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Hva er byområdenes areal- og 

transportutfordringer - i stort ?  

• Fornyelse av arealpolitikken – veksten må 

prioriteres i kollektivknutepunktene. 

• Prioritering av bussen - mer 

konkurransedyktig i forhold til bilen. 

• Mer penger til drift av buss – økt busstilbud. 

• Bred politisk oppslutning om styrking av 

kollektivtrafikken kombinert med 

biltrafikkreduserende tiltak. 



Belønningsordningen – muligheter 

og forpliktelser for byområdene: 

• Stiller krav til innovasjon og fornyelse av 

areal- og transportpolitikken 

• Bidrar til forpliktende og nye former for 

samarbeid. 

• Muliggjør ny og felles kunnskap – viktig for 

nye løsninger og dempe konflikter 

• Gir synlige resultater på kort sikt 

• Ikke tilstrekkelig virkemiddel – kombinasjon 

med ”nye” bypakker er nødvendig 

 

 



Buskerudbyen 
- forpliktende og avtalebasert 

samarbeid 

- 10 partnere; 5 kommuner,   

f.kommunen, 4 statsetater 

 

 

 

• Kraftig vekst i området  

• 220.000 innbyggere i 2040 

(+ 43%) 

• MEN UTEN LOKAL 

FORNYET AREAL- OG 

TRANSPORTPOLITIKK: 

• Veksten gir stor økning i 

biltrafikken  (47 % i 2040) 

• Ingen nasjonal prioritering av 

helhetlig bypakke 

 



Buskerudbysamarbeidets oppgaver – 
felles kunnskap, plan og tiltak 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Buskerudbypakke 1 (2010 – 2013): 280 mill.kr. 

• Følge opp politiske forpliktelser overfor SD 

• Belønningsmidler til samferdselstiltak som gir ønsket effekt 

2. Felles areal- og transportplan 2013 - 2023: 

• Etablere konsensus om morgendagens areal- og transport-

strategier på tvers av forvaltningsnivåer og administrative grenser 

• Mer helhetlige løsninger og økt gjennomføringskraft 

3. Buskerudbypakke 2 fra 2014 ; xx milliarder kroner 

• Tilfredsstille nasjonale forutsetninger for å kunne få etablert en ny 

samferdselspakke / bypakke for Buskerudbyen i tråd med krav i 

Nasjonal transportplan 

• Sikre fullfinansiering og utvikling av helhetlig, miljøvennlig og 

effektivt transportsystem 

 



Eksemplet på resultater. Biltrafikkutvikling 

til/fra Konnerud bydel i Drammen. 

• Fakta: Biltrafikken i Konnerudbakkene har 

hatt stabil trafikk i perioden 2009-2011 for så 

å få et fall (1,45%) siste år 2011-2012. 

Nedgangen totalt sett i perioden 2009-2012 

er 1,2%. 

• Tiltak: Økt busstilbud (10 minutters rute) 

kombinert med parkeringstiltak 

(boligsoneparkering og beboerparkering) 



Flerkjernet byutvikling- 

areal og transport – hånd i hånd 



Nye transportmål i  politisk vedtatt AT-plan 

med bypakke som handlingsplan 

• Bidra til at trafikkveksten i persontrafikken skal tas av 

 kollektivtrafikk, sykling og gange. 

• Realistiske mål for transport fram mot 2023: 

– Dobling i andel kollektivreisende 

– Dobling i andel syklende 

– Reduksjon i bilandel med 

minst 10% poeng(bilfører + passasjer) 

– Flere går 

– Bedre folkehelse 
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Belønningsordningens rolle 

• Så langt 

– Sentralt for stimulering av politiske 

utviklingsprosesser - gjennomføringskraft og 

”trøkk”. 

– Gir synlige resultater på kort sikt –   

• Framover 

– Bør være langsiktige avtaler (8-10 år) - Legge 

grunnlag for ”nye” bypakker og suplere. 

• Forpliktende ”Nye” bypakker nødvendig. 

–  trafikantbetaling og statlige bidrag. Fornyet areal- 

og byutviklingspolitikk  bør forutsettes. 

Forutsigbarhet og forpliktelser 

 



På samme lag for fremtiden. 
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