
Status byvekstavtale
Formannskapet i Drammen,                         
30. november 2021



Lokalt 
forhandlings-
grunnlag klart:
• Er et forslag til grunnlag for 

forhandlinger – ikke en 

ferdigforhandlet 

byvekstavtale

• Skal opp i ATM-utvalget       

2. desember

• Behandles i 

kommunestyrene og 

fylkeskommunen på nyåret



• Buskerudbyen har nådd 

nullvekstmålet for personbiltrafikken   

fra 2016 - 2019

• Nye beregninger fra TØI og 

Asplan Viak: Mulig for Buskerudbyen   

å nå nullvekst også fremover uten 

bompenger

• Nullvekstmålet er et krav for å få 

byvekstavtale

Buskerudbyen
når nullvekstmålet 



Hvorfor byvekstavtale:

• Buskerudbyen trenger mer forutsigbarhet – som er særlig viktig for 

busstilbudet

• Større økonomiske muskler nødvendig. Med flere innbyggere 

kommer biltrafikken til å vokse uten nye tiltak. 

• Løser ikke alle utfordringer, men vil være et bra grunnlag for 

videre bærekraftig byutvikling 

• Belønningsmidler skal fases inn i byvekstavtaler



• Det nye sykehuset og helseparken på 

Brakerøya

• Utbyggingen av Drammen 

stasjon/dobbeltspor til Vestfold

• Fjordbyen Lier-Drammen og Sundland

• Teknologimiljøet på Kongsberg 

som utvikler nye løsninger

• Utviklingsprosjekt i alle kommunene

• Felles bo- og arbeidsregion med mye 

pendling internt og mot Oslo

Mye på 
gang som krever 
innsats over 
kommunegrensene:



• SD gjentok lovnaden om at bompenger 

ikke er et krav for å få byvekstavtale. 

Men nullvekstmålet må nås

• Først og fremst en åpen og konstruktiv 

dialog, som partene er enige om å 

fortsette 

• Buskerudbyens beskjed: Klare for 

forhandlinger etter lokalpolitisk 

behandling

Møte med ministeren 
12. november:



• Gjennomgang av Buskerudbyens 
beregninger og forslag til tiltak

• Tilbakemelding: 

- Det har vært jobbet godt lokalt 
med et bra grunnlag

- Ønske om videre kvalitetssikring 
i nært samarbeid med 
Buskerudbyen

Vegdirektoratet 

positive i møter



• Ambisjonen er å bidra til 
klimavennlige byer og 
tettsteder som er gode 
å leve og jobbe i

• Byvekstavtale avgjørende 
for at kommunene, 
fylkeskommunen og staten 
skal nå felles mål også 
fremover

Vi vil det samme:



• Kommunestyrene og 

fylkestinget har vedtatt å 

utrede et lokalt forhandlings-

grunnlag uten bompenger

• I mandatet står det at  “Større 

vegprosjekter som krever 

bompengefinansiering ikke 

vil inngå i denne 
utredningen”

Felles vedtak i 
kommunene og 
Viken:



• Faggrupper i kommunene og 

Viken har jobbet frem 

tiltakene, prioritert ut fra 

måloppnåelse

• Alle parter har vært involvert 

og gitt nyttige innspill 

underveis i prosessen

• Anerkjente fagmiljøer har 

utført beregningene basert på 

statens tall og modeller

Veien frem:



Hovedgrep:

• Prioriterer i tråd med statens firetrinnsmetodikk: Målene skal 

nås med så enkle og billige tiltak som mulig

• Ingen veiprosjekt som vil føre til økt bilbruk inngår



Hovedgrep:
• Utnytte infrastrukturen vi allerede 

har bedre og smartere

• Gjøre mer av det vi vet virker: 

Areal, parkering, buss, sykkel og 

gange

• Ta initiativ til samarbeid med 

næringslivet og offentlige aktører

• Teste ut ny teknologi og smart 

mobilitet



Ved å få flere til å gå, sykle og kjøre 

kollektivt, blir det bedre fremkommelighet for 

næringslivet og andre som må bruke bil





• Aktiv parkeringspolitikk

• Arealutvikling i tråd med felles areal- og 
transportplan

• Prioritering av kollektivtransport

• Prioritering av sykkel og gange 

• Redusert hastighet i sentrumsområdene

• Fravær av veiprosjekter som ville gitt mer 
veikapasitet 

Tiltak som endrer 
konkurransen:



• 1. Statlige midler

• 2. Lokale midler

• Buskerudbyen går for 50/50            
– og vil matche staten

• Ambisjon fra 2023 til 2033:

2,5 mrd. statlige midler

= Tiltak for totalt 5 mrd. kroner

Todelt 
finansiering:



• Kommunenes økonomiplaner 

inneholder en rekke tiltak som 

bygger opp under nullvekstmålet

• For perioden 2026-2033 bidrar 

kommunene med egenfinansiering 

fordelt på innbyggertall

• Viken vil forplikte seg til en 

egeninnsats på 38 mill. kr per år.

Tar utgangspunkt i  
økonomiplanene:



Egenandel går til tiltak i 
egen kommune:

• Den lokale egenandelen vil gå til prosjekter som bygger 

opp under nullvekstmålet i egen kommune



Felles for alle kommunene:

• Bedre samordnet buss- og togtilbud

• By- og tettstedsutvikling som reduserer bilavhengigheten

• Redusert klimautslipp og støy

• Mobilitetspunkt og elbysykler

• Tryggere og mer attraktivt å sykle og gå



• Tiltak som gjør bussen mindre 

forsinket

• Flere trygge sykkelparkeringer

• Høyfrekvent bussrute Mjøndalen -

nytt sykehus

• Bedre gang- og sykkelforbindelser til 

Brakerøya og nytt sykehus, 

Drammen sentrum og Mjøndalen 

prioriteres 

• Tiltak for gående og syklende også i 

Svelvik

Drammen:



• 3 infrastrukturtiltak for sykkel og 

gange med høyest måloppnåelse:

- Ny gang- og sykkelbru over 

Strømsøløpet, med forlengelse 

langs Telthusgata

- Konnerudgata fra jernbanen, samt 

manglende lenke nærmere 

Konnerud

- Havnegata fra Rundtom til Åskollen

Drammen:



10 
eksempler 
på andre 
foreslåtte
tiltak det     
er verdt å 
merke seg:



1. Høyfrekvent 
bussrute til det nye 
sykehuset



2. Mobilitetspunkt



3. Ny 
mobilitets-
plattform 
skal gi 
enklere 
hverdags-
logistikk



4. Grønn 
hale for 
syklister



5. Smarte 
parkeringsplasser



6. Testprosjekt med 

autonom helårsdrift av 

gang- og sykkelveier



7. Fortsatt støtte      
til utvikling av 
autonome kjøretøy



8. Brøyte-
app for 
syklister



9. Ønske om 
samarbeid med 
næringsliv om 
hjemmekontor, 
kontorfelleskap 
og mindre 
reising



10. 
Motivasjons-
kampanjer og 
belønning



• Buskerudbyen har nådd 

nullvekstmålet de siste 

årene gjennom satsing  

på felles areal- og 

transportplan, 

knutepunktsutvikling, 

buss, sykkel og gange

Målrettet satsing        
gir resultater 



Buskerudbyen 

har nådd 

nullvekstmålet 

til nå:

Byindeksen 2016-2019: 

-0,1 prosent






