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          Notat 

Til: ATM-rådet         17. september 2012 

Fra: Buskerudbysekretariatet  
 

Revidert “bruttoliste” for tiltak i BBP2  

Hensikt med notatet 

Notatet som nå foreligger er utarbeidet i etterkant av supplerende innspill fra kommuner og 

fylkeskommune (frist 12. september 2012) om aktuelle tiltak i Buskerudbypakke 2.  

Hensikten med notatet er å vise en samlet oversikt (“bruttoliste”) over de forslag til tiltak som 

er fremmet. “Bruttolista” vil være grunnlag for: 

1. Videre faglig utredningsarbeid for å mer presist beskrive tiltakene som er foreslått, 

lage kostnadsoverslag for tiltakene og på overordnet nivå vurdere effekt av 

tiltakene. 

2. Videre bearbeiding / avgrensning av “bruttolista” slik at forslag til tiltak i BBP2 i 

størst mulig grad er i tråd med anbefalinger i KVU for BBP2. 

3. Ytterligere bearbeiding og prioritering av tiltakslista slik at forslag til tiltak i BBP2 er 

i tråd med de finansieringsmuligheter som foreligger, jfr pågående 

Mulighetsanalyse / finansieringsanalyse. 

4. Endelig utforming av et “Hoveddokument” med tiltak i BBP2 som vil være 

grunnlag for politisk prinsippvedtak om trafikantbetaling i april 2013. 

Et eget notat som i større grad beskriver bakgrunn og fakta om Buskerudbypakke 2 er under 

utarbeidelse og vil bli distribuert til alle folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting. 

Revidert bruttoliste 

I det etterfølgende gjennomgås samlet “bruttoliste”. Nye foreslåtte tiltak fra kommunene er 

markert med rød skrift. Nye foreslåtte tiltak fra fylkeskommunen (inkl Statens vegvesen og 

Brakar) er markert med grønn skrift og disse er også gjengitt i sin helhet (dvs det kan være til 

dels overlapp med innspill fra kommunene). 

Det er så langt ikke foretatt noen siling / prioritering av tiltakene. Dette vil imidlertid være 

nødvendig for å avgrense det faglige utredningsarbeidet som nå skal starte opp. For 

eksempel vil tiltak som antas å ligge langt fram i tid (mer enn 15 år) ikke inngå i 

utredningsarbeidet (Buskerudbypakke 2 har et 15-års perspektiv). Også tiltak som tidligere er 

besluttet utredet i 2. generasjons areal- og transportplan blir ikke utredet nærmere i denne 

omgang, det gjelder f eks utredning av bybane i Buskerudbyen (gjennomføring av evt 

bybane vurderes også å ligge i et mer langsiktig perspektiv). Det faglige utredningsarbeidet 

nå må målrettes inn mot realistiske tiltak i et 15-årsperspektiv.  

Noen av tiltakene som Kongsberg har spilt inn er markert med år 2013 (Buskerudbypakke 1), 

tiltakene er likevel nevnt her ettersom disse ikke er sikret full finansiering p.t. 
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Noen av de foreslåtte tiltakene er mer konkrete enn andre. Spesielt mht tiltak for 

kollektivtrafikk og sykkelvegnett er det behov for betydelig konkretisering før tiltakene kan bli 

kostnadsberegnet, prioritert og senere gjennomført. Det vil bli gjort et faglig utredningsarbeid 

nå for å få bedre oversikt over omfanget av tiltak for både veg, tog, buss og sykkel. For 

enkelte tiltakstyper kan det være aktuelt å sette opp “sekkeposter” i BBP2 i første omgang, 

som så fordeles på enkeltprosjekter ettersom planlegging skrider frem. 

Etterfølgende “bruttoliste” vil bli gjenstand for drøfting i ATM-rådsmøte 24. september.  
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Revidert “bruttoliste” / tiltaksliste (etter innspill 12. september 2012) 

Buss (og evt bybane på lang sikt) 
 

Drammen 

Utbedre kryss «Rundtomkrysset» 

Utbedre kryss Konnerudgt./Bj. Bjørnsonsgt. 

Utbedre kryss Rosenkr./Olaf Bergersv. 

Utbedre kryss St. Olavs gt./ Øvre Storgt. 

Utbedre kryss St. Olavs gt./Hauges gt. 

Utbedre kryss St. Olavs gt./Øvre Storgt. 

