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Forord 
Samordnet areal- og transportplanlegging skal fremme bærekraftig utvikling og vekst i Buskerud.  
Målet for regional plan for areal og transport i Buskerud er et sterkt og bærekraftig Buskerud hvor 
vi legger til rette for at innbyggere, næringsliv og tilreisende opplever levende byer og tettsteder. 
Det skal legges til rette for gode boligområder, arbeidsplasser, tjenester og opplevelser. 
Planen gir felles mål og strategier for en ønsket utvikling i fylket, noe som gir forutsigbare rammer 
for plandialogen mellom stat, fylke og kommune. 
 
I utviklingen av handlingsprogrammet har kommunene og regionale myndigheter samarbeidet om 
å trekke frem temaer og tiltak som krever fokus for å kunne oppnå målsettingene i den regionale 
planen og for å oppnå ønsket utvikling i Buskerud. Vi takker for samarbeidet så langt og ser frem 
mot gode prosesser gjennom handlingsprogrammets tiltak. 
 
  

Drammen, [dato] 
  

___________________ 
[Tittel] 
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1. Handlingsprogram til Regional plan for areal og 

transport i Buskerud 2018 – 2035  

1.1 Bakgrunn  
Fylkestinget i Buskerud vedtok i Regional planstrategi 2013 – 2016 å utarbeide en regional areal- 
og transportplan. Utarbeidelsen startet våren 2014, og fylkesutvalget vedtok 4.mars 2015 
planprogram for planarbeidet. Regional plan for areal og transport i Buskerud ble endelig vedtatt 
av fylkestinget 14. - 15. februar 2018.  
 
Den regionale planen er et verktøy for planlegging knyttet til attraktivitet i byer og distriktene, 
effektiv arealbruk og transport.  Etter plan – og bygningslovens kap. 8-1 skal det som en del av en 
regional plan utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen. 
Handlingsprogrammet skal etter loven vedtas av regional planmyndighet og behovet for rullering 
skal vurderes årlig.  

 

1.2 Hva er et handlingsprogram?  
Et handlingsprogram er en oversikt over tiltak som har til hensikt å realisere målsetningene i en 
plan, i dette tilfellet Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 – 2035. I 
handlingsprogrammet vil det bli gitt en beskrivelse av de ulike tiltakene, hvem som har 
hovedansvaret for gjennomføring og aktuelle samarbeidsparter. Hvert tiltak er knyttet opp til en 
eller flere målsettinger i den regionale planen og hvert tiltak har en tidshorisont som sikrer 
fremdrift i arbeidet med å nå de overordnede målsetningene satt i den regionale planen. En 
regional plan har liten hensikt hvis den ikke følges, og handlingsprogrammet tydeliggjør hvordan 
oppfølgingen gjennomføres.  
 
Handlingsprogrammet er planlagt vedtatt i 2019 og skal gjelde frem til 2021. Det vil fremme 
temaer som er aktuelle for Buskerudskommunene inn i Viken.  
 

1.3 Utarbeidelse av handlingsprogrammet  
Arbeidet med handlingsprogrammet til Regional plan for areal og transport startet i årsskiftet 
2018-2019. Det ble gjennomført to administrative dialogmøter med kommunene i fylket i januar 
2019. Ett av møtene ble arrangert i Geilo i Hol kommune, og hadde fokus på tema som i hovedsak 
angår distriktene. Det andre møtet ble holdt i Fylkeshuset i Drammen med fokus på tematikk 
knyttet til byer og bynære strøk. Bakgrunnen for å avholde to møter var å fange opp 
mangfoldigheten i Buskerud fylke, et fylke med både urbane og rurale utfordringer knyttet til 
areal og transport. Innspillene som fylkeskommunen mottok under dialogmøtene har blitt sterkt 
vektlagt i utarbeidelsen av handlingsprogrammet.   
 
Som føring ble det gitt at handlingsprogrammet ikke skal skissere fysiske tiltak, men innrettes mot 
tiltak eller prosjekter som kan utvikle ny kunnskap og erfaring i aktuelle temaer fra den regionale 
areal- og transportplanen.  
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1.4 Rammer for gjennomføring  
Gjennomføringen av handlingsprogrammet forutsetter samarbeid og avklaring av prosjektansvar 
mellom flere parter. Aktører og ansvar er skissert under hvert enkelt tiltak, og for hvert tiltak er 
det gitt et forslag til finansieringsansvar.  Forslag til tidsaspekt og finansielle rammer skisseres 
også for hvert tiltak i handlingsprogrammet.  
 
Samarbeid om organisering, ansvar og gjennomføring av tiltak i handlingsprogrammet er viktig for 
å oppnå godt eierskap til handlingsprogrammet og høy måloppnåelse av regional plan. Tiltak blir 
iverksatt etter tidsplan der forankring, finansiering og ansvar er på plass. 
 

1.4.1 Finansiering av tiltak 
De foreslåtte tiltakene varierer i omfang og kostnad, og realiseringen av handlingsprogrammet må 
derfor basere seg på ulike finansieringsmodeller.  
 
Buskerud fylkeskommune har avsatt midler til et handlingsprogram som følger opp regional plan 
for areal og transport i Buskerud, og forutsetter at andre aktører gjør det samme for å få til best 
mulige prosesser for en bedre areal- og transportplanlegging i Buskerud. 
 
