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Hensikt 

Denne sammenstillingen er utarbeidet for å gi folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting et 

oversiktlig bilde over bakgrunn, behov, framdrift og finansieringsløsninger for Buskerudbypakke2 

(BBP2).  

Sammenstillingen skal være et foreløpig underlag for den politiske prosessen som skal gå fram til 

politiske behandling av forslag til tiltak i BBP2 inkl. forslag til finansiering og evt. prinsippvedtak om 

trafikantbetaling i april 2013.  

Bakgrunn/behov 

Buskerudbysamarbeidet ble etablert 1.1.2010 for å møte befolkningsveksten og tilhørende areal- og 

transportutfordringer i Buskerudbyen på et tidlig tidspunkt. De folkevalgte så i 2009 behov for en 

fornyet areal- og transportpolitikk og et stort og helhetlig samferdselsløft.  

Arbeidet med felles areal- og transportplan for Buskerudbyen tar utgangspunkt i en samlet 

befolkningsvekst i de 5 kommunene på nærmere 40 000 eller 25 prosent de nærmeste 10 årene.  

Beregninger viser en potensiell biltrafikkøkning på 28 prosent i samme tidsperiode. Dette 

understreker behovet for en fornyet areal- og transportpolitikk for å kunne ivareta både nasjonale, 

regionale og lokale mål. 

Forslag til felles areal- og transportplan har vært til høring og politisk forankring.  Arbeidet med 

samferdselstiltak i form av Buskerudbypakke2 har allerede startet opp.  

Forslag til mål for Buskerudbypakke2 – Ikke vedtatt 

Buskerudbypakke 2 skal være en serie investeringer i infrastruktur for syklende, kollektivtransport, 

jernbane, samt veier for til sammen xx milliarder kroner. Investeringene skal bidra til å skape et 

større arbeidsmarked og fremme sysselsetting og vekst. Samtidig skal de bidra til å bremse veksten i 

biltrafikken, transportens negative innvirkning på miljøet og redusere sårbarheten i veisystemet. 

Buskerudbypakke 2 skal inneholde midler til investeringer og drift rettet mot å nå følgende mål innen 

2023  

• doble andel reiser med kollektivtransport  

• doble andelen syklende 

• øke andelen gående 

• redusere bilandelen med minst 10 prosentpoeng 

 

Buskerudbypakke 2 vil dermed inneholde forslag til en rekke konkrete tiltak som skal bidra til å nå 

målene over. Et samlet forslag til Buskerudbypakke2 skal politisk behandles i kommunestyrer og 

fylkesting i april 2013. Forslaget skal også inneholde en plan for samlet finansiering av pakken.  

Politisk enighet i kommunestyrer og fylkesting er en forutsetning for forhandlinger med 

Samferdselsdepartementet om en endelig utforming av Buskerudbypakke2.  

Pakken iverksettes gjennom flere faser fra 2014, der fase 1 vil iverksettes uten trafikantbetaling. En 

eventuell trafikantbetaling vil først innføres i fase 2, på et senere tidspunkt.    
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Framdrift – trinnvis beslutningsprosess 

 

  

September
2012

•Revidert 
bruttoliste og 
rapport om 
trafikantbetaling 
legges fram for 
ATM-utvalget og 
ATM-rådet

•Det bes om at 
Mulighets-
studie for 
Buskerudby-
pakke2 får 
mandat til å 
konsentrere seg 
om bompenge-
ordning evt. med 
tids-
differensiering

•Drøfting av 
innhold og 
finansiering av 
BBP2 i ATM-
rådet. Utredning 
trafikantbetaling 

presenteres

Oktober –
desember 

2012

•Forankring, 
bearbeiding og 
videreforedling 
av lokalt/ 
regionalt forslag 
til BBP2

•Faglig 
utredningsarbeid 
med beskrivelse 
av av tiltak, 
kostnads-
overslag og 
effektvurdering

•Avgrensning av 
tiltak til 
tidshorisont 15 
år

Februar 
2013

•Drøfting av 
bearbeidet 
forslag til BBP2 
eventuelt justert 
i forhold til 
anbefalt konsept 
i KVU for BBP2 
og mulighets-
studie 
(finansierings-
utredning) i 
Buskerudby-
samarbeidets 
organer