Utbedre lyskryss Kreftingsgt./ Jernbanegata 

Utbedre rundkjøring Nedre Eikerv. – Gulskogen 

Utbedre rundkjøring på Brakerøya 

Ti-min. avgang til alle bydeler  

Øke kvaliteten på bussmateriell 

Oppgradere holdeplasser til høystandard 

Prioritere faste traseér 

Knutepunktsutvikling 

Innfartsparkering 

Sikre tilstrekkelig busskapasitet i rushtid 

Bystyret forutsetter at KVU for BBP2 vurderer spørsmål om bybane. 

 

Kongsberg 

Pendelbuss Kongsberg stasjon – Næringsparken 

Utbedre kryss E134/Bussedalen 

Utbedre kryss Kongensgt./Herman Foss gt. 

2013: Gjennomføring av ekspressbuss Kongsberg-Drammen stasjon. Tilbud som 
supplement til tog i påvente av dobbel frekvens med tog. Må kunne konkurrere på tid 
Kongsberg-Drammen. 
2013: Busstilbud –sentrumsområdet. 15 min avganger. Økt kjøring dag, kveld og helg. 

2013: Oppgradering av holdeplasser. 5 plasser av 300 000 pr stk. Lehus, belysning, 
kantsteinsvis, taktil merking, evt annet 
Busstilbud - sentrumsområdet. 15 min avganger. Økt kjøring dag, kveld, helg. 

Ekspressbuss Kongsberg-Drammen-Oslo. 1 avgang pr time, taktet motsatt halvtime ift tog. 

Regionbusser – økt tilbud Kongsberg-Hvittingfoss-Grenland/Vestfold. 

 

Lier 

Utbedre kryss Brusgaardsv./Strandv. 

Utbedre kryss Ringeriksv./Lierstranda 

Baneløsning fra Drammen over Lier stranda og videre utover mot Røyken 

Matebusser til Lier stasjon og andre stasjoner 

Rutestrukturen; fra Asker til Drammen, mer direkte og raskt 

Reetablere de strekningene som er nedlagt tidligere; f eks Drammen-Tranby, nattbussen 

Busstilbudet nordover I Lier (spesielt østsiden til Sylling) 

Det bør finnes og angis et mulig kollektivt alternative for alle regionene I Lier 
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Nedre Eiker 

Utbedre kryss Fv. 283 v. Mjøndalen bro. 

Utbedre kryss Gamle Riksvei/Fv. 283 

Utbedre kryss Mjøndalen bro 

Utbedre rundkjøring ned fra Orkidehøgda 

Bybane Lierstranda-Drammen-Mjøndalen-Krokstadelva, 2 veis, 10 min frekvens 

Materuter til bybane, 10 min frekvens 

 

Øvre Eiker 

Pendlerparkering på strekningen Vikersund-Drammen som viktig forutsetning for bedre 
utnyttelse av busstilbudet. Pendlerparkering på Lerberg i Hokksund har høyeste prioritet. 
Planlegging av ny busstrase fra Sundmoen til Hokksund sentrum (Haugveien) 

Helårsrute til Ormåsen 

 

Buskerud fylkeskommune 

Busstiltak-investeringer 

Superbuss-konsept (Bus Rapid Transit) m.m. bør utredes. 

Egne kollektivfelt eller kollektivgater bl.a. på bybrua i Drammen, i Rosenkrantzgt, 
Konnerudgt, Engene og Haugesgate, Tomtegata, Gullaugsletta/Amtmannsvingen. 
Oppgradering av holdeplasser – generell pott. 

Pendlerparkering bl.a. på Mjøndalen st., Bangeløkka, Lierstranda/Amtmannsvingen og 
Tranby. Betalingsterminal/ordning på pendlerparkeringsplassene. 
Utbedre flaskehalser, bl.a. ved Berja-senteret og Kongsb kino/Dyrmyrveien i Kongsberg 
og Nøsteveien i Drammen/Lier. 
Rydde unna parkering i der de er til hinder for bussenes fremkommelighet. 

Sanntidsinformasjon på alle store holdeplasser og knutepunkter og for alle bussruter i, til, 
fra og gjennom Buskerudbyen. 
Forbedre informasjonen om busstilbud på holdeplasser og internett. 