Endelig finansieringsplan for handlingsprogrammet vil avhenge av de ressurser ulike aktører 
ønsker å bidra med inn til tiltakene. Videre prosess må derfor ta stilling til 
gjennomføringsmodeller for de ulike tiltakene mer konkret. 
 
Det er viktig at handlingsprogrammet gir en fleksibilitet for prioritering av tiltak med hensyn til 
interesse og påtrykk fra kommunene. Det innebærer at tiltak med stor interesse vil kunne 
prioriteres foran andre. Rom for omfordeling av økonomiske ressurser mellom tiltak kan bli 
aktuelt gjennom prioritering i samarbeid med kommunene. 
 
 

1.5 Handlingsprogrammets kobling til Regional plan for areal og 
transport i Buskerud 2018-2035  

Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i hovedmålet og de definerte utfordringene i den 
regionale planen for areal og transport. Hovedmålet i den regionale planen er:    
 
Et sterkt og bærekraftig Buskerud med   

 Byer og tettsteder med gode levekår  
 Reduserte klimagassutslipp  
 Mindre transportbehov.  
 

Regional plan for areal og transport er videre delt inn i fire innsatsområder som skal støtte opp 
under hovedmålet beskrevet over og tiltakene i handlingsprogrammet støtter opp om et eller 
flere av delmålene i regional plan. Hovedmål og innsatsområder med delmål er gjengitt i figuren 
nedenfor. Hvert av innsatsområdene har igjen en rekke prioriteringer i form av prinsipper for 
arealbruk for å realisere delmålene.  
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HOVEDMÅL 

Et sterkt og bærekraftig Buskerud med   

 Byer og tettsteder med gode levekår  

 Reduserte klimagassutslipp  

 Mindre transportbehov  
 

INNSATSOMRÅDER MED DELMÅL 

By- og stedsutvikling 
Attraktive, levende, 
miljøvennlige og 
kompakte byer og 
tettsteder der 
mennesker trives 
 
 

 

Arealbruk 
Arealbruk som 
reduserer 
transportbehovet og 
styrker byer og 
tettsteder 

Transport 
Et trafikksikkert, 
effektivt og miljø-
vennlig transport-
system.  
 
I byområdene skal 
veksten i 
persontransport tas 
med gange, sykkel og 
kollektiv 

Arealvern 
Areal-, natur- og 
kulturressurser 
forvaltes i et 
langsiktig bærekraftig 
perspektiv 

  

1.6 Grensesnitt mot andre handlingsprogram i fylkeskommunen 
Handlingsprogrammet har grensesnitt mot flere andre fylkeskommunale handlingsprogram, først 
og fremst Handlingsprogram for samferdsel 2018 – 2021.  En viktig del av arbeidet med å følge 
opp og operasjonalisere den regionale areal- og transportplanen blir å finne koblinger mot andre 
handlingsprogram med hensyn til ulike tiltak og prosjekter. Eksempelvis er det stor interesse 
rundt autonome kjøretøyer. Dette er allerede fanget opp i handlingsprogrammet til Samferdsel og 
derfor utelatt i forslag til handlingsprogram for regional plan for areal og transport. 
 

1.6.1 Nærmere om handlingsprogram for samferdsel 
Regional plan for areal og transport i Buskerud er lagt til grunn i fylkeskommunens ansvar for 
samferdsel. Handlingsprogram for samferdsel 2018 – 2021 omfatter tiltak både til drift, 
vedlikehold og investering på fylkesvegnettet og fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport. I 
revidert fylkesvegstrategi 2014-2023, som er i tråd med føringer i regional plan, legger samferdsel 
større vekt på økt kollektivtrafikk, samt tilrettelegging for sykkel og gange. Dette har særskilt 
fokus i byområdene. I tillegg er det økt fokus på vedlikehold og standarder for infrastruktur.  Slike 
tiltak vil derfor ikke inngå i handlingsprogram for regional plan for areal- og transport, siden de 
allerede fanges opp av handlingsprogram for samferdsel.  
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2. Tiltak i handlingsprogrammet 

Handlingsprogrammet består av 10 tiltak som planlegges utført i perioden 2019 – 2021. 

2.1 Tidsplan og kategorisering av tiltak 
De ulike tiltakene er foreslått med tidspunkt for oppstart og alle tiltak er gitt en kategori 1 eller 2. 
Tiltak av kategori 1 kjennetegnes av følgende: 

 Få hovedaktører 

 Mindre ressurskrevende/krever personalressurser, men ikke nødvendigvis behov for 
ekstern kompetanse 

 God måloppnåelse av Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 2035 

 Favner flest mulig av Buskerud-kommunene 
 
Tiltak med av kategori 2 kjennetegnes av følgende: 

 Mer komplekse med hensyn til aktører og finansiering (krever større grad av 
samfinansiering og/eller tilskuddsordninger og/eller bruk av ekstern kompetanse) og kan 
derfor være mer krevende å realisere.  

 Flere av 2-tiltakene er foreslått med et senere tidspunkt for oppstart enn 1-tiltakene, 
blant annet for å gi tid til samordning mellom flere aktører.  

 
At et tiltak er kategorisert som et “2-tiltak” betyr derfor ikke at det er mindre viktig enn et 1-tiltak.   

2.2 Eksisterende kunnskap og overlapp med tiltak i 
handlingsprogram 

Flere av de foreslåtte tiltakene er tenkt å resultere i ny kunnskapsproduksjon i form av rapporter, 
veiledere eller liknende. Samtidig finnes det allerede mye kunnskap om de ulike temaene som 
handlingsprogrammet tar opp og det pågår stadig ny kunnskapsproduksjon innenfor areal- og 
transport-feltet. I utarbeidelsen av handlingsprogrammet er det forsøkt å finne tiltak som kan 
utfylle eller detaljere eksisterende kunnskap, eller som er tilpasset en Buskerud-kontekst.  
 
