjennetegnes av åpne skoleruter, 
supplert av bestillingslinjer for 
formål som ikke kan tilpasses 
skolerutene. 

TABELL 10  Totalramme til drift av kollektivtransport. Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.
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GENERELLE TILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN

MARKEDSRETTING

DELMARKEDER

Markedsrette kollektivtilbudet etter delmarkedene
• Byområder
• Pendlingskorridorer
• Distriktet

EFFEKTIVISERING  
AV SKOLESKYSS

Synliggjøre kostnadsdrivere

Fortsette dialog med kommunene og skolene

Ha et særlig fokus på utvikling i spesialskyss

BESTILLINGSTRANSPORT Utarbeide strategi for bestillingstransport

Skoletransporten utgjør størstedelene av kollektivtilbudet i distriktene. Kollektivtransport i distriktene er ikke et 
satsningsområde, og skal primært utvikles innenfor dagens tilskuddsnivå med basis i behovet for skolekjøring. 

Kapittel 3.1 peker på utfordringer for skolekjøringen, dersom arealutviklingen ikke bygger opp under kollektiv-
tilbudet i distriktene. Dette fører til at færre elever kan benytte seg av den åpne skoletransporten, og flere 
 ressurser må benyttes til spesialskyss, se vedlegg 3. En kartlegging av kostnadsdrivere kan synliggjøre mulig-
heter for å effektivisere skoleskyssen i distriktene. 

4.3.2 TRANSPORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE (TT-TJENESTEN)
Av driftsbudsjettet til kollektivtransporten går 19 mill.kr årlig til driften av TT-tjenesten. Dette er samme nivå 
som i 2017. Tjenesten er ikke lovpålagt og fylkeskommunen fastsetter hvor mange som skal kunne få slik 
 tjeneste i hver kommune, samt omfanget av tilbudet. 

Per 2017 er egenandelen per tur satt til 50 kr. Brukerkvoten på 4 400 brukere ble fastsatt 1. april 2014. Det kan 
bli behov for å justere egenandel og brukerkvote i løpet av handlingsprogramperioden. 

TABELL 11  Generelle tiltak for kollektivtransporten 2018-2021.

4.4  ANDRE FINANSIERINGSKILDER 

I tillegg til fylkeskommunens egen ramme bevilget til samferdsel, kommer andre finansieringskilder gjennom 
Buskerudbyen og fremtidig Ringerikspakke.

Fylkeskommunen ser det derfor som naturlig at utfordringene på fylkesvegnettet i byområdene løses gjennom 
arbeidet i Buskerudbyen og på Hønefoss. Dette gjelder både løsninger og finansiering. Finansiering av eventuelt 
større infrastrukturtiltak på fylkesvegnettet må i stor grad finansieres ved trafikantbetaling i disse områdene.
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4.4.1 HØNEFOSS
Ringeriksbanen og ny E16 vil åpne muligheter for utvikling av Ringeriksregionen. I 2011 vedtok  kommunene 
i Ringeriksregionen og Buskerud fylkeskommune å etablere en Ringerikspakke. Med bakgrunn i dette ble det 
ut arbeidet en konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1) for Hønefoss. Det er etablert  felles 
plansamarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Ringerike- Hole- og Jevnaker kommuner. Regional plan 
for areal- og transport i Ringeriksregionen er under oppstart og Ringerike kommune skal utarbeide område-
regulering for Hønefoss. Planen vil avklare løsninger for arealbruk, veg og hovedtransportårer for kollektiv, 
gange og sykkel. 

 
4.4.2 BUSKERUDBYEN
Buskerudbysamarbeidet består av de fem kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg, 
samt Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Sam-
arbeidet ble etablert 1. januar 2010. Målet er å løse samferdselsutfordringene i buskerudbyområdet gjennom 
blant annet bedre tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtransport. 

Buskerudbysamarbeidet finansieres per dags dato av samarbeidsmidler og belønningsmidler fra Buskerud-
bypakke 1. Den inngåtte avtalen med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler løper ut året 2017. 
Midlene er prioritert til bedre kollektivtransporttilbud, knutepunktutvikling, tiltak for gående og syklende og 
parkering. Det pågår et arbeid med å videreføre belønningsavtalen med Samferdselsdepartementet for 2018 
og videre. 

Høsten 2016 ble det vedtatt en bypakke – Buskerudbypakke 2. Buskerudbypakke 2 gjelder for området fra Lier 
til Hokksund, og inneholder prosjekter og tiltak for å løse transportutfordringene i området. Buskerudbypakke 2 
er forutsatt finansiert med bompenger, statlige midler og bidrag fra samarbeidspartene. Enkelte forutsetninger 
i bypakken ble ikke innfridd i NTP 2018-2029, og det er derfor igangsatt en prosess med å revidere Buskerud-
bypakke 2.

Buskerudbyen er en av de 9 største byområdene som kan inngå en byvekstavtale med staten. 

Byvekstavtalene skal være en forpliktende avtale mellom stat og byregioner om hvordan transport-,  klima- og 
arealutfordringer skal løses i gjeldende byområde. Byvekstavtalene er et av statens viktigste virkemidler for 
å nå regjeringens mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektiv transport, 
sykkel og gange.

For å kunne inngå en byvekstavtale, er det i NTP 2018-2029 krav om en byutredning.  Byutredninger skal belyse 
hvilke virkemidler og kostnader som må til for å kunne oppfylle målet om nullvekst i personbiltrafikken i de 
større byene. Det pågår arbeid med byutredning for Buskerudbyen. 
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Kapittel 5 redegjør for spesielle handlinger og tiltak i handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. De 
 foreslåtte tiltakene er prioritert med utgangspunkt i vedtatte målsettinger. Mange tiltak har virkning som bidrar 
til  måloppnåelse på flere delmål. 

 
5.1  DELMÅL 1: TA VEKSTEN I PERSONBILTRAFIKK I BYOMRÅDER OG TETTSTEDER 
MED SYKKEL, GANGE OG KOLLEKTIV, OG OVERHOLDE KLIMAFORPLIKTELSENE 
NORGE HAR UNDERSKREVET I PARIS-AVTALEN GJENNOM Å REDUSERE UTSLIPP 
FRA TRANSPORTSEKTOREN.
I forbindelse med Paris-avtalen har regjeringen, som nevnt i vedlegg 3, forpliktet seg til store  utslippsreduksjoner 
der utslippsreduksjoner fra transportsektoren et ett av de prioriterte satsningsområdene. Buskerud må også 
ta et ansvar for å bidra til at Paris-avtalen følges opp. Delmål 1 bygger derfor opp under nasjonal transport-
plan 2018-2029. Den kommende NTP bygger videre på tidligere nasjonale føringer, men utvider nullvekst-
målet i personbiltrafikk til å inkludere byområdene. I Handlingsprogram for samferdsel utvides målet til også 
å  inkludere tettsteder. 

Buskerudbypakke 2 omfatter store deler av byområdene i Buskerud. De gjenstående byene er derfor Hønefoss 
og Kongsberg. Her er det store behov for framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken. Gjennomføringen av 
større investeringstiltak for kollektivtransporten i disse byene er av ulike årsaker svært utfordrende. På Høne-
foss pågår det for tiden et stort planarbeid i forbindelse med Ringeriksbanen, E16 og områdeplan for Hønefoss 
sentrum. På Kongsberg er virkningene av nye E134 usikre. Trolig vil dagens kollektivtraseer endres og mye av 
biltrafikken flyttes over på ny E134 når denne tas i bruk. Det er igangsatt kollektivutredninger både på Hønefoss 
og Kongsberg.  

Før planene er klare både på Hønefoss og på Kongsberg er det vanskelig å gjennomføre infrastrukturtiltak for 
kollektivtrafikken, da man ikke har fastlagt traseene som skal benyttes. Fordi behovet er stort, har vi satt av til 
sammen 10 mill.kr til planlegging og fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken i disse byene.