 

Busstiltak - drift 

En tiltakspakke med betydelige årlige driftsmidler for å kunne fordoble rutetilbudet, jf 
målsettingene. Frekvens er avhengig av kundegrunnlag og behov, og varierer fra 
kommune til kommune. 
Enklere billettering, gjennomgående billettering samordnet med NSB etc. Kontantfrie 
busser. 
Drift av Sanntidsinformasjonssystem. 

 

Tog 
 

Fellestiltak 

Flytog til Kongsberg  

Styrking av togtilbudet, i første omgang to tog i timen til Hokksund. 

Halvtimesfrekvens, Oslo – Kongsberg InterCity (reisetid under 1 time) 

Dobbeltspor på jernbanen på strekningen Drammen-Hokksund-Kongsberg 

Innkorting av linje mellom Kongsberg og Darbu (ikke via Skollenborg) 

 

Drammen 

Fornye Drammen stasjon, med ny adkomst til perrongene (fra Strømsø øst og på sikt 
Bybrua), nytt signalsystem 
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Dobbeltspor til Gulskogen 

Ny Vestfoldbane 

 

Kongsberg 

Ny stasjon: Skollenborg 

Ny stasjon: Teknologiparken 

Ny stasjon / togstopp til Teknologiparken (Gomsrud/Sandværsmoen) 

2013: Utredning infrastruktur rundt knutepunktet 

2013: Utredning av lokstallingsbehov Kongsberg. Vurdere behov, arealbruk, og løsninger. 

Infrastruktur ved Kongsberg stasjon: Togparkering, sikkerhetstiltak etc. 

 

Lier 

Ny stasjon: Amtmannsvingen i kombinasjon med pendlerparkering 

Lier stasjon – økt parkeringskapasitet 

 

 Nedre Eiker 

Utvikling av Mjøndalen stasjon 

Steinberg stasjon skal bestå og videreutvikles med pendlerparkering, forlenget platform og 
kulverter. 

 

Øvre Eiker 

Full opprustning av Hokksund stasjon som regional knutepunkt 

 

Buskerud fylkeskommune 

Investeringer 

Vi presiserer behovet for dobbeltspor Drammen – Hokksund – Kongsberg for å sikre 
mulighetene for flere tilbud. Dette er i tråd med fylkestingets uttalelse til NTP 2014-23. 
Utvidet banekapasitet på Drammensbanen mellom Drammen – Asker – Oslo 

Konkret stasjons- og knutepunktutvikling på Amtmannsvingen, Drammen, Mjøndalen, 
Hokksund, Vestfossen og Kongsberg stasjon (Jf Areal og Transportplanen). En "pott" til 
utbedringer, og en egen investeringspost til ny stasjon Amtmannsvingen. I 
utviklingsprosjektene bør inngå tilgjengelighet, informasjon, samordning med buss samt 
kapasitet til parkering for biler (park and ride), drosjer og sykler. 
 

Tog – drift (inngår normalt i NSB's avtale med Samferdselsdepartementet om kjøp 
av togtransport) 
Nytt dobbeltspor Kongsberg – Drammen bør gi plass for både flytog, økt frekvens på 
regiontog og muligheter for å etablere rene "lokaltog" mellom Lier/Drammen og 
Kongsberg. 
Økt kapasitet på Drammensbanen gir mulighet for økt togtilbud Drammen – Oslo til 6 – 8 
avganger pr time + flytog. 

 

Sykkel og gange 
 

Fellestiltak 

Sykkelparkering 

Sammenhengende gang og sykkelveinett 

Tilrettelegging for økt gange bør ha god oppmerksomhet i arbeidet med BBP2 
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Kongsberg 

Sykkelbru over Lågen 

2013: Drift og vedlikehold sykkel. Videreføring av driftsrode med midler fra 2012, evt 
tilskudd. 
2013: Gjennomføring av tiltak i sykkelveiinspeksjoner. Tiltak ihht inspeksjoner i 2012, samt 
tidligere år. Reasfaltering av hovedtraseer for sykkel, reoppmerking, oppgradering av 
gatelys, vegetasjonsrydding mv. 
Drift og vedlikehold 

Gangbru i sentrum. Prosjektering og utbygging. 