•Diskusjon av 
forslag til pakke 
og innretning av 
prinsippvedtak 
trafikantbetaling 

Februar-
mars 2013

•Politisk drøfting i 
kommunestyrer 
og fylkesting

•Innarbeiding av 
innspill og 
endringer, nytt 
endelig forslag til 
innhold og 
finansiering 
behandles i ATM-
utvalget før 
oversendelse til 
kommunene og 
fylkeskommunen

Mars-april 
2013

• Politisk 

behandling av

lokalt/regionalt 
forslag til 
innhold i BBP2 
inkl. finansiering 
og  evt. 
prinsippvedtak 
om trafikant-
betaling.
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Prosess 

En endelig vedtatt Buskerudbypakke 2 forutsetter enighet mellom staten, fylkeskommunen og 

kommunene. Staten vil ta utgangspunkt i en gjennomført konseptvalgutredning (KVU BBP2) som 

forutsettes behandlet i regjeringen. Kommunenes og fylkeskommunens felles vedtak om forslag til 

Buskerudbypakke 2 inkl. finansiering i vil være grunnlag for forhandlinger med departementet. 

Dette innebærer følgende hovedprosess i forhold til enighet med staten: 

 

 

Status 

Arbeidet med Buskerudbypakke2 består av flere parallelle prosesser: 

• En lokal/regional politisk prosess om pakkens innhold 

• En statlig konseptvalgutredning (KVU BBP2)  (Ansvar: Statens vegvesen) 

• En mulighetsstudie som ser på ulike finansieringsløsninger. (Ansvar: Statens vegvesen) 

Lokal/regional prosess 

De politiske organene i Buskerudbykommunene og fylkeskommunen har utarbeidet en liste med 

ønsker for tiltak pakken skal inneholde, en «bruttoliste».  

Fristen for å melde inn ønsker til bruttolista var 12.september. En sammenstilling av bruttolista blir 

presentert på ATM-rådsmøtet 24. september. Et notat om revidert bruttoliste ble sendt ut 17.09. til 

ATM-rådet.  

. 
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Statlig prosess – Konseptvalgutredning (KVU) 

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet er Statens 

vegvesen godt i gang med å gjennomføre en 

konseptvalgutredning (KVU).  

KVUen vil legges ut på høring i desember 2012/januar 2013 

hvor anbefalt konsept inngår. 

Statlig prosess – Mulighetsstudie 

Statens Vegvesen har fått i oppdrag å gjennomføre en 

mulighetsstudie som utreder ulike finansieringsløsninger 

for Buskerudbypakke2.  

Mulighetsstudien skal utrede finansieringsmuligheter og 

handlingsrom for alternative konsepter for 

trafikantbetaling og skal være ferdig innen utgangen av 

januar 2013. 

Bypakker 

Helhetlige bypakker med tilhørende areal- og transportplan 

er det beste utgangspunktet for å oppnå en positiv 

utvikling av transportmønsteret i de større byområdene i 

Norge.  

En helhetlig bypakke i tråd med føringene i forslag til 

Nasjonal Transportplan 2014-2023 gir mulighet til å tenke 

langsiktig og å se tiltak rettet mot alle trafikantgrupper i 

sammenheng med hverandre.  

Ved å oppfylle krav som gis i NTP, noe Buskerudbyen 

allerede er godt i gang med, er det gode muligheter for 

statlig finansieringsbidrag til Buskerudbypakke 2.  

Innholdet i Buskerudbypakke2 forutsettes også å være i 

tråd med anbefalingene gitt i KVU BBP2 og Mulighetsstudie 

for Buskerudbypakke2. 

Innhold i Buskerudbypakke2 

Innholdet i en Buskerudbypakke2 skal bidra til å nå 

nasjonale og lokale/regionale mål i transportpolitikken. 

