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Kommuneplanens samfunnsdel
Vedtatt av kommunestyret 13.12.2021
• Visjon: et godt sted å leve
• Hovedmål der samferdsel spiller en vesentlig rolle

• Drammen skal bli Norges grønneste kommune – et sirkulært og klimarobust
lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig
• Gode tjenester og aktiviteter hele livet
• Drammen er et næringssentrum
• Det foretrukne regionsenteret nasjonalt

• Noen av strategiene fra samfunnsdelen for å oppnå dette som involverer
samferdsel:

• Gode og trygge samferdselsløsninger, trygge skoleveier, tilgjengelighet og nærhet til
aktivitetstilbud
• Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport og ikke økt privatbiltransport
• Fortetter arealene i sentrumsområdene, langs kollektivårer og ved knutepunkter

Samferdsel i kommuneplanens samfunnsdel
Vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Overordnede arealpolitiske strategier og prinsipper innenfor bolig og
boligutbygging (utdrag):
• Målsetting om fortetting av boligbyggingen i sentrumsområder og langs
kollektivtraseer
• Unngå større utbygginger i områder uten etablert infrastruktur
• Sikre lokal variert boligsammensetning.
• Legge til rette for boligbygging som sikrer sosial bærekraft i boområder og
nærmiljøer

Samferdsel i Klimastrategi 1.0
Vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Mobilitetspyramiden
• Arealpolitikken styrer
transportbehovet
• Den mest miljøvennlige
reisen er den du ikke
trenger å gjøre
• Aktiv transport er bra for
både miljø og helse
• Kollektive løsninger må
prioriteres foran privatbil

Drammen kommune har planer og
strategier for et helhetlig
transportsystem

Areal- og transportplan for Buskerudbyen
• Har vært styrende for
arealpolitikken i Buskerudbyen
siden den ble vedtatt i 2013
• Stemmer godt overens med
senterstrukturen vedtatt i
arbeidet med ny
kommuneplanens arealdel
• Gir et godt grunnlag for et
effektivt og miljøvennlig
transportsystem

Overordnet veisystem i Drammen
kommune for biltrafikk
• Riksveiene
(europaveiene)
betjener
gjennomgangstrafikk og
trafikk inn/ut
• Større
fylkesveier er
viktige for
trafikken
internt i
kommunen og
inn/ut
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Riksvei/europavei
Viktig fylkesvei
Vei som er vedtatt, men ikke bygget

Overordnet system for biltrafikk –
vegpakke Drammen
2. En sentrumsring for å
lede lokal/ regional trafikk
utenom sentrumskjernen

3. Tilknytning mellom
sentrumsringen og det
overordnede vegnettet
1. Et kapasitetssterkt
overordnet vegnett for
gjennomgangstrafikken
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Trafikktall
Angitt i gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn (ÅDT). Tallene
gjelder for 2021 dersom ikke annet er angitt. NB! Merk at
koronapandemien påvirket trafikktallene for 2021 noe.
Noen steder er det telt for en kortere periode og beregnet ÅDT.
Disse er merket «usikker» fordi grunnlaget ikke er like godt som for
øvrige tall.

Fv. 319 (Knem)
3 000 (2014)

Drammen skaper størsteparten av trafikken
Statens vegvesens trafikkstrømundersøkelse basert på veikantintervju for
Buskerudbyen i 2015

Tall for byområdet Lier - Hokksund

Eksempel på trafikkfordeling fra snitt inne i
Drammen kommuen

Undersøkelsene
viser at det er
et stort
potensial for å
finne andre
transportformer
enn bil
Fordeling av trafikkstrømmen ved Herstrøm

Fordeling av trafikkstrømmen ved Pukerud

Sykkelplanen
• Sykkelplan 2021 -2031 ble vedtatt av
kommunestyret 28.09.2021
• Vedtatt sykkelplan
• Sendes ut på høring sammen med arealdelen
• Hjemles i kommuneplanens arealdel, og får
dermed en formelt sterkere posisjon

Et helhetlig
sykkelveinett i
sykkelplanen
• Sykkelplanen angir hva
som bør bygges, men ikke
når (avhenger av økonomi)
• Viktig å ivareta
sykkeltraseene i
forbindelse med annen
utbygging (ikke bygge dem
igjen, evt. stille
rekkefølgekrav til
sykkelløsninger)

Busstilbud
• «Spesialutgave» mens Bybrua er stengt
• Utvikles kontinuerlig av Brakar
• Ny struktur fra 2025

Kollektivutredning vedtatt av tidligere Drammen kommune i 2013
Hovedtraseer og knutepunkt
•Gode byttepunkter
•Traseer med prioritet for kollektivtrafikk
•Optimal holdeplassavstand

2016

2026

2036

Har ligget til grunn for innspill til Brakar/Viken og Jernbanedirektoratet
for kollektivtilbudet

Jernbane

16

Hvor bør man prioritere utbygging i et
samferdselsperspektiv

Transportanalyse
• Asplan Viak har utført transportanalyser for kommunen som grunnlag for
kommuneplanens arealdel
• Arealpolitikken er et svært sterkt virkemiddel, men veldig langsomt.
• Grunnen til det er at de fleste boligene som vil finnes i Drammen i for eksempel 2040,
allerede er bygget i dag.
• Arealpolitikken som besluttes nå, får bare virkning for de nye boligene

• Dagens befolkningstall i Drammen (4. kvartal 2021) er 102 302
• Statistisk sentralbyrås prognoser tilsier 106 535 innbyggere i 2030 (4 %
økning fra i dag) og 115 099 innbyggere i 2050 (12,5 % økning fra i dag)
• Kommunen har ambisjon om en større befolkningsvekst