Til gang- og sykkelveginvesteringer utenfor Buskerudbypakke 2-området er satsningsområdene som følger:
• I og mellom byområder og tettsteder med over 5 000 innbyggere og med mindre enn 10 km avstand i 

mellom. 
• Skoleveg
 
For infrastrukturtiltak kollektivtransport er satsningsområdene: 
1. Byene (Kongsberg og Hønefoss), pendlingsreiser mellom byene og til/fra Oslo
2. Kollektivknutepunkt definert i ATP 
3. Infrastruktur til skoleskyss 

Med bakgrunn i satsningsområdene er det valgt å prioritere gang- og sykkeltiltak hovedsakelig basert på ut-
valgskriteriene trafikksikkerhet, sykkelpotensiale og missing links i sykkelvegnettet. For infrastrukturtiltak for 
kollektivtransporten har fokuset ligget på enkelte kollektivknutepunkt og oppgradering av utvalgte holde-
plasser, basert på trafikksikkerhet og viktigheten for skoleskyss.  

5. Handlinger og tiltak
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Det er i tillegg prioritert midler til tettstedet Rødberg i Nore og Uvdal under dette delmålet. Rødberg får midler 
til å gjøre sentrum tryggere og triveligere for gående. Rødberg er utvalgt pga. at fv. 40, går gjennom tettstedet. 
Rødberg er også utpekt som mindre tettsted i Areal- og transportplan for Buskerud. Fv. 40 har stor trafikk og det 
er vanskelige trafikale forhold i tettstedet, med få skiller mellom kjørende, gående og syklende. Det forutsettes 
et egenbidrag fra kommunen. 

Det er også satt av 4,1 mill.kr i perioden til mindre tiltak for sykkel etter sykkelveginspeksjoner, tiltak for å 
fremme arbeidet med sykkel i kommunene samt støtte opp om etableringen av sykkelbygd-avtaler.  Kommuner 
med sykkelbygd-avtale, vil gjøre både kommunene og fylkeskommunen bedre rustet til å søke på statlige til-
skuddsordninger.   

Økt satsing på drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger støtter også opp om dette målet. 

I behandling av Handlingsprogram for samferdsel 06.12.17 vedtok Fylkestinget i tillegg at det i 2018 skal 
 startes opp et arbeid for å se på muligheten for en ny teknisk standard for gang- og sykkelveier. Bakgrunnen er 
et ønske om å bygge lengre strekninger med bedret sikkerhet innenfor dagens budsjettrammer.
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INVESTERINGSTILTAK

PROSJEKT FV.NR KOMMUNE KOSTNAD  
MILL.KR

Gang og sykkelveg, Bødalen 8 Røyken 14,3

Gang og sykkelveg, Hønenkrysset – Putten 241 Ringerike 40,7

Gang og sykkelveg,  Friskussen barnehage – 
Vassfarvegen 213 Nes 13,2

Gang og sykkelveg, Gustadveien  Vassbunn 144 Modum 17,3

Fortau, Nordbyvegen 31 Drammen 23,4

Gang og sykkelveg, Baker Thoens allé – Nedre 
Eiker grense 28 Drammen 11,2

Mindre tiltak sykkel og fremme sykkelarbeidet i 
kommunene 4,1

Trygge og trivelige tettsteder, Rødberg 40 Nore og Uvdal 4,1

Tiltak for kollektivtrafikken etter ny E134 Kongsberg 5,1

Tiltak for kollektivtrafikken på Hønefoss Ringerike 5,1

Utbedre kollektivknutepunkt Røyken, Modum 5,7

Opprustning av utvalgte holdeplasser 214/3 Nes og Røyken 3,2

Opprustning av bussholdeplass 280 Modum 1,4

Opprustning av 3 bussholdeplasser 172 Ringerike 2,1

Buskerudbyen Lier, Drammen, Nedre Eiker 
og Øvre Eiker 100

Aktiv signalprioritering utvalgte kryss Drammen 5,1

Autonom buss Kongsberg 1,8

TABELL 12  Investeringstiltak sykkel, gange og kollektivtransport i perioden 2018-2021. Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.
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Kollektivtransporten bidrar også stort til å oppnå delmål 1. 

Aktiv signalprioritering er et tiltak for å få bussen raskere frem i trafikken. Reisetid og forutsigbarhet er viktig for 
å få flere til å reise kollektivt. 10 prosent reduksjon i reisetiden kan gi 4-6 prosent flere passasjerer.

Et samarbeidsprosjekt mellom Kongsberg kommune, Kongsberg teknologipark og Buskerud fylkeskommune 
har igangsatt et prøveprosjekt med autonome busser på Kongsberg. Det er et ønske å lage løsninger som 
kan sette flere autonome busser inn i et system og at industrien på Kongsberg skal være med å utvikle dette. 
 Buskerud fylkeskommunes bidrag er til anskaffelse av en av flere autonome busser som skal settes i prøvedrift.

Det arbeides for å kunne tilby alle kunder helhetlig og tilrettelagt informasjon. Gangruter og snarveger til de 
største holdeplassene skal kartlegger og synliggjøres. 

Areal- og transportplan for Buskerud legger en del føringer for kommunene vedrørende en arealplanlegging som 
bygger opp under sykkel, gange og kollektivtrafikk som transportmiddel. Det er lagt opp til at fylkeskommunen 
skal ta et større ansvar når det gjelder å påse at kommunene følger opp retningslinjene i sine arealplaner.  

Med utgangspunkt i nullvekstmålet skal det utredes et langsiktig kollektivsystem for Buskerudbyen i 2032. Det 
må videre lages en plan for hvordan dette skal finansieres. 

TILTAK KOLLEKTIV

TILGJENGELIGHET HOLDEPLASS

Kartlegging av gang og snarveger til viktige 
 holdeplasser

Synliggjøring i app av gang og snarveger til   
viktige holdeplasser

OPPFØLGING AREAL OG TRANSPORT-
PLAN BUSKERUD

Påse at kommunene følger opp retningslinjer  
for ATP Buskerud i sine arealplaner

FINANSIERING LANGSIKTIG 
 FINANSIERINGSPLAN

Utrede langsiktig kollektivsystem og finansierings
behov for kollektivtilbudet med hensyn til nullvekst
målet i byområdene

Utarbeide finansieringsplan

TABELL 13  Tiltak for kollektivtransporten under delmål 1 i 2018-2021.
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5.2  DELMÅL 2: IVARETA VEGKAPITALEN OG REDUSERE FORFALLET 
PÅ FYLKESVEGNETTET
 
Målet med vedlikehold av fylkesvegnettet er å hindre forfall og bevare vegkapitalen. På denne måten sikres det 
et transportsystem som er pålitelig, effektivt og har god sikkerhet.

Etter år med knappe budsjettrammer til drift og vedlikehold har vedlikeholdsetterslepet akkumulert. Dette har 
ført til et nedslitt fylkesvegnett som ikke fyller kravene til den funksjonaliteten som er nødvendig for å kunne 
tilby trafikantene et pålitelig og effektivt transporttilbud. Dette er et nasjonalt problem men størrelsen på 
vedlike holdsetterslepet varierer fra fylke til fylke. Buskerud har et betydelig vedlikeholdsetterslep på fylkesveg-
nettet. 

Satsningsområder for etterslep og utbedringstiltak er:

• Strekninger med høy trafikk, der etterslepet har kommet langt
• Strekninger med lav trafikk og stort etterslep
• Vedlikeholdsforfall bruer
• Flaskehalser
 
Med bakgrunn i satsningsområder og utvalgskriterier er det prioritert etterslepstiltak på veger med forholdsvis 
lav trafikk, men som er i veldig dårlig stand eller som har stor regional betydning for næringslivet. 

Tunnelsikkerhetsforskriften setter 1. januar 2020 som frist for at alle tunneler på fylkesvegnettet på over 500 
meter og 300 ÅDT skal ha gode systemer og utstyr, slik at det er mulig å stenge tunneler ved ulykker eller brann. 
Etter at Geiteryggtunnelen ble utbedret, er det i Buskerud bare Bragernestunnelen som må utbedres ihht. for-
skriften. En utbedring av Bragernestunnelen har en kostnad på ca 200 mill.kr. Etter søknad har Vegdirektoratet 
gitt en utsettelse av fristen til 2022. Utbedring av Bragernestunnelen er foreslått fordelt på to perioder. Det er 
foreslått å sette av 35,6 mill.kr i kommende periode 2018-2021 og resterende midler som en binding i 2022-
2025. 

