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Referat og hovedpunkter fra ATM-rådsmøte 6. februar 2012, 
møte nr 1-12. 
 
Tid: 6. februar  2011 kl 17:15 – 20:30 
Sted: Fylkestingssalen, Fylkeshuset, Drammen 
 

Hensikt 
Møtet hadde følgende hovedhensikter: 

 Informasjon om og erfaringer fra AT-planarbeidet i Kristiansandsregionen 

 Formidling av felles kunnskapsgrunnlag 

 Politiske drøftinger knyttet til felles areal- og transportplan.  
 

Som underlag til møtet ble det på forhånd sendt ut et notat til alle ATM-rådsmedlemmene.  

 
Sammendrag fra møtet 
Leder for ATM-råd og ATM-utvalg Tore Opdal Hansen ønsket velkommen og orienterte om 
status for ulike oppgaver i Buskerudbysamarbeidet for 2012. Han hadde hovedfokus på 
møtet med Samferdselsministeren 29.11.2011.  
 
Leder av regionsamarbeidet Knutepunkt Sørlandet Arne Thomassen fortalte om erfaringer i 
Kristiansandsregionen. Han oppsummerte med at alle er tjent med et nært samarbeid og må 
finne egnet samarbeidsmodell. Det er viktig med en forpliktende regional plan som alle må 
forholde seg til. Lokalt må det være en viss råderett over ressurser og det må vises vilje til å 
ta og gi for å oppnå et best mulig samlet resultat. Det må tenkes langsiktighet kombinert med 
at det vises synlige resultater underveis. 
 
Areal- og transportplanarbeidet for Buskerudbyområdet går inn i avsluttende fase og det var 
ønskelig å formidle de siste resultatene fra utredningene om attraktive og livskraftige byer og 
tettsteder før planforslaget utformes. Asplan Viaks utredning viste at det er mulig å få plass til 
forventet befolkningsvekst innenfor både alternativ 1 og alternativ 2. 
 
Det må utvikles nye strategier og virkemidler for både arealbruk og transportsystem dersom 
mål om redusert bilbruk og mer attraktiv by- og tettstedsutvikling skal kunne realiseres. 
Under gruppedrøftingene ble det sett på hva kommunene i større grad kan gjøre for å legge 
til rette for mer fortetting med kvalitet i sentrumsområder/vekstområder og hvilke forbedringer 
som samtidig er ønskelig i transportsystemet. 
 
Leder i adm. styringsgruppe Runar Hannevold oppsummerte møtet og understreket av vi må 
få et taktskifte. Vi må få til det vi snakker om, fortetting og utvikling av kollektivtransport-
systemet, ikke minst er utvikling av togtilbudet viktig.  

 
 
Referat fra møtet 
Opprop ved leder av administrativ styringsgruppe Runar Hannevold, se vedlagt oversikt over 
deltakere.  
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1. Velkommen 
 
Leder av ATM-råd og ATM-utvalg og ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen ønsket 
velkommen og gikk kort gjennom status for noen fellesaktiviteter i Buskerudbysamarbeidet 
utover arbeidet med felles areal- og transportplan.  
 
Når det gjelder gjennomføring av Buskerudbypakke1/belønningsordningen for perioden 2010 
– 2013, går dette sin gang med tiltak for bedre kollektivtrafikk, økt fremkommelighet for 
kollektivtrafikken, busstilbud, samordnet parkeringspolitikk, utredning om trafikant-betaling,, 
økt sykkelbruk, informasjon, kommunikasjon, atferdsendringskampanjer. Det er også satt i 
gang et forberedende arbeid for å utarbeide Buskerudbypakke2 for perioden 2014 til 2023. 
Arbeidet med KVU for Buskerudpakke2 - Konseptvalgutredning (KVU) for en helhetlig 
bypakke for Buskerudbyen -  er forsinket og vil være ferdig desember 2012. Mulighetsstudie 
for finansiering av Buskerudbypakke2, er dermed også forsinket. Når det gjelder utvikling av 
jernbanen i Buskerudbyen mangler satsing for strekningen Drammen – Kongsberg.  
 