Det tas likevel forbehold om at enkelte foreslåtte tiltak vil tilpasses/endres som følge av at ny eller 
eksisterende kunnskap om teamet blir kjent, og at det istedenfor å utarbeide egne rapporter 
knyttet til et tiltak kan være mer hensiktsmessig å i stedet formidle kunnskap om temaet. Dette vil 
i så fall revideres i eventuelle rulleringer av handlingsprogrammet.   
 
 



 

 

2.3 Kortversjon av handlingsprogrammet 
Nedenfor er alle tiltakene i handlingsprogrammet gjengitt i kortversjon. De ulike tiltakene er klikkbare og tar leseren rett til det aktuelle tiltaket i 
kap.2.4 der tiltakene er mer utførlig beskrevet. 
 

Tiltak  Beskrivelse  Innsatsområde(r) i 
ATP-plan 

Hovedansvar  Finansiering  Budsjett i 
fylkeskommunen 

Kategori 
 

År 

Fagnettverk  Danne et fagnettverk 
for planleggere i 
kommunene.  

 By – og 
stedsutvikling  

 Arealbruk  

 Transport  

 Arealvern 

Fylkeskommunen  Samfinansiering 
 

100 000,- i 2019 
og deretter 
200 000,- per år 

1 2019 – 2021 
 

Kunnskaps-
formidling 

Kunnskapsformidling 
og –utveksling som 
kommunene kan bruke 
i sitt plan- og 
utviklingsarbeid 

 By – og 
stedsutvikling 

 Arealbruk  
 Transport  

 Arealvern 

Fylkeskommunen Fylkeskommunen 
 

75 000,- årlig, 
totalt 225 000,- 

1 2019 - 2021 

Sjekkliste basert 
på regional plan 

 

Sjekkliste med 
hovedpunkter fra 
regional plan  

 By – og 

stedsutvikling  
 Arealbruk  
 Transport  

 Arealvern 

Fylkeskommunen, 
kommunen, 
statlige aktører 

Fylkeskommunen 
 

65 000,-  1 2019 

Parkerings-
dekning  

Registrere 
parkeringstilbud og 
parkeringsbehov for 
tettsteder.  

 By – og 

stedsutvikling,  
 Arealbruk  

 

Kommunene, 
fylkeskommunen 
etablerer søkbar 
tilskuddsordning 

Samfinansiering  Inntil 340 000,- 
fordelt over to år 

2 2020 - 2021 

Arealreserver Oversikt over 
arealreserver for 
Buskerud-kommunene 

 Arealbruk  

 Arealvern 
Kommunene,  
Fylkeskommunen  

Kommunale 
budsjett 

150 000,- fordelt 
på 2 år 

1 2020 – 2021 
  

Fortettings-
potensial 

Søkbar ordning for å 
fremskaffe oversikt 
over 

 By – og 
stedsutvikling,  

 Arealbruk  

 

Kommunene, 
fylkeskommunen 

Samfinansiering Inntil 325 000,- 
fordelt over to år 

2  
2020 - 2021 
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fortettingsmuligheter i 
sentrumsområder 

etablerer søkbar 
tilskuddsordning 

Grønn mobilitet 
på fritidsreiser 

Utrede løsninger for 
mindre bilbruk blant 
reiselivsturister og 
hyttefolk i 
vinterdestinasjonene 

 Transport Kommune(r) 
engasjerer ekstern 
konsulent  
 

Samfinansiering 400 000,- 2 2020 - 2021 

Markeds-
muligheter for 
reiseliv og 
fritids-
boligutvikling  

Analyse av 
markedsmuligheter for 
reiseliv og 
fritidsboligutvikling 
gjennom 
differensiering og 
prioritering av steder  

 By – og 
stedsutvikling 

Fylkeskommunen 
eller kommune(r) 
engasjerer ekstern 
konsulent  
  

Samfinansiering 400 000,- 2 2020 - 2021 

Osloregionen 
som et felles bo- 
og 
arbeidsmarked 

Rapport som gir et 
bredere 
kunnskapsgrunnlag for 
utvikling i Buskerud-
kommunene som er 
tilknyttet 
Osloregionen.   
 

 Samsvarer med 
hovedmålsettin
g om et sterkt 
og bærekraftig 
Buskerud 

Kommune(r) 
engasjerer ekstern 
konsulent  
 

Samfinansiering 400 000,-  2 2020 - 2021 

Program for 
attraktive steder 

Program som retter 
fokus mot sosial 
bærekraft i By – og 
stedsutvikling. 
Mennesket i sentrum; 
barn og unge, 
Samskaping 

 By – og 
stedsutvikling 

Fylkeskommunen, 
kommunene, 
eventuelt flere 

Samfinansiering 900 000,- 2 2020 - 2021 



 

 

2.4 Beskrivelse av tiltak i handlingsprogrammet   
Tiltak  Fagnettverk  

Kategori 1 

Formål 
 

Danne fagnettverk for planleggere i kommunene med årlige samlinger 
 

Bakgrunn 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Gjennomføring 

 

Flere av planleggerne i kommunene har etterspurt nettverk for å diskutere 
plansaker, utarbeiding av planverk og få faglig påfyll. Det gjelder spesielt 
kommuner som har liknende utfordringer knyttet til plansaker, eksempelvis 
bynære kommuner, distriktskommuner med sterkt reiseliv etc.   
 
