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Buskerud fylkeskommunes uttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan
2014-23

Fylkestinget vedtok i møte den 14.6.2012 sak 55/2012 følgende uttalelse til forslag til Nasjonal
Transportplan 2014-23:

1. Vegprosjekter i Buskerud

Opprusting av vegnettet og vegutbygging går for langsomt. Det må på plass mer effektive plan- og
beslutningsprosesser. Fylkestinget vil oppfordre staten til å ta i bruk alternative organiseringer og
finansiering av infrastruktur.

Det kan være prosjektfinansiering, flerårige budsjettering, selskapsorganisering i Jernbaneverket
og Statens vegvesen og OPS finansiering. Det vil gi hurtigere framdrift og mer effektiv
infrastrukturutbygging. Det vises til at utbygging av flyplasser finansieres uavhengig av
prioriteringer i NTP samt erfaringene med utbyggingen av Flytoget.

Rammene til å ta igjen forfallet på riksvegene må økes betydelig for å nå målsettingen om at dette skal tas
igjen på 15 år. Det er totalt uakseptabelt å kutte i prosjekter som er prioritert i NTP 2010-2019.

Buskerud fylkeskommune opprettholder prioriteringen fra forrige NTP-periode med følgende tiltak:
E 134 Damåsen —Sa renda i Kongsberg. Det forventes at prosjektet prioriteres svært høyt og at
prioriteringen i gjeldende NTP følges opp slik at prosjektet bygges i perioden 2013-15.
RV 23 Da slett —Linnes: Prosjektet må bygges i perioden 2014-17 og åpnes senest samtidig med ny
Oslofjordtunnel.
E 16 B'ørum —Elønefoss.
Buskerud fylkeskommune forventer at utbygging av strekningen Bjørum —Hønefoss kan skje
kontinuerlig.

Bjørum —Skaret prioriteres i inneværende NTP og gjennomføres i perioden 2014-17.
E 16 Skaret —Hønefoss. Planprosessen må videreføres i høyt tempo med statlige midler og
gjøres uavhengig av planprosessen for Ringeriksbanen.

RV 35: Planleggingen av strekningen Hokksund —Åmot inkl, løsning for Fv. 287 i Åmot må
videreføres umiddelbart slik at utbygging kan starte opp i perioden 2018-23.
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Fylkestinget prioriterer følgende nye tiltak i perioden 2014-23:

Rv 23 Linnes —E 18: Buskerud fylkeskommune krever at staten setter av midler til planlegging av
prosjektet i første del av planperioden slik at prosjektet kan gjennomføres som videreføring av
Dagslett Linnes som bompengeprosjekt gjennomføres senest ihht 2018-23.
E 134N Strømsøåstunnel: Buskerud fylkeskommune legger til grunn at Staten tar det fulle
økonomiske ansvaret for å oppfylle tunnelforskriften. Kobling av dette tiltaket mot andre
vegprosjekter i området må gjøres på bakgrunn av arbeidet med KVU for Buskerudbyen,
Buskerudbypakke 2 og vurderes helhetlig i Buskerudbysammenheng.
Rv7 Hardan ervidda. Arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) må startes opp snarest.

Rv7 Ør envika —Gol: Som en videreføring av prosjektet Sokna —Orgenvika vil det være naturlig å få
vurdert ulike typer prosjektfinansiering for strekningen RV 7 Ørgenvika Gol-

2. Bytrafikk

Buskerudbyen.
Buskerud fylkeskommune slutter seg til uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet av 23.4.2012 som følger
som vedlegg til saken. Buskerudbyområdet har store utfordringer knyttet til befolkningsvekst, økt
trafikk, forurensing og arealknapphet. Kommunene og fylkeskommunen har derfor inngått
forpliktende avtale om å utforme en politikk som skal møte disse utfordringene. Det er svært viktig at
Staten støtter opp om dette arbeidet i kommende planperiode.

Rin eriksre ionen
har stort potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil kunne bidra til å avlaste presset
på Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger. Også lokalt er det store trafikk- og
miljøutfordringer som vil bli tatt med i arbeidet med en Ringerikspakke for samferdsel. Det er svært
viktig at Staten støtter opp om dette arbeidet i kommende planperiode.

3. Jernbane i Buskerud

Hø hasti hetsutrednin en.
Buskerud fylkeskommune støtter høyhastighetsutredningens anbefaling om å benytte IC-strekningene
på Østlandet.

Buskerud fylkeskommune anbefaler at alternativ B med forsert utbygging på eksisterende trasé legges
til grunn for videre utvikling av Bergensbanen. For å få redusert reisetiden mellom Oslo og Bergen til
4 timer og 15min må investeringene i utbedringer og lange kryssingsspor på eksisterende
Bergensbane økes betydelig og Ringeriksbanen må bygges.

Ringeriksbanen

Buskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig gjenopptar planleggingsarbeidet for
Ringeriksbanen. Planprosessen må gjøres uavhengig av planene for E16. Ringeriksregionen har stort
potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil kunne bidra til å avlaste presset på
Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger.

Buskerud fylkeskommune viser til omtale i NTP og tidligere innspill, og ber om at ny
organisasjonsmodell og finansieringsordning i samferdselssektoren utprøves på dette prosjektet.
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Sørlandsbanen Drammen - Kon sber

Buskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig starter planleggingsarbeid for dobbeltspor
mellom Drammen og Kongsberg med sikte på utbygging innen 2024. Det vises til uttalelse fra
Buskerudbysamarbeidet.

Godsterminal i Dramrnensområdet

Buskerud fylkeskommune viser til egen sak om KVU for godsterminal, sporarealer og kapasitet. Det
er stort behov for å avklare bl.a. godsterminalens plassering og funksjon, og fylkeskommunen
presiserer behovene for videre planlegging for å sikre effektiv og mer miljøvennlig godstransport i
Buskerud. Forholdet til og behovet for samordning med sjøtransport må utredes.

4. Østlandssamarbeidets felles uttalelse

Buskerud fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets uttalelse i Faglig-politisk utvalg for
sarnferdsel den 3.5.2012:

Overordnede s ns unkter
Buskerud fylkeskommune gir full støtte til samferdselsministerens ambisjon om et topp moderne
hovednett på veg og jernbane innen 20 år. Dette krever en målrettet og strategisk satsing og langt
større økonomisk innsats enn tidligere.
Stortinget må våren 2013 fatte vedtak om prosjektfinansiering av større utbygginger og om mer
effektive plan- og beslutningsprosesser. Selskapsorganisering i Jernbaneverket og Statens vegvesen
vil være viktige grep.

Satsing på kollektivtransport, gåing og sykling, samt mer godstransport på sjø og bane, vil være
avgjørende for å redusere utslippene av klimagasser og andre stoffer som fører til lokal
luftforurensing.

Det er nødvendig å prioritere drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, men det vil være
uakseptabelt å kutte i allerede vedtatte investeringsprosjekter.

Utbyggingsprosjektene i Nasjonal transportplan 2010-2019 må gjennomføres som forutsatt ved
Stortingets behandling i juni 2009.

Utb in av Intercit -trian elet
Full utbygging av Intercity-triangelet med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer er det
viktigste samferdselsprosjektet i Norge - for å løse transportutfordringene på Østlandet, mellom
landsdelene og til utlandet —både for person- og godstransport. Det må fastsettes et tidspunkt for når
utbyggingen skal være fullført. Jernbaneverkets konseptvalgutredning viser at dette er mulig i løpet av
10 år fra vedtak er fattet.

Trafikkveksten i b re ionene
Veksten i persontransport i byregionene må løses med kollektivtransport, gåing og sykling. Det må
lages forpliktende avtaler med varighet på 10 år eller mer mellom staten, fylkes-kommunene og
kommunene. Staten må bidra med økt finansiering til kollektivtrafikken. Fylkeskommunene må sikres
langsiktige og forutsigbare finansieringsløsninger —både til investeringer, vedlikehold og drift. Det
må bli enklere å ta i bruk supplerende finansierings-ordninger, tilpasset den enkelte byregion. Statens
utvikling av jernbanetilbudet må inngå i de forpliktende avtalene, og med full statlig finansiering.
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Planarbeidet for bygging av ny jernbane- og T-bane tunnel gjennom Oslo må gis høy prioritet, da
kapasiteten her er avgjørende for gods- og passasjertrafikken i hele Sør-Norge.

Investerin s- o vedlikeholdsettersle å f lkesve ene
Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å ta igjen etterslep i investeringer, drift og
vedlikehold av fylkesvegene. Kartleggingen av hele vedlikeholdsetterslepet må fullføres og følges
opp med statlige bevilgninger.

Utb in en av riksve ene
Staten må ta et større ansvar for finansieringen av riksvegene og opprettholde sin forholdsmessige
andel av finansieringen ved uforutsette kostnadsøkninger.

Godstrans ort å bane
Utviklingen med en stadig økende andel godstransport på veg må snus. Transportetatenes arbeid med
utbygging av terminaler og kryssingsspor er viktig for å få mer gods på sjø og bane, men i tillegg er
det behov for en bredere analyse av muligheter og incentiver for å styrke intermodal godstransport.
Grensekryssende transport på veg og bane bør behandles langt mer omfattende enn i tidligere
transportplaner og sees i sammenheng med EUs strategier for framtidig utvikling av
transportpolitikken i våre naboland.

Vedlagt følger særutskrift med saksframlegg og protokollutskrift fra behandlingen i Hovedutvalget for
samferdsel 29.5.2012, fylkesutvalget 6.6.2012 og fylkestinget 14.6.2012.

Vedlagt følger kopi av alle lokale uttalelser fra kommuner og interesseorganisasjoner i Buskerud med
sammendrag av disse.

Run tustad e f
samferdselsrådgiver

Vecllegg
1 Særutskrift - Fylkeskommunens uttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014 - 23
2 Kopi av uttalelser fra kommuner og interesseorganisasjoner i Buskerud fylke

Kopitil:
Sekretariatet for NTP v/Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO

Me hil en
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Vedlegg
1 Oppsummering av lokale uttalelser til NTP 2014-23
2 Felles uttalelse til Nasjonal Transportplan fra Buskerudbysamarbeidet

Fylkesrådmannen leggerfram forslag til uttalelse om Nasjonal Transportplan 2014-23. I
forslaget er det lagt avgjørende vekt på Østlandssamarbeidetsfelles uttalelse. Resultatet av
lokale horinger viser stor oppslutning om en rekke samferdselstiltak som er av stor betydning
for innbyggerne. Fylkesrådmannenforeslår enprioritering av disse, og viser til
vedtaksforslaget. I tråd med brev av 9.2.2012fra Jernbaneverket foreslås i saken også en
uttalelse knyttet til Høyhastighetsbaneutredningene som ble lagtfram ijanuar 2012.

Forslag

1.
Østlandssamarbeidetsfellesuttalelse
Buskerud fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidet uttalelse i Faglig-politisk utvalg
for samferdsel den 3.5.2012:
• Overordnede s ns unkter

Buskerud fylkeskommune/kommune gir full støtte til samferdselsministerens ambisjon
om et topp moderne hovednett på veg og jernbane innen 20 år. Dette krever en målrettet
og strategisk satsing og langt større økonomisk innsats enn tidligere.

Stortinget må våren 2013 fatte vedtak om prosjektfinansiering av større utbygginger og
om mer effektive plan- og beslutningsprosesser. Selskapsorganisering i Jernbaneverket og
Statens vegvesen vil være viktige grep.

Satsing på kollektivtransport, gåing og sykling, samt mer godstransport på sjø og bane, vil
være avgjørende for å redusere utslippene av klimagasser og andre stoffer som fører til
lokal luftforurensing.

Det er nødvendig å prioritere drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, men det
vil være uakseptabelt å kutte i allerede vedtatte investeringsprosjekter.



Utbyggingsprosjektene i Nasjonal transportplan 2010-2019 må gjennomføres som
forutsatt ved Stortingets behandling i juni 2009.

Utb in av Intercit -trian elet
Full utbygging av Intercity-triangelet med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer
er det viktigste samferdselsprosjektet i Norge - for å løse transportutfordringene på
Østlandet, mellom landsdelene og til utlandet —både for person- og godstransport. Det må
fastsettes et tidspunkt for når utbyggingen skal være fullført. Jernbaneverkets
konseptvalgutredning viser at dette er mulig i løpet av 10 år fra vedtak er fattet.

Trafikkveksten i b re ionene
Veksten i persontransport i byregionene må løses med kollektivtransport, gåing og
sykling. Det må lages forpliktende avtaler med varighet på 10 år eller mer mellom staten,
fylkes-kommunene og kommunene. Staten må bidra med økt finansiering til
kollektivtrafikken. Fylkeskommunene må sikres langsiktige og forutsigbare
finansieringsløsninger —både til investeringer, vedlikehold og drift. Det må bli enklere å
ta i bruk supplerende finansierings-ordninger, tilpasset den enkelte byregion. Statens
utvikling av jernbanetilbudet må inngå i de forpliktende avtalene, og med full statlig
finansiering.
Planarbeidet for bygging av ny jernbane- og T-bane tunnel gjennom Oslo må gis høy
prioritet, da kapasiteten her er avgjørende for gods- og passasjertrafikken i hele Sør-
Norge.

Investerin s- o vedlikeholdsettersle å f lkesve ene
Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å ta igjen etterslep i investeringer, drift
og vedlikehold av fylkesvegene. Kartleggingen av hele vedlikeholdsetterslepet må
fullføres og følges opp med statlige bevilgninger.

Utb in en av riksve ene
Staten må ta et større ansvar for finansieringen av riksvegene og opprettholde sin
forholdsmessige andel av finansieringen ved uforutsette kostnadsøkninger.

Godstrans ort å bane
Utviklingen med en stadig økende andel godstransport på veg må snus. Transportetatenes
arbeid med utbygging av terminaler og kryssingsspor er viktig for å få mer gods på sjø og
bane, men i tillegg er det behov for en bredere analyse av muligheter og incentiver for å
styrke intermodal godstransport. Grensekryssende transport på veg og bane bør behandles
langt mer omfattende enn i tidligere transportplaner og sees i sammenheng med EUs
strategier for framtidig utvikling av transportpolitikken i våre naboland.

2.
Bytrafikk

Buskerudbyen.
Buskerud fylkeskommune slutter seg til uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet av 23.4.2012
som følger som vedlegg til saken. Buskerudbyområdet har store utfordringer knyttet til
befolkningsvekst, økt trafikk, forurensing og arealknapphet. Kommunene og
fylkeskommunen har derfor inngått forpliktende avtale om å utforme en politikk som skal
møte disse utfordringene. Det er svært viktig at Staten støtter opp om dette arbeidet i
kommende planperiode.



