
Status Buskerudbyen
Formannskapet i Drammen 30. august 2022



Hensikt med orienteringen

• Informere om ny belønningsavtale, og videre prosess 

for å komme i gang med forhandlinger om 

byvekstavtale med staten

• ATM-utvalget behandlet sakene 16. juni



• Sterkere innsats må til for å nå målene 

om bærekraftige, lett tilgjengelige byer 

og tettsteder i årene framover

• Viktig finansieringskilde for å kunne 

videreutvikle Buskerudbyens felles 

transportsystem

Hvorfor er det viktig     
å få på plass en 
byvekstavtale?



•Det nye sykehuset og 
helseparken 

• InterCity-utbyggingen 

• Fjordbyen Lier-Drammen 

•Behovet for to tog i timen til 
Hokksund og Kongsberg

•Små og store 
utviklingsprosjekter i alle 
kommuner

Mye på 
gang som krever 
innsats over 
kommunegrensene



• Ikke aktuelt å starte forhandlinger nå:

- Behov for å se mer på den varige effekten av 

hjemmekontor, digitale møter og lokale 

kontorfellesskap

- Den økonomiske situasjonen i 2023-budsjettet 

• Åpner for byvekstavtale senere 

Signaler fra 
Samferdselsdepartementet



• SD «merker seg at Buskerudbyen ikke har fulgt 

oppfordringen om å utrede minst ett alternativt med 

bomfinansiert bypakke»

• Statsråden har i møte med ordførerne sagt at bommer 

ikke er et krav for å få byvekstavtale

Signaler fra 
Samferdselsdepartementet



• Porteføljen av tiltak i forhandlingsgrunnlaget er 

tidsriktig med tanke på økonomi og bærekraft

• Det er fortsatt planer og utbygginger som må stå på 

vent

• Men tiltakene i forhandlingsgrunnlaget bringer oss et 

langt steg i riktig retning

Nøkternt, klimavennlig og 
nytenkende



Hovedgrep:

• Buskerudbyens fortrinn skal utnyttes bedre. 

Jernbanen skal styrkes som ryggrad i 

kollektivtilbudet



• Ingen store, kapasitetsøkende veiprosjekt

• Dagens infrastruktur skal brukes smartere

• Matcher staten 50/50 gjennom prioriteringer 

i egne budsjett

• Bærebjelken blir fortsatt knutepunktutvikling, 

buss, sykkel, gange og parkeringstiltak

Mer av det vi vet virker:



• Buskerudbyen har nådd 

nullvekstmålet for personbiltrafikken 

gjennom mange år

• Mulig for Buskerudbyen å nå

nullvekst også fremover uten

bompenger med tiltakene vi nå

foreslår

Vi når nullvekstmålet 



Veien videre:

• Sikre at vi jobber best mulig lokalt for å komme til forhandlingsbordet –

administrativt og politisk 

• Større fokus på tiltak som gir rask, større synlig verdi for innbyggerne

• Konkretisere tiltak og pilotprosjekt i tråd med forhandlingsgrunnlaget

• Vurdere supplerende analyser



Ny belønningsavtale 
for Buskerudbyen

• 340 millioner kroner i belønningsmidler for 2022-2025.          
I tillegg: 85,2 millioner kroner til billigere bussbilletter

• Kravet er at nullvekstmålet for personbiltrafikken nås. 
Buskerudbyen har klart å nå nullvekstmålet gjennom mange 
år

• Avtalen kan erstattes av en byvekstavtale i samme periode



• Fordeles på gang-, sykkel- og 

kollektivtiltak i alle fire kommuner 

• Forsterket rutetilbud i hele 

Buskerudbyen, inkl 7-10 min avganger 

på de mest brukte rutene i rush

• Enkeltbillett i sone 1 koster 25 kroner –

blant landets billigste

Belønningsmidlene 
sikrer et bedre 
mobilitetstilbud



Arbeidet med handlingsprogram 
for 2023 - 2025 i gang

• Synliggjøring av lokal ressursbruk

• Bedre samordning mellom lokale budsjettprosesser og prioriteringen 
av belønningsmidler

• Alle partnerne er involvert

• Politisk forankring viktig