Kommunale planleggere etterlyser også kompetanseheving innen 
stedsutvikling.  
Fylkeskommunen ser behovet for kompetansespredning når det gjelder 
bærekraftsbegrepet og FN`s 17 bærekraftsmål. 
 
Fylkeskommunen arrangerer en til to samlinger i året med formål å samle 
planansatte i kommunene for å styrke deres faglige kompetanse.  Det må 
avklares hvorvidt det bør etableres ett eller flere fagnettverk. Det kan være 
aktuelt med to nettverk etter geografisk beliggenhet. 
 
Kommunene eller regionale etater fremmer forslag til 
tematikk/problemstillinger som blir tatt opp på samlingene. Det er også 
aktuelt å bruke eksterne innledere med ekspertise på den aktuelle tematikken.  

Oppfølging av 
målsetning i Areal 
og 
transportplanen  

Avhengig av tema vil fagnettverk kunne favne hovedmålsettingen og alle fire 
innsatsområder med delmål. 

Aktører og 
ansvar  

Alternativ 1:  
Fylkeskommunen vil ha rolle som fasilitator.   
Alternativ 2:  
Fylkeskommunen vil ha rolle som fasilitator i samarbeid med kommuner 
og/eller statlige etater.  

Tidsplan  En - to samlinger per år med første samling slutten av 2019 eller starten av 
2020.  
 

Finansiering/ 
budsjett  

Samfinansiering fylkeskommunen og egenandel fra deltakende kommuner.  
Fylkeskommunen har en anslått kostnad på 100 000,- per fagnettverkssamling 
(herunder leie av lokaler og innledere).  
Total kostnadsramme på 500 000. 
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Tiltak   Kunnskapsformidling 

Kategori  1 

Formål 
 

Formidle og utveksle kunnskap som kommunene kan bruke i sitt plan- og 
utviklingsarbeid 
 

Bakgrunn 
 
 
 
 
Gjennomføring 

Mye av kunnskapen som etterspørres når det gjelder planlegging og 
stedsutvikling finnes allerede, men den må innhentes, systematiseres og 
formidles. Dette tiltaket kan sees i sammenheng med det tidligere foreslåtte 
fagnettverket, men kan også gjennomføres uten at fagnettverk opprettes.  
 
Kunnskapsformidlingen kan løses gjennom eksempelvis: 

 Bruk av nyhetsbrev o.l. 

 Etablering av nettbasert plattform for å dele og utveksle informasjon 
(herunder for eksempel av gode eksempler fra praksis i planlegging og 
stedsutvikling) mellom fylkeskommunen, kommuner og andre 
regionale og statlige aktører. 

 Tilpasset opplegg for politikerinvolvering og –opplæring kan være 
aktuelt 

Oppfølging av 
målsetning i Areal 
og 
transportplanen  

Avhengig av tema vil kunnskapsformidling kunne favne hovedmålsettingen og 
alle fire innsatsområder med delmål. 

Aktører og 
ansvar  

Fylkeskommunen og eventuelt andre regionale etater 

Tidsplan  Alternativ 1, nyhetsbrev: 
Månedlig utsending 
 
og/eller 
 
Alternativ 2, etablering og bruk av nettbasert plattform: 
Kan opprettes så snart handlingsprogram er vedtatt 
 
og/eller 
 
Alternativ 3, ulike kommunikasjonstiltak tas i bruk: 
Løpende 

Finansiering/ 
budsjett  

Fylkeskommunens ordinære driftsmidler. Tiltaket krever ingen direkte 
kostnad, men krever kontinuerlig bruk av fylkeskommunale personalressurser. 
 
Tiltakets kostnad anslås til 75 000,- årlig. Totalt kr 225 000,- 

 
 
 
 
 



    

Side 12 av 20 

Handlingsprogram  
2019 - 2021 

 
 
 

Tiltak  Sjekkliste basert på Regional plan for areal og transport i Buskerud 
Kategori 1 

Formål Tilgjengeliggjøre viktige føringer og prinsipper i regional plan  

Bakgrunn 
 
 
 
 
 
Gjennomføring 

Regional plan for areal og transport inneholder en rekke retningslinjer for å 
oppnå planens målsettinger. Retningslinjene skal legges til grunn i den 
kommunale planleggingen. Det er viktig at kommunene opplever 
forutsigbarhet i sin samhandling med regionale og statlige aktører i 
forbindelse med bruken av regional plan.   
 
Utarbeide en sjekkliste som kan gjøre de viktigste føringene og prinsippene 
i regional plan lettere tilgjengelig. Sjekklisten bør detaljeres ved å for 
eksempel vise til gode eksempler fra kommunale planer, for eksempel fra 
planbestemmelser og konsekvensutredninger, på hvordan relevante 
retningslinjer kan følges opp.   
 
 

Oppfølging av 
målsetning i 
Areal og 
transportplanen  

Hovedmål og alle delmål vil følges opp. 

Aktører og 
ansvar  

Kommuner, regionale og/eller statlige myndigheter  

Tidsplan  Andre halvdel av 2019 

Finansiering/ 
Budsjett 

Fylkeskommunens ordinære driftsmidler. Tiltaket krever ingen direkte 
kostnad, men krever bruk av fylkeskommunale personalressurser i 
utarbeidelse og oppfølging av sjekklisten. 
 
