
  Saksnotat  

 
 
VESTREGIONEN  ·  16 KOMMUNER VEST FOR OSLO 
Kunnskapssenteret Asker, Drammensveien 915, 1383 Asker, Tel +47 906 13 953, post@vestregionen.no 
WWW.VESTREGIONEN.NO   Side 1 av 3 • 

Møte i Rådmannsgruppen 10. september 2015 

Sak 32/2015: Vestregionens areal-og transportstrategi 
 
Forslag til vedtak:  
 Rådmannsgruppen finner at eksisterende kunnskapsgrunnlag som er lagt til grunn 

for utviklingen av areal- og transportplanene i Oslo/Akershus, Buskerud og 
Osloregionen er fyllestgjørende for å kunne ta stilling til framlagt forslag til oppdatert 
areal- og transportstrategi for Vestregionen. 

 Framlagt strategiforslag bearbeides ytterligere i tråd med kommentarer framkommet 
i møtet. Justert forslag frammes for rådmannsmøtet i november. 

 

Ved gjennomgang av areal- og transportstrategien vedtatt i 2007, er det flere av formuleringene som 
samsvarer/er i tråd med forslagene i planforslagene som nå er ute til høring (Oslo/Akershus og 
Osloregionen),  eller er under utarbeidelse (Buskerud fylkeskommune). Andre formuleringer bør endres; 
enten fordi tiltaket er iverksatt, eller fordi formuleringen er upresise/vage i forhold til foreslåtte 
målformuleringer og virkemidler i høringsforslagene og det kunnskapsgrunnlaget vi nå har tilgang til. 
 

Forslaget som er skissert nedenfor, inneholder ikke endelige formuleringer, men forslag til endring av 
innholdet i noen av de nåværende punkter. 

Eksisterende strategidokument sier ingen ting om behovet for forskning og utvikling. Forslaget om å 
etablere en innovasjonsarena for morgendagens transport, innebærer en videreføring av samarbeidet 
som er etablert mellom Vestregionen, Smart City Bærum, Buskerudbyen, Electric Mobility Norway 
(næringsklynge) og Forskningsrådet.  Å legge til rette for forskning og innovasjon innen transportfeltet 
vil være i tråd med Vestregionens samarbeidsplattform. 

 

Vedtatt strategi 2007  Forslag oppdatert strategi 

Målformulering: 
Vestregionen skal bidra til gode areal- og 
transportløsninger som muliggjør at 
befolkningsveksten håndteres på en 
samfunnsmessig god og bærekraftig måte. 

 

Målformulering opprettholdes 

Arealstrategier: 
Utbygging og arealutvikling i Vestregionen skal 
bygge videre på dagens by- og tettstedstruktur. 
Og bidra til bærekraftig transportmønster og 
arealbruk. Dette betyr at kommunene i 
Vestregionen legger følgende: 
 
Bykjerner og knutepunkt langs kollektivnettet 
prioriteres for utvikling av arbeidsplass- og 
besøksintensiv næring, handel, private og 
offentlige tjenestetilbud. Konsentrasjon, mangfold 

 

Opprettholdes 

 

 

 

Opprettholdes 
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og estetikk er viktige stikkord for å utvikle 
sentrenes aktivitet. 
 
Drammen videreutvikles som Vestregionens 
viktigste bykjerne, Hønefoss og Sandvika som 
hovedsentra i sine delregioner. Øvrige tettsteder 
utvikles som handels- og tjenestefunksjoner 
tilpasset sitt omland. 
 
Eksisterende bykjerner og lokale tettstedssentra 
styrkes som handelssentra, og ytterligere 
utflytting av handelsfunksjoner til eksternt 
lokaliserte sentra skal unngås. 
 
 
Eksisterende grønnstruktur skal ivaretas av 
hensyn til rekreasjon, biologisk mangfold, 
landbruk, og for å gi en tydelig avgrensning av by- 
og bebyggelsesstrukturene. 
 
Arealkrevende- og tungtrafikkskapende 
virksomhet, samt handel med volumvarer, 
lokaliseres til næringsparker med god tilgang til 
overordnet veinett, og om nødvendig havn og 
jernbane. 
 
Boligbygging skal skje i tilknytning til eksisterende 
tettstedstruktur, med konsentrasjon til knutepunkt 
og arealer med effektiv kollektivbetjening. 

 

 

Her bør også Asker og Heggedal tas inn som 
hovedsentra i hht Oslo/Akershusplanen. 

 

 

Kan formuleringen om handelsfunksjoner utenfor 
bykjerne forsterkes? 

 

 

Opprettholdes 

 

 

Arealkrevende og tungtrafikkskapende virksomhet 
adresseres også i nytt forslag, men formuleringen 
av hvordan dette skal håndteres bør 
utdypes/omformuleres.  

 
 
Opprettholdes 
 

Transportstrategier: 
Følgende hovedprosjekter er gitt prioritet: 
Hovedveiutbygging: 
- E18 Gjennomføring i hht Oslopakke 3 
- E16 4 felt Sandvika – Hønefoss (etappevis) 
- Rv 23 Fullføring av Oslofjordforbindelsen 
- Rv 35 Strekningen Jevnaker – Olimb 
 
Kollektivtrafikk – bane: 
- Økt frekvens etter 2009 (Lysaker stasjon ferdig)  
  for lokale o regionale tog 
- Økt bruk av Spikkestadbanen 
- Flytog til Drammen 
 
 
 
 
Knutepunkter som virkemiddel i 
transportsystemet og i en flerkjernestruktur: 
- Jernbaneterminaler og viktige stasjoner 

 

 

Opprettholdes 

 

 

Nye punkter Kollektivtrafikk: 
- Grenbanenes (Ringeriksbanen og 
  Kongsbergbanen) betydning for et velfungerende  
  arbeids- og boligregion.  
- Harmonisering av billettsystemene over  
  fylkesgrensene. 
- Tunellkapasiteten(tog) i Oslo som hindrer direkte    
   forbindelse nord og øst 
 
Knutepunktsatsing opprettholdes, men 
delpunktene spesifiseres/tydeliggjøres. 
- Behovet for sømløse reiser med ulike transport-     
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- Regionale bussholdeplasser 
- Parkeringsløsninger for bil og sykkel 
 
 
 
Finansiering: 
- Staten over NTP og Oslopakke 3 
- Brukerfinansiering langs øvrige strekninger 
 
 

  midler                      
- Transportmidlet som arbeidsted  
- Innfartsparkering 
- Sykkeltraseer + ”Sølvveien” 
 

 

Miljøpakker tas inn. 

FOUI 

Eksisterende strategidokument sier ingen ting om 
behovet for forskning og utvikling. 

 

 

FOUI – nytt punkt 

- Begrunne behovet for FOUI i transportfeltet 

- Etablere innovasjonsarena for framtidens 
transportløsning med deltakere fra næringsliv, 
organisasjoner, forskningsinstitusjoner og 
høyskoler i regionen. 

- Legge til rette for forsknings- og 
innovasjonsprosjekter innen transportfeltet. 

 


