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1. Hvorfor en areal- og transportplan for 

Buskerudbyen? 
 

Målsetting: Hvordan utvikle Buskerudbyen til en bærekraftig 

og konkurransedyktig region av nasjonal interesse 

 



1. Hvorfor en areal- og transportplan for 

Buskerudbyen? 
 

Målsetting: Hvordan utvikle Buskerudbyen til en bærekraftig 

og konkurransedyktig region av nasjonal interesse 

 

Kontekst: Mange aktører, fragmentert ansvar, samordning er 

vanskelig (kommunikasjon, finansiering, samhandling) 

 



1. Hvorfor en areal- og transportplan for 

Buskerudbyen? 
 

Målsetting: Hvordan utvikle Buskerudbyen til en bærekraftig 

og konkurransedyktig region av nasjonal interesse 

 

Kontekst: Mange aktører, fragmentert ansvar, samordning er 

vanskelig (kommunikasjon, finansiering, samhandling) 

 

Osland og Kråkenes: ”Den etablerte organisasjonsstruktur er 

formålstjenlig dersom en ønsker en videre økning i 

personbilbruken i større byområder, og samtidig finner det 

formålstjenlig at ingen klart kan stilles til ansvar for denne 

utviklingen”  

 

 

  



1. Hvorfor en areal- og transportplan for 

Buskerudbyen? 
 

Målsetting: Hvordan utvikle Buskerudbyen til en bærekraftig 

og konkurransedyktig region av nasjonal interesse 

 

Kontekst: Mange aktører, fragmentert ansvar, samordning er 

vanskelig (kommunikasjon, finansiering, samhandling) 

 

Virkemiddel: Felles areal- og transportplan for hele by-

regionen. Nøkkelaktører sitter rundt samme bord. Nasjonale 

prosesser forventer regional enighet, f eks Nasjonal 

Transportplan. Befolkningsvekst og transportvekst krever nye 

strategier. 

  



1. Hvorfor en areal- og transportplan for 

Buskerudbyen? 
 

Forventet resultat:  

•Mer helhetstenkning og regionalt perspektiv.  

•Bedre løsninger for innbyggere og næringsliv.  

•Bedre måloppnåelse for miljø og klima.  

•Større uttelling i nasjonale prosesser i konkurranse med 

andre byregioner.  

•Større forutsigbarhet i planprosesser med færre innsigelser.  

•Mer attraktive byer og tettsteder.  

•Mer konkurransedyktig næringsliv.  



2. Planprosess; framdrift og medvirkning 
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2. Planprosess; framdrift og medvirkning 
 

 
 Planforslag 

ATM-utvalget anbefaler 

”Førstegangs 

behandling” i 

kommunene og 

høring næringsliv 

m fl. 



2. Planprosess; framdrift og medvirkning 
 

 
 

Rev planforslag 
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Rev planforslag 

ATM-utvalget anbefaler 

Kommunene vedtar 

Fylkestinget vedtar 



2. Planprosess; framdrift og medvirkning 
 

 
 

 
Aktører 

Medvirkningstiltak Buskerudbyen 
Areal- og transportplan 2013-2023 

Interesse-
grupper 

Få informasjon om 
planinnhold og 
planprosess 

Bidra med kunnskap i 
tidlig fase / samle inn 
data 

Drøfte og 
kvalitetssikre faglige 
anbefalinger 

Formell høring av 
planforslag og 
beslutningsprosess 

Alle www.buskerudbyen.no 

Media 

• Åpen høring av 

planprogram og 

planforslag 

Barn og unge 
(fylkeselevråd) 

Ungdomsverksted 

Kinotrailer 

www.buskerudbyen.no 

Ungdomsverksted 

Presentasjon for 

politikerne/media 

Tilbakemeldinger til 

deltakere på 

ungdomsverksted 

• Åpen høring av 

planprogram og 

planforslag 

Miljøvern-
organisasjoner 

Seminar • Åpen høring av 

planprogram og 

planforslag 

Syklist- og bilist-
organisasjoner 

Seminar • Åpen høring av 

planprogram og 

planforslag 

Eldreråd 
Pensjonsistorg. 

Seminar • Åpen høring av 

planprogram og 

planforslag 

Funksjonshemmedes 
org. 