Innholdet i pakka skal være attraktivt for innbyggerne og 

næringslivet i Buskerudbyområdet og man skal være sikker 

på at pengene som investeres går til noe som er til gode for 

flest mulig. Forbedringene skal være merkbare og det skal 

bli mye lettere og bedre å bruke kollektivt og sykkel i tillegg 

til at det blir bedre framkommelighet på veiene.  

Mulihetsstudie for 

Buskerudbypakke 2 

Mulighetsstudien skal avklare 

inntektspotensiale ved ulike satser, 

trafikkregulerende virkning, samt 

avklare fordeler og ulemper for 

ulike trafikantgrupper. 

Mulighetsstudien utreder ulike 

konsepter for betalingssnitt, men 

tar ikke stilling til noe. 

Gjennomført mulighetsstudie er en 

nødvendig statlig utredning forut 

for evt. prinsippvedtak om 

trafikantbetaling og etterfølgende 

detaljert utredning om 

trafikantbetaling. 

Konseptvalgutredning 

(KVU) 

Konseptvalgutredning skal på et 

overordnet nivå avklare forholdet 

mellom tiltak for vegsystemet, 

kollektivtransporten, sykkel, 

gående, restriktive tiltak for 

biltrafikken, stimulerende tiltak for 

kollektivtransporten. Denne 

statlige utredningen skal munne ut 

i en anbefaling til 

Samferdselsdepartementet om 

videre planlegging og konsept for 

framtidig samferdselspakke. 
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Buskerudbypakke 2 vil bestå av tiltak innen fire hovedområder: 

• Vei 

• Buss (Både drift og infrastruktur) 

• Tog 

• Sykkel 

 

Eksempler på ønsker fra politikerne som 

fremgår av revidert brutoliste:  

• Minimum halvtimesfrekvens på toget 

mellom Drammen og Kongsberg 

(Kongsbergbanen) 

• Veiutbedringer, utvidelser og 

kapasitetsøkninger på ulike 

veistrekninger 

• Ny stasjonsstruktur med togstopp på 

Lierstranda og Gomsrud, og etter 

hvert ved Teknologiparken 

• Ti-minutters avganger med buss til 

alle bydeler i Drammen 

• Flere og bedre innfartsparkeringer 

• Bedre busstilbud for pendlere til 

Kongsberg næringspark/pendlerbuss 

• Bedre og tryggere sykkelparkeringer 

og mer sammenhengende 

sykkelveinett 

• Stasjonsopprustning i Mjøndalen og 

Hokksund 

 

  

Suksessfaktorer for bypakker 

• Satsingen er helhetlig og langsiktig 

• Staten er tungt med i spleiselaget 

• Det er lagt opp til konkurransedyktig 

kollektivtransport i forkant 

• Det er tydelig og synlig hva pengene 

går til 

• Effektene er synlige – 

trafikantbetalingen er et virkemiddel 

for å oppnå noe positivt 

• Plasseringen av bomsnitt oppleves som 

rettferdig 

• Systemet er teknisk velfungerende 

• Det er bred politisk enighet om 

gjennomføringen 

• Innbyggerne er velinformerte i forkant 

av innføringen 

Kilde: Urbanet Analyse/Asplan Viak 
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Finansiering 

Mulige bidrag til finansiering 

– Statlige midler (Belønningsmidler, midler til jernbane og vei, bypakkeordning etc.)  

– Fylkeskommunale midler (fylkesveier, drift av kollektivtransport etc.) 

– Kommunale midler (f.eks. parkeringsinntekter, midler til vei etc.) 

– Bidrag fra større utbyggere  

– Trafikantbetaling 

 

Per i dag vet vi ikke de eksakte rammene for Buskerudbypakke 2, men skal det monne, er det snakk 

om investeringer i milliardklassen. I andre byer og byområder i Norge er slike pakker finansiert 

gjennom et spleiselag mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale midler og innbyggerne 

gjennom trafikantbetaling. 

  

Buskerudbykommunene er relativt forskjellige når det gjelder innbyggertall, 

transportmiddelfordeling, reisemønster, trengsel på vegnettet og lokal forurensning. Samtidig er 

deltakelse fra alle de fem kommunene en viktig forutsetning for å få et velfungerende, regionalt 

transportsystem i framtiden. Ved et eventuelt valg av trafikantbetalingsløsning er det viktig at 

løsningen oppleves som mest mulig rettferdig og rimelig for alle parter, både når det gjelder 

fordelingen av ansvar, inntekter og virkemiddelbruk. 