Rin eriksre ionen
har stort potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil kunne bidra til å
avlaste presset på Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger. Også lokalt er det
store trafikk- og miljøutfordringer som vil bli tatt med i arbeidet med en Ringerikspakke
for samferdsel. Det er svært viktig at Staten støtter opp om dette arbeidet i kommende
planperiode.

3.
Vegprosjekteri Buskerud

Rammene til å ta igjen forfallet på riksvegene må økes betydelig slik at målsettingen om
at dette skal tas igjen på 15 år kan nås.

Buskerud fylkeskommune opprettholder prioriteringen fra forrige NTP-periode med følgende
tiltak:

E 134 Damåsen —Sa renda i Kongsberg. Det forventes at prosjektet prioriteres svært
høyt og at prioriteringen i gjeldende NTP følges opp slik at prosjektet bygges i perioden
2013-15.
RV 23 Da slett —Linnes: Prosjektet må bygges i perioden 2014-17 og åpnes senest
samtidig med ny Oslofjordtunnel.
E 16 B'ørum —Hønefoss.
Buskerud fylkeskommune forventer at utbygging av strekningen Bjørum —Hønefoss kan
skje kontinuerlig.

Bjørum —Skaret prioriteres i inneværende NTP og gjennomføres i perioden 2014-
17.
E 16 Skaret —Hønefoss. Planprosessen må videreføres i høyt tempo med statlige
midler og gjøres uavhengig av planprosessen for Ringeriksbanen.

RV 35: Planleggingen av strekningen Hokksund —Åmot inkl, løsning for Fv. 287 i Åmot
må videreføres umiddelbart slik at utbygging kan starte opp i perioden 2018-23.

Fylkestinget prioriterer følgende nye tiltak i perioden 2014-23:

Rv 23 Linnes —E 18: Buskerud fylkeskommune forventer at staten setter av midler til
planlegging av prosjektet i første del av planperioden slik at prosjektet kan gjennomføres
som videreføring av Dagslett —Linnes som bompengeprosjekt.
E 134N Strømsøåstunnel: Buskerud fylkeskommune legger til grunn at Staten tar det
fulle økonomiske ansvaret for å oppfylle tunnelforskriften. Kobling av dette tiltaket mot
andre vegprosjekter i området må gjøres på bakgrunn av arbeidet med KVU for
Buskerudbyen, Buskerudbypakke 2 og vurderes helhetlig i Buskerudbysammenheng.
Rv7 Hardan ervidda. Arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) må startes opp snarest.

4.
Jernbanei Buskerud

Hø hasti hetsutrednin en.
Buskerud fylkeskommune støtter høyhastighetsutredningens anbefaling om å benytte IC-
strekningene på Østlandet som utgangspunkt for eventuell videre utbygging av
høyhastighetsnett i Norge.

Buskerud fylkeskommune anbefaler at altemativ B med forsert utbygging på eksisterende
trasé legges til grunn for videre utvikling av Bergensbanen. For å få redusert reisetiden



mellom Oslo og Bergen til 4 timer og 15 min må investeringene i utbedringer og lange
kryssingsspor på eksisterende Bergensbane økes betydelig og Ringeriksbanen må bygges.

Ringeriksbanen

Buskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig gjenopptar planleggingsarbeidet
for Ringeriksbanen. Planprosessen må gjøres uavhengig av planene for E16.
Ringeriksregionen har stort potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil
kunne bidra til å avlaste presset på Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger.

Buskerud fylkeskommune viser til omtale i NTP og tidligere innspill, og ber om at ny
organisasjonsmodell og finansieringsordning i samferdselssektoren utprøves på dette
prosjektet.

Sørlandsbanen Drammen - Kon sber

Buskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig starter planleggingsarbeid for
dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg med sikte på utbygging innen 2024. Det
vises til uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet.

Godsterminal i Drammensområdet

Buskerud fylkeskommune viser til egen sak om KVU for godsterminal, sporarealer og
kapasitet. Det er stort behov for å avklare bl.a. godsterminalens plassering og funksjon, og
fylkeskommunen presiserer behovene for videre planlegging for å sikre effektiv og mer
miljøvennlig godstransport i Buskerud. Forholdet til og behovet for samordning med
sjøtransport må utredes.

Behandlingi Hovedutvalgetfor samferdselssektoren- 29.05.2012

På vegne av H, KrF og Frp fremmet ArneJorstad(H) slikt endringsforslag:

1.
Vegprosjekteri Buskerud

Opprusting av vegnettet og vegutbygging går for langsomt. Det må på plass mer effektive
plan- og beslutningsprosesser. Fylkestinget vil oppfordre staten til å ta i bruk altemative
organiseringer og finansiering av infrastruktur. Det kan være prosjektfinansiering, flerårige
budsjettering, selskapsorganisering i Jernbaneverket og Statens vegvesen og OPS
finansiering. Det vil gi hurtigere framdrift og mer effektiv infrastrukturutbygging.

Rammenetil å ta igjen forfallet på riksvegene må økes betydelig for å nå målsettingen om at
dette skal tas igjen på 15 år. Det er totalt uakseptabelt å kutte i prosjekter som er prioritert i
NTP 2010-2019.

Buskerud fylkeskommune opprettholder prioriteringen fra forrige NTP-periode med følgende
tiltak:



E 134 Damåsen —Sa renda i Kongsberg. Det forventes at prosjektet prioriteres svært
høyt og at prioriteringen i gjeldende NTP følges opp slik at prosjektet bygges i perioden
2013-15.
RV 23 Da slett —Linnes: Prosjektet må bygges i perioden 2014-17 og åpnes senest
samtidig med ny Oslofjordtunnel.
E 16 iførum —Hønefoss.
Buskerud fylkeskommune forventer at utbygging av strekningen Bjørum —Hønefoss kan
skje kontinuerlig.

Bjørum —Skaret prioriteres i inneværende NTP og gjennomføres i perioden 2014-
17.
E 16 Skaret —Hønefoss. Planprosessen må videreføres i høyt tempo med statlige
midler og gjøres uavhengig av planprosessen for Ringeriksbanen.

RV 35: Planleggingen av strekningen Hokksund —Åmot inkl, løsning for Fv. 287 i Åmot
må videreføres umiddelbart slik at utbygging kan starte opp i perioden 2018-23.

Fylkestinget prioriterer følgende nye tiltak i perioden 2014-23:

Rv 23 Linnes —E 18: Buskerud fylkeskommune krever at staten setter av midler til
planlegging av prosjektet i første del av planperioden slik at prosjektet kan gjennomføres
som videreføring av Dagslett —Linnes som bompengeprosjekt.
E 134N Strømsøåstunnel: Buskerud fylkeskommune legger til grunn at Staten tar det
fulle økonomiske ansvaret for å oppfylle tunnelforskriften. Kobling av dette tiltaket mot
andre vegprosjekter i området må gjøres på bakgrunn av arbeidet med KVU for
Buskerudbyen, Buskerudbypakke 2 og vurderes helhetlig i Buskerudbysammenheng.
Rv7 Hardan ervidda. Arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) må startes opp snarest.

2.
Bytrafikk

Buskerudbyen.
Buskerud fylkeskommune slutter seg til uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet av 23.4.2012
som følger som vedlegg til saken. Buskerudbyområdet har store utfordringer knyttet til
befolkningsvekst, økt trafikk, forurensing og arealknapphet. Kommunene og
fylkeskommunen har derfor inngått forpliktende avtale om å utforme en politikk som skal
møte disse utfordringene. Det er svært viktig at Staten støtter opp om dette arbeidet i
kommende planperiode.

Rin eriksre ionen
har stort potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil kunne bidra til å
avlaste presset på Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger. Også lokalt er det
store trafikk- og miljøutfordringer som vil bli tatt med i arbeidet med en Ringerikspakke
for samferdsel. Det er svært viktig at Staten støtter opp om dette arbeidet i kommende
planperiode.

3.
Jernbanei Buskerud

Hø hasti hetsutrednin en.



Buskerud fylkeskommune støtter høyhastighetsutredningens anbefaling om å benytte IC-
strekningene på Østlandet.

Buskerud fylkeskommune anbefaler at alternativ B med forsert utbygging på eksisterende
trasé legges til grunn for videre utvikling av Bergensbanen. For å få redusert reisetiden
mellom Oslo og Bergen til 4 timer og 15 min må investeringene i utbedringer og lange
kryssingsspor på eksisterende Bergensbane økes betydelig og Ringeriksbanen må bygges.

Ringeriksbanen

Buskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig gjenopptar planleggingsarbeidet
for Ringeriksbanen. Planprosessen må gjøres uavhengig av planene for El 6.
Ringeriksregionen har stort potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil
kunne bidra til å avlaste presset på Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger.

Buskerud fylkeskommune viser til omtale i NTP og tidligere innspill, og ber om at ny
organisasjonsmodell og finansieringsordning i samferdselssektoren utprøves på dette
prosjektet.

Sørlandsbanen Drammen - Kon sber

Buskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig starter planleggingsarbeid for
dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg med sikte på utbygging innen 2024. Det
vises til uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet.

Godsterminal i Drammensområdet

Buskerud fylkeskommune viser til egen sak om KVU for godsterminal, sporarealer og
kapasitet. Det er stort behov for å avklare bl.a. godsterminalens plassering og funksjon, og
fylkeskommunen presiserer behovene for videre planlegging for å sikre effektiv og mer
miljøvennlig godstransport i Buskerud. Forholdet til og behovet for samordning med
sjøtransport må utredes.

4.
Østlandssamarbeidetsfellesuttalelse

Buskerud fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets uttalelse i Faglig-politisk
utvalg for samferdsel den 3.5.2012:

Overordnede s ns unkter
Buskerud fylkeskommune gir full støtte til samferdselsministerens ambisjon om et topp
moderne hovednett på veg og jernbane innen 20 år. Dette krever en målrettet og strategisk
satsing og langt større økonomisk innsats enn tidligere.
Stortinget må våren 2013 fatte vedtak om prosjektfinansiering av større utbygginger og
om mer effektive plan- og beslutningsprosesser. Selskapsorganisering i Jernbaneverket og
Statens vegvesen vil være viktige grep.

Satsing på kollektivtransport, gåing og sykling, samt mer godstransport på sjø og bane, vil
være avgjørende for å redusere utslippene av klimagasser og andre stoffer som fører til
lokal luftforurensing.



Det er nødvendig å prioritere drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, men det
vil være uakseptabelt å kutte i allerede vedtatte investeringsprosjekter.

Utbyggingsprosjektene i Nasjonal transportplan 2010-2019 må gjennomføres som
forutsatt ved Stortingets behandling i juni 2009.

Utb in av Intercit -trian elet
Full utbygging av Intercity-triangelet med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer
er det viktigste samferdselsprosjektet i Norge - for å løse transportutfordringene på
Østlandet, mellom landsdelene og til utlandet —både for person- og godstransport. Det må
fastsettes et tidspunkt for når utbyggingen skal være fullført. Jernbaneverkets
konseptvalgutredning viser at dette er mulig i løpet av 10 år fra vedtak er fattet.

Trafikkveksten i b re ionene
Veksten i persontransport i byregionene må løses med kollektivtransport, gåing og
sykling. Det må lages forpliktende avtaler med varighet på 10 år eller mer mellom staten,
fylkes-kommunene og kommunene. Staten må bidra med økt finansiering til
kollektivtrafikken. Fylkeskommunene må sikres langsiktige og forutsigbare
finansieringsløsninger —både til investeringer, vedlikehold og drift. Det må bli enklere å
ta i bruk supplerende finansierings-ordninger, tilpasset den enkelte byregion. Statens
utvikling av jernbanetilbudet må inngå i de forpliktende avtalene, og med full statlig
finansiering.
Planarbeidet for bygging av ny jernbane- og T-bane tunnel gjennom Oslo må gis høy
prioritet, da kapasiteten her er avgjørende for gods- og passasjertrafikken i hele Sør-
Norge.

Investerin s- o vedlikeholdsettersle å f lkesve ene
Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å ta igjen etterslep i investeringer, drift
og vedlikehold av fylkesvegene. Kartleggingen av hele vedlikeholdsetterslepet må
fullføres og følges opp med statlige bevilgninger.

Utb in en av riksve ene
Staten må ta et større ansvar for finansieringen av riksvegene og opprettholde sin
forholdsmessige andel av finansieringen ved uforutsette kostnadsøkninger.

Godstrans ort å bane
Utviklingen med en stadig økende andel godstransport på veg må snus. Transportetatenes
arbeid med utbygging av terminaler og kryssingsspor er viktig for å få mer gods på sjø og
bane, men i tillegg er det behov for en bredere analyse av muligheter og incentiver for å
styrke intermodal godstransport. Grensekryssende transport på veg og bane bør behandles
langt mer omfattende enn i tidligere transportplaner og sees i sammenheng med EUs
strategier for framtidig utvikling av transportpolitikken i våre naboland.

LavransKierulf(Frp)fremmet slikt tilleggsforslag, nytt pkt. 5:

Buskerud fylkeskommune stiller spørsmål ved om dagens gjennomføring av Nasjonal
Transportplan er hensiktsmessig for å løse fremtidens transportbehov i Norge.



Det vises til at utbygging av f.eks. flyplasser finansieres uavhengig av prioriteringene i NTP,
det samme var arbeidsformen for Flytoget.

Det synes fornuftig at også andre riksdekkende, og særs viktige, hovedferdselsårer som
eksempelvis Oslo-Stavanger/Oslo-Bergen/Oslo-Trondheim og nordover løftes ut av NTP og
utbygges/utbedres raskt, evt. ved eget utbyggingsselskap. Nasjonale baner og hovedveier bør
gis fortrinn og ikke være i konkurranse med mer lokale ønsker når prioriteringer foretaes og
bevilgninger gjøres.

Buskerud fylkeskommune ønsker videre å påpeke behovet for at sentrale myndigheter for
alvor ser på alternative finansieringsformer for utbygging av veier og jernbane. Alternativ
finansiering i form av OPS (Offentlig Privat Samarbeid) og en betydelig mer aktiv bruk av
Statens Pensjonsfond Utland for å unngå "klattfinansiering" av offentlige
samferdselsprosjekter må til. Prosjekter må finansieres fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

AnneSandum(Ap)fremmet slikt endringsforslag til Høyres forslag pkt. 1:

Opprusting av vegnettet og vegutbygging går for langsomt. Det må på plass mer effektive
plan- og beslutningsprosesser. Fylkestinget vil oppfordre staten til å ta i bruk alternative
organiseringer og finansiering av infrastruktur, noe som vil gi hurtigere framdrift og mer
effektiv infrastrukturutbygging.

MathiasDannevig(Ap)fremmet slikt endringsforslag:

Tredje avsnitt, kulepunkt 2:

RV 23 Dagslett-Linnes: Prosjektet må bygges i perioden 2014-2017.