Tiltakets kostnad anslås til kr 65 000,-. 

 
 
 

Tiltak  Parkeringsdekning 

Kategori 2 

Formål Etablere en tilskuddsordning til gjennomføring av kartlegging av 
parkeringsdekning 

Bakgrunn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flere kommuner opplever at det er stort behov for parkeringsplasser i 
sentrum. Samtidig er utstrakt gateparkering arealkrevende og legger opp til 
bilbruk også mellom de ulike tilbudene sentralt i tettstedene, noe som 
genererer mye biltrafikk i og rundt sentrum av tettsteder.  
  
I Regional plan for Areal og transport i Buskerud er utarbeidelse av kommunal 
parkeringsstrategi en del av retningslinjene. Kunnskap om parkeringsdekning 
og parkeringsbehov i deres tettsteder vil gi bedre forutsetning for å organisere 
og planlegge parkeringstilbudet på en måte som fremmer ønsket by – og 
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Gjennomføring 
 

 
 

stedsutvikling. Stedsbetinget kunnskap på feltet vil kunne styrke dette 
arbeidet. 
 
Bedre organisering av parkeringstilbudet kan redusere bilbruk mellom 
målpunkt i sentrum, og kan bidra til å unngå unødvendig arealbeslag til 
parkering. Tiltaket er derfor både et arealbrukstiltak og et stedsutviklingstiltak 
som kan føre til mer aktivitetsskapende bruk av arealer som i dag blir brukt til 
overflateparkering. 
 
Fylkeskommunen etablerer en tilskuddsordning der kommunene kan søke 
fylkeskommunen om midler til gjennomføring. Kommunene gjennomfører 
en registrering av parkeringstilbudet opp mot en kartlegging av 
parkeringsbehovet/parkeringsdekningen innenfor et 
sentrumsområde/tettsted.  
 

Oppfølging av 
målsetning i Areal 
og 
transportplanen  

Hovedmål: Mindre transportbehov og reduserte klimagassutslipp.  
 
Innsatsområde:   

 By – og stedsutvikling  
 Arealbruk  

Aktører og 
ansvar  

Kommuner som ønsker mer kunnskap om behovet for parkering i kommunens 
største tettsted vil være hovedaktører. Fylkeskommunen etablerer en søkbar 
tilskuddsordning. Ekstern kompetanse foreslås benyttet til tiltaket. 

Tidsplan  Søknadsordning etablert innen første halvdel av 2020 

Finansiering/ 
budsjett  

Et kartleggings – og analyseprosjekt antas å ha en kostnadsramme på mellom 
75 000 – 200 000, alt etter stedets størrelse og prosjektets kompleksitet. 
Tiltaket forutsetter samfinansiering, men fylkeskommunen etablerer en søkbar 
tilskuddsordning for deler av beløpet. 
 
Det settes av inntil 175 000,- årlig til dette formålet, totalt kr 340 000,- 

 

  

 

Tiltak  Fortettingspotensial i sentrumsområder 
Kategori 2 

Formål Søkbar ordning for å fremskaffe oversikt over fortettingsmuligheter i 
sentrumsområder 

Bakgrunn 
 
 
 
 
 
 
 
Gjennomføring 

Den regionale planen har som strategi at handel, service og areal- og 
besøksintensive arbeidsplasser skal lokaliseres i sentrum. Dette bidrar til 
sentrumsområder med større tetthet av funksjoner, det gir mindre 
transportbehov og kan bidra til mer attraktive sentrum. Det er derfor viktig 
å synliggjøre arealer i byer og tettsteder som kan være potensielle områder 
for utvikling og ny bruk. Dette er også et nyttig kunnskapsgrunnlag ved 
gjennomføring av planprosesser i sentrumsområdene 
 
Samarbeid mellom fylkeskommunen og kommuner for kartlegging av 
fortettingspotensial i sentrum av byer og tettsteder. Kartleggingen ser på 
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fortettingsmuligheter knyttet til “gråareal” i sentrum, med fokus på dagens 
bruk, eieform m.v. 

Oppfølging av 
målsetning i 
Areal og 
transportplanen  

Hovedmål: Byer og tettsteder med gode levekår, mindre transportbehov og 
reduserte klimagassutslipp  
 
Innsatsområde: 

 By- og stedsutvikling 
 Arealbruk  

 

Aktører og 
ansvar  

Kommuner som ønsker mer kunnskap om fortettingspotensial i 
sentrumsområder som underlag for planprosesser i sentrumsområder. 
Fylkeskommunen etablerer en søkbar tilskuddsordning. 
Ekstern kompetanse foreslås benyttet til tiltaket. 

Tidsplan  Søknadsordning etablert innen første halvdel av 2020 

Finansiering/ 
budsjett  

En studie som ser på fortettingsmuligheter antas å ha en kostnadsramme 
på mellom 150 000 - 250 000, alt etter stedets størrelse. Tiltaket forutsetter 
samfinansiering, men fylkeskommunen etablerer en søkbar 
tilskuddsordning for deler av beløpet. Det settes av kr 320 000,- fordelt på 
to år til dette formålet.  
 