Beregningen av vedlikeholdsetterslepet er forsøkt oppsummert på denne måten: 

MOTIV-driftsbudsjett fylkesveg = Etterslepsendring

Etterslepsendring- investeringsbudsjett (etterslep-og utbedringstiltak) = 
etterslepsinnhenting

433-324=109 mill.kr i nytt vedlikeholdsetterslep årlig

(109 x 4)-460=-24 tilsvarende 24 mill.kr i forfallsinnhenting  

Går etterslepsinnhentingen i null, beholder vi status quo med det vedlikeholdsetterslepet som foreligger per i 
dag.

For handlingsprogramperioden 2018-2021 blir regnestykket slik: 
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Oppsummert betyr det at netto vedlikeholdsetterslep i inngangen til 2022 vil være på 2,34 mrd.kr (2018-tall). 
Det betyr at målet i Fylkesvegstrategi 2014-2023, om at vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet skal tas 
igjen på 16 år, ikke nås.

INVESTERINGSTILTAK

PROSJEKT FV.NR KOMMUNE KOSTNAD  
MILL.KR

Forarbeid til asfaltering og utskifting  
av stikkrenner Buskerud 50,9

Tunneloppgradering, Bragernestunellen 283 Drammen 35,6

Etterslepstiltak delstrekninger 285 Lier 18,3

Etterslepstiltak, Klanten avkj. Brenn 51 Gol 22,4

Etterslepstiltak, HaslerudFyrandsbråten 192/192 Krødsherad 40,6

Etterslepstiltak, Linderud bruSundbakken 287 Sigdal 35,6

Etterslepstiltak, Hørja bru Skjærs bru 287 Sigdal 36,6

Etterslepstiltak, Svelvikvegen 319 Drammen 80,3

Etterslepstiltak, Klaverfjell 120 Nore og Uvdal 3,0

Etterslepstiltak, Rustandtunnelen 40 Nore og Uvdal 6,1

TABELL 14  Investeringstiltak etterslep perioden 2018-2021. Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.
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5.3  DELMÅL 3:  
HALVERE ANTALL DREPTE OG HARDT SKADDE I TRAFIKKEN INNEN 2023
 
Målet for trafikksikkerhet er hentet fra Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014–2023, som bygger på veg-
vesenets etappemål mot den nasjonale nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. 

Målet er en halvering av antall drepte og hardt skadde innen 2023, sammenlignet med gjennomsnittet for 
årene 2008–2011. Det betyr at det i 2023 maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Brutt 
ned på fylkesnivå er det satt et mål om maksimalt 34 drepte og hard skadde i Buskerud i 2023. 

Det valgt følgende satsningsområder for trafikksikkerhetstiltak:

• Møteulykker
• Utforkjøringsulykker 
• Sikring av myke trafikanter
 
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er en fireårig plan som gir en samlet framstilling av mål og tiltak 
innenfor alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge (både vegvesenet, politiet, Trygg trafikk, kommuner etc.). Arbeidet er 
ledet av vegdirektoratet og det er skissert innsatsområder, mål og oppfølgingstiltak. 

 Det er utarbeidet forslag til 18 tiltak som det forutsettes at fylkeskommunen gjennomfører og følger opp som 
skal inngå som en del av den nasjonale tiltaksplanen. En del av tiltakene omhandler systematisk og holdnings-
skapende trafikksikkerhetsarbeid, og blir ivaretatt i handlingsprogram for FTU. De øvrige gjelder fysiske tiltak 
på fylkesvegnettet, og må følges opp i handlingsprogram for samferdsel. Tiltakene gjelder blant annet tiltak 
for å motvirke ulykker med skolebarn, gående, syklende og MC-førere, finne strekninger egnet for forsterket 
midtoppmerking og sikre at fylkesveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere oppfyller minstestandard for å 
unngå utforkjøringsulykker. 

Den største andelen av midlene innenfor trafikksikkerhetstiltak er prioritert til fv. 40, da dette er en av de mest 
ulykkesutsatte fylkesvegene. For å kunne møte de foreslåtte fylkeskommunale oppfølgingstiltakene, er det 
valgt å bruke 25 mill.kr til å utbedre og sette opp midtrekkverk med underskinner i de mest ulykkesutsatte 
kurvene, mens 20 mill.kr skal gå til flere av tiltakene fylkeskommunen skal følge opp. På denne måten oppnås 
en nullvisjonsveg på fv. 40 etter en faglig vurdering gjort av vegvesenet på den fylkesvegen i Buskerud med 
flest ulykker. 

Samtidig vil det igangsettes et systematisk trafikksikkerhetsarbeid i handlingsprogramperioden, for å kartlegge 
tiltaksbehov på de øvrige ulykkesbelastede fylkesvegene i Buskerud i henhold til anbefalingene i den nasjonale 
tiltaksplanen.

Det er i tillegg videreført midler til strakstiltak trafikksikkerhet med 10,2 mill.kr. Dette er mindre trafikksikker-
hetstiltak som blir kjent fortløpende i handlingsprogramperioden, og som man ser som nødvendig å utbedre. 
For eksempel tiltak i etterkant av ulykker, eller andre forebyggende tiltak.

Rapport fra handlingsprogram 2014-2017 påpeker behov for mange mindre tiltak i alle kommunene, for å 
oppnå trygge skoleveger til barne- og ungdomsskoler i fylket. Følgelig er det valgt å videreføre satsningen på 
mindre tiltak skoleveg med 20,3 mill.kr i perioden 2018-2021. Disse midlene skal benyttes i de 11 resterende 
kommunene som ikke ble prioritert i forrige periode.



Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021

Side 39

Drift og vedlikehold av vegnettet er viktig for trafikksikkerheten. Dette er omtalt i kapittel 4.2. 

INVESTERINGSTILTAK

PROSJEKT FV.NR KOMMUNE KOSTNAD  
MILL.KR

Strakstiltak 10,2

Mindre tiltak skoleveg

Drammen, Gol, Hemsedal, 
Hole, Kongsberg, Krødsherad, 

Lier, Modum, Nedre Eiker, 
Ringerike, Øvre Eiker

20,3

Midtdeler i kurver 40 Nore og Uvdal, Rollag, 
 Flesberg og Kongsberg 25,4

«Nullvisjonsveg» 40 Nore og Uvdal, Rollag, 
 F lesberg og Kongsberg 20,4

Kryssing skoleveg, Sysle 280 Modum 5,1

Kryss høgskolen HBV 35 Ringerike 11,1

TABELL 15  Investeringstiltak trafikksikkerhet perioden 2018-2021. Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.
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5.4  DELMÅL 4:  
ØKE FRAMKOMMELIGHETEN FOR PENDLERE OG NÆRINGSLIVETS TRANSPORTER
 
Målet er å styrke framkommeligheten for pendlere og næringslivets transporter. Ønsket er å øke framkomme-
ligheten for sykkel, gange og kollektivtransport der det er hensiktsmessig. Til tross for denne satsningen vil 
det i et fylke som Buskerud, med utstrakt geografi, spredt bosetting og viktig næringsliv i distriktene, fortsatt 
være mange som er avhengig av bil. Derfor er det også et mål å sikre god framkommelighet der potensialet for 
sykkel, gange og kollektiv er lavt. 

Tiltak for å ta igjen forfall bedrer framkommeligheten for næringslivets transporter og pendlere med bil. Som 
beskrevet i statuskapittelet har Buskerud flere bruer som fungerer som flaskehalser for trafikken. I denne 
 handlingsprogramperioden er det derfor satt av midler til to nye bruer; Asdøla og Hervik bru.

Eksisterende Asdøla bru er smal og ligger i en krapp sving, noe som skaper et trafikkfarlig punkt på vegruta. I 
2016 ble det klart at det hadde skjedd et ras ved brufundamentet til Asdøla bru og det ble satt opp en bered-
skapsbru som en midlertidig løsning. Det er følgelig et stort behov og midler til ny bru er prioritert i handlings-
programmet. 

Hervik bru er i en slik forfatning at den krever tung rehabilitering. Eksisterende bru er smal og ligger i en krapp 
sving, noe som skaper et trafikkfarlig punkt på vegruta. Kostandene ved å rehabilitere eksisterende bru vil 
 nærme seg kostnad med ny bru, og det er derfor prioritert midler til å bygge ny bru. 