Ordførerne og fylkesordfører hadde møte med samferdselsministeren 29. november 2011 
der de fikk tilbakemelding på at Buskerudbyen som byområde vil få tilstrekkelig omtale i NTP 
til å kunne bli tatt med som bypakke i kommende NTP, selv med forsinket KVU. 
Belønningsordningen vil videreføres og styrkes. Den kan bli endret i form. Dette tolkes slik at 
dersom kommunene og fylkeskommunen leverer i tråd med eksisterende avtale vil 
forlengelse være naturlig. Det ble også stilt spørsmål om hva statsråden vil gjøre for økt 
togtilbud Drammen – Hokksund -Kongsberg? Statsråden gav uttrykk for at hun generelt sett 
er positivt til togsatsing. Utfordringen i første omgang er å få Jernbaneverket til å avklare 
hvilke infrastrukturtiltak med kostnader som er nødvendig for økt togtilbud Drammen – 
Hokksund i fase 1. 
 

2. Erfaringer fra Kristiansandsregionen  
Ordfører i Lillesand kommune Arne Thomassen, som også er leder av Knutepunkt Sørlandet 
(regionsamarbeidet i Kristiandsandsregionen) orienterte. Regionen har ca 130.000 
innbyggere der Kristiansand er storebror med 83.000 innbyggere. Kristiandsandsregionen 
gjennomførte forsøksprosjekt fra 2004 – 2009, etablerte Agder kollektivtrafikk i 2007 og 
inngikk belønningsavtale med staten i 2009 der en også har en myk bompengepakke.      
Fylkestingene i Øst Agder og Vest Agder vedtok areal- og transportplan som regional plan i 
2011.  
 
Gjennom 4-årig (2009 – 2012) belønningsavtale på 285 millioner er det gjennomført mange 
enkeltprosjekter med bl.a. forbedret kollektivtilbud og sykkelsatsing. Den totale biltrafikken er 
redusert med 1,4 % og rushtrafikken har gått ned. Av bompengepakkas inntekter på 2 
milliarder vil 400 millioner gå til kollektivtrafikken.   
 
Erfaringen fra samarbeidet er at tidligere konfliktsaker har løst seg over bordet i ATP-
utvalget. Arealplanprosjektet har vært spesielt krevende, men det har vært sterk involvering 
faglig og politisk. Det har vært en sterk politisk vilje hos toppolitikerne til å få dette til. 
Kristiansand har vært raus, mye g/s midler til nabokommunene. Raushet er en forutsetning 
for politisk enighet. Kommunene har fått store gevinster gjennom forsøksmidler, 
belønningsmidler/Samferdselspakken med ”myk pakke”. 
 
Når det gjelder erfaringer fra arbeidet med regional plan viste Thomassen til at det er 
nødvendig å bygge tillitt mellom kommunene/ fylkeskommunene for å få aksept for en 
regional plan og fylkesmyndighetene er villige til å tenke helhet dersom kommunene også 
gjør det. Det er krevende men nødvendig å gi avkall på noen særinteresser i kommunene for 
å sikre en god utvikling for hele regionen. Det er utfordrende å avstemme regional plan med 
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vedtatte kommuneplaner og ønsker fra utbyggere. Det er viktig å samkjøre arealplan og 
infrastrukturtiltak. 
 
Suksessfaktorene var oppsummert slik: Alle tjent med nært samarbeid. Finne egnet 
samarbeidsmodell. Forpliktende regional plan. Råderett over ressurser. Vilje til å ta og gi for 
å oppnå et best mulig samlet resultat. Langsiktighet kombinert med synlige resultater 
underveis. Thomassens presentasjon finner du her 
 
 

3. Fra utredninger til forslag om felles areal- og transportplan  
Innledning v/prosjektleder Jomar Lygre Langeland. Presentasjonen ligger på 
http://www.buskerudbyen.no under Saksdok/Kunnskapsutredninger/ 
Powerpointpresentasjoner med tittelen 20120602_ATMrådet_Jomar Lygre Langeland 
Ønsket var å formidle mer fra kunnskapsgrunnlaget før planforslaget utformes og se om de 
ulike arealalternativer, jfr politisk vedtatt planprogram, har nok plass til ønsket vekst og 
utvikling. Videre grave litt mer i  hvordan får vi attraktive byer og tettsteder? 
 