 

Øvre Eiker 

Undergang 

 

Nedre Eiker 

Gang- og sykkelbruer over elva 

 

Lier 

Vestsideveien – gang- og sykkelvei Lierbyen v Bilbo-Linjeveien 

Ringeriksveien – gang- og sykkelvei Nordal og nordover 

Gjennomgående gang- og sykkelvei fv16 Lierskogen-Asker grense 

Bysykler på knutepunkt i Lier 

 

Buskerud fylkeskommune 

Sykkel - investeringer 

Sykkelparkering på stasjoner og knutepunkter bør inngå i stasjons- og 
knutepunktprosjektene. 
I tillegg er det stort behov for å bygge ut tilbud om sykkelparkering på andre sentrale 
målpunkter, samt noen utvalgte bussholdeplasser. 
Det utarbeides en sykkelplan i Buskerudbyen. Denne må legges til grunn for en 
"sykkelpakke". Sykkelveinettet må være sammenhengende og enkelt å navigere i. 
Utgangspunktet bør være at alle tettsteder bør ha sammenhengende sykkelvei inntil ca 5 
km utover i "alle" retninger. 
Fornyingsprogram på eksisterende sykkelveier. Hull, dekkelegging, merking og lys i 
underganger (sykkelveginspeksjoner). 
 

Sykkel - drift 

Behov for betydelige midler til å "drifte" sykkelveiene/feltene. Helårsdrift. 

 

Gående (nytt tiltaksområde) 

Tiltakspakken bør også omfatte investeringer og drift av viktige ganglenker, spesielt til 
sentrale knutepunkter og byområder, samt til bussholdeplasser. Ganglenken er en viktig 
del av reisen, og forholdene må legges bedre til rette og på en slik måte at man unngår 
konflikt med bil- og sykkeltrafikk. 

 

Veg 
 

Fellestiltak 

Fire felt Drammen – Kongsberg E134. Det er store kapasitetsproblemer på E134 på 
strekningen Mjøndalen-Hokksund, og det må  vurderes 4-felts vei mellom Mjøndalen og 



  

7 
 

Hokksund. 

Midtdeler E134 (der det mangler) 

Bedre kapasitet i kryss på E134 

Nytt løp i Strømsåstunnelen (TS/Kapasitet) 

 

Drammen 

4 felt/forlenge avkjøring Landfalløya – Gulskogen 

Bedre kapasitet i Bangeløkka krysset 

Fv. 319 Svelvikveien, ny trase 

Ny tilknytning Drammen havn 

Nytt løp i Bragernestunnelen (TS/Kapasitet) 

Oppgradering av Svelvikveien i dagens trase (TS) 

Rv. 282 Bjørnstjerne Bj.gt. (Utbedre/effektivisere strekning: kapasitet, kryss osv. ) 

Tilfartsveg vest / tilfartsveg Konnerud  

Utbedring av kapasitet i rundkjøring Bjørnst. Bj. Gt./Konnerudgata 

Øke kapasitet/utvide vegen (spesielt for buss) fra/til Fjell 

Holmenbruene (kapsitet, tilstand, sykkel/gange) 

RV23 – kryss E18 

 

Lier 

Fire felt fra Dagslett til Linnes 

Fire felt fra Linnes til E18 

Fire felt på Fv. 282 Strandveien 

Fire felt på Rv 285 fra Heggtoppen til E18 

Utbedring av kryss på Kjellstad (kobling av/på E18) 

Problemer med avkjøringen fra Drammen og til Lier ved Kjellstad 

 

Nedre Eiker 

Flomsikre eksisterende E134 (Mjøndalen) og vurdering av ny trase 

Buskerudbybroene knytter nord- og sørsiden av elva sammen på strekningen Hokksund-
Drammen 
 

Øvre Eiker 

Kapasitetsproblemene i Langebrukrysset er prekære og det må vurderes et planfritt kryss, 
jf reguleringsplanen. Utbygging av Langebrukrysset er nødvendig også for å sikre 
utvikling og bedre utnyttelse av næringsarealene i området. 
Miljøtiltak langs avlastet veinett i Hokksund (jf forventet oppstart av planlegging av ny 
trase for rv 35 på strekningen Hokksund-Åmot) 
Valg av tilknytning til E134 og konsekvenser for øvrig vegnett (jf forventet oppstart av 
planlegging av ny trase for rv 35 på strekningen Hokksund-Åmot) 

 

Kongsberg 

2013: Prosjektering og gjennomføring av flerbrukskryss; Storgata-Sølvverksgata. 
Ombygging av kryss i hht sentrumsplanen inkl holdeplasser i Sølvverksgata, omlegging 
av vegbane ned Klokkerbakken for å bedre situasjonen for syklister. 
2013: Rundkjøring ved Sykehuset I Kongsberg 