INVESTERINGSTILTAK

PROSJEKT FV.NR KOMMUNE KOSTNAD  
MILL.KR

  Utbedre Asdøla bru 285 Lier 66,1

 Utbedre Hervik bru 280 Krødsherad 14,2

 Ombygging, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 282 Drammen 80,4

Bussen er mange steder et godt alternativ på flere av de mellomlange reisene. Det er derfor et stort ønske at 
kollektivtransporten skal være et attraktivt reisemiddel på disse reisene. Regiontilbudet for kollektiv transporten 
består av både buss og tog. På de lengre reisene arbeides det for å få en større andel av de reisende over på tog. 
Fylkeskommunen er en aktiv pådriver for at togtilbudet på de lange strekningene i Buskerud forbedres.

Videre arbeides det for et sømløst kollektivtilbud ovenfor kundene. Dvs. at kundene enklere skal kunne  reise 
med flere kollektivselskaper som krysser geografiske eller administrative grenser. Brakar, Kolumbus, Agder 

TABELL 16  Investeringstiltak utbedring perioden 2018-2021. Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.
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 kollektivtrafikk, Østfold kollektivtrafikk og Ruter har inngått samarbeidsavtale om felles videreutvikling av 
 mobil billettering. Målet er å kunne tilby kundene en samlet betalingsløsning på sikt som kan bidra til en 
 enklere og mer sømløs reise. 

Videre skal definerte kollektivknutepunkter utvikles ved å optimalisere korrespondansemulighetene, bedre 
ganglinjer og tilgjengelighet til holdeplassene.

TILTAK KOLLEKTIV

KUNDETILPASNING

INFORMASJON Ensartet og helhetlig informasjon

TAKST Vurdere nye pris og rabattstrukturer.  
Disse må være i henhold til Ruters produkter

KOLLETIV - 
KNUTEPUNKTS- 
UTVIKLING

MAL FOR KOLLEKTIV-
KNUTEPUNKTS-
UTVIKLING

Utvikle en mal for standarder på  kollektivknutepunkt 
definert i ATP

Bedre overgangsmuligheter mellom  
ulike  kollektive reisemidler

PÅVIRKNING

RINGERIKSBANEN Delta i alle prosesser

SAMARBEID PÅ 
TVERS AV FYLKES- OG 
 SELSKAPSGRENSER

Forsterke påvirkerrollen i jernbaneprosjekter

Videreføre samarbeidet med andre  
kollektivselskaper

TABELL 17  Tiltak for kollektivtransporten under delmål 4 i 2018-2021.
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5.5  DELMÅL 5: 
REDUSERE TAP AV JORDBRUKSAREAL JFR. NULLVISJONEN TIL BFK, REDUSERE TAP 
AV BIOMANGFOLD OG KLIMAGASSUTSLIPP, LOKAL LUFTFORURENSNING OG STØY
 
Delmålet har bakgrunn i at reduserte utslipp fra transportsektoren er et nasjonalt prioritert innsatsområde. 
Trafikken gir flere miljøulemper for befolkningen som støy, luftforurensning og klimagassutslipp. 

Videre har samarbeidspartiene i Buskerud fylkeskommune (2015-2019) inngått en avtale om en nullvisjon for 
tap av matjord. Denne nullvisjonen tas det hensyn til i Statens vegvesens planlegging. Landbruksmyndigheten 
er en viktig høringspart og premissgiver i planprosessene.

Innenfor programområdet miljø er det prioritert støytiltak i boliger med for høyt innendørs støynivå enn det 
som er angitt i forurensningsforskriften. I tillegg er det behov for rehabilitering av støyskjermer langs fylkesveg-
nettet. Til sammen er det satt av 15,3 mill.kr til dette formål i perioden. 

INVESTERINGSTILTAK

PROSJEKT KOMMUNE KOSTNAD  
MILL.KR

Støytiltak boliger til 35 dBA Buskerud 10,2

Rehabilitering av støyskjermer Buskerud 5,1

Kollektivtrafikken bidrar også til å nå delmål 5 gjennom ordinær drift. Det stilles høye miljøkrav til bussene som 
benyttes, med mål om å kunne bidra til utslippsreduksjoner og bedre lokalmiljø. 

Pilot med elbuss startet høsten 2017 og de fleste av bussene i Buskerud vil gå på HVO (syntetisk biodiesel) 
innen utgangen av 2017. Brakar har stilt krav til siste EURO-klasse1 i alle anbud i byområdene. Framtidige 
anbud vil bygge på standardbusser, og det skal legges vekt på busser som gir lave lokale utslipp, bruker mest 
mulig fornybar energi og har lavest mulig støynivå. Bussene har vært, og vil bli, universelt utformet.

I tillegg vil 6 elbusser med pantograflading settes inn på linje 51 mellom Mjøndalen og Drammen i løpet av 1. 
tertial 2018. Disse vil trafikkere linjen sammen med hybridbussene. Dette vil samtidig gi økt frekvens på linjen 
til 10 minutters rute i rushretningen (inn til Drammen på morgenen og ut av Drammen på ettermiddagen).

Et viktig tiltak er derfor å utarbeide strategier for materialbruk og innarbeiding av ny teknologi.

1 Euro kravene angir hvor store utslipp som nye personbiler og nye motorer til tunge kjøretøy maksimalt kan ha for å bli godkjent for salg i EUs medlems-
land. Norge følger EUs direktiver for kjøretøy.

TABELL 18  Investeringstiltak miljø perioden 2018-2021.Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.



Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021

Side 43

TILTAK KOLLEKTIV

OPPFØLGING NYE ANBUD
Utarbeide strategi for innarbeiding av ny teknologi 
og null-/lavutslipp. Herunder materialstrategi og 
strategi for selvkjørende busser

TABELL 19  Tiltak for kollektivtransporten under delmål 5 i 2018-2021.
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Marginalvurderinger er en strategi for å imøtekomme eventuelle økninger eller reduksjon i økonomisk ramme. 
Økonomiske og tekniske forhold kan endres i løpet av perioden 2018-2021. 

Dersom de totale rammene til samferdsel økes i løpet av perioden bør driftsbudsjettene prioriteres, og fordeles 
likt mellom drift kollektivtransport og drift av fylkesveger. Det er store behov innenfor hvert av drifts budsjettene. 

Dersom rammen til drift kollektivtransport øker er det ønskelig å få til en avtale om et felles pris- og sone-
system med både NSB og Ruter. Dette vil kunne gi de fleste reisende gratis overgang mellom tog og buss i fylket 
i samme sone.

Sanntidsinformasjon ble implementert i Buskerudbyen i løpet av 2017. Det er ønskelig å få dette på plass også 
i øvrige deler av Buskerud. Takten på implementering avhenger av finansiering. 

Et av de beste tiltakene til å få flere til å reise kollektivt er å øke frekvensen i tettbygde områder. En 10 prosent 
økning i frekvens, gir rundt 4,5 prosent flere passasjerer. Høyere frekvens gir kortere reisetid, og et mer attraktivt 
tilbud2.

Dersom rammene til investering på fylkesvegnettet økes er det ønskelig å prioritere midler til mindre tiltak 
skoleveger da det nærmest er et utømmelig behov. En økning i denne rammen bidrar til å oppnå flere trygge 
skoleveger i hele fylket. 

Gang- og sykkelvegprosjektet Gustadveien – Vassbunn er i handlingsprogrammet foreslått bygget sammen-
hengende, men gjennomført i løpet av to handlingsprogramperioder. Dersom det skulle foreligge en økt  ramme 
til investeringer på fylkesvegnettet, er det ønskelig å prioritere ferdigstillelse av igangsatte prosjekter i  perioden. 
Da reduseres nødvendige bindinger i perioden 2022-2025. 

Ved økte rammer til investering er det også ønskelig å forsere oppstart av tiltak for å ta igjen etterslepet på fv. 
151 Tingstad – gren i Sigdal kommune. 

Dersom de økonomiske rammene til drift reduseres, reduseres tilsvarende på begge driftsbudsjetter. 

Dersom de totale rammene til samferdsel reduseres i løpet av perioden bør reduksjonen tas fra investerings-
budsjettet. 

