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Høringsuttalelse til Regional plan for areal og transport i Buskerud  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 24.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saksfremlegget er i sin helhet innspill til ATP. 

2. Det er lagt opp til hovedvekst i tettstedene, men kommunene forventer at det ikke 

utelukker noe bygging i nærsenter /bydelsenter / lokalsenter (tabell s. 12) som 

kommunen selv definerer, men også i grender og spredt bebyggelse. 

3. Dokumentet må ta hensyn til de statlige beslutningene, herunder NTP og oppdragsbrev 

31.08.15 med statlige føringer. Det må vises at regionen vil bygge opp under og utvikle 

områdene som berøres blant annet av ny E16/RRB.  

4. I formelle oppstartsmøter bør det i aktuelle saker informeres om ATP og dens 

retningslinjer. 

5. Ringerike støtter at Sundvollen defineres på linje med Vik som mindre tettsted i tabell 

på s. 12. 

6. Det må komme tydelig frem i planen hvilken strategi og retningslinjer som skal legges 

til grunn for matebusser fra distriktene til IC knutepunkt i Hønefoss og Sundvollen. 

7. Autonome og fremtidsrettede kjøretøy bør omtales som et potensiale i fremtiden 

8. Nødetatene må sikres fremkommelighet på veinettet. 

 

  

 

Innledning  

Buskerud fylkeskommune har sendt ut forslag til Regional plan for areal og transport i 

Buskerud på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 27. oktober 2017. Fylkeskommunen 

har som mål å sluttbehandle den regionale planen ved årsskiftet 2017/2018.  

 

Hole og Ringerike har utarbeidet en samordnet uttalelse til høringsdokument. 

 

Beskrivelse av saken 

Fylkestinget vedtok i Regional planstrategi 2013-2016 at det skal utarbeides en regional areal- 

og transportplan for Buskerud. Fylkestinget la til grunn at formålet med den regionale planen 

er å komme fram til målsettinger og prinsipper for god og samordnet areal- og 
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transportpolitikk i Buskerud, mål og prinsipper som ulike samfunnsaktører kan legge til grunn i 

den videre utvikling av fylket. Den regionale planen er utarbeidet i samarbeid med kommunene, 

statlige etater og organisasjoner. 

 

Planen er bygget opp med beskrivelse av hovedutfordringene i fylket, deretter kommer mål, 

innsatsområder og oppfølging av planen. Innsatsområdene er delt i temaer med delmål, 

strategier og retningslinjer. 

 

Hovedmålet med planen er: 

Et sterkt og bærekraftig Buskerud med 

 byer og tettsteder med gode levekår 

 reduserte klimagassutslipp 

 mindre transportbehov 

 

 

 

Fylkeskommunen ber særlig om innspill på: 

 Hovedmål, og om innsatsområdene med delmål bidrar til at hovedmålet kan nås for 

Buskerudsamfunnet 

 Om en flerkjernet utvikling gjennom den foreslåtte by- og tettstedsstrukturen bidrar til 

vekst og utvikling i hele fylket 

 Om retningslinjene bidrar til samordnet areal- og transportutvikling og at de lar seg 

gjennomføre i kommunal planlegging 

 Om innspill til handlingsprogrammet til den regionale planen - hvilke tiltak bør settes i 

gang for å gjennomføre planen 

 

 

 

Vurderinger  

 

Kommunenes konkrete merknader:  

 

Vekst utenfor tettstedene og de livskraftige lokalsammfunnene 

Det er lagt opp til hovedvekst i tettstedene, men kommunene forventer at det ikke utelukker 

noe bygging i nærsenter /bydelsenter / lokalsenter (tabell s 12) som kommunen selv definerer, 

men også i grender og spredt bebyggelse. Dette må komme tydeligere frem i dokumentet.  

 

I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet er det forventet at lokale og regionale 

myndigheter bygger opp under Ringeriksbane og E16 prosjektet. En realisering av prosjektene 

innebærer svært store statlige investeringer. Samferdselsdepartementet forventer at lokale 

myndigheter bygger opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine 

ansvarsområder. Det er derfor viktig at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid 

legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig. Dette må komme tydeligere frem i 

dokumentet «Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 – 2035». I følgene av 

statlige investeringer i vei og bane, vil det skape konsekvenser for areal og transport i 

regionen. 
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Ny E16 / RRB er planlagt ferdig i kommende periode for ATP. For Ringeriksregionen vil det 

medføre store endringer med hensyn på trafikkstrømmene. ATP bør gi strategier på hvordan 

det tilrettelegges for gode veiløsninger og kollektivtransport. 

 

I Sundvollen planlegges det for stasjon på IC – nettet. Det vil også fungere som et lokalt 

kollektivknutepunkt. Det forutsettes fra statlig hold at det bygges opp under et kundegrunnlag 

ved stasjon. Vik er i dag definert som kommunesenter, men Sundvollen vil i fremtiden også 

fremstå som et tettsted. Derfor må Sundvollen på linje med Vik også defineres som mindre 

tettsted i tabell på s 12.  

 

Kollektivtransport 

Busslinje 100 og 101 knytter Hønefoss – Vikersund – Drammen sammen. Ved å styrke tilbudet 

på Randsfjordbanen til persontrafikk, vil det kunne avlaste bussruten.  