Tredje avsnitt, kulepunkt 5:

RV 23 Linnes-E-18 ny Oslofjordtunnel for tungtransport forsterker nå behovet om at RV 23
fram til E-18 endelig må få sin fullførelse. Buskerud fylkeskommune krever at Staten setter av
midler til planlegging av prosjektet i første del av planperioden. Prosjektet må så
gjennomføres i henhold til NTP med 45% rammetillegg 2018-2023, og som videreføring av
bompengeprosjektet Dagslet-Linnes.

TorhildHellingBergaplass(H) fremmet slikt tilleggsforslag:

Nytt kulepunkt under pkt. 1:
RV 7 Ørgenvika-Gol: Det vert sett i gang arbeid med KVU.

LavransKierulf(Frp)framla slik protokolltilførsel:

Planene som er beskrevet i NTP bør gjennomføres uten ytterligere beskatning av bilistene.
Finansiering som eksempelvis bompenger, veiprising, rushtidsavgift osv vil derfor ikke være
å anbefale. Dette grunnet at bilister i Norge blant annet betaler inn bilrelaterte avgifter i en
slik skala at en ytterligere beskatning vil ramme de som har strammest økonomi.



Før avstemming ble det avholdt gruppemøte.

Avstemning

Forslaget framsatt av Kierulf til nytt pkt. 5 fikk 5 (H, Frp og 1 KrF) stemmer og falt.

Forslaget framsatt av Helling Bergaplass til nytt kulepunkt fikk 5 (Sp, H, Frp) stemmer og
falt.

Forslaget framsatt av Jørstad ble vedtatt med 6 mot 5 (Ap, Sp) stemmer som ble avgitt for
Sandurn og Dannevigs forslag.

Ingen stemte for fylkesrådmannens opprinnelige forslag.

Hovedutvalgetsinnstillingtil fylkesutvalget

1.
Vegprosjekteri Buskerud

Opprusting av vegnettet og vegutbygging går for langsomt. Det må på plass mer effektive
plan- og beslutningsprosesser. Fylkestinget vil oppfordre staten til å ta i bruk alternative
organiseringer og finansiering av infrastruktur. Det kan være prosjektfinansiering, flerårige
budsjettering, selskapsorganisering i Jernbaneverket og Statens vegvesen og OPS
finansiering. Det vil gi hurtigere framdrift og mer effektiv infrastrukturutbygging.

Rammene til å ta igjen forfallet på riksvegene må økes betydelig for å nå målsettingen om at
dette skal tas igjen på 15 år. Det er totalt uakseptabelt å kutte i prosjekter som er prioritert i
NTP 2010-2019.

Buskerud fylkeskommune opprettholder prioriteringen fra forrige NTP-periode med følgende
tiltak:

E 134 Damåsen —Sa renda i Kongsberg. Det forventes at prosjektet prioriteres svært
høyt og at prioriteringen i gjeldende NTP følges opp slik at prosjektet bygges i perioden
2013-15.
RV 23 Da slett —Linnes: Prosjektet må bygges i perioden 2014-17 og åpnes senest
samtidig med ny Oslofjordtunnel.
E 16 Wørum —Hønefoss.
Buskerud fylkeskommune forventer at utbygging av strekningen Bjørum —Hønefoss kan
skje kontinuerlig.

Bjørum —Skaret prioriteres i inneværende NTP og gjennomføres i perioden 2014-
17.
E 16 Skaret —Hønefoss. Planprosessen må videreføres i høyt tempo med statlige
midler og gjøres uavhengig av planprosessen for Ringeriksbanen.



RV 35: Planleggingen av strekningen Hokksund —Åmot inkl. løsning for Fv. 287 i Åmot
må videreføres umiddelbart slik at utbygging kan starte opp i perioden 2018-23.

Fylkestinget prioriterer følgende nye tiltak i perioden 2014-23:

Rv 23 Linnes —E 18: Buskerud fylkeskommune krever at staten setter av midler til
planlegging av prosjektet i første del av planperioden slik at prosjektet kan gjennomføres
som videreføring av Dagslett —Linnes som bompengeprosjekt.
E 134N Strømsøåstumel: Buskerud fylkeskommune legger til grunn at Staten tar det
fulle økonomiske ansvaret for å oppfylle turmelforskriften. Kobling av dette tiltaket mot
andre vegprosjekter i området må gjøres på bakgrunn av arbeidet med KVU for
Buskerudbyen, Buskerudbypakke 2 og vurderes helhetlig i Buskerudbysammenheng.
Rv7 Hardan ervidda. Arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) må startes opp snarest.

2.
Bytrafikk

Buskerudbyen.
Buskerud fylkeskommune slutter seg til uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet av 23.4.2012
som følger som vedlegg til saken. Buskerudbyområdet har store utfordringer knyttet til
befolkningsvekst, økt trafikk, forurensing og arealknapphet. Kommunene og
fylkeskommunen har derfor inngått forpliktende avtale om å utforme en politikk som skal
møte disse utfordringene. Det er svært viktig at Staten støtter opp om dette arbeidet i
kommende planperiode.

Rin eriksre ionen
har stort potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil kunne bidra til å
avlaste presset på Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger. Også lokalt er det
store trafikk- og miljøutfordringer som vil bli tatt med i arbeidet med en Ringerikspakke
for samferdsel. Det er svært viktig at Staten støtter opp om dette arbeidet i kommende
planperiode.

3.
Jernbane i Buskerud

Hø hasti hetsutrednin en.
Buskerud fylkeskommune støtter høyhastighetsutredningens anbefaling om å benytte IC-
strekningene på Østlandet.

Buskerud fylkeskommune anbefaler at alternativ B med forsert utbygging på eksisterende
trasé legges til grunn for videre utvikling av Bergensbanen. For å få redusert reisetiden
mellom Oslo og Bergen til 4 timer og 15 min må investeringene i utbedringer og lange
kryssingsspor på eksisterende Bergensbane økes betydelig og Ringeriksbanen må bygges.

Ringeriksbanen

Buskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig gjenopptar planleggingsarbeidet
for Ringeriksbanen. Planprosessen må gjøres uavhengig av planene for E16.



Ringeriksregionen har stort potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil
kunne bidra til å avlaste presset på Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger.

Buskerud fylkeskommune viser til omtale i NTP og tidligere innspill, og ber om at ny
organisasjonsmodell og finansieringsordning i samferdselssektoren utprøves på dette
prosjektet.

Sørlandsbanen Drammen - Kon sber

Buskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig starter planleggingsarbeid for
dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg med sikte på utbygging innen 2024. Det
vises til uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet.

Godsterminal i Drammensområdet

Buskerud fylkeskommune viser til egen sak om KVU for godsterminal, sporarealer og
kapasitet. Det er stort behov for å avklare bl.a. godsterminalens plassering og funksjon, og
fylkeskommunen presiserer behovene for videre planlegging for å sikre effektiv og mer
miljøvennlig godstransport i Buskerud. Forholdet til og behovet for samordning med
sjøtransport må utredes.

4.
Østlandssamarbeidets felles uttalelse

Buskerud fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets uttalelse i Faglig-politisk
utvalg for samferdsel den 3.5.2012:

Overordnede s ns unkter
Buskerud fylkeskommune gir full støtte til samferdselsministerens ambisjon om et topp
moderne hovednett på veg og jernbane innen 20 år. Dette krever en målrettet og strategisk
satsing og langt større økonomisk innsats enn tidligere.
Stortinget må våren 2013 fatte vedtak om prosjektfinansiering av større utbygginger og
om mer effektive plan- og beslutningsprosesser. Selskapsorganisering i Jernbaneverket og
Statens vegvesen vil være viktige grep.

Satsing på kollektivtransport, gåing og sykling, samt mer godstransport på sjø og bane, vil
være avgjørende for å redusere utslippene av klimagasser og andre stoffer som fører til
lokal luftforurensing.

Det er nødvendig å prioritere drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, men det
vil være uakseptabelt å kutte i allerede vedtatte investeringsprosjekter.

Utbyggingsprosjektene i Nasjonal transportplan 2010-2019 må gjennomføres som
forutsatt ved Stortingets behandling i juni 2009.

Utb in av Intercit -trian elet
Full utbygging av Intercity-triangelet med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer
er det viktigste samferdselsprosjektet i Norge - for å løse transportutfordringene på
Østlandet, mellom landsdelene og til utlandet —både for person- og godstransport. Det må
fastsettes et tidspunkt for når utbyggingen skal være fullført. Jernbaneverkets



konseptvalgutredning viser at dette er mulig i løpet av 10 år fra vedtak er fattet.

Trafikkveksten i b re ionene
Veksten i persontransport i byregionene må løses med kollektivtransport, gåing og
sykling. Det må lages forpliktende avtaler med varighet på 10 år eller mer mellom staten,
fylkes-konimunene og kommunene. Staten må bidra med økt finansiering til
kollektivtrafikken. Fylkeskommunene må sikres langsiktige og forutsigbare
finansieringsløsninger —både til investeringer, vedlikehold og drift. Det må bli enklere å
ta i bruk supplerende finansierings-ordninger, tilpasset den enkelte byregion. Statens
utvikling av jernbanetilbudet må inngå i de forpliktende avtalene, og med full statlig
finansiering.
Planarbeidet for bygging av ny jernbane- og T-bane tunnel gjennom Oslo må gis høy
prioritet, da kapasiteten her er avgjørende for gods- og passasjertrafikken i hele Sør-
Norge.

Investerin s- o vedlikeholdsettersle å f lkesve ene
Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å ta igjen etterslep i investeringer, drift
og vedlikehold av fylkesvegene. Kartleggingen av hele vedlikeholdsetterslepet må
fullføres og følges opp med statlige bevilgninger.

Utb in en av riksve ene
Staten må ta et større ansvar for finansieringen av riksvegene og opprettholde sin
forholdsmessige andel av finansieringen ved uforutsette kostnadsøkninger.

Godstrans ort å bane
Utviklingen med en stadig økende andel godstransport på veg må snus. Transportetatenes
arbeid med utbygging av terminaler og kryssingsspor er viktig for å få mer gods på sjø og
bane, men i tillegg er det behov for en bredere analyse av muligheter og incentiver for å
styrke intermodal godstransport. Grensekryssende transport på veg og bane bør behandles
langt mer omfattende enn i tidligere transportplaner og sees i sammenheng med EUs
strategier for framtidig utvikling av transportpolitikken i våre naboland.

PROTOKOLLTILFØRSEL:

Planene som er beskrevet i NTP bør gjennomføres uten ytterligere beskatning av bilistene.
Finansiering som eksempelvis bompenger, veiprising, rushtidsavgift osv vil derfor ikke være
å anbefale. Dette grunnet at bilister i Norge blant annet betaler inn bilrelaterte avgifter i en
slik skala at en ytterligere beskatning vil ramme de som har strammest økonomi.

Behandling i Fylkesutvalget - 06.06.2012

På vegne av H, Frp, KrF tok Trond Johansen (KrF) framsatte slikt tilleggsforslag til
hovedutvalgets innstilling punkt 1.(tilleggene er uthevet.)

1.



Vegprosjekteri Buskerud

Opprusting av vegnettet og vegutbygging går for langsomt. Det må på plass mer effektive
plan- og beslutningsprosesser. Fylkestinget vil oppfordre staten til å ta i bruk alternative
organiseringer og finansiering av infrastruktur. Det kan være prosjektfinansiering, flerårige
budsjettering, selskapsorganisering i Jernbaneverket og Statens vegvesen og OPS
finansiering. Det vil gi hurtigere framdrift og mer effektiv infrastrukturutbygging. Detvises
til at utbyggingav flyplasserfinansieresuavhengigav prioriteringeri NTPsamt
erfaringenemedutbyggingenav Flytoget.

Rammene til å ta igjen forfallet på riksvegene må økes betydelig for å nå målsettingen om at
dette skal tas igjen på 15 år. Det er totalt uakseptabelt å kutte i prosjekter som er prioritert i
NTP 2010-2019.

Buskerud fylkeskommune opprettholder prioriteringen fra forrige NTP-periode med følgende
tiltak:

E 134 Damåsen —Sa renda i Kongsberg. Det forventes at prosjektet prioriteres svært
høyt og at prioriteringen i gjeldende NTP følges opp slik at prosjektet bygges i perioden
2013-15.
RV 23 Da slett —Linnes: Prosjektet må bygges i perioden 2014-17 og åpnes senest
samtidig med ny Oslofjordtunnel.
E 16 Wørum —Hønefoss.
Buskerud fylkeskommune forventer at utbygging av strekningen Bjørum —Hønefoss kan
skje kontinuerlig.

Bjørum —Skaret prioriteres i inneværende NTP og gjennomføres i perioden 2014-
17.
E 16 Skaret —Hønefoss. Planprosessen må videreføres i høyt tempo med statlige
midler og gjøres uavhengig av planprosessen for Ringeriksbanen.

RV 35: Planleggingen av strekningen Hokksund —Åmot inkl, løsning for Fv. 287 i Åmot
må videreføres umiddelbart slik at utbygging kan starte opp i perioden 2018-23.

Fylkestinget prioriterer følgende nye tiltak i perioden 2014-23:

Rv 23 Linnes —E 18: Buskerud fylkeskommune krever at staten setter av midler til
planlegging av prosjektet i første del av planperioden slik at prosjektet kan gjennomføres
som videreføring av Dagslett —Linnes som bompengeprosjekt i perioden 2018-23.
E 134N Strømsøåstunnel: Buskerud fylkeskommune legger til grunn at Staten tar det
fulle økonomiske ansvaret for å oppfylle tunnelforskriften. Kobling av dette tiltaket mot
andre vegprosjekter i området må gjøres på bakgrunn av arbeidet med KVU for
Buskerudbyen, Buskerudbypakke 2 og vurderes helhetlig i Buskerudbysammenheng.
Rv7 Hardan ervidda. Arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) må startes opp snarest.

Rv7Ør envika—Gol:Det børsettesi gangplanleggingav utbedring/ombyggingav
strekningenØrgenvika—Gol(Hallingdalspakka).Prosjektetvil væregodtegnetfor
alternativorganiseringog finansiering

På vegne av Ap, Sp, V framsatte AnneSandum(Ap) slikt endringsforslag:

1.



Buskerud fylkeskommune opprettholder prioriteringen fra forrige NTP-periode med følgende
tiltak:
fl E 134 Damåsen —Saggrenda i Kongsberg. Det forventes at prosjektet prioriteres svært høyt
og at prioriteringen i gjeldende NTP følges opp slik at prosjektet bygges i perioden 2013-15.
fl RV 23 Dagslett —Linnes: Prosjektet må bygges i perioden 2014-17 og åpnes senest
samtidig
med ny Oslofjordtunnel.
fl E 16 Bjørum —Hønefoss.
Buskerud fylkeskommune forventer at utbygging av strekningen Bjørum —Hønefoss kan
skje kontinuerlig.
o Bjørum —Skaret prioriteres i inneværende NTP og gjennomføres i perioden 2014-17.
o E 16 Skaret —Hønefoss. Planprosessen må videreføres i høyt tempo med statlige
midler og gjøres uavhengig av planprosessen for Ringeriksbanen.
fl RV 35: Planleggingen av strekningen Hokksund —Åmot inkl, løsning for Fv. 287 i Åmot
må
videreføres umiddelbart slik at utbygging kan starte opp i perioden 2018-23.