 

 

 
  

Tiltak  Arealreserver  

Kategori 2 

Formål Lage metode og utarbeide en oversikt over arealreserver for bolig-, næring 
og evt. fritidsboliger i gjeldende kommuneplan 

Bakgrunn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjennomføring 

Regional plan sier at kommunene bør ha en samlet oversikt over potensiale for 
boligbygging og næringsutvikling i kommuneplanen og i reguleringsplaner. 
Også for fritidsbebyggelse er det viktig å være klar over egne arealreserver, 
særlig for de store reiselivskommunene.  
 
En oversikt over kommunens allerede avsatte arealer til ulike 
utbyggingsformål er nyttig grunnlagskunnskap i kommunens planarbeid, men 
også for å vurdere muligheten for å endre arealformål dersom foreslått bruk 
har en uegnet beliggenhet m.v. 
 
Behovene for hva som bør kartlegges vil naturlig nok være forskjellig fra 
kommune til kommunene, og kartleggingen bør derfor fokusere på de 
arealformålene som det er viktigst å få oversikt over.  
 
 
Det må utarbeides en metode/fremgangsmåte for gjennomføring, som også 
må omfatte hvordan de aktuelle digitale data skal fremskaffes og kvantifiseres. 
Dette bør utføres som et samarbeid mellom flere aktører.  
Metoden benyttes til å fremskaffe kommunevise oversikter over arealreserver 
for boliger, fritidsbebyggelse og ulike typer næringsareal (A-, B- og C- 
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næringer) fastsatt gjennom kommuneplanene/kommunedelplaner. I tillegg til 
en oversikt over arealene bør det gjøres en grov beregning over potensial for 
antall enheter, for eksempel i form av boliger som arealet kan omfatte. Dyrka 
mark som er avsatt til utbyggingsformål, men som ikke er bygget ut, bør 
tallfestes.  
 
Kartleggingen bør rulleres/oppdateres, men hvor ofte dette skal skje må 
fastsettes nærmere. 

Oppfølging av 
målsetning i Areal 
og 
transportplanen  

Hovedmål: Byer og tettsteder med gode levekår, mindre transportbehov og 
reduserte klimagassutslipp  
 
Innsatsområde: 

 By- og stedsutvikling 
 Arealbruk  
 Arealvern 

 

Aktører og 
ansvar  

Hver kommune gjennomfører kartlegging for de arealer kommunen har behov 
for med bistand fra regionale og myndigheter i form av personalressurser 
ettersom hva kommunen ser behov for.  

Tidsplan  Ses i sammenheng med vedtak av kommunal planstrategi 
 (enten som et grunnlag for planstrategien eller i etterkant av vedtatt 
planstrategi).  

Finansiering/ 
budsjett  

 Tiltaket utføres og finansieres av kommunene. Fylkeskommunen kan bistå 
med inntil kr 150 000,- fordelt på 2 år. 

 

 

 

Tiltak  Grønn mobilitet på fritidsreiser 

Kategori 2 

Formål Utvikle løsninger for å oppnå mindre bilbruk blant reiselivsturister og 
hytteturister 

Bakgrunn 
 
 
 
 
 
 
 
Gjennomføring 

Reiselivet er viktig i Buskerud, og sertifiseringsordninger knyttet til 
bærekraftig reiseliv er aktuelt for mange kommuner. Flere kommuner 
opplever i tillegg problemer knyttet til trafikkavvikling som følge av store 
mengder tilreisende, både de kommunene som er målet for strømmene og 
de som ligger «på veien».  Det er stor interesse for tiltak som kan bidra til 
mindre bilbruk på fritidsreiser, både til reisemålet, innad i den enkelte 
kommune/lokalitet og mellom nærliggende reisemål.   
 
Problemstillingen knytter seg ikke bare til de store vinterdestinasjonene:  
Kommuner med mye fritidsbebyggelse i tillegg til fokus på utviklingen av 
helårsdestinasjoner gjør temaet relevant for mange av Buskerud-
kommunene året rundt. 
Tiltaket kan utformes som en rapport med kunnskapsgrunnlag om 
reisevaner på fritidsreiser og vurdering av ulike løsningsforslag for å 
redusere andelen privatbiler.  
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Det er også mulig å utforme pilotprosjekter for å teste ut ulike løsninger. 
Konkrete tiltak som er foreslått kan være handlebusser fra destinasjonene 
til sentrum eller “nabobil”-konseptet (app-løsning for bildeling).  
 
Løsninger i form av pilotprosjekter må tilpasses de spesifikke utfordringene 
som den enkelte destinasjon eller kommune(r) opplever, og bør derfor 
baseres på et kunnskapsgrunnlag om reisevaner på fritidsreiser.  
 
Ut i fra ønske om eventuell deltakelse blant kommunene kan det være 
aktuelt å dele prosjektet i flere delprosjekter. Dette må avklares i den 
videre prosessen.  
 

Oppfølging av 
målsetning i 
Areal og 
transportplanen  

Hovedmål: Mindre transportbehov og reduserte klimagassutslipp  
 
Innsatsområde:   

 Transport 

 By- og stedsutvikling 

Aktører og 
ansvar  

Engasjere ekstern konsulent. En eller flere kommuner er oppdragsgiver. 

Tidsplan  Legge ut på Doffin første halvdel av 2020. Endelig sluttrapport overlevert 
2020 - 2021. 

