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Lier kommunes innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 
 
 
Det vises til brev fra Buskerud fylkeskommune 16.12.2019. Her inviteres kommunene og 
regionale aktører til å komme med innspill til Viken fylkeskommune om synspunkter på hva 
det er viktigst å legge vekt på i NTP 2022-2033. 
 
Buskerudbysamarbeidet, hvor Lier kommune deltar, har utarbeidet et felles innspill som 
sendes fylkeskommunen. Grunnet kapasitetsutfordringer har ikke Lier kommune i tillegg fått 
gitt sine lokale innspill til fylkeskommunen innen fristen, slik det er gitt mulighet for. Derfor 
sendes kommunens lokale innspill direkte til Samferdselsdepartementet, med kopi til Viken 
fylkeskommune og Buskerudbyen. 
 
 
Formannskapets vedtak (23.04.2020) 
Lier kommune har følgende innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 - i prioritert 
rekkefølge: 
 

1. E134 Dagslett–kryss E18 må inn som et prioritert vegprosjekt i første seksårsperiode. 
I henhold til vedtak i Lier kommune er Vikeralternativet kommunens foretrukne trase. 

2. Gang- og sykkelvei på strekningen Engelsrud i Asker – Lierskogen. 
3. Byutviklingsprosjektet på Lierstranda er avgjørende for at Lier skal bidra til å nå det 

nasjonale nullvekstmålet, og en byvekstavtale må derfor raskt på plass. 
4. Reisemønsteret må omstilles ved å prioritere grønne mobilitetsløsninger. 

 
 
Buskerudbyens innspill 
De tre prioriterte innspillene fra Buskerudbyen referert til under berører alle Lier kommunes 
interesser. Lier kommune støtter disse. 
 
 Raskest mulig oppstart av forhandlinger mellom staten og Buskerudbyen om 

byvekstavtale. 
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 Jernbanen med tilhørende togtilbud er ryggraden i det kollektive transportsystemet i 
Buskerudbyen. 

 Prioriterte riksveginvesteringer (herunder utbygging av E134 Dagslett-kryss E18). 
 
 
Lier kommunes lokale innspill 
Lier kommune ønsker i tillegg å gi følgende lokale innspill: 
 
1. Byutviklingsprosjektet på Lierstranda er avgjørende for at Lier skal kunne bidra til å nå 

det nasjonale nullvekstmålet, og en byvekstavtale må derfor på plass. 
 
Lier er en vekstkommune i Osloregionen med en forholdsvis spredt boligstruktur. Utviklingen 
av en fjordby på Lierstranda er en sentral strategi for at kommunen skal kunne imøtegå 
nasjonal politikk og regionale transportutfordringer. En byvekstavtale for Buskerudbyen må 
derfor på plass. 
 
I tidligere innspill til NTP har Lier kommune fremmet ønske om å utvikle en ny stasjon på 
Lierstranda i forbindelse med fjordbyutviklingen. I likhet med Buskerudbyen mener Lier 
kommune at det nå fremstår som viktigere å videreutvikle Brakerøya stasjon som et 
kollektivknutepunkt i tilknytning til nye Drammen sykehus på Brakerøya i Fjordbyen, samt 
videreutvikle Lier stasjon mot en mer rendyrket pendlerstasjon. Lier er blant landets største 
pendlerkommuner, og Lier stasjon har allerede sprengt parkeringskapasitet for 
arbeidspendlere. Et parkeringshus bør derfor etableres raskt. Å styrke Lier stasjon som en 
pendlerstasjon vil gi færre biler på E18 – særlig i retning Oslo. Å få flere arbeidspendlere over 
på tog vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og bygge opp om kommunens klimamål. 
 
Kommunen gjennomfører nå en kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og 
kollektivknutepunkt for byutviklingsområdet. Det utelukkes ikke at denne planen vil 
synliggjøre behovet for en ny jernbanestasjon på Lierstranda på lang sikt. Dette vil imidlertid 
først være aktuelt etter 2040. 