Fylkestinget prioriterer følgende nye tiltak i perioden 2014-23:
fl "RV 23 Linnes-E.18 : Ny Oslofiordtunnel for tungtrafikk forsterker nå behovet for raskt å
fullføre RV 23 videre frem til E-18. Buskerud Fylkeskommune krever at staten setter av
midler til planlegging av prosjektet i første del av planperioden. Prosjektet må så
gjennomføres iht NTP 2014-2023 , og som en videreføring av bompengeprosjektet Dagslet-
Linnes."
fl E 134Ny Strømsøåstunnel: Buskerud fylkeskommune legger til grunn at Staten tar det
fulle
økonomiske ansvaret for å oppfylle tunnelforskriften. Kobling av dette tiltaket mot andre
vegprosjekter i området må gjøres på bakgrunn av arbeidet med KVU for Buskerudbyen,
Buskerudbypakke 2 og vurderes helhetlig i Buskerudbysammenheng.
fl Rv7 Hardangervidda. Arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) må startes opp snarest.

Vegprosjekter i Buskerud
Opprusting av vegnettet og vegutbygging går for langsomt. Det må på plass mer effektive
plan og beslutningsprosesser. Fylkestinget vil oppfordre staten til å ta i bruk alternative
organiseringer og finansiering av infrastruktur, noe som vil gi hurtigere framdrift og mer
effektiv infrastrukturutbygging.
Rammene til å ta igjen forfallet på riksvegene må økes betydelig for å nå målsettingen om at
dette skal tas igjen på 15 år. Det er totalt uakseptabelt å kutte i prosjekter som er prioritert i
NTP 2010-2019.

For å oppnå en mer enhetlig og høyere standard på veinettet, bør lengre strekninger vurderes i
sammenheng. Som en videreføring av prosjektet Sokna —Ørgenvika vil det være naturlig å få
vurdert ulike typer prosjektfinansiering for strekningen RV7 Ørgenvika —Gol.



 
Bytrafikk

Buskerudbyen.
Buskerud fylkeskommune slutter seg til uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet av 23.4.2012
som følger som vedlegg til saken. Buskerudbyområdet har store utfordringer knyttet til
befolkningsvekst, økt trafikk, forurensing og arealknapphet. Kommunene og
fylkeskommunen har derfor inngått forpliktende avtale om å utforme en politikk som skal
møte disse utfordringene. Det er svært viktig at Staten støtter opp om dette arbeidet i
kommende planperiode.

Ringeriksregionen
har stort potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil kunne bidra til å avlaste
presset på Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger. Også lokalt er det store
trafikk- og miljøutfordringer som vil bli tatt med i arbeidet med en Ringerikspakke for
samferdsel. Det er svært viktig at Staten støtter opp om dette arbeidet i kommende
planperiode.



Jernbane i Buskerud
Høyhastighetsutredningen.

Buskerud fylkeskommune støtter høyhastighetsutredningens anbefaling om å benytte
ICstrekningene på Østlandet.
LIBuskerud fylkeskommune anbefaler at alternativ B med forsert utbygging på eksisterende
trasé legges til grunn for videre utvikling av Bergensbanen. For å få redusert reisetiden
mellom Oslo og Bergen til 4 timer og 15 min må investeringene i utbedringer og lange
kryssingsspor på eksisterende Bergensbane økes betydelig og Ringeriksbanen må bygges.

Ringeriksbanen
LIBuskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig gjenopptar planleggingsarbeidet
for Ringeriksbanen. Planprosessen må gjøres uavhengig av planene for E16.

Ringeriksregionen
har stort potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil kunne bidra til å avlaste
presset på Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger.
LIBuskerud fylkeskommune viser til omtale i NTP og tidligere innspill, og ber om at ny
organisasjonsmodell og finansieringsordning i samferdselssektoren utprøves på dette
prosjektet.
Sørlandsbanen Drammen - Kongsberg
ElBuskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig starter planleggingsarbeid for
dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg med sikte på utbygging innen 2024. Det vises
til uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet.
Godsterminal i Drammensområdet
LIBuskerud fylkeskommune viser til egen sak om KVU for godsterminal, sporarealer og
kapasitet. Det er stort behov for å avklare bl.a. godsterminalens plassering og funksjon, og
fylkeskommunen presiserer behovene for videre planlegging for å sikre effektiv og mer
miljøvennlig godstransport i Buskerud. Forholdet til og behovet for samordning med
sjøtransport må utredes.



Østlandssamarbeidets felles uttalelse



Buskerud fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets uttalelse i Faglig-politisk
utvalg
for samferdsel den 3.5.2012:
LIOverordnede synspunkter
Buskerud fylkeskommune gir full støtte til samferdselsministerens ambisjon om et topp
moderne hovednett på veg og jernbane innen 20 år. Dette krever en målrettet og strategisk
satsing og langt større økonomisk innsats enn tidligere.
Stortinget må våren 2013 fatte vedtak om prosjektfinansiering av større utbygginger og om
mer effektive plan- og beslutningsprosesser. Selskapsorganisering i Jernbaneverket og
Statens vegvesen vil være viktige grep.
Satsing på kollektivtransport, gåing og sykling, samt mer godstransport på sjø og bane, vil
være avgjørende for å redusere utslippene av klimagasser og andre stoffer som fører til lokal
luftforurensing.
Det er nødvendig å prioritere drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, men det vil
være uakseptabelt å kutte i allerede vedtatte investeringsprosjekter.
Utbyggingsprosjektene i Nasjonal transportplan 2010-2019 må gjennomføres som forutsatt
ved Stortingets behandling i juni 2009.
LIUtbygging av Intercity-triangelet
Full utbygging av Intercity-triangelet med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer er
det viktigste samferdselsprosjektet i Norge - for å løse transportutfordringene på Østlandet,
mellom landsdelene og til utlandet —både for person- og godstransport. Det må fastsettes et
tidspunkt for når utbyggingen skal være fullført. Jernbaneverkets konseptvalgutredning viser
at dette er mulig i løpet av 10 år fra vedtak er fattet.
E Trafikkveksten i byregionene
Veksten i persontransport i byregionene må løses med kollektivtransport, gåing og sykling.
Det må lages forpliktende avtaler med varighet på 10 år eller mer mellom staten,
fylkeskommunene
og kommunene. Staten må bidra med økt finansiering til kollektivtrafikken.
Fylkeskommunene må sikres langsiktige og forutsigbare finansieringsløsninger —både til
investeringer, vedlikehold og drift. Det må bli enklere å ta i bruk supplerende
finansieringsordninger,
tilpasset den enkelte byregion. Statens utvikling av jernbanetilbudet må inngå i de
forpliktende avtalene, og med full statlig finansiering.
Planarbeidet for bygging av ny jernbane- og T-bane tunnel gjennom Oslo må gis høy
prioritet, da kapasiteten her er avgjørende for gods- og passasjertrafikken i hele Sør-Norge.
LIInvesterings- og vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene
Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å ta igjen etterslep i investeringer, drift
og vedlikehold av fylkesvegene. Kartleggingen av hele vedlikeholdsetterslepet må fullføres
og følges opp med statlige bevilgninger.
ElUtbyggingen av riksvegene
Staten må ta et større ansvar for finansieringen av riksvegene og opprettholde sin
forholdsmessige andel av finansieringen ved uforutsette kostnadsøkninger.
LIGodstransport på bane
Utviklingen med en stadig økende andel godstransport på veg må snus. Transportetatenes
arbeid med utbygging av terminaler og kryssingsspor er viktig for å få mer gods på sjø og
bane, men i tillegg er det behov for en bredere analyse av muligheter og incentiver for å
styrke intermodal godstransport. Grensekryssende transport på veg og bane bør behandles
langt mer omfattende enn i tidligere transportplaner og sees i sammenheng med EUs
strategier for framtidig utvikling av transportpolitikken i våre naboland.



Avstemning

Hovedutvalgets innstilling med endringsforslaget til punkt 1 framsatt av Johansen ble vedtatt
med 8 mot 7 (Ap, Sp, V) stemmer som ble avgitt for Sandums endringsforslag.

Fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget

1.
Vegprosjekter i Buskerud

Opprusting av vegnettet og vegutbygging går for langsomt. Det må på plass mer effektive
plan- og beslutningsprosesser. Fylkestinget vil oppfordre staten til å ta i bruk alternative
organiseringer og finansiering av infrastruktur. Det kan være prosjektfinansiering, flerårige
budsjettering, selskapsorganisering i Jernbaneverket og Statens vegvesen og OPS
finansiering. Det vil gi hurtigere framdrift og mer effektiv infrastrukturutbygging. Det vises til
at utbygging av flyplasser finansieres uavhengig av prioriteringer i NTP samt erfaringene med
utbyggingen av Flytoget.

Rammene til å ta igjen forfallet på riksvegene må økes betydelig for å nå målsettingen om at
dette skal tas igjen på 15 år. Det er totalt uakseptabelt å kutte i prosjekter som er prioritert
NTP 2010-2019.

Buskerud fylkeskommune opprettholder prioriteringen fra forrige NTP-periode med følgende
tiltak:

E 134 Damåsen —Sa renda i Kongsberg. Det forventes at prosjektet prioriteres svært
høyt og at prioriteringen i gjeldende NTP følges opp slik at prosjektet bygges i perioden
2013-15.
RV 23 Da slett —Linnes: Prosjektet må bygges i perioden 2014-17 og åpnes senest
samtidig med ny Oslofjordtunnel.
E 16 B'ørum —Hønefoss.
Buskerud fylkeskommune forventer at utbygging av strekningen Bjørum —Hønefoss kan
skje kontinuerlig.

Bjørum —Skaret prioriteres i inneværende NTP og gjennomføres i perioden 2014-
17.
E 16 Skaret —Hønefoss. Planprosessen må videreføres i høyt tempo med statlige
midler og gjøres uavhengig av planprosessen for Ringeriksbanen.

RV 35: Planleggingen av strekningen Hokksund —Åmot inkl løsning for Fv. 287 i Åmot
må videreføres umiddelbart slik at utbygging kan starte opp i perioden 2018-23.

Fylkestinget prioriterer følgende nye tiltak i perioden 2014-23:

Rv 23 Linnes —E 18: Buskerud fylkeskommune krever at staten setter av midler til
planlegging av prosjektet i første del av planperioden slik at prosjektet kan gjennomføres
som videreføring av Dagslett —Linnes som bompengeprosjekt i perioden 2018-23.
E 134N Strømsøåstunnel: Buskerud fylkeskommune legger til grunn at Staten tar det
fulle økonomiske ansvaret for å oppfylle tunnelforskriften. Kobling av dette tiltaket mot



andre vegprosjekter i området må gjøres på bakgrunn av arbeidet med KVU for
Buskerudbyen, Buskerudbypakke 2 og vurderes helhetlig i Buskerudbysammenheng.
Rv7 Hardan ervidda. Arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) må startes opp snarest.

Rv7 Ør envika —Gol: Det bør settes i gang planlegging av utbedring/ombygging av
strekningen Ørgenvika —Gol (Hallingdalspakka). Prosjektet vil være godt egnet for
alternativ organisering og finansiering

2.
Bytrafikk

Buskerudbyen.
Buskerud fylkeskommune slutter seg til uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet av 23.4.2012
som følger som vedlegg til saken. Buskerudbyområdet har store utfordringer knyttet til
befolkningsvekst, økt trafikk, forurensing og arealknapphet. Kommunene og
fylkeskommunen har derfor inngått forpliktende avtale om å utforme en politikk som skal
møte disse utfordringene. Det er svært viktig at Staten støtter opp om dette arbeidet i
kommende planperiode.

Rin eriksre ionen
har stort potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil kunne bidra til å
avlaste presset på Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger. Også lokalt er det
store trafikk- og miljøutfordringer som vil bli tatt med i arbeidet med en Ringerikspakke
for samferdsel. Det er svært viktig at Staten støtter opp om dette arbeidet i kommende
planperiode.

3.
Jernbanei Buskerud

Hø hasti hetsutrednin en.
Buskerud fylkeskommune støtter høyhastighetsutredningens anbefaling om å benytte IC-
strekningene på Østlandet.

Buskerud fylkeskommune anbefaler at altemativ B med forsert utbygging på eksisterende
trasé legges til grunn for videre utvikling av Bergensbanen. For å få redusert reisetiden
mellom Oslo og Bergen til 4 timer og 15 min må investeringene i utbedringer og lange
kryssingsspor på eksisterende Bergensbane økes betydelig og Ringeriksbanen må bygges.

Ringeriksbanen

Buskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig gjenopptar planleggingsarbeidet
for Ringeriksbanen. Planprosessen må gjøres uavhengig av planene for E16.
Ringeriksregionen har stort potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil
kunne bidra til å avlaste presset på Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger.

Buskerud fylkeskommune viser til omtale i NTP og tidligere innspill, og ber om at ny
organisasjonsmodell og finansieringsordning i samferdselssektoren utprøves på dette
prosjektet.



Sørlandsbanen Drammen - Kon sber

Buskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig starter planleggingsarbeid for
dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg med sikte på utbygging innen 2024. Det
vises til uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet.

Godsterminal i Drammensområdet

Buskerud fylkeskommune viser til egen sak om KVU for godsterminal, sporarealer og
kapasitet. Det er stort behov for å avklare bl.a. godsterminalens plassering og funksjon, og
fylkeskommunen presiserer behovene for videre planlegging for å sikre effektiv og mer
miljøvennlig godstransport i Buskerud. Forholdet til og behovet for samordning med
sjøtransport må utredes.

4.
Østlandssamarbeidetsfellesuttalelse

Buskerud fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets uttalelse i Faglig-politisk
utvalg for samferdsel den 3.5.2012:

Overordnede s ns unkter
Buskerud fylkeskommune gir full støtte til samferdselsministerens ambisjon om et topp
moderne hovednett på veg og jernbane innen 20 år. Dette krever en målrettet og strategisk
satsing og langt større økonomisk innsats enn tidligere.
Stortinget må våren 2013 fatte vedtak om prosjektfinansiering av større utbygginger og
om mer effektive plan- og beslutningsprosesser. Selskapsorganisering i Jernbaneverket og
Statens vegvesen vil være viktige grep.