Seminar • Åpen høring av 

planprogram og 

planforslag 

http://www.buskerudbyen.no/
http://www.buskerudbyen.no/


2. Planprosess; framdrift og medvirkning 
 

 
 

 
Aktører 

Medvirkningstiltak Buskerudbyen 
Areal- og transportplan 2013-2023 

Interesse-
grupper 

Få informasjon om 
planinnhold og 
planprosess 

Bidra med kunnskap i 
tidlig fase / samle inn 
data 

Drøfte og 
kvalitetssikre faglige 
anbefalinger 

Formell høring av 
planforslag og 
beslutningsprosess 

Beboer- og 
velforeninger 

Seminar? • Åpen høring av 

planprogram og 

planforslag 

Nærings- og 
arbeidstaker 
organisasjoner 

Næringslivsgruppa 

Adm. styringsgruppe 

Næringslivsgruppa 

Mulighetsanalyse 

næringsarealer 

Næringsseminar 

Frokostmøter 

Næringslivsgruppa 

Mulighetsanalyse 

Næringsarealer 

Frokostmøter 

Seminar 

• Åpen høring av 

planprogram og 

planforslag 

Transportbedrifter Frokostmøter Frokostmøter 

Seminar 

• Åpen høring av 

planprogram og 

planforslag 

Landbruks-
organisasjoner 

Frokostmøter Frokostmøter 

Seminar 

• Åpen høring av 

planprogram og 

planforslag 

Eiendomsutvikling  Innhente data fra 

meglere/eiendomsutvikler

e 

Frokostmøter 

Frokostmøter 

Seminar 

• Åpen høring av 

planprogram og 

planforslag 

Nabokommuner og 
naboregioner 

Brev om igangsetting av 

planprosess 

Vestregionen 

Drammensregionen 

Kongsbergregionen 

Midtfylket 

• Åpen høring av 

planprogram og 

planforslag 



3. Pågående utredningsarbeider 
 
 • Mulighetsstudie næringsarealer 

• Attraktive byer og tettsteder 

• Konsekvensutredning av planalternativer 



3. Mulighetsstudie næringsarealer 
 
 Formål:  

•Gi grunnlag for tilrettelegging av en konkurransekraftig 

regional næringsstruktur, med fokus på attraktive 

lokaliseringsmuligheter for ulike typer bedrifter 

•Legge til rette for ”rett virksomhet på rett sted”, blant annet for 

å kunne minimalisere transportomfanget i regionen 



3. Mulighetsstudie næringsarealer 
 
 Analyser og vurderinger (kvalitetssikring pågår): 

•Karakterisering av dagens næringsstruktur og næringsarealer 

•Vurdering av framtidig behov for næringsarealer  

•Vurdering / drøfting av utfordringer og muligheter (for 

næringsliv, transport / klima og lokaldemokrati) ved å vurdere 

næringslokalisering i en regional kontekst og uavhengig av 

kommunegrenser 
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3. Mulighetsstudie næringsarealer 
 
 Eksempler på analyser (kvalitetssikring pågår): 
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3. Mulighetsstudie næringsarealer 
 
 



3.Attraktive byer og tettsteder 
 

 
 

Formål:  

•Gi grunnlag for tilrettelegging av en attraktiv 

bolig- og handelsstruktur, som sammen med 

rett virksomhet på rett sted og et transporttilbud 

skaper attraktive byer og tettsteder 



3.Attraktive byer og tettsteder 
 

 
 

Analyser og vurderinger (under arbeid): 

•Karakterisering av dagens boligstruktur  

•Handelsanalyse med vurdering av omsetning og kjøpekraft 

•Vurdering / drøfting av utfordringer og muligheter for at byer 

og tettsteder skal bli mer attraktive 

•Vurdering av hvordan framtidig utbyggingsmønster og 

transporttilbud kan bidra til en bærekraftig og 

konkurransekraftig byregion 

 



3.Attraktive byer  

og tettsteder 
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Attraktive byer  

og tettsteder 
 

 
 

4 hovedtrender i Norge 

ifølge SSB er; 

•aldring 

•innvandring 

•befolkningsvekst, 

•sentralisering 

 

•….og mindre 

husholdningsstørrelser  
 



3. Attraktive byer og tettsteder 
 

 
 

Typisk flyttekjede: 

hybel =>  

leilighet => 

rekkehus => 

enebolig => 

leilighet => 

enebolig => 

leilighet 



3. Attraktive byer og tettsteder 
 

 
 

Demografiske trender  

+  

Mål om å redusere 

transportbehov med bil 

+  

Attraktive by- og 

tettstedssentra  

+  

Boligideal 

+  

Mål om 

befolkningsvekst  

=>   

Mange forhold peker 

parallelt i retning av 

behov for flere boliger 

mer sentralt i by- og 

tettstedssentra 



3.Konsekvensutredning av 

planalternativer 

 

 

 

 

Forutsetninger befolkningsvekst: 

•Prognose 2023: + 36000 innbyggere 

•Prognose 2040: + 68000 innbyggere 

•Mao; sterkest vekst det første tiåret. Sterkere vekst de neste 

12 år enn de påfølgende 17 år. 