Innenfor hvert av budsjettene foreslås følgende strategi for marginalvurderinger:

6. Marginalvurderinger

2 Elastisitetene for prosentvekst er hentet fra «Kollektivtransport» Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Urbanet Analyse.



Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021

Side 45

MARGINALVURDERINGER ØKTE ØKONOMISKE RAMMER REDUSERTE ØKONOMISKE RAMMER

Drift kollektivtransport

Prioritere finansiering av:  
1. Avtale med NSB/Ruter
2. Sanntid 
3. Økt frekvens i byområdene

Redusere finansieringen av: 
1. Kutte ruter i distriktet med  

lavt belegg 

Drift og vedlikehold fylkesveg

Prioritere finansiering av: 
1. Økt drift og vedlikehold av gang 

og sykkelveger
2. Forebyggende vedlikehold av 

fylkesveg  

Asfaltering

Redusere asfaltprogrammet

Investeringer fylkesveg

Prioritere finansiering av: 
1. Mindre tiltak skoleveg  
2. Fullføre Gang og sykkelveg 

 Gustadveien – Vassbunn i 
 perioden 1821 

3. Oppstart av fv. 151  
Tingstad – Gren.

Redusere finansieringen av: 
1. Kutte i bevilgning til  

Bragernestunnelen. Skyver økt 
restbevilgning inn i neste periode. 
Det vil kreve ny søknad, eventuell 
orientering til Vegdirektoratet.  

2. Gang og sykkelveg Bøveien, 
Røyken kommune.

TABELL 20  Marginalvurderinger handlingsprogram samferdsel 2018-2021.
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7. Vedlegg 1:  
Investeringstiltak programområder

UTBEDRING

FV.NR TILTAK KOMMUNE 2018-2021

285 Asdøla bru Lier 66,1

280 Hervik bru Krødsherad 14,2

SUM 80,3

TILRETTELEGGING FOR GÅENDE OG SYKLENDE

FV.NR TILTAK KOMMUNE 2018-2021 2022-2025

8 Bødalen Røyken 14,3

241 Hønenkrysset – Putten Ringerike 40,7

213 Friskussen barnehage – Vassfarvegen Nes 13,2

144 Gustadveien – Vassbunn Modum 17,3 29,5

31 Nordbyvegen Drammen 23,4

28 Baker Thoens allé – Nedre Eiker grense Drammen 11,2

Mindre tiltak sykkel og fremme 
 sykkelarbeidet i kommunene 4,1

Mindre tiltak skoleveg 20,3

SUM 144,5 29,5

TABELL 21  Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.

TABELL 22  Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.
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TRAFIKKSIKKERHET

FV.NR TILTAK KOMMUNE 2018-2021

40 Midtdeler i kurver Nore og Uvdal, Rollag, 
 Flesberg og Kongsberg 25,4

40 Nullvisjonsveg Nore og Uvdal, Rollag, 
 Flesberg og Kongsberg 20,4

280 Kryss Skoleveg, fv 280 Sysle Modum 5,1

Strakstiltak etter TSinspeksjoner 10,2

SUM 61,1

KOLLEKTIVTILTAKT

FV.NR TILTAK KOMMUNE 2018-2021

Utbedre kollektivknutepunkt Røyken, Modum 5,7

Tiltak for kollektivtrafikk etter ny E134 Kongsberg 5,1

Tiltak for kollektivtrafikken på Hønefoss Ringerike 5,1

214/3 Opprusting av utvalgte holdeplasser Nes og Røyken 3,2

280 Opprustning av bussholdeplass Modum 1,4

172 Opprustning av 3 holdeplasser Ringerike 2,1

Aktiv signalprioritering utvalgte kryss Drammen 5,1

Autonom buss Kongsberg 1,8

SUM 61,1

TABELL 23  Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.

TABELL 24  Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.
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BUSKERUDBYEN

TILTAK KOMMUNE 2018-2021

Egeninnsats til Buskerudbypakke 2 Lier, Drammen, Nedre 
Eiker og Øvre Eiker 100

SUM 100,0

FORFALLSTILTAK

FV.NR TILTAK KOMMUNE 2018-2021 2022-2025

Forarbeid til asfaltering og utskifting  
av stikkrenner Buskerud 50,9

283 Tunneloppgradering,  
Bragernestunnelen Drammen 35,6 164,4

285 Forfallstiltak, delstrekninger Lier 18,3

51 Forfallstiltak, Klanten – avkj. Brenn Gol 22,4

191/192 Forfallstiltak, Haslerud – Fyrandsbråten Krødsherad 40,6

287 Forfallstiltak, Linderud bru –  
Sundbakken Sigdal 35,6

287 Forfallstiltak, Hørja bru – Skjærs bru Sigdal 36,6

319 Forfallstiltak, Svelvikvegen Drammen 80,3

120 Klaverfjell Nore og Uvdal 3,0

40 Rustandtunnelen Nore og Uvdal 6,1

SUM 329,0 164,0

TABELL 25  Oppgitt i mill.kr i 2018-kr.

TABELL 26  Oppgitt i mill.kr i 2018.kr.
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STORE VEGPROSJEKT

TILTAK KOMMUNE 2018-2021

Ombygging, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate Drammen 80,4

Kryss høgskolen HBV Ringerike 11,1

SUM 91,50

MILJØTILTAK

TILTAK KOMMUNE 2018-2021

Rehabilitering av støyskjerm Buskerud 5,1

Støytiltak i boliger til 35 dBA (tidligere binding) Buskerud 10,2

Rødberg (trygge og trivelige tettsteder) Nore og Uvdal 4,1

SUM 19,3

GRUNNERVERV OG PLANLEGGING

TILTAK KOMMUNE 2018-2021

Planlegging og grunnerverv Buskerud 68,7

SUM 68,7

TABELL 27  Oppgitt i mill.kr i 2018.kr.

TABELL 28  Oppgitt i mill.kr i 2018.kr.

TABELL 29  Oppgitt i mill.kr i 2018.kr.
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8. Vedlegg 2: Tiltak kollektivtrafikk

GENERELLE TILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN

MARKEDSRETTING

DELMARKEDER
Utarbeide strategi for innarbeiding av ny teknologi 
og null-/lavutslipp. Herunder materialstrategi og 
strategi for selvkjørende busser

EFFEKTIVISERING AV 
SKOLESKYSS

Synliggjøre kostnadsdrivere

Fortsette dialog med kommunene og skolene

Ha et særlig fokus på utvikling i spesialskyss

BESTILLINGSTRANSPORT Utarbeide strategi for bestillingstransport

DELMÅL 1: TILTAK KOLLEKTIV

TILGJENGELIGHET HOLDEPLASS

Kartlegging av gang- og snarveger til viktige  
holdeplasser

Synliggjøring i app av gang- og snarveger til  
viktige holdeplasser

OPPFØLGING AREAL OG TRANSPORT-
PLAN BUSKERUD

Påse at kommunene følger opp retningslinjer  
for ATP Buskerud i sine arealplaner

FINANASIERING LANGSIKTIG 
 FINANSIERINGSPLAN

Utrede langsiktig kollektivsystem og finansierings-
behov for kollektivtilbudet med hensyn til  
nullvekstmålet i byområdene

Utarbeide finansieringsplan
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DELMÅL 4: TILTAK KOLLEKTIV

KUNDETILPASNING

INFORMASJON Ensartet og helhetlig informasjon

TAKST Vurdere nye pris og rabattstrukturer. Disse må  
være i henhold til Ruters produkter

KOLLE TIVKNUTEPUNKTS-
UTVIKLING

MAL FOR KOLLETIV-
KNUTEPUNKTSUTVIKLING

Utvikle en mal for standarder på  
kollektivknutepunkt definert i ATP

Bedre overgangsmuligheter mellom ulike   
kollektive reisemidler

PÅVIRKNING

RINGERIKSBANEN Delta i alle prosesser

SAMARBEID PÅ 
TVERS AV FYLKES- OG 
 SELSKAPSGRENSER

Forsterke påvirkerrollen i jernbaneprosjekter

Videreføre samarbeidet med andre  
kollektivselskaper

DELMÅL 5: TILTAK KOLLEKTIV

OPPFØLGING NYE ANBUD
Utarbeide strategi for innarbeiding av ny teknologi 
og null-/lavutslipp. Herunder materialstrategi og 
strategi for selvkjørende busser
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9. Vedlegg 3: Dagens situasjon

Dagens situasjon er grundig redegjort for i Fylkesvegstrategien og i Kollektivtransportplan for Buskerud. 
 Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 skal ikke være en rapportering av status, men det er vurdert som 
hensiktsmessig å presentere en kortfattet oppdatering og beskrivelse av de viktigste forhold.