Sivilarkitekt Sissel Engblom, Asplan Viak leder arbeidet med en faglig utredning om utvikling 
av attraktive byer og tettsteder i Buskerudbyen. Presentasjonen ved Øyvind Dalen og Sissel 
Engblom var en utdyping av presentasjonen som ble holdt på forrige ATM-rådsmøte og tok 
nå med seg resultater fra handelsanalysen, næringsutredningene og presenterte Asplan 
Viaks syn på hvordan en fortetting i de utvalgte områdene i alternativ 1 og 2 kan gjøres. Se 
presentasjonen som ligger på www.buskerudbyen.no under Saksdok/Kunnskapsutredninger/ 
Powerpointpresentasjoner med tittelen 20120602 Attraktive og livskraftige byer og tettsteder 

4. Gruppedrøftingen.  Innspill til arbeidet med felles areal- og 

transportplan for Buskerudbyområdet. 
 

Innledning v/prosjektleder Jomar Lygre Langeland. Innledningen følger som vedlegg 1 

bakerst i dette referatet.  

 

1. Fortetting med kvalitet 

Mer fortetting med kvalitet i sentrumsområder/vekstområder vil inngå i anbefalt forslag til 

plan. Hva kan kommunene i større grad gjøre for i større grad å legge til rette for slik 

tettstedsutvikling? Hvilke virkemidler kan tenkes for å stimulere markedet til fortetting 

med kvalitet? Hvilke virkemidler bruker kommunene i dag for å stimulere til fortetting og 

prosjektutvikling i ønskede vekstsentra?  

 

Aktuelle virkemiddelområder for fortetting kan dreie seg om følgende: 

 

 Juridiske (plan- og bygningslov, jordskiftelov, plantype, arealformål, 

reguleringsbestemmelser, dispensasjoner, utbyggingsavtaler, kjøp/salg/makeskifte av 

eiendom, urbant jordskifte, …) 

 Økonomiske (lokale – kvalitetsheving av offentlige rom, interkommunale, statlige 

stimuleringstilskudd, belønning, energitiltak, husleiesubsidiering, kollektivtiltak,..) 

 Administrative (organisatoriske grep, samarbeidsprosjekter med private, egne 

prosjekter, utredning, bistand, aktør- og interessentanalyser…) 

 Politiske (forankring og styring: styringsgrupper, politisk føringer / vedtak, møter, 

befaringer...) 

http://www.buskerudbyen.no/getfile.php/1871471.466.fwqtytsqyx/2012_0602_Arne_Thomassen_Lillesand_kommune.pdf
http://www.buskerudbyen.no/
http://www.buskerudbyen.no/getfile.php/1871472.466.aputvyqsvb/20120602_ATM+r%C3%A5det+_Jomar+Lygre+Langeland.pdf
http://www.buskerudbyen.no/
http://www.buskerudbyen.no/getfile.php/1871473.466.bbfvcxtbuw/20120602_Attraktive+og+livskraftige+byer+og+tettsteder.pdf
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 Annet (informasjons- og medvirkningsstrategier / prosesser, omdømmebygging, 

kultur/næring, kunnskapsinnhenting og kompetansebygging...) 

 

Noen konkrete eksempler på tiltak: 

 Kvalitetsøkning av offentlige rom (torg, plasser, sentrumsgater, sentrumsmøbler 

etc…) 

 Samarbeidsprosjekter med private utbyggere. 

 Fornyelse og nybygg for offentlige funksjoner i sentrum, lokalisering av offentlig 

virksomhet til sentrum. 

 

2. Kollektivtransport og sykkel 

Forutsatt at kommunene forplikter seg i arealplan til i sterkere grad å fokusere på 

fortetting i regionale vekstsentra i Kongsberg sentrum, Hokksund, Mjøndalen, Drammen 

sentrum og Lierstranda: Hvilke forbedringer er da samtidig ønskelig i transportsystemet? 

(togtilbud, busstilbud, infrastruktur for gående og syklende)? Hvordan kan kommunene 

selv i større grad legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende? (Også 

tiltak for bilbruk vil være aktuelt, men oppgaven er i denne sammenheng avgrenset til 

kollektivtransport og sykkel) 

 

Stikkord: Sette kunden i sentrum – hva skal til for at tilbud skal oppleves som attraktivt 

slik at man velger tog, buss, sykkel og gange – i stedet for å kjøre bil? 