Statlige midler 

Det finnes flere statlige finansieringskilder til de ulike tiltakene. Blant annet er det en egen pott til 

bypakker i forslaget til Nasjonal Transportplan.  

 

 

 

Rammeforutsetningene for avtaler om bypakkeordninger er som følger: 

 

 

 

 

 

 

Buskerudbysamarbeidet har kommet langt i å gjennomføre de tre første punktene, og står nå foran 

avklaringen på det siste punktet, om brukerbetaling og lokal/fylkeskommunal finansiering.  

 For å bidra til en miljøvennlig utvikling av byene gjennom samordnede bypakker foreslår 

transportetatene å avsette om lag 13 mrd. kr programområdemidler i vegsektoren til å styrke 

satsingen på miljøvennlig transportløsninger innenfor byområdene hvis rammen økes med 45 prosent. 

(NTP, kap. 5.6) 

• KVU/KS1 skal være gjennomført og regjeringens føringer fulgt opp. 

• Lokalt vedtatte mål for pakken skal være konsistente med de nasjonale målene og regjeringens 

føringer fra KS1-behandlingen. 

• Regionale og lokale arealplaner skal være samordnet med planer for utviklingen av 

transportsystemet og bygge opp under kollektivtrafikk, gåing og sykling. 

• Brukerbetaling og finansiering av pakken skal være avklart. 

  

I forhandlinger om bypakker vil transportetatene også legge stor vekt på at lokale myndigheter bidrar 

til å utvikle et godt kollektivtrafikktilbud, legger godt til rette for gående og syklende, samt 

gjennomfører restriktive tiltak rettet mot privatbiltrafikken i byen. (NTP, kap. 3.1.5) 
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Utredning av ulike former for trafikantbetaling 

Køprising 

Køprising skal, i følge lovverket, være trafikkregulering med sikte på å redusere lokale kø- og 

miljøproblemer, og ikke etableres for å finansiere veg-/kollektivutbygging eller drift av 

kollektivtrafikken.  

Bompenger 

Formålet med bompenger er å bidra til finansiering av vegprosjekter og annen infrastruktur i 

tilknytning til – eller som et alternativ til ‒ vegutbygging. Dette kan være tiltak for 

kollektivtransport, syklende eller gående.  

Bompenger kan også ha tidsdifferensiering i rushtiden – og således være trafikkregulerende 

Lokal drivstoffavgift 

Drivstoffavgift er et alternativ til bompenger. Lokal drivstoffavgift har relativt lave 

driftskostnader, samtidig som det er et stort inntektspotensial ved denne formen for avgift. 

Samtidig har lokal drivstoffavgift en betydelig utfordring når det gjelder lekkasje av 

drivstoffkjøp til omliggende kommuner. Det er grunn til å anta at det vil bli stor 

drivstofflekkasje i Buskerudbykommunene, som har korte reiseavstander til andre 

kommuner i samme fylke og til nabofylker. 

Inntekter fra parkeringsavgift 

Selv om p-avgiftene er en relativt beskjeden inntektskilde i en omfattende bypakke, bør en 

likevel vurdere om deler parkeringsavgiftene i Drammen og Kongsberg skal være en del av 

bypakkefinansieringen. En slik øremerking vil kunne øke aksepten for parkeringsavgifter, 

fordi bilistene føler at de får noe konkret tilbake for pengene de bruker på å parkere. 

Transportskatt og Eiendomsskatt 

Transportskatt er en form for skattelegging av innbyggere eller bedrifter som er øremerket 

transportformål. Denne formen for skattelegging krever en nasjonal lovendring og 

beslutningsprosesser som vil ta lang tid.  

Det er mulig å øremerke kommunal eiendomsskatt til transportformål, men det er vanskelig 

å utforme denne type skatt slik at den oppfattes rettferdig og dekker et hensiktsmessig 

avgrenset område.    

 

 

 

 