9.1 REISEVANER
 
Siste nasjonale reise-vaneundersøkelse (RVU) er fra 2013/14. Den viser at bil er det dominerende transport-
middel, og utgjør sammen med bilpassasjer 71 prosent av alle reiser. Denne prosentandelen er nesten uendret 
fra 2005, da bilen stod for 70 prosent av alle reisene. Bilen dominerer også på de relativt korte reiser fra 1 til 
2,9 km med 63 prosent.

Sykkelandel er under landsgjennomsnittet. Sykkel og gange benyttes mest for reiser inntil 1 km (71 prosent). 
Byområdet i Kongsberg peker seg imidlertid ut med høy sykkelandel i sentrum (11 prosent), mens resten av 
kommunen har sykkelandel på 5 prosent, det samme som Drammen sentrum.

Kollektiv utgjør også en forholdsvis liten andel av alle reiser, og brukes mest for reiser over 10 km (10  prosent). 
Det er Drammen, Lier, Nedre og Øvre Eiker som har høyest kollektivandel på nesten alle reiselengder, samtidig 
har disse kommunene en bilandel på 33 prosent på reiser under 1 km. Sammenliknet med de andre  kommunene, 
er dette den høyeste bilandelen på korte reiser.  Røyken og Hurum har lavest bilandelen på disse reisene, med 
12 prosent.
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9.2 PENDLINGSSTRØMMER 
 
Med sentral beliggenhet på Østlandet, og nær Oslo, er Buskerud et «pendlerfylke». Det er både pendling  mellom 
kommunene og inn og ut av fylket. Ca. 45 000 personer er bosatt i en annen kommune enn der de har sitt 
arbeidssted. De er store variasjoner mellom ulike regioner og kommuner i fylket mht. til andelen som pendler. 
En konsekvens av mye pendling er økt trafikk. 

Den største pendlerstrømmen fra Buskerud går mot Oslo og Akershus (Asker og Bærum). Daglig pendler nesten 
27 000 personer. De største pendlerkommunene er kommunene som er nærmest arbeidsmarkedet i hoved-
stadsområdet, dvs. Drammen, Røyken, Hurum, Lier og Hole. 

Det er i tillegg en stor intern pendlerstrøm i Nedre del av fylket, med om lag 6 000 innpendlere fra resten av 
Buskerud og seg imellom. Kongsberg kommune skiller seg ut med relativt lav integrasjon med øvrig arbeids-
marked i Buskerud. Her bor og arbeider nesten 80 prosent i egen kommune. Til sammenligning er tallene i 
Drammen motsatt, de har nærmere 80 prosent innpendling. 

Buskerud mottar flest pendlere fra Vestfold, ca. 6 000 personer, og halvparten av disse kommer fra Svelvik og 
Sande. Det kommer i underkant av 5 000 personer fra Akershus og ca. 3 000 personer pendler inn fra Oslo. 

I øvre del av fylket bor og arbeider de fleste i samme kommune, og har således lav andel pendlere. 
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9.3 DAGENS KOLLEKTIVTRANSPORTTILBUD

Buskerud fylke består av ulike områder og markeder for kollektivtransporten. Man kan dele  kollektivtransporten 
i fylket inn i tre delmarkeder; by, pendlingskorridorer og distrikt. Det er følgelig et stort spenn mellom  markedene, 
der målene med kollektivtransporten er forskjellige. Mange reiser også på kryss og tvers av alle disse  markedene 
og ytterpunktene til daglig. 

Kollektivtransporttilbudet i Buskerud består i hovedsak av tog og buss, med både offentlig finansierte og 
 kommersielle ruter. Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall reisende i de ulike markedene med Brakars 
bussruter. 

FIGUR 5  Pendlerstrømmer mellom utvalgte områder, 2014 (SSB/PANDA). 
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Byområdene
Byområdene betjenes av et bytilbud. I byområdene er kollektivtransporten bygget opp rundt viktige stamlinjer 
og kollektivknutepunkt, med mål om høy frekvens på tilbudet. 

I drammensområdet ble det vinteren 2016/17 gjort en utredning av framkommelighet for buss på fire  prioriterte 
strekninger i Buskerudbyen. Utredningen viser at det er relativt store bussforsinkelser i rushtidsperiodene på 
alle sentrale strekninger. Forsinkelsene er generelt størst i retning fra Drammen sentrum om ettermiddagen. 

I tillegg er det betydelige framkommelighetsproblemer på Hønefoss for busslinjene som kjører gjennom 
 sentrum. 

Pendlingskorridorene 
Det er et stort antall innbyggere som befinner seg mellom by og distrikt. Det vil si langs pendlingskorridorene, 
i tettsteder og i randsoner til byene. Dette markedet betjenes av et regiontilbud, som i all hovedsak består 
av lange busslinjer inn mot byene. Enkelte steder finnes det gode byttepunkt og parkeringsmuligheter for 
kollektiv reisende. 

Det regionale busstilbudet i Buskerud dekkes av både Brakar og andre kommersielle ekspressbusser. Til sammen 
utgjør disse en viktig del av reiserelasjonene langs de større transportkorridorene i fylket. 

De gjennomgående toglinjene knytter Buskerud til resten av landet. Lokaltogene knytter Kongsberg, Hokksund 
og Drammen sammen, i tillegg til hovedstadsområdet med knutepunkt i Oslo og Akershus. Flytoget dekker 
reiser til Oslo lufthavn Gardermoen. Banene samles på Drammen stasjon, og gjør dette til det sentrale knute-
punktet i Buskerud. 
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Distriktene
I distriktene er målet primært å sikre innbyggernes grunnleggende mobilitet. Distriktene betjenes av et 
 minimumstilbud. Det betyr at rutetilbudet primært er innrettet mot skoleskyss og andre lovpålagte transporter.  

Fylkeskommunen har gjennom lov om grunnskole og den videregående opplæringen, ansvar for transport av 
skoleelever i grunn- og videregående skole. Skoletransport er definert som daglig skyss mellom hjem og skole, 
til skolens ordinære start- og sluttid. Opplæringsloven gir rett til skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og 
skole er mer enn 2 km (1.trinn), 4 km (2. til 10.trinn), eller mer enn 6 km (videregående skoleelever). 

Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skoleveg (grunnskole), eller ved spesielle behov. I områder uten kollektiv-
transport blir elevene kjørt med drosje til nærmeste holdeplass, eller direkte til skolen. Gangavstand til holde-
plass kan være 1 km for 1.trinn, og 2 km for 2. til 10. trinn. 

Buskerud fylkeskommune er innvilget dispensasjon fra hovedregelen om gratis skoletransport for videregående 
skoleelever i kommunene Drammen, Lier, Øvre og Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Modum, Hole og Ringerike samt 
i Kongsberg. Elever bosatt her kjøper selv Ungdomskort. 

Utviklingen i antall elever med spesialskyss viser en betydelig økning siden 2009 (figur 7). I grunnskolen har 
antall elever med spesialskyss (skoleskyss med drosje) økt fra 1 000 elever i 2009, til nesten 1 600 elever i 
2015. I videregående skole har antall elever med lukket skoletransport tredoblet seg på seks år, fra 100 elever 
i 2009 til i underkant av 300 elever i 2015.

Kostnader og finansiering av kollektivtransporten
Det har vært en generelt høy kostnadsvekst for kollektivtransporten de senere år. Kostnadene for kollektiv-
transport avhenger av en rekke produksjonsfaktorer, som blant annet hva det koster å kjøre én buss én kilo-
meter. Gjennomsnittlig kostand per rutekilometer varierer etter kontraktsområde, avhengig av bussmateriell 
og – størrelse, sjåførkostnader m.m. Gjennomsnittlig kostand per rutekilometer i Buskerud lå på 37 kr. i 2015.