Transportanalyse
• For å illustrere virkningen av arealpolitikken, er det laget et scenario der
befolkningsmengden i Drammen i 2040 har økt med ca. 25 % til 125 000.
• SSBs prognoser tilsier at denne befolkningsmengden ikke oppnås i 2040, men før eller
siden vil den sannsynligvis nås.
• Poenget med analysen er å vise hvordan ulik arealpolitikk slår ut på transportarbeidet

• Det er analysert virkninger av å bosette 25 000 nye innbyggere ut fra to ulike
prinsipper:
• Fortettet utbygging i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og andre overordnede
føringer: Alle 25 000 nye innbyggere lokalisert i «sentrumsområder»/sentralt
beliggende områder
• Blandet utbygging: 14 000 nye innbyggere plassert i «sentrumsområder»/sentralt og
11 000 nye innbyggere plassert mer spredt/utenfor de sentrale områdene

Transportanalyse
Trafikkarbeid: antall kjørte kilometer
med bil i løpet av en tidsperiode
Figuren viser trafikkarbeid (i antall
1000 km/dag) i de analyserte
områdene i dag og i de to scenariene
i 2040
Funn:
• Økt befolkning gir økt
transportarbeid i begge scenarier
• Blandet/mer spredt utbygging gir
større økning i transportarbeidet
enn fortettet utbygging

Transportanalyse
Trafikkarbeid (antall
kjørte km med bil) per
bosatte i ulike områder
Trekk ved områdene som
kommer dårligst ut:
• Få/ingen lokale tilbud
• Må kjøre bil «til alt»
• Langt å kjøre «til alt»
NB! Kun reiser ut fra bolig er
inkludert. Tar man også med
hjemreise, dobles trafikkarbeidet

Anbefalte utbyggingsområder i
transportanalysen ut fra
trafikkarbeid
I første omgang anbefales:
• Drammen sentrum
• Gulskogen/Åssiden
I andre omgang anbefales:
• Mjøndalen
• Solbergelva
• Fjell/Gjerpenkollen
• Rundtom/Tangen/Glassverket

Hvor bør det bygges mest ut fra kollektivtilbudet
(Buss, tog)
• Kategori A:
• Drammen sentrum
• Gulskogen/Åssiden
• Kategori B
• Fjell/Gjerpenkollen
• Mjøndalen
• Solbergelva
• Rundtom/Tangen/Glassverket
• Sentralt på Konnerud
• Kategori C:
• Konnerud forøvrig
• På sikt Knive

Hvordan styre utbygging som har behov for nye
samferdselstiltak
Arealplanlegging i et samferdselsperspektiv må ha en lang tidshorisont (min. 20-30 år)
Ulike prinsipper kan benyttes, slik som:
1. Rekkefølgekrav som krever ny samferdselstiltak før utbygging, to varianter:
a) Ingen utbygging før ny vei eller deler av vei er på plass. Eksempel: Kikkut terrasse, Åsen
b) Tillater begrenset utbygging med dagens vei (evt. med mindre tiltak på denne), mens full
utbygging avhenger av ny vei. Eksempler: Sundland, Nøsted/Glassverket, Knive/Lolland

2. Tillate litt utbygging hvert år i påvente av ny hovedvei. Eksempel: Konnerudkvoten
3. Bygge ut uten ny hovedvei, i stedet satse på å endre transportvaner slik at
biltrafikkbelastningen ikke blir så stor. Eksempel: Konnerud sentrum
4. Fjerne arealene fra arealdelen (anbefales ikke hvis samferdselstiltak er eneste
begrunnelse)

Rekkefølgekrav i kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel i de tre tidligere kommunene følger alle samme
prinsipp:
• Overordnede generelle rekkefølgekrav som gjelder alle utbygginger
• Disse dreier seg om at veier/gater, parkering, vann og avløp m.m. må være på plass
før utbygging kan tillates

• Krav til noen enkeltområder
• Mer spesifikke krav, f.eks. om bestemte veitilknytninger eller begrensninger på
utbyggingen (inkl. Konnerudkvoten)

Rekkefølgekrav i kommuneplanens arealdel
• Generelt ryddig at kommuneplanens arealdel gir de overordnede
rekkefølgekravene, mens bestemmelser knyttet til enkeltområder detaljeres i
reguleringsplanen for hvert område
• Der eldre reguleringsplaner mangler rekkefølgekrav som er ønskelige i dag,
kan det være en løsning å legge rekkefølgekravene i kommuneplanens
arealdel

Parkering
• Krav til antall parkeringsplasser ved nybygging er noe ulike i de tre tidligere
kommunene. Nå blir det like krav i hele kommunen
• Foreslått prinsipp med tre soner:
• Sone 1: Sentrum og sentrumsnære områder i gang- og sykkelavstand fra sentrum eller
jernbanestasjon, som Mjøndalen sentrum, området ved Gulskogen stasjon, Drammen
sentrum, Brakerøya.
• Sone 2: Områder som ligger noe lengre fra sentrum eller jernbanestasjonene, men
fortsatt i sykkelavstand, evt. i områder med god kollektivdekning uten tog. Eksempler
kan være områder nær Mjøndalen og Drammen sentrum, Konnerud sentrum og
Svelvik sentrum.
• Sone 3: Resten av kommunen.

• Færrest parkeringsplasser i sone 1, flest i sone 3

Parkering
• Avgiftsparkering foreslås videreført der det finnes i dag, dvs. i hovedsak i og
nær Drammen sentrum
• Foreslår ikke nye områder med avgiftsparkering