Før gruppedrøftingene måtte en del av møtedeltakerne gå, bl.a. gikk Nedre Eikers 
representanter for å møte pressen etter at ordfører Bent Inge Bye opplyste at 
samferdselsministeren hadde ringt ham og sagt at det var tatt beslutning om at togene fra 
desember 2012 ikke lenger ville stoppe ved Steinberg stasjon.  
 
Gruppene ble slått sammen da mange representanter hadde forlatt møtet.  
Stikkordsreferater fra gruppene er samlet og brukes som videre underlag i areal- og 
transportplanarbeidet. 
 

5. Plenumsdrøfting - stikkordsreferat fra gruppene 
 
Gruppe 1 og 2  
Fortetting med kvalitet:  
Viktig å få til fortetting. Kan være vanskelig å få til, en del utviklere vil heller bygge 
tradisjonelle eneboliger. Har nå fått et bedre virkemiddel i byområdene med urbant jordskifte 
slik at grunneiere som er motvillige må delta i f.eks. en kvartalsutbygging. Gamle bebygde 
områder må brukes på nye måter. I gamle dager bodde det 10.000 i Kongsberg sentrum, i 
dag bor det kanskje 800 der. Innenfor næringsområdene er det også store rom for fortetting.  
 
Kollektivtransport og sykkel 
Satse på jernbanen. Opprettholde stasjonene og bygge ut med dobbeltspor. Satse på gang- 
og sykkelvegutbygging. Viktig med god kvalitet på vedlikeholdet. Bygge ved 
jernbanestasjonene. Det offentlige må tenke god lokalisering. Ha fokus på å ha nok 
innfartsparkeringsplasser og se på om matebusstilbudet er godt nok. Buskerud 
Kollektivtrafikk må satse mangedobbelt på buss.  
 
Gruppe 3 og 4  
Diskuterte fortetting. Fortetting er veldig viktig. Men det må ikke være slik at Buskerudbyen 
bare egner seg for fortetting. Kan ha to tanker i hodet samtidig.  
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Uten fortetting løser vi ikke utfordringene i knutepunktene langs transportårene. Vi må bruke 
de virkemidlene vi har, planverktøyet, utbyggingsavtaler etc. Et eksempel er Lierstranda. 
Andre områder har andre strukturer, hvordan få dette til og det er vanskelig å være konkret 
her nå. Men ikke miste av syne det viktigste at vi bygger konsentrert ved transportårene og 
kommer utviklingen i forkjøpet.  
 
 
Gruppe 5 og 6  
Kommunene må tenke litt lenger fram i planleggingen enn de tidligere har gjort. La planene 
være mer detaljerte på sammensetningen av boligtyper og stille strenge krav til infrastruktur. 
Infrastrukturtilbudet må styrkes.  
 
Kollektivtransport og sykkel 
Vi har jernbanen som går tvers gjennom Buskerudbyområdet. Det er en fordel med mange 
stasjoner. Vi må få til et tilbud som gjør det attraktivt å bo og ferdes i hele området.  
Viktig å satse på gang- og sykkelveger og fortauene må oppgraderes. Vedlikeholdet må 
bedres. Vi har mange skader i Norge, ikke minst på vinterføre. I Drammen er det nå innført 
en praksis med at fortauene skal brøytes først. Dette er banebrytende, vi må tenke på 
menneskene først og deretter bilen.   
 
Ved møtets avslutning var det 17 folkevalgt representanter i salen. Anne Berger fra 
Kongsberg ba om at ATM-utvalget ser på hvordan det kan sikres godt oppmøte på ATM-
rådsmøtene. Er møtene interessante nok, er det gjort nok på hjemmebane for å få folk til å 
møte opp? Leder av ATM-rådet og ATM-utvalget svarte at utvalget vil følge opp dette 
innspillet. 
 