2015
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Kostnad per reise sier noe om kostnaden for én kollektivreise, eller produksjonskostnad etter at inntekter er 
trukket fra. Gjennomsnittlig kostnad per reise i Buskerud lå på 40 kr. i 2015.

Ruter med flere passasjerer gir høyere inntekter, og dermed flere å fordele kostnadene på. I kontraktsområdet 
for Drammen, Lier og Nedre Eiker ligger kostnad per rutekilometer på rundt gjennomsnittet, mens  inntektene 
bidrar til at kostnadsbildet for reisen totalt sett blir et annet. Andre steder ser man det motsatte, som for 
 eksempel i kontraktsområdet for Hemsedal, der kostnaden per rutekilometer er relativt lav sammenliknet med 
gjennomsnittet, mens lavere inntekter gjør at kostnad per reise blir relativt høy sammenliknet med gjennom-
snittet.
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Kostnadene for den lovpålagte oppgaven om skoletransport viser skoletransportens betydning i ulike rute-
områder. I enkelte ruteområder står skoletransporten for oppimot 80-90 prosent av kostnadene, som i Nedre 
Hallingdal og Hemsedal. 

Utviklingen innenfor kostnader for skoletransport med drosje og spesialskyss viser en økning i drosje fastavtale, 
både for grunnskole og videregående skole. Fra i overkant av 32 mill.kr i 2011, til litt over 45 mill.kr i 2014 for 
grunnskolen. Og fra litt over 13 mill.kr, til nesten 20 mill.kr for videregående skole. Utover dette er nivåene 
forholdsvis stabile. 

9.4 TRAFIKKMENGDER OG TILSTAND PÅ FYLKESVEGNETTET
Fylkesvegnettet i Buskerud har en total lengde på 1 942 km, og det består av 124 km gang- og sykkelveger. 

Trafikkmengdene på fylkesvegnettet varierer fra mindre enn 500 til mer enn 20 000 i årsdøgntrafikk (ÅDT). 
 Fylkesvegnettet deles opp i svært lavtrafikkerte (≤ 500), lavtrafikkerte (≤ 1 500) og høytrafikkerte (≥ 12 000) 
veger.

Det er svært store forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvor stor andel av trafikken som avvikles på 
fylkesvegnettet. 

Hele 33 prosent av fylkesveglengden består av svært lavtrafikkerte vegstrekninger. De høytrafikkerte vegene 
utgjør til sammenligning bare om lag 2 prosent av fylkesveglengden, se figur 12. Kapasitetsproblemer fore-
kommer derfor først og fremst på de mest trafikkerte strekningene, men også på relativt lavtrafikkerte veger 
kan det forekomme irregulær trafikk.

Tømmertransporten har spesielt behov for gode veger med stor tåleevne. En undersøkelse gjort av Norges 
skogeierforbund viser at hele 89 prosent av fylkesvegnettet kan trafikkeres av tømmervogntog på 24 meter og 
totalvekt inntil 60 tonn.

Buskerud har 523 bruer, og over halvparten av disse oppfyller ikke krav satt til aksellast og tonnasje på offentlig 
vegnett. Årsaken er at de ble bygget i perioden før 1971. Det var før dagens krav til 10 tonn aksellast og 50 tonn 
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totallast på det offentlige vegnettet ble fastsatt.  Fylkesvegnettet har i tillegg flere smale bruer, ofte liggende 
i krappe svinger, samt underganger med under 4 meter høyde. Dette kan være flaskehalser, spesielt for større 
og tyngre kjøretøy. 

Vedlikeholdsetterslepet er knyttet til vegstrekninger som ikke tilfredsstiller kravene gitt i Statens vegvesens 
håndbok R610, Standard for drift og vedlikehold. Vedlikeholdsetterslepet er definert som: Kostnadene ved å 
bringe vegen fra sin nåværende tilstand tilbake til en tilstand der vegen oppfyller sin tiltenkte funksjon over 
en normal levetid. 

Kostnadene for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet i Buskerud er beregnet til å være 2,37 mrd.
kr (2018-tall) ved inngangen til 2018. Dette inkluderer også kostnader til en standardoppgradering av bruer, 
samt noe standardheving av vegnettet. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet er tatt igjen med 526 mill.
kr i perioden 2014-2017. 

Om lag 75 prosent av vedlikeholdsetterslepet skyldes mangler ved vegfundament, dekker og drenssystem. 
Konsekvensene av et forfalt vegnett er blant annet redusert framkommelighet og trafikksikkerhet. Vegkapitalen 
forringes og kostnadene ved å drifte og vedlikeholde vegnettet øker etter hvert som vedlikeholdsetterslepet 
øker.

I 2016 ble det gjort en tilstandsvurdering av dekke på gang- og sykkelvegnettet i Buskerud. Kartleggingen 
viser at 93 prosent av det fylkeskommunale gang- og sykkelvegnettet er i bra stand, og det er ikke behov for 
dekke tiltak på flere år (dvs. mer enn 5 år).  Kun 1 prosent (0,7 km) har en dekketilstand slik at dekketiltak bør 
iverksettes (innen 1-2 år). I de øvrige 6 prosent er det behov for dekketiltak om 2-4 år. 

I noen områder er oppbyggingen av gang- og sykkelvegen av en slik karakter at den ikke tåler dagens vedlike-
holdsutstyr. Dette betyr at det også kan være behov for mer enn kun reasfaltering noen steder. Vedlikeholds-
etterslepet på de fylkeskommunale gang- og sykkelvegene er samlet sett beregnet til ca. 550 000 kr. 
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Fylkesvegnettet har en mengde punkter og strekninger som kan defineres som standardsprang. Det vil si at 
enkelte strekninger på vegen har en lavere standard enn resten av vegstrekningen. Eksempelvis kan dette dreie 
seg om vegbredder eller asfaltdekke. Det er registrert flest standardsprang ved lave trafikkmengder. Dette er 
som forventet, da lengden på det lavtrafikkerte vegnettet er stor. Det er allikevel slik at standardspranget er mer 
alvorlig, når det gjelder både framkommelighet og sikkerhet, på det høytrafikkerte vegnettet. 
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9.5 TRAFIKKSIKKERHET
Selv om det de siste ti årene har vært en nedgang antall i trafikkulykker i fylket, er Buskerud fortsatt et av 
 fylkene i Norge med flest dødsulykker på vegene. Foreløpige tall fra politiet viser at 14 personer døde i trafikken 
i 2016, i 2015 døde 8 personer. Dessverre viser statistikken at 2015 var et unntaksår, og at Buskerud fortsatt er 
blant fylkene med flest alvorlige ulykker. 

I perioden 2014-2016 har det vært 337 ulykker på fylkesvegene i Buskerud. Av disse er det 12 drepte og 62 
hardt skadde. 

Møteulykker og utforkjøringsulykker er de vanligste ulykkestypene ved dødsulykker, og bilførere og passasjerer 
er de mest utsatte trafikantgruppene. De fleste ulykkene med personskade skjedde på fv. 40, med 36 ulykker og 
10 drepte og hardt skadde.

Buskerud har mange feriedestinasjoner og 
gjennom fartsveger med stor trafikk. Det er mye 
tungtransport og turister med sjåfører som er uvant 
med lokale vegforhold. Vegene har stor variasjon i 
fartsgrenser, vegstandard og ikke minst føreforhold.

I 2014-2016 var det 21 fotgjengerulykker, med 1 
drept og 5 hardt skadde. Blant syklister ble 8 hardt 
skadd i trafikkulykker i perioden.

Som følge av den nasjonale målsettingen om at fle-
re skal sykle og gå, forventes det en endring i ulyk-
kesbildet for syklister og fotgjengere. Det må følge-
lig arbeides målrettet for å redusere risikoen for 
ulykker med gående og syklende.
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9.6 MILJØFORHOLD
I alle deler av fylket er antall kjøretøykilometer 
 stigende. Trafikken gir flere miljøulemper for be-
folkningen som støy, luftforurensning og klimagassut-
slipp. Miljø ulempene fra transportsektoren henger 
sammen med både veg- og arealutvikling, samt vekst 
i befolkning og økonomi. 