Finansiering/ 
budsjett  

Tiltaket forutsetter samfinansiering mellom kommuner og 
fylkeskommunen.  Det er budsjettert med kr 400 000,-  
 

 

 

 

Tiltak  Analyse av markedsmuligheter for reiseliv og fritidsboligutvikling  

Kategori 2 

Formål Lage en strategi for et reiseliv der kommunene bruker sine unike 
fortrinn for å lykkes 

Bakgrunn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjennomføring 

Markedet for fritidsboliger er i sterk utvikling, samtidig som nye preferanser, 
teknologi og kundegrupper kan føre til store endringer. Fjellområdene i 
Buskerud er en sårbar og begrenset ressurs, og det er behov for å se på nye 
løsninger for å kunne optimalisere arealreservene samtidig som man sikrer 
langsiktig verdiskaping for lokalsamfunnene i et sosialt, miljømessig og 
økonomisk bærekraftperspektiv. I et regionalt perspektiv er det viktig å se på 
tvers av kommunegrenser og tenke komplementært i utviklingen av reiseliv og 
fritidsboliger.  
 
Det lyses ut et forprosjekt for å gi en analyse av Buskerud og de ulike 
kommunene med fokus på hva som skaper destinasjonsvekst, verdiskaping i 
lokalsamfunnene og sikrer miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. 
Analysen skal peke på utviklingstrekk for hytte- og destinasjonsutvikling, og 
legge til rette for en langsiktig strategi som utnytter fjellkommunene i 
Buskerud sine fortrinn.  Virkninger på lokalsamfunnet knyttet til eksempel 
lokal handelsnæring, service- og tjenestetilbud er elementer i en slik analyse. 
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Oppfølging av 
målsetning i Areal 
og 
transportplanen  

Hovedmål: byer og tettsteder med gode levekår 
 
Innsatsområde: 

  By- og stedsutvikling 

 Arealbruk 

Aktører og 
ansvar  

Engasjere ekstern konsulent. Fylkeskommunen eller kommuner er 
oppdragsgiver. Mulighet for å involvere andre aktører, for eksempel Regionråd 
og Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

Tidsplan  Legge ut på Doffin andre halvdel av 2020. Endelig sluttrapport overlevert 
2021.  

Finansiering/ 
budsjett  

Prosjektet forutsetter samfinansiering mellom kommuner og 
fylkeskommunen. Det er budsjettert med kr 400 000,-  

 
 
 

Tiltak  Osloregionen som et felles bo -, arbeid- og tjenestemarked*  
Kategori 2 

Formål Oppdatert kunnskap om hvordan Osloregionen fungerer 

Bakgrunn 
 
 
 
 
 
 
Gjennomføring 

Blant kommunene nære Oslo har det vært ønske om å kunne løfte blikket 
og se på tvers av kommunegrensene for å få oppdatert kunnskap om 
hvordan Osloregionen fungerer. Buskerud fylkeskommune foreslår at det 
utarbeides en rapport av ekstern konsulent som kartlegger og analyserer 
den funksjonelle Osloregionen, med vekt på hvordan utviklingstrekk i 
regionen innvirker på kommuner i Buskerud.   
    
Hensikten er å gi en dypere forståelse av senterstrukturen (og 
utviklingstrekk her) og et bredere kunnskapsgrunnlag for utvikling i 
Buskerud-kommunene som er tilknyttet Osloregionen.   
   
Fokus i utredningen bør være på:    

 Pendle-/Reisemønster (arbeidsreiser, servicereiser og andre 
reiser) og transportmiddelfordeling   
 Befolkningsprognoser, flyttemønstre internt i regionen, 
kunnskap om flyttevalg, boligpreferanser i ulike aldersgrupper, 
bostedsattraktivitet i kommunene    
 Prognoser for boligbehov   
 Prognoser for kommunal infrastruktur (barnehager, 
skoleplasser etc.)  
 Næringsutvikling    
 Næringsstruktur og kompetansebehov  

   
 *Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal revidere inndelingen 
av kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner. Avhengig av arbeidets 
omfang og fremdrift kan det være aktuelt at det foreslåtte tiltaket i stedet 
går under tiltaket kunnskapsformidling   

Oppfølging av 
målsetning i 

Hovedmål: Et sterkt og bærekraftig Buskerud  
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Areal og 
transportplanen  

Aktører og 
ansvar  

Engasjere ekstern konsulent. Fylkeskommunen eller kommuner er 
oppdragsgiver.  

Tidsplan  Legge ut på Doffin andre halvdel av 2020.   
Endelig sluttrapport overlevert 2021 

Finansiering/ 
budsjett 

Tiltaket forutsetter samfinansiering, for eksempel mellom kommuner, 
Buskerudbyen og fylkeskommunen. Det er budsjettert med kr 400 000,- . 

 
 
 

Tiltak Program for attraktive steder 
Kategori 2 

Formål Stedsutviklingsprogram for å bidra til attraktive og levende steder der 
mennesker trives 

Bakgrunn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjennomføring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igangsatte 
stedsutviklings- 
prosjekter 
 
 
 
 
 

Utforming av omgivelsene betyr mye for hverdagen og det levde liv. Når 
kvalitet, nærhet, trygghet og tilgjengelighet ivaretas i utformingen av 
stedene, legges grunnlag for trivsel og livsutfoldelse. Kommuner som lykkes 
med å utvikle attraktive byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive 
samfunnsutviklere, at de har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og 
spiller på lag med innbyggere og næringsliv. Gjennom god dialog og 
involvering med ulike grupper av befolkningen kan kommunene både få 
innsikt i lokale erfaringer, verdifulle innspill for videre utvikling og ikke minst 
legge til rette for nye initiativer og et godt samspill i stedsutviklingen. For å 
bidra til attraktive og levende steder der mennesker trives er det viktig at 
dette løftes frem og styrkes i kommunenes plan- og 
stedsutviklingsprosesser.  
 