Satsing på kollektivtransport, gåing og sykling, samt mer godstransport på sjø og bane, vil
være avgjørende for å redusere utslippene av klimagasser og andre stoffer som fører til
lokal luftforurensing.

Det er nødvendig å prioritere drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, men det
vil være uakseptabelt å kutte i allerede vedtatte investeringsprosjekter.

Utbyggingsprosjektene i Nasjonal transportplan 2010-2019 må gjennomføres som
forutsatt ved Stortingets behandling i juni 2009.

Utb in av Intercit -trian elet
Full utbygging av Intercity-triangelet med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer
er det viktigste samferdselsprosjektet i Norge - for å løse transportutfordringene på
Østlandet, mellom landsdelene og til utlandet —både for person- og godstransport. Det må
fastsettes et tidspunkt for når utbyggingen skal være fullført. Jernbaneverkets
konseptvalgutredning viser at dette er mulig i løpet av 10 år fra vedtak er fattet.

Trafikkveksten i b re ionene
Veksten i persontransport i byregionene må løses med kollektivtransport, gåing og
sykling. Det må lages forpliktende avtaler med varighet på 10 år eller mer mellom staten,
fylkes-kommunene og kommunene. Staten må bidra med økt finansiering til



kollektivtrafikken. Fylkeskommunene må sikres langsiktige og forutsigbare
finansieringsløsninger —både til investeringer, vedlikehold og drift. Det må bli enklere å
ta i bruk supplerende finansierings-ordninger, tilpasset den enkelte byregion. Statens
utvikling av jernbanetilbudet må inngå i de forpliktende avtalene, og med full statlig
finansiering.
Planarbeidet for bygging av ny jernbane- og T-bane tunnel gjennom Oslo må gis høy
prioritet, da kapasiteten her er avgjørende for gods- og passasjertrafikken i hele Sør-
Norge.

Investerin s- o vedlikeholdsettersle å f lkesve ene
Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å ta igjen etterslep i investeringer, drift
og vedlikehold av fylkesvegene. Kartleggingen av hele vedlikeholdsetterslepet må
fullføres og følges opp med statlige bevilgninger.

Utb in en av riksve ene
Staten må ta et større ansvar for finansieringen av riksvegene og opprettholde sin
forholdsmessige andel av finansieringen ved uforutsette kostnadsøkninger.

Godstrans ort å bane
Utviklingen med en stadig økende andel godstransport på veg må snus. Transportetatenes
arbeid med utbygging av terminaler og kryssingsspor er viktig for å få mer gods på sjø og
bane, men i tillegg er det behov for en bredere analyse av muligheter og incentiver for å
styrke intermodal godstransport. Grensekryssende transport på veg og bane bør behandles
langt mer omfattende enn i tidligere transportplaner og sees i sammenheng med EUs
strategier for framtidig utvikling av transportpolitikken i våre naboland.

Behandling i Fylkestinget - 14.06.2012

Lavrans Kierulf (Frp) framla på vegne av alle partiene bortsett fra nytt kulepunkt 2 slikt
endringsforslag:

Pkt 1. Vegprosjekter i Buskerud.

Første avsnitt deles opp i to kulepunkter hvor første går til og med infrastruktur og kulepunkt
to starter med Det kan være prosjektfinansiering _ _ _

Under fylkestinget prioriterer følgende nye tiltak i perioden 2014-2023 foreslås AP's forslag
med "RV 23 Linnes —El 8_ med følgende endring i siste setning med at gjennomføres
senest iht

Siste kulepunkt om RV 7 får følgende tekst:

Som en videreføring av prosjektet Sokna-Ørgenvika vil det være naturlig å få vurdert ulike
typer prosjektfinansiering for strekningen RV7 Ørgenvika-Gol.



Avstemning

Følgende hadde ordet:
Arne Jørstad (H), Anne Sandum (Ap), Lavrans Kierulf (Frp), Runolf Stegane (V)

Kulepunkt 2, pkt 1 i Kierulfs forslag ble vedtatt med 22 (H,Frp, KrF) stemmer.

Fylkesutvalgets innstilling (uten nytt kulepunkt 2 i pkt. 1) ble enstemmig vedtatt.

LavransKierulf (Frp)framla slik protokolltilførsel:

Planene beskrevet i NTP bør gjennomføres uten ytterligere beskatning av bilistene.
Finansiering som for eksempel bompenger, veiprising, rushtidsavgift osv. vil derfor ikke være
å anbefale.

Vedtak

1.
Vegprosjekteri Buskerud

Opprusting av vegnettet og vegutbygging går for langsomt. Det må på plass mer
effektive plan- og beslutningsprosesser. Fylkestinget vil oppfordre staten til å ta i bruk
alternative organiseringer og finansiering av infrastruktur.

Det kan være prosjektfinansiering, flerårige budsjettering, selskapsorganisering i
Jernbaneverket og Statens vegvesen og OPS finansiering. Det vil gi hurtigere framdrift
og mer effektiv infrastrukturutbygging. Det vises til at utbygging av flyplasser
finansieres uavhengig av prioriteringer i NTP samt erfaringene med utbyggingen av
Flytoget.

Rammene til å ta igjen forfallet på riksvegene må økes betydelig for å nå målsettingen om at
dette skal tas igjen på 15 år. Det er totalt uakseptabelt å kutte i prosjekter som er prioritert i
NTP 2010-2019.

Buskerud fylkeskommune opprettholder prioriteringen fra forrige NTP-periode med følgende
tiltak:

E 134 Damåsen —Sa renda i Kongsberg. Det forventes at prosjektet prioriteres svært
høyt og at prioriteringen i gjeldende NTP følges opp slik at prosjektet bygges i perioden
2013-15.
RV 23 Da slett —Linnes: Prosjektet må bygges i perioden 2014-17 og åpnes senest
samtidig med ny Oslofjordtunnel.
E 16 Wørum —Hønefoss.
Buskerud fylkeskommune forventer at utbygging av strekningen Bjørum —Hønefoss kan
skje kontinuerlig.

Bjørum —Skaret prioriteres i inneværende NTP og gjennomføres i perioden 2014-
17.
E 16 Skaret —Hønefoss. Planprosessen må videreføres i høyt tempo med statlige
midler og gjøres uavhengig av planprosessen for Ringeriksbanen.



RV 35: Planleggingen av strekningen Hokksund —Åmot inkl, løsning for Fv. 287 i Åmot
må videreføres umiddelbart slik at utbygging kan starte opp i perioden 2018-23.

Fylkestinget prioriterer følgende nye tiltak i perioden 2014-23:

Rv 23 Linnes —E 18: Buskerud fylkeskommune krever at staten setter av midler til
planlegging av prosjektet i første del av planperioden slik at prosjektet kan gjennomføres
som videreføring av Dagslett —Linnes som bompengeprosjekt gjennomføres senest ihht
2018-23.
E 134N Strømsøåstunnel: Buskerud fylkeskommune legger til grunn at Staten tar det
fulle økonomiske ansvaret for å oppfylle tunnelforskrifien. Kobling av dette tiltaket mot
andre vegprosjekter i området må gjøres på bakgrunn av arbeidet med KVU for
Buskerudbyen, Buskerudbypakke 2 og vurderes helhetlig i Buskerudbysammenheng.
Rv7 Hardan ervidda. Arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) må startes opp snarest.

Rv7 Ør envika —Gol: Som en videreføring av prosjektet Sokna —Ørgenvika vil det være
naturlig å få vurdert ulike typer prosjektfinansiering for strekningen RV 7 Ørgenvika Gol-

2.
Bytrafikk

Buskerudbyen.
Buskerud fylkeskommune slutter seg til uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet av 23.4.2012
som følger som vedlegg til saken. Buskerudbyområdet har store utfordringer knyttet til
befolkningsvekst, økt trafikk, forurensing og arealknapphet. Kommunene og
fylkeskommunen har derfor inngått forpliktende avtale om å utforme en politikk som skal
møte disse utfordringene. Det er svært viktig at Staten støtter opp om dette arbeidet i
kommende planperiode.

Rin eriksre ionen
har stort potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil kunne bidra til å
avlaste presset på Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger. Også lokalt er det
store trafikk- og miljøutfordringer som vil bli tatt med i arbeidet med en Ringerikspakke
for samferdsel. Det er svært viktig at Staten støtter opp om dette arbeidet i kommende
planperiode.

3.
Jernbane i Buskerud

Hø hasti hetsutrednin en.
Buskerud fylkeskommune støtter høyhastighetsutredningens anbefaling om å benytte IC-
strekningene på Østlandet.

Buskerud fylkeskommune anbefaler at altemativ B med forsert utbygging på eksisterende
trasé legges til grunn for videre utvikling av Bergensbanen. For å få redusert reisetiden
mellom Oslo og Bergen til 4 timer og 15 min må investeringene i utbedringer og lange
kryssingsspor på eksisterende Bergensbane økes betydelig og Ringeriksbanen må bygges.



Ringeriksbanen

Buskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig gjenopptar planleggingsarbeidet
for Ringeriksbanen. Planprosessen må gjøres uavhengig av planene for El 6.
Ringeriksregionen har stort potensiale for vekst både i befolkning og næringsliv, og vil
kunne bidra til å avlaste presset på Oslo/Akershus gjennom bedre samferdselsløsninger.

Buskerud fylkeskommune viser til omtale i NTP og tidligere innspill, og ber om at ny
organisasjonsmodell og finansieringsordning i samferdselssektoren utprøves på dette
prosjektet.

Sørlandsbanen Drammen - Kon sber

Buskerud fylkeskommune krever at Staten snarest mulig starter planleggingsarbeid for
dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg med sikte på utbygging innen 2024. Det
vises til uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet.

Godsterminal i Drammensområdet

Buskerud fylkeskommune viser til egen sak om KVU for godsterminal, sporarealer og
kapasitet. Det er stort behov for å avklare bl.a. godsterminalens plassering og funksjon, og
fylkeskommunen presiserer behovene for videre planlegging for å sikre effektiv og mer
miljøvennlig godstransport i Buskerud. Forholdet til og behovet for samordning med
sjøtransport må utredes.

4.
Østlandssamarbeidetsfellesuttalelse

Buskerud fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets uttalelse i Faglig-politisk
utvalg for samferdsel den 3.5.2012:

Overordnede s ns unkter
Buskerud fylkeskommune gir full støtte til samferdselsministerens ambisjon om et topp
moderne hovednett på veg og jernbane innen 20 år. Dette krever en målrettet og strategisk
satsing og langt større økonomisk innsats enn tidligere.
Stortinget må våren 2013 fatte vedtak om prosjektfinansiering av større utbygginger og
om mer effektive plan- og beslutningsprosesser. Selskapsorganisering i Jernbaneverket og
Statens vegvesen vil være viktige grep.

Satsing på kollektivtransport, gåing og sykling, samt mer godstransport på sjø og bane, vil
være avgjørende for å redusere utslippene av klimagasser og andre stoffer som fører til
lokal luftforurensing.

Det er nødvendig å prioritere drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, men det
vil være uakseptabelt å kutte i allerede vedtatte investeringsprosjekter.

Utbyggingsprosjektene i Nasjonal transportplan 2010-2019 må gjennomføres som
forutsatt ved Stortingets behandling i juni 2009.



Utb in av Intercit -trian elet
Full utbygging av Intercity-triangelet med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer
er det viktigste samferdselsprosjektet i Norge - for å løse transportutfordringene på
Østlandet, mellom landsdelene og til utlandet —både for person- og godstransport. Det må
fastsettes et tidspunkt for når utbyggingen skal være fullført. Jernbaneverkets
konseptvalgutredning viser at dette er mulig i løpet av 10 år fra vedtak er fattet.

Trafikkveksten i b re ionene
Veksten i persontransport i byregionene må løses med kollektivtransport, gåing og
sykling. Det må lages forpliktende avtaler med varighet på 10 år eller mer mellom staten,
fylkes-kommunene og kommunene. Staten må bidra med økt finansiering til
kollektivtrafikken. Fylkeskommunene må sikres langsiktige og forutsigbare
finansieringsløsninger —både til investeringer, vedlikehold og drift. Det må bli enklere å
ta i bruk supplerende finansierings-ordninger, tilpasset den enkelte byregion. Statens
utvikling av jernbanetilbudet må inngå i de forpliktende avtalene, og med full statlig
finansiering.
Planarbeidet for bygging av ny jernbane- og T-bane tunnel gjennom Oslo må gis høy
prioritet, da kapasiteten her er avgjørende for gods- og passasjertrafikken i hele Sør-
Norge.

Investerin s- o vedlikeholdsettersle å f Ikesve ene
Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å ta igjen etterslep i investeringer, drift
og vedlikehold av fylkesvegene. Kartleggingen av hele vedlikeholdsetterslepet må
fullføres og følges opp med statlige bevilgninger.

Utb in en av riksve ene
Staten må ta et større ansvar for finansieringen av riksvegene og opprettholde sin
forholdsmessige andel av finansieringen ved uforutsette kostnadsøkninger.

Godstrans ort å bane
Utviklingen med en stadig økende andel godstransport på veg må snus. Transportetatenes
arbeid med utbygging av terminaler og kryssingsspor er viktig for å få mer gods på sjø og
bane, men i tillegg er det behov for en bredere analyse av muligheter og incentiver for å
styrke intermodal godstransport. Grensekryssende transport på veg og bane bør behandles
langt mer omfattende enn i tidligere transportplaner og sees i sammenheng med EUs
strategier for framtidig utvikling av transportpolitikken i våre naboland.

Protokolltilforsel

Planene beskrevet i NTP bør gjennomføres uten ytterligere beskatning av bilistene.
Finansiering som for eksempel bompenger, veiprising, rushtidsavgift osv, vil derfor ikke være
å anbefale.

Buskerud fylkeskommune, 9. mai 2012
Runar Hannevold
Fylkesrådmann



Bakgrunn for saken
Statsetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2014-23 ble offentliggjort og sendt på høring
den 29.2.2012. Høringsfristen er satt til 29.6.2012 og fylkeskommunene koordinerer lokale
innspill i fylkene.

Høringen omfatter først og fremst det nasjonale stamnettet.
For jernbanetransport, sjøfart og luftfart inngår hele transportsystemet i det nasjonale
stamnettet.
Riksvegene omfatter alle europaveger og de største vegene som binder landsdeler
sammen. I Buskerud er E 18, Rv 23, E 134, Rv 35 fra Hokksund til Gardermoen (men
ikke gjennom Hønefoss sentrum), E 16, Rv 7 og Rv 52 klassifisert som riksveger.

Høringen omfatter imidlertid også Høyhastighetsutredningen 2010-12. I høringsbrev, datert
9.2.2012 fra Jernbaneverket heter det at "NTP erpå høring med samme høringsfrist.
Høringsinstansene bes derfor om å gi sine eventuelle høringsinnspill til
høyhastighetsutredningen samme med høringsinnspillet til etatenesplanforslag."

