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Innspill om prioriteringer på transportområdet 
 
Vi viser til brev 16.12.2019 fra Buskerud fylkeskommune med invitasjon til å 
komme med innspill om prioriteringer på transportområdet. 
 
Kommunestyret i Øvre Eiker behandlet invitasjonen i møtet 19.2.2020 (PS ). 
Kommunestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

Øvre Eiker kommune gir følgende innspill til Viken fylkeskommune om 
prioriteringer i arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan: 
 

 “Ring 4” – Hovedveisystem for å avlaste Oslo og bygge robuste korridorer 
mot Sverige og kontinentet 

Framtidig løsning for rv. 35 fra Hokksund til Åmot er til planlegging, men det er 
betydelige forsinkelser i planleggingen. Dagens vei på strekningen har betydelige 
utfordringer med trafikksikkerhet og redusert framkommelighet for næringstransport 
og persontrafikken på strekningen. Manglende kapasitet på veien gjør at naturlig 
nærings- og boligutbygging ikke kan realiseres. Rv. 35 gir en stor trafikkbelastning 
gjennom Hokksund sentrum. Viken fylkeskommune har på nytt reist “Ring 4” som et 
prioritert prosjekt, også som avlastning for Oslo og som viktig korridor til Sverige og 
kontinentet. Viken fylkeskommune må prioritere “Ring 4” høyt i sin rangering av 
prosjekter for NTP slik at framtidig løsning for rv. 35 på strekningen Hokksund – 
Åmot realiseres i neste NTP- periode.  
  

 E-134 – Hovedkorridor mellom Østlandet og Vestlandet 
E-134 er hovedveiforbindelse mellom øst og vest. Strekningen fra Hokksund og 
gjennom Drammen til E 18 inngår også som en del av veisystemet “Ring 4”. Denne 
strekningen framstår som en uavklart flaskehals i en nasjonal hovedkorridor. Øvre 
Eiker kommune ber Viken fylkeskommune om å sette utredning av framtidig trase 
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for E-134 gjennom Eiker høyt på dagsorden i dialogen med Departementet om 
rulleringen av NTP. 
 

 Utbygging av jernbanen med tilhørende togtilbud er ryggraden i det 
kollektive transportsystemet i Buskerudbyen 

Det er stort behov for et langt bedre togtilbud på strekningen Oslo – Eiker – 
Kongsberg. Utredning og planlegging av tiltak for å øke sporkapasiteten er i gang, og 
det forventes avklaringer på hvilke investeringer som er nødvendige for å 
virkeliggjøre “2 tog i timen” på strekningen Drammen – Kongsberg. En tidsmessig 
utbygging av stasjonsområdene i Hokksund og Mjøndalen, samt nødvendige vente- 
og krysningsspor, som også ivaretar godstrafikken, er en nødvendig og ønskelig 
prioritering etter utbyggingene av stasjonene Drammen og Gulskogen.  
 
Det ønskes også at det arbeides med å se på mulighetene for å åpne Randsfjordbanen 
for lokaltrafikk på strekningen Hønefoss - Drammen. Å åpne denne strekningen for 
persontrafikk vil gi kollektive pendlermuligheter til deler av befolkningen som i dag 
har et svært begrenset kollektivtilbud. Dette vil også kunne avhjelpe noen av 
kapasitetsutfordringene som i dag sees på RV.35. 
 
 

 Prioritering av midler til byvekstavtaler for de byområdene som ikke har slik 
avtale 

Kommunene som utgjør Buskerudbysamarbeidet har forventninger til at det startes 
opp forhandlinger med Departementet om byvekstavtale i år. Det legges en plan for å 
nå o-vekstmålet i personbiltrafikken uten det foreslåtte bomsystemet i 
Buskerudbypakke2. Det er store og krevende utfordringer i Buskerudbyområdet med 
å legge til rette for bedre kollektivtilbud og økt sykling og gange. Nye teknologiske 
løsninger skal brukes offensivt i dette arbeidet. Et forpliktende samarbeid mellom 
staten, fylkeskommunene og kommunene gir mulighet for å løse disse utfordringene. 
NTP bør gi grunnlag for en videreføring av en samordnet satsing gjennom 
forpliktende byvekstavtaler. 
 

 Trafikksikkerhet må fortsatt prioriteres høyt 
Det er positivt at det gis klare signaler om å videreføre 0-visjonen for antall hardt 
skadde og drepte i trafikken. Arbeidet gir resultater, og videre framgang krever et 
helhetlig perspektiv og samordnet innsats. Øvre Eiker kommune støtter 0-visjonen, 
og det må legges til grunn at trafikksikkerhet skal veie tungt i prioritering av 
prosjekter som tas inn i NTP. Byvekstavtaler er et viktig virkemiddel, og 
det må pekes spesielt på rv. 35 som har en høyt ulykkesbelastet strekning gjennom 
Øvre Eiker. 
 



 

Begrunnelse 
Øvre Eiker kommune har store og uavklarte utfordringer i transportsystemet både på 
vei og bane. Prioriteringene som gjøres i Nasjonal Transportplan har stor betydning, 
og kommunen må bruke de mulighetene som gis til å påvirke dette arbeidet. 
 
Det er viktig at vi tenker regionalt i de store samferdselssakene, og at vi viser at vi 
mener det vi sier om å satse på nullvekst i personbiltrafikk, og en økning i bruk at 
kollektivt. En satsing på Randsfjordbanen vil være en stor gevinst for store deler av 
øvre eikers befolkning som i dag ikke har tilgang til tog, og vil muliggjøre økt 
reisevirksomhet mellom Hokksund og Hønefoss, uten å legge økt press på veiene.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Morten Lauvbu 
kommunalsjef 
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