Det foreslås å etablere et eget utviklingsprogram, Program for attraktive 
steder. Formålet er å etablere konkrete tiltak i form av veiledning og/eller 
støtte til prosess- og prosjektarbeid i forbindelse med kommunenes plan- og 
stedsutviklingsprosesser. Tiltakene retter seg hovedsakelig mot 
innsatsområdet «by- og stedsutvikling» i den regionale planen. 
“Tradisjonell” stedsutvikling tar gjerne utgangspunkt i de fysiske behovene 
til teknisk infrastruktur. Med dette programmet ønsker vi å representere det 
menneskelige, sosiale aspektet i stedsutvikling, samt fremme god metodikk 
for samhandling og dialogbaserte stedsutviklingsprosesser. Programmet har 
sitt utspring i den regionale areal- og transportplanens forslag til videre 
oppfølging. Videre organisering må avklares nærmere i samråd med 
høringsinstansene.  
 
Buskerud fylkeskommune er i dag løpende involvert i ulike 
stedsutviklingsprosjekter. Det er derfor hensiktsmessig å samle de ulike 
prosjektene under et felles tiltak i et handlingsprogram. I dag er følgende 
stedsutviklingsprosjekter der Buskerud fylkeskommune er involvert 
igangsatt og fullfinansiert: 
 

 Europan (internasjonal arkitektkonkurranse der Rødberg i Nore og 
Uvdal kommune er «case») fokus på sentrum som et produktivt sted 
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Forslag til 
ytterligere 
prosjekter 
innen «Program 
for attraktive 
steder» 

og arena for lokal verdiskaping, sentrums attraktivitet for ulike 
målgrupper og tilgjengelighet for gående og syklende. 

 Tettstedspakker (Forskningsprosjekt i regi av TØI med flere der 
hensikten er å utvikle en overførbar metodikk for stedsutvikling på 
små steder. Geilo i Hol kommune er «case».) 

 Stedsutviklingsmidler fra Buskerud fylkeskommune: Gol kommune 
mottar midler til analyser for utvikling av sentrum. Ønsket er et 
attraktivt sentrumsområde med tilrettelegging for gående og 
syklende og gode ikke-kommersielle møteplasser som innbyr til 
opphold for ulike grupper. 

 
For å videreutvikle arbeidet som fylkeskommunen gjør innenfor feltet 
foreslås det ytterligere tiltak. Tiltakene avhenger av ytterligere finansiering. 
Aktuelle tema vil være tiltak som fokuserer på grupper som eksempelvis 
barn og unge, sosial bærekraft i stedsutvikling og innbyggerinvolvering. 
Eksempler på tiltak kan være: 

- Prosjekter for kartlegginger av bruk og opplevelse av 
sentrumsområder for ulike grupper. Eksempler kan være 
bylivsundersøkelser, barnetråkk o.l. i kombinasjon med mer 
dialogbaserte metoder. 

- Utprøving av dialogbaserte metoder for medvirkning som legger til 
rette for høy grad av involvering av innbyggere. Eksempelvis 
forpliktende involvering av barn og unge i arbeid med utforming av 
likeverdige og fleksible rom og møteplasser og utprøving av 
medvirkningsmetoder som gjestebud, plansmie og lignende 
workshopbaserte metoder. 

- Støtte til utarbeiding av strategier for estetikk og utforming og 
ivaretakelse av stedsidentitet og stedlige kvaliteter, bruk av kunst i 
offentlige rom, mulighetsstudier for fremtidig utvikling. 

 
Vi ønsker også at “Program for attraktive steder” tar sikte på å teste ut 
forskjellige former for tiltak når det gjelder bruk og utforming av 
sentrumsområder i byer og tettsteder. Det kan være aktuelt med pilottiltak 
for midlertidig bruk av steder, fleksible løsninger for offentlige rom eller nye 
typer av bruk av offentlige rom som eksempelvis urban dyrkning. 
 
Det forutsettes at tiltak gjennomføres i sammenheng med pågående plan- 
og stedsutviklingsprosesser i kommunene, at det sikres lokalpolitisk 
forankring, og at kommunene inngår forpliktende samarbeid med 
fylkeskommunen og eventuelt andre aktører. Det forutsettes at tiltak 
gjennomføres i forpliktende samarbeid og dialog med lokale aktører som 
ulike grupper av innbyggere, innbyggerråd, lokale næringslivsaktører med 
mer, og at det utarbeides en prosjektplan som gir rammer for dette. Det 
forutsettes at kommunene bidrar med nødvendige personalressurser til å 
følge opp og forankre tiltakene lokalt.  

Oppfølging av 
målsetning i 
Areal og 
transportplanen 

Hovedmål: byer og tettsteder med gode levekår 
Innsatsområde: 

  By- og stedsutvikling 
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Aktører og 
ansvar 

Fylkeskommunen og kommuner, eventuelt andre regionale og statlige 
myndigheter og aktører fra ulike interesseorganisasjoner mv.  

Tidsplan Løpende 

Finansiering/ 
budsjett 

Tiltak forutsetter ulike former for samfinansiering mellom fylkeskommunen 
og kommuner, og eventuelt andre samarbeidspartnere. Fylkeskommunens 
bidrag for pågående prosjekter er dekket i eksisterende budsjetter.  

 

 
  
  
 

 
 
  
 

 