 
Kommunens byutvikling på Lierstranda planlegges med en nullvisjon for klimagassutslipp, 
lavt energibruk og transportbehov. Gange, sykkel og kollektivtransport skal bli de foretrukne 
transportalternativene. En gjennomgående kollektivtrase som knyttes til Brakerøya stasjon og 
videre til Drammen sentrum må på plass for å redusere behovet for personbiltransport - både 
inn til og innad i byområdet. 
 
 
2. E134 Dagslett–kryss E18 må inn som et prioritert vegprosjekt i første seksårsperiode. 
 
E134 fra Dagslett i Asker til E18 i Lier er prioritert i dagens NTP. Strekningen Dagslett – 
Linnes har en vedtatt reguleringsplan, og forarbeider var satt i gang inntil prosjektet ble 
stanset i 2017. Strekningen Linnes-E18 ligger inne i NTP med planlagt oppstart i perioden 
2024–2029. I 2018 ble det avgjort at prosjektene Dagslett–Linnes og Linnes–E18 skulle slåes 
sammen i en ny kommunedelplan for hele strekningen fra Dagslett til E18. 
 
E134 hadde i 2019 en total årsdøgntrafikk på over 20 000 langs Røykenveien på strekningen 
Lahellkrysset - Linnes. Her går veien gjennom et tettbygd lokalsamfunn. Det har vært en stor 
og økende trafikkbelastning for dette lokalsamfunnet helt siden åpning av 
Oslofjordforbindelsen i 2000. 
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En vedtatt kommunedelplan må foreligge innen mars 2021 for at det nye prosjektet kan få 
plass i kommende NTP. Det er imidlertid svært usikkert om et vedtak kan foreligge tidsnok. 
Den stadig økende trafikken og de mange politiske omkampene om valg av veiløsning 
gjennom Lier har vært en stor belastning for Liersamfunnet i 20 år. Lier kommune ber om at 
prosjektet får plass også i kommende NTP – også dersom vedtatt plan ikke foreligger innen 
satte frister. 
 
 
3. Reisemønsteret må omstilles ved å prioritere grønne mobilitetsløsninger. 
 
Lier kommune har en ambisiøs klimapolitikk. Kommunen har vedtatt at Liersamfunnet skal 
være klimanøytralt innen 2030. Transportsektoren er en stor kilde til klimagassutslipp lokalt. 
For å nå kommunens klimamål, må befolkningens måter å transportere seg på gjennomgå en 
omstilling. Det må først og fremst prioriteres grep som reduserer transportbehovet, for 
deretter å prioritere gående, syklende og kollektive transportmidler i transportsystemet. 
 
Tilgang og kvalitet på gang- og sykkelveier langs riks- og fylkesveiene i kommunen 
harmonerer i liten grad med nasjonale, regionale og lokale mål og føringer. Kommunen har en 
rekke gang- og sykkelprosjekter med behov for planlegging og gjennomføring. 
 
Kommunene Asker og Lier har en særlig utfordring med den manglende gang- og sykkelveien 
Engelsrud – Lierskogen, som ligger på grensen mellom de to kommunene. Strekningen er en 
del av sykkelveien langs E18, og Vegvesenet ferdigstilte i 2017 en reguleringsplan. Målet var 
å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende på strekningen. Finansieringen er nå lagt 
inn som en del av arbeidet med en byvekstavtale. Dette skaper utfordringer, siden tiltak i 
byvekstavtalene enten vil peke i retning av Oslo eller Drammen. Det må sikres løsninger som 
ivaretar hensynet til sammenhengende samferdselsinfrastruktur langs riks- og fylkesveier på 
tvers av avtaleområdene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kjartan Askim  Sikke Næsheim 
Samfunnsplanlegger  Kommunalsjef 
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Saksfremlegg med vedtak angående Lier kommunens innspill til NTP 2022-2033 
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