6. Oppsummering og avslutning 
v/ leder i administrativ styringsgruppe Runar Hannevold.  
I Buskerudbysamarbeidet har vi fram til nå jobbet mye med å fordele belønningsmidlene og 

iverksette mange gode tiltak. Nå står vi overfor sannhetens øyeblikk. Vi får stor 

befolkningsvekst, vi skal tilrettelegge for framtida – hvordan skal vi takle alle behovene, ikke 

minst innenfor kollektivtilbudet. Vi må få et taktskifte. Vi må få til det vi snakker om, fortetting 

og utvikling av kollektivtransportsystemet. En togsatsing er helt sentral. Vi har store 

muligheter, vi må se hele området under ett og bygge boliger som folk ønsker å leve i. Det 

var spennende å høre fra Kristiansand om hvordan vi er tjent med å stå sammen.  

 

Møteplan for ATM-rådet 1. halvår 2012 

 Mandag 5. mars kl 16:30 Fylkestingssalen, Fylkeshuset. 

Orienteringsmøte 

 Torsdag 19. – fredag 20. april befaring til Stockholm og Gøteborg 

 Mandag 23. april kl 16:30 (Ekstramøte) 

Tema: Forslag areal- og transportplan 

 Mandag 4. juni kl 16:30 

 
Møtet ble avsluttet kl 20:30 

  



                                                  Referat fra ATM-rådsmøte 06. februar 2012 Buskerudbysamarbeidet 

 

  
Side 6 

 
  

 

Deltakere 
 

Tilstede 
 
 

Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammen, leder 
Fylkesordfører Morten Eriksrød, fylkeskommunen  
Ordfører Bent Inge Bye, Nedre Eiker 
Ordfører Ann Sire Fjerdingstad, Øvre Eiker 
Varaordfører Nina Johnsen, Lier 
Varaordfører Arvid Lyngås, Kongsberg 
 
Trond Johansen, fylkeskommunen 
Britt Homstvedt, fylkeskommunen 
Mattias Dannevig, fylkeskommunen 
 
Per Hægstad, Lier 
Geir Asle Granås, Lier 
 
Johan Baumann, Drammen 
Jon Helgheim, Drammen 
Odd Gusrud, Drammen 
Ståle Sørensen, Drammen  
Masud Gharahkani, Drammen 
 
Turid S. Thomassen, Nedre Eiker 
Tor Orsteen, Nedre Eiker 
Elly Therese Thoresen, Nedre Eiker 
Laila Hval, Nedre Eiker 
Knut Myrvold, Nedre Eiker 
 
Hans Kristian Sveaas, Øvre Eiker 
Jan Åge Størseth, Øvre Eiker 
Knut Kvale, Øvre Eiker 
 
Ulf Madsen, Kongsberg 
Anne Berger, Kongsberg 
Ellen Korvald, Kongsberg 
 
Observatører: 
Sadi Emeci, Drammen 
 
Fra ATM-utvalget, statsetatenes representanter: 
Kjell Inge Davik, Statens vegvesen Region Sør 
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmannen 
 
Fra Administrativ styringsgruppe:  
Osmund Kaldheim, Drammen (leder) 
Astrid Sommerstad, Kongsberg (nestleder) 
Øyvind Hvidsten, Øvre Eiker  
Tor Harald Skaug, Nedre Eiker 
Hans-Petter Christensen, Lier 
Runar Hannevold, fylkesrådmann 
Runar Schau Carlsen, Fylkesmannen 
Bengt Nystrøm, rådmann Nedre Eiker 
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Hans-Jan Håkonsen, Statens vegvesen Region Sør 
 
Fra Fagrådet: 
Bertil Horvli, Drammen 
Morten Lauvbu, Øvre Eiker 
Petter Naper-Hansson, Kongsberg 
Kari Haugland, Buskerud Kollektivtrafikk 
 
Fra Sekretariatet/andre: 
Tore Askim, prosjektsjef  
Gun Kjenseth 
Jomar Lygre Langeland 
Bjørn Oscar Unander 
Jan Moen 
Arne Thomassen, ordfører Lillesand (innleder)  
Sissel Engblom, Asplan Viak (innleder)  
Øyvind Dalen, Asplan Viak (innleder) 

