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280 millioner til Buskerudbyen
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa undertegnet i dag, sammen med
fylkesordfører og ordførerne i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg
en fire-årig avtale om statlige belønningsmidler til bedre kollektivtrafikk og mindre
bilbruk.
Buskerudbyen har gjennom denne avtalen fått 280 millioner fra Samferdselsdepartementet til
tiltak for bedre kollektivtransport og reduksjon av biltrafikken.
De fem samarbeidskommunene, samt Buskerud fylkeskommune får dermed større muligheter
til å gjennomføre konkrete tiltak innen klimavennlig transport for innbyggere og næringsliv
de neste fire årene.
Tildelingen fra Samferdselsdepartementet kommer som resultat av at det er inngått en fireårig avtale for perioden 2010–2013 om et samarbeid for kollektivtrafikk og mindre bilbruk.
Buskerudbyen er det tredje byområdet i Norge som har fått denne type statlig stimulering til
en klimavennlig transportutvikling.
Tilskudd fordelt over fire år
Den statlige belønningsordningen skal stimulere til bedre framkommelighet, bedre helse og
bedre miljø i storbyområder, i denne sammenheng Buskerudbyen. Kommunene og
fylkeskommunen har forpliktet seg til å arbeide med biltrafikkreduserende tiltak og øke
andelen kollektivreiser og bruk av sykkel.
Avtalen inneholder følgende årlige beløp:
2010
2011
2012
2013

30 millioner
60 millioner
90 millioner
100 millioner

Pengene skal brukes i alle fem kommunene innenfor flere områder, med hovedvekt på:
• tiltak for å bedre kollektivtransporten
• tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende
• tiltak for reduksjon av biltrafikken.

1

Tiltak som skal redusere biltrafikk
Dagens situasjon innen areal- og transportutviklingen i byområdet fra Lier til Kongsberg gir
store utfordringer. Det totale transportarbeidet og veksten i dette gir store samfunnskostnader
både økonomisk og miljømessig. Avtalen med samferdselsdepartementet vil finansiere en
tiltakspakke (Buskerudbypakke 1) for et bedre busstilbud, bedre framkommelighet for buss og
tog, gang- og sykkelveier, opprusting av knutepunkter for buss og tog, innfartsparkering med
mer. Disse tiltakene vil kombineres med tiltak for å redusere biltrafikken.
Tilskuddet på 280 millioner fra Samferdseldepartementet og det forpliktende samarbeidet som
er inngått fra 1.1.2010 mellom de fem kommunene og Buskerud fylkeskommune, vil gi
innbyggere og næringsliv i alle kommunene positive resultater de nærmeste årene.
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