Opprusting av Dyrmyrgata 
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Bru over Lågen for bil, buss, gående og syklende 

Vei i Bevergrenda. Helhetlig utbedring. Oppgradert vei åpner for nye sentrumsnære 
boligområder. 
Ombygging av Fv40 i sentrum. En omlegging av Fv40 strekning Myntbrua-
Numedalsveien kan utløse betydelige arealer for byutvikling og fortetting. Ombygging, 
lokk, nedsenking må vurderes. 
Ombygging av Gomsrudveien i sentrum I hht områdepl 380R. Forutsatt at det ikke 
kommer tilstrekkelig midler fra E134-prosjektet. 
Ombygging av Bergmannsveien i sentrum I hht områdepl 380R. 

Ombygging av kryss i sentrum. Bygging av fellesbrukskryss i Byaksen. 

 

Buskerud fylkeskommune 

Veger - investeringer 

Tiltak på riksvegnettet må følge fylkestingets anbefaling til NTP 2014-23, d.v.s: 

 E134 Damåsen – Saggrenda 

 RV 23 Dagslett – Linnes 

 RV 35 Hokksund – Åmot og 

 RV 23 Linnes – E 18 
Fylkestinget har i uttalelsen til NTP presisert at i ny tunnel i Strømsøåsen (E 134) må 
dekkes med statligemidler fullt ut som oppfølging av egen tunnelforskrift. 
Tiltak pa fylkesveger: 

 Fv 319 ny Svelvikvei samt utbedringer på eksisterende. 

 FV 282 Bjornstjerne Bjornsonsgate inkl tiltak pa Rundtom. (fullføring) 
 

Veger - drift 

Økt drift og vedlikehold på kollektivtraséer og holdeplasser. 

 

Andre forhold som bes utredet / har betydning for Buskerudbyen 
 

Nedre Eiker 

Lokale stimuleringsmidler (kommunenivå) 

Ta I bruk ny teknologi ved utvikling av transportsystemer, eksempelvis “Monorails”, 
konsept med “Taxi på skinner” og “Folketransportpool” (overgang fra kollektiv til 
individuell) 
Sømløst billettsystem for kollektivtransport I Buskerud-Akershus-Oslo 

Elva som transportåre – utredes 

Veger/traseer i etasjer – sparer areal 

Flere felt på E18 mot Oslo 

Styrke kapasiteten på jernbanen mot Oslo 

Arbeidsplasser ut av Oslo 

Buskerudbyen kan bli for snever – Osloregion (jfr Stockholm/Gøteborg) – høringsutkast til 
NTP 
Knytte Buskerudbyen tettere til Osloregionen. Samarbeide med Asker, Bærum og Oslo. 

 

Øvre Eiker 

Program for utbygging av pendlerparkering bør fastlegges og som på en effektiv måte 
kobler opp innbyggere som bor utenfor tettstedene til offentlige transportmidler. En slik 
satsing kan også bidra til økt “kompiskjøring” som et viktig tiltak for redusert biltrafikk. 
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Lier 

Harmonisering av takstsystemer og elektroniske billettsystemer (øst- og vestover). 

Begrense bilkjøringen helt inn til skolene. 

Viktig at innbyggerne I Buskerudbyen spørres om hva de vil og at vi får med oss folk flest i 
dette arbeidet. 

 

Kongsberg 

2013: Gjennomføring av parkeringsstrategi som i 2012 blir utarbeidet og skal vedtas 
politisk. 
2013: Innfartsparkering fra nord 

2013: Holdningskampanjer 

Felles betalingsløsning Tog/buss i Buskerudbyen (Oslo) 

Næringsarealer. “Toppen”. Holdning til utvikling i området. 

Innfartsparkering / parkeringshus ved Kongsberg stasjon. Prosjektering og utbygging. 

Andre innspill til tiltak på veg nevnt over: I hvilken grad er firefeltsveg Drammen-
Kongsberg og midtdeler på E134 biltrafikkreduserende / kollektivfremmende. Skal det 
være prioritering av buss f eks? Skal Buskerudbyen finansiere store tiltak på 
hovedvegnettet, som i realiteten kun bygger opp under bilbruk, og ikke Buskerudbyens 
målsettinger. 

 


