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Uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet til jernbanesektorens handlingsprogram 
NTP 2018-29 
 
Felles uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet 
Kommunene i Buskerudbysamarbeidet har siden 2010 arbeidet systematisk med samordnet areal- 
og transportplanlegging. Jernbanedirektoratet er en viktig partner i dette samarbeidet. Overordnede 
strategier for areal- og transportutvikling i Buskerudbyen er nedfelt i vedtatt regional plan: Areal- 
og transportplan Buskerudbyen 2013-23. Hovedstrategien i denne planen er at det er utpekt 6 
prioriterte utviklingsområder i Buskerudbyen; Kompaktbyen Kongsberg, Vestfossen, Hokksund, 
Mjøndalen (inkludert sentrumsområde i Krokstadelva), Sentrale deler av Drammen og Lierstranda. 
Jernbanen er i dette området en ryggrad i det kollektive transportsystemet, men det er sterkt 
ønskelig at togtilbudet videreutvikles; i første omgang med to tog i timen til Hokksund, dernest et 
styrket tilbud til Kongsberg.  

Styringsgruppe for Buskerudbysamarbeidet (ATM-utvalget) har i møte 25. mai 2018 vedtatt felles 
uttalelse fra Buskerudbysamarbeidet til jernbanesektorens handlingsprogram NTP 2018-29. 

1. Buskerudbysamarbeidet slutter seg til de 3 hovedmål som handlingsprogrammet bygger på.  
2. Infrastrukturen på jernbane bør videreutvikles for å ivareta ønske om bedre tilbud både for 

person- og godstransport. Den samlede infrastrukturen på Østlandet må være så robust at det 
ikke oppstår motsetninger mellom å gi et godt togtilbud for persontransport og gods i de 
befolkningsrike områdene på Østlandet. Tilstrekkelig sporkapasitet er viktig for å gi et samlet 
godt togtilbud for togpendlere, flytogbrukere og godstransport.   

3. Viken fylkeskommune etableres fra 2020. Det forutsettes at det planlegges for sømløs billett for 
kollektivtransport i hele Viken fylkeskommune. 

4. Det er gledelig at handlingsprogrammet bekrefter byggestart ved Drammen stasjon med 
dobbeltspor til Gulskogen og Kobbervikdalen i 2019. Dette gir flere spor og bedre 
tilgjengelighet.  

5. Planarbeidet for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund må videreføres og konkludere 
hvilke tiltak som er nødvendig for å kunne realisere to tog i timen mellom Drammen og 
Hokksund, og etter hvert videre mot Kongsberg. Moderne jernbaneinfrastruktur mellom 



 
 

Kongsberg, Hokksund og Gulskogen er svært viktig for våre områder og for videre 
næringsutvikling. Det forventes at jernbanen ivaretar to tog i timen mellom Drammen og 
Hokksund som ledd i forhandlingene om byvekstavtale for Buskerudbyen. 

6. Ombygging av Mjøndalen stasjon anses som et svært viktig tiltak også for å realisere to tog i 
timen, og det må raskt følges opp av en tilsvarende modernisering av Hokksund stasjon. 

7. Kommunene i Buskerudbyen ønsker å være en aktiv part for å løse hensettings-problematikken 
for togtilbudet Drammen-Hokksund-Kongsberg. 

8. Dersom Jernbanedirektoratet ønsker å gå videre med forslaget om å bygge en tilsving mellom 
Randsfjordbanen og Sørlandsbanen vest for Hokksund, må det være en forutsetning at dette 
arbeidet starter opp raskt og samkjøres med planleggingen av ny trasé for rv 35 Hokksund-
Åmot, slik at dette arbeidet ikke forsinkes ytterligere. 

9. Det er positivt at oppgradering av Lieråsen tunnel mellom Asker og Lier er igangsatt og vil bli 
fullført. 

10. Det er avgjørende viktig at det blir flere avganger og større kapasitet på strekningen Lier-
Kongsberg. Omlegging av linje L13 forutsettes å gi hyppigere stopp på Lier og Brakerøya 
stasjoner.  

11. Planlegging av ny togstasjon på Lierstranda må tas inn og gis en tydelig omtale i 
Jernbanesektorens handlingsprogram for 2018-2029. Lierstranda er et prioritert 
utviklingsområde i Buskerudbyen, forankret i Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 
og i Liers kommuneplan. Ny jernbanestasjon på Lierstranda er viktig for Drammen og Liers 
fjordbyutvikling. Jernbanedirektoratet bør igangsette planlegging av ny jernbanestasjon på 
Lierstranda i samarbeid med berørte kommuner. Dette vil være i tråd med Jernbaneverkets 
tidligere utredning om fremtidig areal- og sporbehov i nedre Buskerud fra 2015 der det 
anbefales at Brakerøya og Lier stasjon legges ned og at det i stedet etableres en ny 4-spors 
stasjon på Lierstranda, øst for dagens stasjon på Brakerøya. Nytt sykehus på Brakerøya vil åpne 
i 2025. I påvente av ny stasjon på Lierstranda må Brakerøya stasjon videreutvikles og 
togtilbudet styrkes for å ivareta et godt kollektivtilbud til de mange nye arbeidstakerne på 
Brakerøya. 
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