Forfall: Fra ATM-rådet:  
Ordfører Vidar Lande, Kongsberg, nestleder 
Ordfører Helene Justad, Lier 
Terje Vegard Kopperud, Buskerud fylkeskommune 
Anne Sannum, Buskerud fylkeskommune 
Søren Falch Zapffe, Lier  
Nina E. Tollan, Lier 
Tonje Evju, Lier 
Ulla Nordgarden, Drammen 
Tor Kenneth Talmo, Øvre Eiker 
Bente Skaardal Kleven, Øvre Eiker 
Kjell Erland Grønbeck, Øvre Eiker 
Elisabeth Uggen, Øvre Eiker 
Odd Mortensen, Kongsberg 
 
Fra ATM-utvalget, statsetatenes representanter: 
Anne Marstein, Jernbaneverket 
Sven Arild Hansen, Kystverket 
 
Fra administrativ styringsgruppe:  
Jan Petter Gundersen, LO Buskerud 
Per Steinar Jensen, NHO Buskerud 
Bengt Nystrøm, rådmann Nedre Eiker 
 
Fra fagrådet: 
Synnøve Tovsrud, Lier  
Øystein Følstad, Nedre Eiker 
Gro Solberg, Buskerud fylkeskommune 
Anders Hagerup, Statens Vegvesen 
Sjur Helseth Jernbaneverket 
Øivind Holm, Fylkesmannen 

 

 
 



                                                  Referat fra ATM-rådsmøte 06. februar 2012 Buskerudbysamarbeidet 

 

  
Side 8 

 
  

Vedlegg 1. Innledning gruppeoppgaver 
 
Fra utredninger til forslag om felles areal- og transportplan  
Planarbeidet med felles areal- og transportplan for Buskerudbyen tar utgangpunkt i 

erkjennelsen av at det må utvikles nye strategier og virkemidler for både arealbruk og 

transportsystem dersom mål om redusert bilbruk og mer attraktiv by- og tettstedsutvikling 

skal kunne realiseres.  

Når arbeidet nå går inn i en ny fase, fra kunnskapsproduksjon og utredninger, til konkret 

utforming av planforslag med retningslinjer for arealbruk og transportsystem er det ønskelig å 

tydeliggjøre hva dette vil innebære i praksis:  

En regional areal- og transportplan for Buskerudbyen vil gi felles føringer for revisjon 

av kommunenes arealplaner. Også fylkeskommunes, fylkesmannens, vegvesenets og 

jernbaneverkets planarbeid vil måtte følge opp det Buskerudbysamarbeidet blir enige 

om i planen.  

Nye arealstrategier i forslag til plan, formulert som retningslinjer, vil ikke bli juridisk bindende 

før de senere implementeres i kommunenes arealplaner. Imidlertid vil retningslinjene være 

innsigelsesgrunnlag dersom innholdet ikke følges opp i kommunenes arealplaner senere.  

Dersom partnerne i Buskerudbysamarbeidet finner det hensiktsmessig også å innføre 

juridisk bindende planbestemmelser i regional plan, er også dette mulig. Evt behov for 

juridisk bindende planbestemmelser vil bli vurdert i forbindelse med utarbeiding av et konkret 

planforslag.  

Planarbeidet i Buskerudbyen er basert på en vekst i alle kommuner. Dette er et positivt 

utgangspunkt for planlegging. Spørsmål i plan vil derfor dreie seg om hvordan vi kan styre 

denne veksten til beste for regionen. 

Aktuelle tema for felles retningslinjer i kommende ny areal- og transportplan for 

Buskerudbyen: 

1) Fortetting i vekstsentra/vekstområder 

Pågående utredningsarbeider antyder at det er stort potensiale for fortetting i alle kommuner.  

Her må en da se på utnyttelsesgrader, byggehøyder og virkemidler for fortetting med kvalitet.  

2) Etablering av handelskonsepter i kommunene både i og utenfor sentrumsområder 

Gjeldende fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud er fra 2003.  Nye, 

felles retningslinjer for etablering av ulike typer handelskonsepter både i og utenfor 

sentrumsområder i byer og tettsteder, vurderes som ønskelig. 

3) Næringslokalisering – rett virksomhet på rett sted 

 

Det anses å være nødvendig med nye og felles retningslinjer for lokalisering av 

næringsvirksomhet i kommunene og slik at rett virksomhet lokaliseres til et egnet sted for 

virksomhetene selv (unngå konflikter med annen virksomhet) og for å redusere bilbruk.  

Aktuelle drøftingspunkter på ATM-rådsmøtet 6. februar. 

 