Prosess og medvirkning
Buskerud fylkeskommune har hatt følgende prosess knyttet til lokal høring av NTP:

• 29.februar Forslag sendt på høring
• mars. Informasjon i Buskerudtinget
• 14. mars: Informasjons- og drøftingsmøte med kommuner, næringsliv og

organisasjoner i eget fylke
• 2. mai: Frist for å komme med innspill til Buskerud fylkeskommune
• 29. mai: Hovedutvalget for samferdselssektoren innstiller til fylkestinget
• juni: Fylkesutvalget innstiller til fylkestinget
• 13.juni: Fylkestinget behandler saken
• 29. juni: Høringsfrist til Samferdselsdepartementet og Kyst og

fiskeridepartementet

Andre plan- og utredningsprosesser som er av betydning for saken om NTP 2014-23:
KVU for IC på Østlandet, herunder Vestfoldbanen (egen sak til fylkestinget i juni)
KVU for gods/jernbane i Drammen (egen sak til fylkestinget i juni)
KVU for Oslofjordkryssing
KVU for Buskerudbyen
KVU Rv 35 Hokksund —Åmot —Jevnaker
KVU E134 Kongsberg - Gvammen
Areal og Transportplan for Buskerudbyen
Kollektivtransportplan (egen sak til fylkestinget i juni)
Fylkesvegstrategi (egen sak til fylkestinget i oktober) og
Høyhastighetsutredningen fra Jernbaneverket

Videre prosess:
2012/2013: Samferdselsdepartementet og Kyst- og fiskeridepartementet behandler
uttalelsene og utarbeider Stortingsmelding om Nasjonal Transportplan 2014-23.
Våren 2013. Stortingets behandling av Stortingsmeldingen om NTP 2014-23.



Parallelt (altså i 2012 —2013) utarbeider statsetatene sine forslag til
Handlingsprogram, med hovedvekt på første del av planperioden, dvs. 2014 - 2017.
Handlingsprogrammene vedtas høsten 2013.

Nasjonal Transportplan har en tidshorisont på 10år, men rulleres hvert f"jerdeår. Vedtak
knyttet til investeringer i første del av planperioden (2014-17) anses langt mer bindende enn
vedtak knyttet til siste del (2018 —2023). Dersom framdrift i prosjekter går som forutsatt, må
man imidlerfid kunne anta at prosjekter som er omtalt i siste del av en planperiode vil være i
god posisjon til å komme inn som prioritert tiltak ved neste rullering.

Om forslaget til NTP 2014-23:

Det er lagt vekt på å gi en god orientering om innholdet i planforslaget p.g.a. sakens
kompleksitet.

Transportetatenes forslag (høringsdokumentet) finnes på etatenes felles hjemmeside om
Nasjonal Transportplan:

htt ://www.nt .de .no/
Buskerud fylkeskommune har også opprettet egen hjemmeside om Nasjonal Transportplan:

htt ://www.bfk.no/Modules/theme.as x?Ob'ectT e=Article&ElementID=19845&Ca
te or .ID=6525&Itemid=2283

I det etterfølgende gis korte orienteringer/stikkord om innholdet i planforslaget, fortrinnsvis
om forhold/tiltak av særlig interesse for Buskerud fylke:

Kap.2 Mål:
Målsettingene i plandokumentets kapittel 2 gjenspeiler Regjeringens bestilling av plan, og er i
store trekk er i tråd med gjeldende plan for perioden 2010-19. De fire hovedmålene om

bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader,
færre ulykker,
begrensning i klimagassutslipp og reduserte miljøulemper av transport og
universell utforming av transportsystemet.

I tillegg viser planen henholdsvis 6, 2, 4 og 1 etappemål.

Ka 3: Nas'onalestrate ier
For å nå målene foreslås en rekke strategier. Det vises til følgende omtaler:

Kap.3.1.Byområder Vekstenmåtas av kollektivtransport,gåingog sykling.
Byområdene har ulike trafikk og miljøutfordringer, og plandokumentet skiller mellom
- gruppe 1 med Oslo,
- gruppe 2 med andre storbyer Bergen, Trondheim og Stavangerområdet og
- gruppe 3 der bl.a. Buskerudbyen inngår.
Virkemidler for å nå målene omfatter, arealbruk, fremkommelighetstiltak, målrettet
prioritering/regulering, påvirkning, ITS og "konkluderer"med behov for forpliktende avtaler
om utvikling av samferdselspakker.

Planen erkjenner at målsettingen innebærer store finansielle utfordringer for
fylkeskommunene og sterkt behov for samarbeid mellom både statlige, fylkeskommunale og
kommunale myndigheter.



Kap.3.2.Reduserteavstandskostnaderog regionalutvikling
Bygge ut infrastrukturen mellom regioner og byer.
Redusere flaskehalser som påvirker regularitet og punktlighet for næringslivets
transporter.
Styrking av nasjonale intermodale godsknutepunkter.
Videreføre godsstrategien for jernbanen.
Videreføre IC-strategien for utbygging av dobbeltspor på jernbanenettet på Østlandet,
bl.a. på Vestfoldbanen.
Utvikle flyplassene, bl.a. med flere rullebaner på Gardermoen og Flesland.
På vegnettet prioriteres sammenhengende utbygging av E6, E16, El8 og E39.
For å redusere flaskehalser for næringslivet prioriteres tiltak for å øke bredden på de
smaleste vegene som ikke har gul midtlinje.
I planperioden prioriteres drift og vedlikehold samt fornyelse og tiltak for å ta igjen
forfallet. Dette vil bidra til økt pålitelighet og regularitet.

Kap.3.3.Mergodspå sjø ogjernbane
Kapasitet og driftssikkerhet på bane.
Vegforbindelse til havnene/godsterminalene.
Tiltak i farleden.
Tilrettelegging for integrerte logistikk-knutepunkter,jernbaneterminaler.
Incentivordning for overføring av godstransport fra veg.
Reduserte avgifter på sjøtransport.
Om Drammen heter det at "denpågående KVUen vil bidra til å avklare behovene og
forutsetningene for en ny terminal i Drammen"

Kap.3.4. Styrketdrift,vedlikeholdogfornyelse
Ta igjen forfall —fornye infrastrukturen.
Driftskostnadene øker.
Klimaendringer gir økt behov for beredskap.
Økt robusthet, sikkerhet og pålitelighet.

Kap.3.5.Trafikksikkerhet
Tiltak for å redusere risiko for ulykker.
Prioritere investeringstiltak på veg som forhindrer møteulykker, utforkjøringsulykker
og ulykker med påkjørsler av fotgjengere og syklister.
Trafikantrettede tiltak rettes i særlig grad mot høyrisikogrupper med spesiell fokus på
redusert fart, økt bilbeltebmk og redusert omfang av ruspåvirket kjøring.

Kap.3. 8 Gjennomføringsevne
Det tar ca. 10 år å forberede store prosjekter til bygging.
Mer effektiv og raskere planlegging (de øvre økonomiske rammenivåene vil ikke
kunne gjennomføres uten vesentlig økning i planproduksjonen).
Økt aktivitet i leverandørmarkedet og forutsigbare finansierings-løsninger.

Kap.3.9.Redusertklimautslippog bedremiljø



Reduserte utslipp fra enkeltkjøretøyer, økt bruk av biodrivstoff og elektrifisering av
bilparken.
Redusere transportomfanget og endre reisemiddelfordelingen.
Veksten i biltrafikken i byene må reduseres, og det må satses på kollektivtransport og
gåing/sykling.
Restriktive tiltak for den private biltrafikken.
Tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet.
Oppfylle vannforskriften.
Driften gjøres mer miljøtilpasset.

Kap.3.10Universellutformingav helereisekjeden
Krever samordning mellom mange aktører.
Stamrutene for kollektivtransporten, større knutepunkter og jernbanestasjoner
prioriteres.

Kap.3.11Øktsyklingog gåing
Nasjonalt mål om 8 % sykkelandel (4 % i 2009, jf. Nasjonal Reisevaneundersøkelse).
"Detskal were attraktivt å gåfor alle" og "Flereskal gå mer."
Transportetatene vil arbeide for at fylkeskommuner og kommuner vedtar lokale mål
om andelen sykkelturer og gåturer og utarbeider lokale og regionale strategier og
handlingsplaner.
Viktigste virkemidler for økt sykling i samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og
kommuner:

Nye sykkelanlegg.
Tilrettelegging for sykling på eksisterende trafikkarealer.
Bedre drift og vedlikehold.

Kap.3.12.Intelligentetrafikksystemer(ITS)og utnyttelseav ny teknologi
ITS og innføring av nye teknologiske løsninger gjør det mulig å utnytte tilgjengelig
infrastruktur bedre.
Bygge opp under mest mulig åpne løsninger som er enkle i bruk.
Bedre trafikkinformasjon, flåtestyring, overvåking og kontroll.

Kap.3.13.Merrobusttransportinfrastruktur,styrketberedskap
Hyppigere og mer ekstremt vær stiller økte krav til infrastrukturen.
Store deler av dagens transportnett er ikke robust nok til å møte de økte
påkjenningene.
For å redusere sårbarheten må infrastrukturen bli mer robust, og beredskapen må
styrkes.

Kap.3.14.Bidragtil utviklingav reiselivsnæringen
Bedre transportinfrastruktur.
Informasjonssystemer, bl.a. nasjonal reiseplanlegger.
Enklere billettkjøp og bompengebetaling.
Adkomster og knutepunkter.
Samarbeid for å øke turisttrafikken med fly.

Kap.3.15.Forskningog utvikling
Behov for økt tverretatlig samarbeid.



Spesielt knyttet til utvikling av ny teknologi, klima/ekstremvær,
kapasitet/fremkommelighet, transportanalyser etc.

Ka . 4: F Ikeskommunalinfrastrukturo trans ort Ikesve er o kollektivtrafikk
Transportetatene foreslår følgende tiltak som kan få betydning for fylkeskommunenes
samferdselstilbud:

Utredning om kompensasjon for ekstraordinær kostnad innenfor drift og vedlikehold
av fylkesvegnettet.
Tilskuddsordning for rehabilitering av tunneler, bruer og ferjekaier på fylkesvegene.
Tilskuddsordning for sykling i by- og tettstedsområder.
Tiltak for gående trekkes inn i en utvidet BRA-ordning for universell utforming av
kollektivtransporten.
Økte statlige overføringer for bedre kollektivtransport.
Fylkeskommunen får i oppgave å utpeke stamruter for kollektivtransport og viktige
kollektivknutepunkter, pluss koordinering i knutepunktene.
Fylkeskommunenes ansvar for byparker, arealplanlegging, mer effektiv planlegging
og oppfølging av transportpolitiske mål understrekes.

Ka . 5: Økonomiskerammer
Rammene for etatenes planlegging er gitt i 4 nivåer:

Planteknisk ramme. Tilsvarer budsjett 2011 multiplisert med 10 (justert til 2012-kroner)
Planteknisk ramme - 20 %
Planteknisk ramme + 20 %
Planteknisk ramme + 45 %

I tillegg er lagt inn referansekolonne for å sammenligne med NTP 2010 - 19 (i 2012-kr)

Oversiktstabell NTP 2014 - 23 (i mrd. kroner for 10 år)
NTP

2010 - 19
Vegvesenet (s 102)

-20 %
Planteknisk

ramme + 20 % + 45 %

Drift og vedlikehold 70,1 84,7 92,2 92,5 94,8
Investering 82,0 41,7 69,0 104,4 146,4
Vederlag OPS-prosjekter 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3
Rentekomp. transporttiltak i fyikene 6,5 6,1 6,1 6,1 6,1
Skredsikring fylkesveger 5,4 4,0 5,5 6,0 7,0
Kjøp av riksvegferjetjenester 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
Sum 173,0 145,4 181,7 217,9 263,2
Jernbaneverket (s84)






Drift 44,5 68,8 71,8 72,8 75,3
Investering 52,8 12,1 29,3 48,5 71,3
Sum 97,3 80,9 101,1 121,3 146,6

Kystverket (s97) 11,6 10,0 12,4 14,9 18,0

Avinor (side 78 - 81)
(selvfinansierende)

0 0 0 0 0

SUM 281,9 236,3 295,2 354,1 427,8
*) Tabellen er ekskl. bompenger ogprivat finansiering






Prioriteringer av store enkeltprosjekter på veg og bane i Buskerud er vist i tabell å neste side:
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Prioriterin er i de største b områdene
Omtaler særskilte tiltak i de 4 største byområdene; Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim

Ingen byer i Buskerud; heller ikke Buskerudbyen, tilhører kategorien de "største
byområdene". Øvrige byer om omtalt i kap. 3.1.

Trans ortkorridorer
De nasjonale transportkorridorene omfatter 7 strekninger/korridorer. Buskerud fylke er
direkte berørt av følgende:

Korridor 2: Oslo —Ørje/Magnor som også omfatter Jessheim —Hønefoss —Hokksund
med Rv35,
Korridor 3, Oslo —Grenland —Kristiansand —Stavanger. I korridoren inngår også
Sørlandsbanen samt Rv 23 på tvers av Oslotjorden. Viktigste infrastruktur for
Buskerud er E 18, Rv 23, Drammensbanen, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.
Korridor 5 Oslo —Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø. Viktigste
infrastruktur for Buskerud er E 134, E 16, Rv 7, Rv 52, Randsfjordbanen og
Bergensbanen.

Transportetatenes forslag til prioriteringer i "våre" korridorer" fremgår av oversikten gitt
under omtalen av kap. 5, økonomiske rammer.

Om høyhastighetsutredningen 2010-12 (om jernbane):

Utredningen omfatter en rekke temaer og delutredninger, og det vises derfor til eget nettsted
og lenke til all dokumentasjon om høyhastighetsutredningene i Norge:
htt ://www..ernbaneverket.no/no/Pros'ekter/Ho hasti hetsutrednin en/N hetsarkiv/0 sum
mefin -Hovedkonklus'oner/

Høyhastighetsutredningen omfatter 6 korridorer med flere altemative traser og løsninger:

Oslo —Kristiansand —Stavanger
Oslo —Bergen
Oslo —Trondheim
Oslo —Göteborg
Oslo —Stockholm
Bergen —Haugesund —Stavanger i

kombinasjon med 1 og 2

FigurI - Kormsorsdae. Alkina Ltd

Det er på alle strekninger utredet to alternativer med forskjellig kjørehastighet (250 km/t og
alternativt 330 km/t.) I tillegg er det gjort beregninger for et altemativ der man oppgraderer
eksisterende baner for å få 20 % reisetidsreduksjon og togavgang annen hver time.

Oppsummeringen av hovedkonklusjonene fra Jernbaneverkets sluttrapport er bl.a. følgende:

Det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge
> Det er et stort endepunkt- og underveismarked.