Klimagassutslipp
Gjennom Paris-avtalen 12.12.2015 har Norge for-
pliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 
minst 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 
1990- nivået. Som følge av Norges forpliktelser overfor 
EU, vil dette kreve en reduksjon på rundt 40 prosent 
innenfor de ikke-kvotepliktige utslippene. Dette vil si 
utslipp innenfor sektorene transport, jordbruk, bygg 
og avfall. Utslipp fra transportsektoren står for 1/3 av 
de totale utslippene på landsbasis, og er ett av fem 
prioriterte innsatsområder for klimapolitikken. 

SSB oppgir tall for klimagassutslipp, både nasjonalt og fylkesvis. Tallene viser at CO2-utslipp fra transport-
sektoren i Norge i realiteten har økt med 31 prosent siden 1990. I statistikken står Buskerud for 3,4 prosent 
av de nasjonale utslippene (fylker med olje- og gassutvinning har de høyeste utslippene).  I Buskerud fordeler 
utslippene seg prosentvis slik som vist i figur 15.

Den dominerende utslippskilden er vegtrafikk, med drøyt halvparten av utslippene. Av dette utgjør de lette 
kjøretøyene (personbiltrafikken) største utslippskomponent, med ca. 70 prosent av kjøretøyutslippene. 

Støy
Støy er beregnet i henhold til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012, 
T-1442/2016). Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier for både utendørs og innendørs støynivå. Retnings-
linjen gjelder for nye utbyggingsprosjekt, og skal virke forebyggende for fremtidige støyulemper. 

I følge forurensningsforskriften skal det for boliger med innendørs støy over 42 dB(A) gjennomføres tiltak.  
 Aktuelle tiltak for støyutsatte boliger er å skifte vinduer, etterisolere vegger og gjøre noe med ventilasjon. Dette 
kravet er på det nærmeste oppfylt langs fylkesvegnettet i Buskerud. Det gjenstår ca. 15 boliger langs fylkesveg 
som har innendørs støynivå over 42 dB(A), og tiltak vil bli gjennomført i løpet av handlingsprogramperioden. 
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Lokal luftforurensning
Forurensningsforskriften pålegger Statens vegvesen å gjennomføre gatenære luftkvalitetsmålinger i en del 
større byer. Eneste målested for dette i Buskerud er i Drammen (Bangeløkka og Vårveien gatestasjoner). 

På disse målestasjonene måles bla nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10). Grenseverdien for nitrogen-
dioksid er på 40 μg/m3, mens grenseverdien for svevestøv er 25 μg/m3. I følge Drammen kommunes årsrap-
port for 2016 har ikke årsmidlene for nitrogendioksid eller svevestøv overskredet grenseverdiene de tre siste 
årene. 

Døgnmiddelverdien av svevestøv definerer de helserelaterte varslingsklassene. I 2016 var forurensningsnivået 
i Drammen «lite» i 81 prosent av tiden, «moderat» i 11 prosent av tiden, og «høyt» i 8 prosent av tiden. «Svært 
høyt» nivå ble ikke målt. I vinterhalvåret var det dårligst luftkvalitet. Frigjøring av støv (slitasje, strøsand) langs 
vegene etter vinteren er en av hovedårsakene til dette.
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10. Vedlegg 4: Gjennomsnittlig døgn-
trafikk (ÅDT) Fylkesveger Buskerud 2016
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Handlingsprogram fylkesveger i Buskerud for perioden 2018 - 2021
Strekning

 Fra       
Hp

 Fra       
Km

Til      
Hp

Til     
km 2018 2019 2020 2021 Sum 2018 - 2021

SUM Investeringer 244,7 260,0 211,8 211,8 928,3

Økonomiplan 2018-2021 Investering fylkesveg 240,4 253,2 202,7 201,5 897,8

Reduksjoner FT-vedtak 7.12.2017 -4,3 -6,8 -9,1 -10,3 -30,5

Sum store investeringsprosjekter (SIP) 72,7 18,8 91,5
fv. 283 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 61,6 18,8 80,4
Tilskudd - kryss Høgskolen HBV og diverse andre 11,1 11,1

Sum utbedringstiltak (UBT) 20,3 42,3 17,7 80,3
Fv. 285 Asdøla bru 3 1040 3 1080 15,2 33,2 17,7 66,1
Fv. 280 Hervik bru 2 1580 2 1610 5,1 9,1 14,2

Sum tilrettelegging for gående og syklende (TGS) 36,7 30,5 35,6 41,7 144,5
Mindre tiltak skoleveg 5,1 5,1 5,1 5,1 20,4
Fv. 8 Bøvegen, Røyken 1 0 1 350 2,0 12,2 14,2
Fv. 241 Hønenkrysset - Putten 1 520 1 3520 5,1 20,4 15,3 40,8
Fv. 213 Friskussen barnehage - Vassfarvegen 3 705 3 1113 8,1 5,1 13,2
Fv. 144 Gustadveien - Vassbunn 1 2100 1 3500 8,1 9,2 17,3
fv. 31 Nordbyveien 23,4 23,4
Mindre tiltak sykkel og fremme sykkelarbeidet i kommunene 4,1 4,1
fv. 28 Baker Thoens allè - Nedre Eiker grense 11,2 11,2

Sum trafikksikkerhetstiltak (TST) 9,2 8,1 23,4 22,4 63,1
TS-strakstiltak 2,0 3,0 3,1 2,0 10,1
Fv. 40 Midtdeler ulykkesutsatte kurver 6 2320 11 7600 5,1 20,4 25,5
Fv. 40 Nullvisjonsstrekning 20,4 20,4
Fv. 241 Hønenkrysset - Putten 1 0 1 3500 2,0 2,0
Fv. 280 Sysle 1 4610 5,1 5,1

Sum kollektivtiltak og UU (KT/UU) 7,1 6,1 11,3 5,1 29,6
Tiltak for kollektivtrafikken etter ny E134 5,1 5,1
Tiltak for kollektivtrafikken på Hønefoss 5,1 5,1
Utbedring kollektivknutepunkt Røyken, Vikersund 1,6 4,1 5,7
fv.3 Opprustning av utvalgte holdeplasser 1,2 1,2
Tilskudd fv. 214 Nesbyen 2,0 2,0
fv. 280 Opprustning av 5 bussholdeplasser bare 1hp 1,4 1,4
fv. 172 Opprustning av 3 bussholdeplasser 2,1 2,1
Autonom buss på Kongsberg 1,8 1,8
ASP 5 kryss i Drammen 1,0 4,1 5,1

Sum miljøtiltak (MT) 8,1 4,1 3,1 4,1 19,4
Trygge og trivelige tettsteder - Rødberg 4,1 4,1
Støytiltak 35dB 4,1 4,1 2,0 10,2
Fv. 283 Kjøsterudsletta 1 7270 1 7443 4,1 4,1
Fv. 33 Jarlsbergveien, Konnerud 1 3081 1 3121 1,0 1,0

Sum planlegging og grunnerverv (PGE) 21,9 21,8 10,7 14,3 68,7

Sum tiltak for å ta igjen forfall (TFF) 68,7 128,4 59,0 73,3 329,4
Fv. 283 Bragernestunnelen 1 64 1 3170 35,6 35,6
fv. 319 Svelvikveien 30,6 49,7 80,3
Fv. 285 mellom E18 Kjellstad og E16 Skaret 2,0 16,3 18,3
Fv. 51 Klanten - Oppland grense 2 1030 2 1370 15,3 7,1 22,4
Fv. 192 (fv. 191) Haslerud - Fyrandsbråten 2 6370 2 1295 5,1 30,5 5,1 40,7
Fv. 287 Linderud bru - Sundbakken 2 55 2 1855 3,0 22,4 10,2 35,6
Fv. 287 Hørja bru - Skjærs bru 3 900 3 1030 7,6 16,7 12,2 36,5
Stikkrenner og forarbeid asfaltering 10,2 12,2 17,3 11,2 50,9
fv. 120 Klaverfjell 3,0 3,0
fv. 40 Rustandtunnelen 6,1 6,1

BBY2 50,9 50,9 101,8

11.  Vedlegg 5: Periodisering av  
investeringstiltak
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Buskerud fylkeskommune 
Postboks 3563
3007 Drammen 

Besøksadresse
Haugesgate 89 
3019 Drammen 

Telefon
32 80 85 00

E-post
postmottak@bfk.no

bfk.no
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