 

•For hver andre nye innbygger, må det skapes en ny 

arbeidsplass. 

 



3.Konsekvensutredning av 

planalternativer 

 

 

 

 

• Alt 0: Videreføring av eksisterende areal- og 

transportstruktur 

• Alt 1: Vekst lokaliseres til noen utvalgte tettsteder i hver 

kommune 

• Alt 2: Vekst lokaliseres til kommunesenteret  

• Anbefalt alternativ 



3.Konsekvensutredning av planalternativ 

 

 

 

 

Eksempel; fordeling av boligvekst fram til 2023 i alt 0, 1 og 2 
Vekst	ulike	steder	i	kommunene	fram	til	2023
Forutsetning:	Antall	personer	pr	bolig 2,3
Drammen Alt	0 Personer Boliger Alt	1 Personer Boliger Alt	2 Personer Boliger
Sentrum	 20	% 3200 1391 50	% 8000 3478 100	% 16000 6957
Konnerud	 20	% 3200 1391 0	% 0 0 0	% 0 0
Gulskogen	vest	 20	% 3200 1391 20	% 3200 1391 0	% 0 0
Tangen-Knive 20	% 3200 1391 0	% 0 0 0	% 0 0
Travbanen-Åssiden 10	% 1600 696 15	% 2400 1043 0	% 0 0
Resten	av	kommunen 10	% 1600 696 0	% 0 0 0	% 0 0
Tangen-Glassverket 0	% 0 0 15	% 2400 1043 0	% 0 0
Sum 100	% 16000 6957 100	% 16000 6957 100	% 16000 6957



Tid 

Utvikling 

2023 2040 

Alt 0 

Alt 2 

Alt 1 

Planhorisont Utredningshorisont 
”Realistisk tilnærming” 

”Friere tilnærming” 

3.Konsekvensutredning av 

planalternativer 

 
 

 
 



Uavhengig variable 
 

 

Arealbruk 

Vegnett 

Togtilbud 

Busstilbud 

G/S infrastruktur 

Trafikantbetaling 

Parkeringspolitikk 

0 1 2 Anbefalt 



3.Konsekvensutredning av 

planalternativer 

 
 

 
 

• Transport; transportomfang og reisemiddelfordeling. 

Klimagassutslipp; fra transportsektoren 

• Økonomi; samfunnsøkonomiske vurderinger  

• Støy; vurderinger i forhold til nasjonale støyretningslinjer 

Ulykkesrisiko; på overordnet nivå 

• Forbruk av jordressurser 

• Forbruk av georessurser 

• Regionale konsekvenser for kulturmiljø, naturmiljø, 

friluftsliv og landskap 

• Samfunnssikkerhet 

• Forholdet til overordnede retningslinjer 

• Regional utvikling 



4. Veien videre 
 

• Konsekvensutredning for alternativ 0, 1 og 2 skal 

foreligge i januar 

• Anbefalt planforslag; drøfting av innretning i ATM-rådet 

23. januar 

• Mest mulig konsensus om anbefalt planforslag; ATM-

rådet 5. mars 2012 

• Konsensus i ATM-utvalget i april 2012 

 



4. Veien videre 
 

• Konsekvensutredning for alternativ 0, 1 og 2 skal 

foreligge i januar 

• Anbefalt planforslag; drøfting av innretning i ATM-rådet 

23. januar 

• Mest mulig konsensus om anbefalt planforslag; ATM-

rådet 5. mars 2012 

• Konsensus i ATM-utvalget i april 2012 

 

• Her og nå; gruppeoppgaver. 

• Hypotese om anbefalt planforslag  

• Regional tenkning; hva kan Buskerudbyen gjøre for 

meg? Hva kan jeg gjøre for Buskerudbysamarbeidet? 

 