Utbyggingskostnadene er betydelige for alle alternativer og varierer i stor grad med
tunnelandelen på de forskjellige strekningene.
Bedriftsøkonomien er positiv for de fleste strekningene hvis kostnader forbundet med
investeringer holdes utenfor
Redusert utslipp av CO2 etter at banene er satt i drift. Antall år før man oppnår CO2-
utslippsbalanse varierer i stor grad med tunnelandelen på de forskjellige strekningene
Høyhastighetsbaner kan bygges ut i forlengelsen av Inter-city (IC) nettet i
Østlandsområdet. Dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden kan være
første skritt i en høyhastighetsutbygging. Det er ingen konflikter mellom utbygging av
IC nettet med en hastighet 250 km/t, og en eventuell videre utbygging med 330 km/t.
Samfunnsøkonomien er negativ for alle strekningene

Resultatet for hver enkelt banestrekning finnes på denne lenke:
htt ://www.'ernbaneverket.no/Pa eFiles/17297/Oversikt%20-
%20H%c3%b8 hasti hetsbaner. df

For Buskerud fylkes del antas at følgende konklusjoner er av spesiell interesse:

Oslo —Kristiansand —Stavanger
Denne strekningen har det største markedspotensial med 5,0 —5,5 mill, reisende pr år.
Høyhastighetsutredningen forutsetter at IC nettet blir bygget ut først. Hvis høyhastighetsbaner
skal bygges i Norge anbefales Drammen —Tønsberg —Porsgrunn —Kristiansand —Egersund —
Stavanger som en interessant strekning å realisere først. Fjerntogtrafikk til Kristiansand,
Stavanger og byer, regioner og distrikter imellom kan kombineres med IC trafikk på
strekningen Porsgrunn —Drammen —Oslo og strekningen Stavanger —Sandnes - Egersund.

Et slikt prosjekt bør realiseres i en rekkefølge der parseller/strekninger som gir størst nytte blir
bygget først. Etter prosjektets oppfatning vil dette være:

Drammen —Tønsberg —Porsgrunn - med hastighet 250 km/t
- Sandnes —Egersund —med hastighet 250 kmit
- Porsgrunn —Kristiansand —med hastighet 250 eller 330 km/t
- Egersund —Kristiansand —med hastighet 250 eller 330 km/t

For de reisende vil dette bety at toget vil stoppe i Drammen, Tønsberg, Torp, Porsgrunn,
Arendal, Kristiansand, Mandal, Egersund, Sandnes. Kostnadene med hele prosjektet er
beregnet til ca. 220 mrd. kr og ekspresstoget kan kjøre strekningen på 3 timer og 18minutter.

Oslo —Bergen
Oslo - Bergen har et lavere markedspotensial enn Sørlandet for trafikk i et
høyhastighetskonsept. Dessuten er det betydelige utfordringer knyttet til valg av trase,
kostnader og kryssing vestlandsfjorder. Oslo —Bergen kommer imidlertid godt ut i et konsept
der man oppgraderer eksisterende bane for å få reisetidsbesparelser på ca. 20 %. Dersom man
investerer 35 mrd. kr på eksisterende bane går reisetiden på ytterstrekningen ned fra 6:30 til
5:10. Dersom man i tillegg bygger Ringeriksbanen mellom Hønefoss og Sandvika gis
ytterligere reisetidsbesparelser på 55 minutter til 4:15 mellom Oslo og Bergen. I
konseptalternativet er det lagt til grunn at eksisterende stoppmønster opprettholdes.

Forhold knyttet til Intereity-strekningene
Analysene viser at samfunnsnytten av bygging av eventuelle høyhastighetsbaner mellom Oslo



—Stavanger, Oslo —Trondheim og Oslo - Gøteborg vil øke dersom det bygges
høyhastighetsbaner i forlengelse av IC-banene.

Miljø:
Analyser av energibruk og klimatiske effekter viser at ved å bygge høyhastighetsbaner vil
man etter at banene er bygget og satt i drift, få en reduksjon i utslipp av CO2 til atmosfæren.

Horingsuttalelser og andre innspill

Utdrag av høringsuttalelser er gjengitt i eget vedlegg til saken. Dersom man ønsker tilgang til
de komplette uttalelsene vises til følgende lenke:

htt ://www.bfk.no/ etfile.as x/document/e cx id/13201e dd id/5684

Høringen kan oppsummeres slik:
Enighet om satsing på økt vedlikehold og for å ta igjen vedlikeholdsetterslep.
Enighet om økt satsing på bypakker for mer miljøvennlige og effektive
transportløsninger i de store byene (linkl Buskerudbyen og Ringerike)
Krav om høyere rammer både til veg og bane —minst + 45 %. Uten økning i denne
størrelsen vil det bli svært lite igjen til ny og nødvendig infrastruktur.
Infrastruktur er særdeles viktig for næringslivets transporter.
Behov for mer effektiv planlegging.
Jernbanesatsingen på Østlandet støttes, men det gis samtidig uttrykk for bekymring
over at dette kan gå ut over andre viktige jernbanebehov, f.eks. til Kongsberg,
Spikkestad/Røyken og Hønefoss. Spesiell fokus på lave økonomiske rammer.
Godsterminal og behov for ny jernbaneinfrastruktur i Drammensområdet må avklares
og prioriteres.
Det gis støtte til at følgende store infrastrukturprosjekter følges spesielt opp:

RV 23, fram til El8
E134 gjennom Kongsberg
E16 som 4 felts veg til Hønefoss
RV 35 Hokksund —Åmot og videre til Olimb må forseres
Ny Ringeriksbane med alternativ organisering/finansieringsløsning
I tillegg fremmes krav/forslag på en rekke andre strekninger slik som: Rv7
(videreutvikle i Hallingdal —utrede Hardangervidda), Rv52 Hemsedal, E134
med 4 felt til Hokksund, Fv319 (Svelvikveien.)

I tillegg har det kommet inn kritiske uttalelser fra både "Miljøet i bygda vår (Hole)" og
Norsk ornitologisk forening om eventuell utbygging El6 og Ringeriksbanen.

Innspill fra fylkeskommunens samarbeidsparter:
Fylkeskommunen deltar aktivt i en rekke samarbeidsorganer som enten har avgitt uttalelse
direkte til Samferdselsdepartementet eller sendt forslag som ønskes innarbeidet i aktørenes
innspill. Det gjelder bl.a. følgende:

Østlandssarnarbeidet
Samarbeidsalliansen for Osloregionen
Vestregionsamarbeidet
Forum nye Bergensbanen og
Buskerudbysamarbeidet

Innspillene er gjengitt i vedlegget om høringsuttalelser



Høring knyttet til Høyhastighetstogutredningen:
Med unntak for Forum nye Bergensbanen, har det ikke kommet innspill fra hverken våre
samarbeidsparter eller gjennom lokal høring knyttet til Høyhastighetstogutredningen.
Grunnen kan være at det er lite kjent at eventuelle uttalelser til utredningen skal inngå i NTP-
uttalelsene.

Fylkeskommunens tidligere prioriteringer
Fylkesrådmannen viser til tidligere prioriteringer som er gitt av fylkeskommunen. Fra
høringen om NTP 2010 —19 vises spesielt til uttalelsen gitt i fylkestinget i april 2008, sak
31/2008:
htt ://www.bfk.no/Modules/councilmeetin .as x?Itemid=2284&Cate or .ID=3565&Ob'ectT

e=ePhorteCommitteeMeetin &ePhorteCornmitteeMeetin .ID=4
Behov for betydelig økte rammer
Samordnet uttalelse med Østlandssamarbeidet
5 store vegtiltak (Rv7, Rv 23, Rv 35, E 16 og E 134)
Ringeriksbanen
Dobbeltspor til Hokksund/Kongsberg utredes
Støtte til målsettingen om overføring av godstransport fra veg til bane og sjø. Det
anmodes derfor om at arbeidet med KVU (konseptvalgutredning) og øvrig planarbeid
knyttet til utviklingen av Drammen havn og godsterminal for jernbanen forseres.
Anbefalte arbeidet med å utvikle arenaer og avtalefestede areal- og transportpakker for
bl.a. Buskerudbyen.
Det tas initiativ for å etablere et regionalt veiselskap —Buskerud Veg AS —som eies
av fylkeskommunen og kommunene.
Den framtidige organisering av kollektivtrafikken i Buskerud bør bygge på et
partnerskap mellom fylkeskommunen og kommunene.

Problemstillinger

De viktigste problemstillingene som tas opp i denne saken er knyttet til følgende forhold:

Sammenheng mellom målsettinger, strategier og konkrete tiltaksforslag.

Behovene for vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur er betydelige.
Dersom man viderefører dagens økonomiske nivå blir det svært lite til nye prosjekter.

I de fleste uttalelser og innspill foreslås det på generelt grunnlag at man må ha minst
en ramme på + 45 % i forhold til planteknisk ramme både på veg og jernbanesektoren.
Jernbanens utgangspunkt er en planteknisk ramme på 101 mrd. kroner mens
vegvesenets ramme er på 182mrd på 10 år.

Prosentvis lik økning i rammene innebærer at forskjellen i nivå økes.
Fylkesrådmannen antar at det bør legges sterkere vekt på reelle behov enn prosentvis
lik utvikling. Det bør derfor til Stortingets behandling legges fram flere data knyttet til
hvilke sektor som har størst "etterslep" og behov for ny infrastruktur og at man må se
dette i sammenheng med målsettinger og strategier.

Behovet for å samordne planer mellom sektorene synes heller ikke å være særlig
fremhevet i denne Nasjonale Transportplanen. Samordnet planlegging av store
infrastrukturprosjekter kan være effektivt i noen situasjoner, men det viser seg



dessverre ofte at samordning og koordinering av planlegging gjør prosjektene svært
komplekse, at interessekonfliktene blir større og at framdriften blir liten. Slikt kan
bidra til å svekke prosjektene i konkurransen med andre prosjekter, jf. bla E 16 og
Ringeriksbanen.

Fylkeskommunene har et betydelig ansvar for samferdselsutviklingen i eget fylke.
Ansvaret for fylkesveger har økt fra 1.1.2010,og kollektivtraflkken står foran store
utviklinger som skal løses lokalt. Kommunenes arealplanlegging er også førende for
samferdselsbehov. NTP omtaler dette mer enn i tidligere planer, men har få konkrete
forslag og eller forpliktelser om hvordan fylkeskommunene skal bli i stand til å følge
opp nasjonale målsettinger og strategier. Dette er spesielt utfordrende.

Buskerud fylkeskommune får mange store og viktige planer om samferdsel til
behandling til samme tid; NTP 2014 —23 og Høyhastighetstogutredningen,
Konseptvalgutredning for Intercity-strekningene på Østlandet og Konseptvalg-
utredning for gods/jernbane i Drammensregionen samt Stasjonsutviklingsprosjektet. I
tillegg vil det blir fremmet saker om Kollektivtransportplan for Buskerud og
Fylkesvegstrategi for Buskerud Alle disse sakene og innholdet i saksframleggene må
ses i sammenheng.

Problemstillingene vil bli vurdert som en del av fylkesrådmannens innstilling nedenfor
sammen med konkrete kommentarer og forslag til uttalelse.

Fylkesrådmannens innstilling

Hovedinnretning - strategier
Planens innretning stemmer i stor grad med utfordringene i Buskerud, men dette følges ikke
opp i de økonomiske rammene.

Utbygging/utbedring mellom byenefor å redusere avstandskostnader og bidra til regional
utvikling.

Dette stemmer godt med tankegangen i Buskerud. Det er stort behov for å redusere
avstandskostnadene mellom Kongsberg- Drammen og videre mot Oslo samt mellom
Oslo og Ringeriksregionen. For å få dette til er det nødvendig med utbygging av
dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg og ny Ringeriksbane. Dette gjenspeiles
ikke i prioriteringen i planforslaget

Tiltakfor regionforstørring og mer robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner skal gjennomføres
i regionene.

Buskerudbyprosjektet er opprettet med mål om å oppnå en robust bo- og
arbeidsmarkedsregion. For å lykkes i dette er det nødvendig med gode
transportløsninger internt i området og mot Oslo. Tilsvarende gjelder for de andre
regionene i Buskerud.
Prioritering av E134 Damåsen —Saggrenda er et viktig prosjekt i denne sammenheng.
Det samme gjelder satsing på IC-triangelet, gode transportforbindelser mellom Oslo
og Ringerike og videre mot Hallingdal samt rv.35 mellom Hokksund og Åmot for å
styrke en ring 4 utenom Oslo. Fullføring av Rv 23 fra Dagslett til El8 er viktig for
Hurumhalvøya.



Kollektivtransport, gange og sykkel må ta trafikkveksten i de største byområdene
Dette er helt i tråd med målsettingene i Buskerudbyen. Utfordringen er finansiering av
et godt kollektivsystem (investering) og finansiering av et godt kollektivtilbud (drift).
Bystrategien må også omfatte Buskerudbyen og Ringerike.

Overføring av godsfra veg til sjø og bane
Dette innebærer snarlig planavklaring for godsterminal i Drammensregionen

Økte gjennomføringsevne
Det er viktig at staten følger opp sine forpliktelser for raskere og sammenhengende
planlegging av de store prosjektene

Økonomiske rammer i NTP.
Norsk samferdsel preges av mangelfull infrastruktur og dårlig fremkommelighet. Dette gir
høye transportkostnader og bidrar til å redusere konkurranseevnen til næringslivet.
Planforslaget tynges av tiår med forsømmelser og et betydelig vedlikeholdsetterslep og viser
tydelig at til og med en økning på 45 % i forhold til dagens nivå vil være for lavt dersom vi
skal få på plass et velfungerende transportnett innen 20 år.

Det samlede investeringsbehovet er betydelig og samferdselsrammene må økes betydelig
dersom vi skal få på plass et transportnett for veg og jernbane med ønsket standard.
Samferdselsinvesteringer innvirker på økonomien både ved at de på kort sikt utløser
næringsaktivitet og på lengre sikt gir økt velferd til alle.

Befolkningsveksten er spesielt stor i de største byene, og spesielt i og rundt Oslo. Det er stort
behov for å avlaste presset på byene. Derfor er det ekstra viktig at samferdselsinfrastrukturen
bygges ut slik at folk kan bo lenger unna arbeidsplassene og at det kan utvikles et større felles
bolig og arbeidsområde. Dette er i tråd med Østlandssamarbeidets og Osloalliansens
målsetting om fierkjernestruktur i mindre byer og tettsteder på Østlandet. Samtidig er det
sterke krav om mer miljøvennfig transport, effektivitet og raske/trygge reiseveier. IC-
satsingen på raske tog vil være helt i tråd med begge disse målsettingene.
Fylkesrådmannen anbefaler derfor betydelig økte rammer til jernbane.

Fylkesrådmannen anbefaler på dette grunnlag at Samferdselsdepartementet ved videre
behandling av Stortingsmelding om NTP 2014-23 vurderer reelle behov for økning i rammer i
forhold til den nytte og de målsettinger man setter for planinnretningen. Det anbefales ikke at
man automatisk gir veg- og jernbanesektoren den samme prosentvise økning i rammer. En
slik løsning vil kun gjøre avstanden mellom veg- og jernbanebudsjetter enda større enn i dag.

Riksvegene i Buskerud
Buskerud er et fylke med mange store gjennomfartsveger som alle bidrar til å binde Østlandet
sammen med Sørlandet og Vestlandet. Disse vegene er også av stor betydning for lokal
trafikkavvikling. Det er derfor mange lokale og regionale interesser som skal ivaretas i
fylkeskommunens høringsuttalelse til riksvegene i fylket.

Totalt omfatter de ruter som går gjennom Buskerud 3 300 km, hvorav kun 554 km eller 17 %
er i Buskerud fylke. Buskerud fylkeskommune har et særlig ansvar for å påpeke behovene på
de deler av riksvegene som går i Buskerud.



Forfallet å riksve ene
Fylkesrådmannen støtter forslaget om at vedlikeholdsforfallet skal tas igjen i løpet av 15 år,
men er bekymret for at bevilgningen i første 10-årsperiodeer for lav til at målet kan nås.

Bompengeandel:

De statlige andelene i bompengeprosjektene reduseres. Det er spesielt utfordrende at staten
ikke tar sin andel av kostnadsøkninger som oppstår i planperioden. Eksempler viser f.eks. at
den statlige andelen til finansering av ny E134 gjennom Kongsberg er redusert fra 40 til 33 %,
Rv 23 Linnes —Dagslett er redusert fra 30 til 27 %. På ny Rv23 Linnes —El8 er den statlige
andelen kun 24 %. Ny Rv 23 /tunnel Oslofjorden er tenkt finansiert med 100 % bompenger.
Endringer i fordeling mellom statlig finansiering og bompengeinnkreving er i strid med de
forutsetningene som er lagt ved bompengeutredningene og lokale vedtak. Fylkesrådmannen
forventer at staten tar et større ansvar for finansieringen av riksvegene og opprettholder sin
forholdsmessige andel av finansiering ved uforutsette kostnadsøkninger.

Investeringer i store vegprosjekter

Rute 2b omfatter bl.a. RV 35 Hokksund - Gardermoen
Det er lagt fram Konseptvalgutredning og KS1 for behandling i Regjeringen. Det er
svært viktig at planleggingen av strekningen Hokksund- Åmot inklusiv løsning for Fv.
287 i Åmot videreføres umiddelbart.

Rute 3 omfatter E 18 o Rv 23 i Buskerud.
Rv 23 omfatter 3 delstrekninger:

Ny Oslofjordtunnel (ett løp parallelt med dagens) er lagt inn med 100%
bompengefinansiering i perioden 2014 —2017/18. Tiltaket er begrunnet med krav i
tunnelforskriften, (sikkerhetskrav og krav om rømningsvei parallelt med
eksisterende tunnel).

Dagslett - Linnes må derfor bygges i første del av planperioden 2014-17 og åpnes
senest samtidig med ny Oslofjordtunnel.

Linnes —E18. Det er viktig at RV 23 blir fullført fram til E 18 og at gjenstående
strekninger ses i sammenheng. Fylkesrådmannen forventer derfor at staten setter
av midler til planlegging av prosjektet i første del av planperioden slik at prosjektet
kan gjennomføres som en videreføring av Dagslett - Linnes. I tillegg bør
fylkeskommunen og Lier kommune ta et felles initiativ for å få utredet prosjektet
som bompengeprosjekt i tråd med de prosesser som er fastsatt for
bompengefinansierte vegprosjekter.

Rute 5 a omfatter E134 Innenfor Buskerud omfatter dette 3 delstrekninger hvorav kun 2 er
omtalt i NTP-forslaget:

Ny Strømsøåstunnel er lagt inn med 600 mill, kr i statlige midler i perioden 2018-
23. Prosjektet er, som Oslofjordtunnelen, begrunnet med tunnelforskriften.
I NTP-forslaget er det uttalt at dette vil være Statens bidrag til en eventuell større
utbygging av vegnettet i tilknytning til tunnelen. Fylkesrådmannen legger til
grunn at staten må ta det fulle økonomiske ansvaret for å oppfylle
tunnelforskriften. Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet
og i tråd med intensjonene i Buskerudbysamarbeidet satt i gang arbeidet med



Konseptvalgutredning for transportsystemet i Buskerudbyområdet fra Lier til
Kongsberg. Det er også satt i gang arbeid med en "Buskerudbypakke 2". Kobling
mot andre vegprosjekter må gjøres med bakgrunn i dette arbeidet og vurderes
helhetlig i Buskerudbysammenheng.

E134 fra Mjøndalen til Hokksund er ikke omtalt i NTP-forslaget, men det har
kommet uttalelser fra Øvre Eiker kommune om behov for 4-felt.
Fylkesrådmannen antar at behovet for utvidet vegkapasitet vil inngå i
Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Buskerudbyen og anbefaler derfor
at høringsuttalelsen ikke følges opp ytterligere i denne omgang.

E134 Damåsen —Saggrenda i Kongsberg. Det er svært viktig at prosjektet bygges i
perioden 2013-15 som forutsatt i gjeldende NTP. Prosjektet er avgjørende viktig
av hensyn til industri- og næringsutvikling i Kongsberg, og for å få tungtrafikk og
annen gjennomgangstrafikk ut av Kongsbergs bygater og slik at det blir mulig å
legge til rette for mer miljøvennlig transport i byområdet.

Rute 5 b omfatter Rv 7 o Rv 52

RV 7 Hardangervidda. Fylkesrådmannen viser til at fylkestinget i vedtak har bedt
om at det igangsettes konseptvalgutredning (KVU) for RV 7 over Hardangervidda.
Dette arbeidet må komme i gang snarest mulig og henger nøye sammen med at det
kan forventes økt trafikk på strekningen når ny bru over Hardangerfjorden står
ferdig i 2013.

Krav om bedre vegstandard på Rv7 og Rv 52. Fylkesrådmannen forventer at
Vegvesenet kommer tilbake til dette ved behandlingen av programområdene for
mindre investeringer i Handlingsprogrammet for 2014-17.

Rute 5 c omfatter E 16.

E16 Bjørum —Skaret. I NTP for 2010-19 var dette prosjektet prioritert i perioden
2014-19, og fylkesrådmannen forventer at dette opprettholdes. Det er etter
fylkesrådmannen mening, ikke akseptabelt at dette prosjektet er prioritert til siste
del av planperioden og kun ved ramme + 45 %. Fylkeskommunen har sammen
Akershus fylkeskommune og etter påtrykk fra Staten etablert bompengeselskapet
E 16 Sollihøgda AS. Selskapet har finansiert planlegging for 24 mill. kr, og det er
store forventninger til at planlegging og utbygging av dette bompengeprosjektet
kan forseres betydelig i forhold til NTP-forslaget.

E16 Skaret —Hønefoss. Planprosessen må videreføres i høyt tempo og finansieres
av staten. Planarbeidet må gjøres uavhengig av planprosessen for Ringeriksbanen
Dette for å sikre at videre bygging av E16 Bjørum—Hønefosskan skje kontinuerlig.

Jernbane i Buskerud

Buskerud er et jernbanefylke. Gjennom vårt fylke går Drammensbanen, Sørlandsbanen,
Vestfoldbanen, Randsfjordbanen, Bergensbanen og Robanen. Det er mange lokale og
regionale interesser som skal ivaretas i fylkeskommunens høringsuttalelse.



IC-strekningene:

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget støtter en målrettet satsing på IC-strekningene på
Østlandet. Begrunnelsen er både trafikksikkerhet, miljøvennligere transport, avlasting av
hovedvegene og mulighetene for ytterligere forstørring arbeids og boligmarked rundt Oslo.
Sterk økning i befolkning tilsier at denne satsingen er riktig. Det vises for øvrig til egen sak
om KVU for IC-strekningene.

Fylkesrådmannen anbefaler i saken om KVU for IC-strekningene at det snarest mulig settes i
gang planlegging for dobbeltsporet tunnel mellom Drammen og Skoger slik at
Østlandssamarbeidets målsettingen om IC-nett innen 10 år etter planavklaring kan nås.

Hø hasti hetsutrednin en viser størst markedspotensial for høyhastighetstog i retning mot
Sørlandet via Vestfold. Det anbefales derfor at det legges til rette for å bygge dobbeltsporet
Vestfoldbane fra Drammen til Porsgrund med kjørehastighet 250 km/t. IC-strekningen
gjennom Vestfold vil kunne bli et godt utgangspunkt for videre utbygging av en fremtidig
høyhastighetsbane til Sørlandet og Stavanger med kjørehastighet opp mot 330 km/t.
Fylkesrådmannen finner en slik løsning svært interessant og positiv og anbefaler at dette
utredes videre. Konsekvensene langs eksisterende Sørlandsbane bør utredes.

Buskerud fylkeskommune støtter høyhastighetsutredningens forslag om å legge alternativ B
til grunn for videre utvikling av Bergensbanen. Dette innebærer bl.a. at eksisterende betjening
og stoppmønster i hovedsak opprettholdes. For å få akseptabel reisetid mellom Oslo og
Bergen til 4 timer og 15 min må investeringene i utbedringer og lange kryssingsspor på
eksisterende Bergensbane økes betydelig og Ringeriksbanen må bygges.

Ringeriksbanen/
Det er minst 3 gode grunner til å prioritere Ringeriksbanen:

Ringeriksbanen vil bidra til å forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen med 55
minutter
Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden mellom Oslo og turistdestinasjonene i
Hallingdal med 55 min og
Ringeriksbanen vil bli nytt lokal/regionalt togtilbud mellom Ringeriksregionen og
Akershus/Oslo med ca. 30 minutters pendlingsavstand til Oslo. Dette gir betydelig
vekstpotensial for Ringeriksregionen og avlaster presset på Oslo.

Banen har stått "på vent" siden 18.6.1992, da Stortinget godkjente forslag til utbyggingstrase.

Fylkeskommunen har ved flere anledninger anbefalt at det utprøves ny organisasjonsmodell
og finansieringsordning i sarnferdselssektoren og at Ringeriksbanen brukes som "case". Dette
forslaget er gitt støtte både fra Hordaland fylkeskommune, næringslivet langs linjen,
kommunene og Forum Nye Bergensbanen. Det vises også til omtale NTP 2014-23 kapittel 5.
Det anbefales også at planleggingsarbeidet frikobles fra arbeidene med E16. Det er av
avgjørende betydning at staten snarest mulig starter planlegging og realisering av ny
Ringeriksbane.

Drammen - Kon sber .
Næringslivet og den teknologiske og internasjonale industrien i Kongsberg har stort behov for
raske og høyfrekvente transportordninger fra Kongsberg til Oslo og Gardermoen. Det er også
stort behov for å etablere mer miljøvennlige transporttilbud internt i Buskerudbyen mellom
Lier og Kongsberg. Dette er det ikke kapasitet til på eksisterende bane som derfor må bygges



ut med dobbeltspor. Fylkesrådmannen anbefaler derfor at det snarest mulig settes i gang
planlegging av utbedringer/fornying av banen som gir økt kapasitet og raskere rutefremføring.

Sjøtransport
Det er ingen infrastrukturutfordringer i farleden i Drammensfjorden. Drammen havn er
regional knutepunktshavn og fylkeskommunen har i tidligere vedtak prioritert satsing på
intermodale godsknutepunkt der sjø-, bane-, og vegtransport møtes. For å nå målene om
overføring av godstransport fra veg til bane og sjø, er det svært viktig å legge til rette for gode
godsknutepunkt der transportformene møtes eller omlastingskostnadene reduseres mest mulig.
Fylkesrådmannen legger fram egen sak om KVU for godstransport jernbane i
Drammensregionen som vil belyse utfordringene og mulighetene.

Luftfart
Buskerud har ingen egen lufthavn og benytter i hovedsak Oslo lufthavn Gardermoen og
Sandefiord lufthavn på Torp, samt Rygge både til private reiser og arbeidsreiser.
Utfordringene for Buskerud er knyttet til tilbringertjenestene. Det er svært god togforbindelse
mellom Drammen og Gardermoen med 3 flytog og 3 ordinære togavganger pr time. I retning
mot Torp er det både buss- og togtilbud. Utfordringene er knyttet til å få bedre
tilbringerordninger for Kongsberg, midtfylket, Ringerike og Hallingdal. Disse utfordringene
tas også opp i kollektivtransportplanen for Buskerud som behandles som egen sak.

Spesielle utfordringer knyttet til bytrafikk
Fylkesrådmannen støtter strategien om at veksten i persontransport i byregionene må løses
med kollektivtransport, gåing og sykling. Det presiseres imidlertid at det ikke er tilstrekkelig
at dette gjøres i de 4 største byene. Også andre byer eller byområder har betydelige
utfordringer knyttet til trafikkavvikling, miljø/forurensing arealknapphet. Det må inngås
forpliktende avtaler med varighet på 10 år eller mer mellom staten, fylkeskommunen og
kommunene både for å videreføre Buskerudbysamarbeidet og for å løse utfordringene i
Ringeriksregionen.

Staten må bidra med økt finansiering til kollektivtrafikken, primært ved at
rammeoverføringene økes. Fylkeskommunene må sikres langsiktige og forutsigbare
finansieringsløsninger både til investeringer, vedlikehold og drift. Det må bli enklere å ta i
bruk supplerende finansieringsordninger tilpasset den enkelte byregion. Statens utvikling av
jernbanetilbudet må inngå i de forpliktende avtalene.

Fylkesvegnettet
Vi har overtatt fra staten et vegnett med stort forfall. I Buskerud er vedlikeholdsforfallet på ca.
2,4 mrd. kr. Fylkeskommunen er fornøyd med at det i NTP-forslaget foreslås økt
kompensasjon for drift og vedlikehold, tilskudd for reetablering av tunneler og bruer osv. Det
savnes imidlertid tilskuddsordninger for utvikling av fylkesvegnettet, eksempelvis for å
redusere flaskehalser, fierne standardsprang, utbedre strekninger med store
trafikksikkerhetsutfordringer osv. Fylkeskommunens utfordringer overstiger langt de
mulighetene vi har med bakgrunn i tilskuddet fra staten.

Konklusjoner

Fylkesrådmannen legger fram vedtaksforslag i tråd med Østlandssamarbeidets anbefaling
punkt 1 - 6 og med tilleggsforslag av spesiell betydning for Buskerudsamfunnet.
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