Bergensbanen vil ikke lenger ga på Randsfjordbanen, det vil frigjøre kapasitet på denne 

strekningen. Roa-banen og Randsfjordbanen har potensielle muligheter for fremtidig 

persontransport. Det er i dag godstransport på Roa-banen mellom Hønefoss og Jevnaker. 

Figur på side 22 og 25 bør gjenspeile situasjonen. 

 

Det må sikres matebusser inn mot stasjonene med en pendel mellom Sollihøgda – Hønefoss. 

Matebusser må bygge opp under IC-stasjon i Hønefoss og Sundvollen. Det er lagt opp til noe 

pendlerparkering, men ikke nok i forhold til behovet. Matebusser må dekke det resterende 

behovet som ikke dekkes gjennom gang/sykkel og bil. Det mangler strategi og retningslinjer 

for matebusser fra distriktene til IC knutepunkt. 

 

Vegnett  

God fremkommelighet for nødetatene må sikres på vegnettet, og særlig der det er og vil bli 

etablert midtdeler.  kap 4.3.4 s 24  

 

Figur i kap 4.3.2 s 22 bør inneholde Roa-banen mellom Hønefoss og Jevnaker. Etter at IC – 

Ringeriksbanen er utbygd, vil forbindelsen videre til Eggemoen og Jevnaker være en fremtidig 

potensiell persontogrute. Det vil kunne danne grunnlag for en pendel mellom Hokksund og 

Jevnaker (Randsfjordbanen) på et senere tidspunkt. 

 

For å få en bedre forståelse ber vi om at det tydeligere defineres forskjellen på 

pendlerparkering og innfartsparkering, kollektivknutepunkt og detaljhandel. Det må også 

defineres forskjellen på nasjonalt, regionalt og lokalt kollektivknutepunkt. Dette bør tas inn i 

vedlegg 7.1 s 56. Pendelparkering kan med fordel ligge utenfor et bysentra for å fange opp 

trafikk fra områder som ikke er sentrumsnære, mens innfartsparkering er siste stopp nært på 

sentrum.  

 

I kapittel 4.3.6 som omhandler ny teknologi i transportsektoren, bør autonome kjøretøy 

omtales som et potensiale i fremtiden. Det bør være vurdert som en del av en fremtidig effektiv 

mulighet. Det er en utfordring at overgangene mellom de ulike transportløsningene ikke 

foregår sømløst. De ulike aktørene bør samordne seg til det beste for de reisende. Dette kan 

være en løsning i tettstedene og sentrumsområdene.  
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Forholdet til andre planer og juridiske forhold 

Planen forplikter kommuner, fylkeskommunen og statlige etater til å følge opp og gjennomføre 

planen. Fylkeskommunen forventer at vedtatte retningslinjer der ordet «skal» er brukt, i 

Regional plan for areal og transport, kan brukes som grunnlag for innsigelse overfor 

kommunale planer jf. plan- og bygningsloven § 5-4. 

For øvrig er retningslinjene normer og anbefalinger som legges til grunn i areal- og 

transportplanleggingen. For gjennomføring av vedtatt areal- og transportplan forventes det at 

offentlig virksomhet og alle som utarbeider arealplaner i fylket legger disse til grunn.  

 

Buskerud fylkeskommune forventer ved vedtatt plan at offentlig virksomhet og alle som 

utarbeider arealplaner i fylket legger retningslinjene til grunn. En måte å følge opp denne 

forventningen på er at kommunen, i de formelle oppstartmøtene for nye planer, bl.a. informerer 

om dette. I oppstartmøtene opplyses det om statlige og regionale føringer som planarbeider må 

ta hensyn til og vedtatt regional plan for areal og transport vil være en av føringene som må 

følges opp. 

 

Rådmannens vurdering og konklusjon 

Dokumentet er et nyttig verktøy for regional og lokal planlegging, hvor nasjonale føringer blir 

tatt ned på regionalt/lokalt nivå. Planen må i kommunene ha tilstrekkelig handlingsrom for 

lokal utvikling.  

 

Rådmann er positiv til at det er lagt opp til hovedvekst i tettstedene, men at dette ikke 

utelukker kommunens råderett og handlingsrom. 

 

Det må tas hensyn til de statlige beslutningene, herunder NTP og oppdragsbrev 31.08.15 med 

statlige føringer. Det må vises at regionen vil bygge opp under, og utvikle områdene som 

berøres blant annet av ny E16 og Ringeriksbane.  

Hønefoss og Sundvollen blir viktige knutepunkt på ny IC-strekningen. Hønefoss blir en del av 

en flerkjernet utvikling, og Hønefoss skal videreutvikles som regional by med regionale 

kollektivknutepunkt. I forbindelse med utbygging av Ringeriksbanen og Bergensbanens 

forkortelse, vil Hønefoss ha fem møtende banestrekninger og ha et stort potensial. I forbindelse 

med utbygging av RRB, legger Hole kommune til rette for en betydelig utvikling i Sundvollen. 

Både Vik og Sundvollen være to viktige lokale tettsteder. 

 

Fremtidens transportløsninger vil være annerledes enn i dag, med mer miljøvennlig og nye 

teknologiske løsninger. Autonome kjøretøy er allerede i bruk og lovendringer tilpasses 

fremtidsbilde. Dette kan være med på å løse kollektivutfordringer og for å få et effektivt, 

helhetlig og sømløst kollektivtilbud i fremtiden.  

 

Nødetatene må sikres fremkommelighet på veinettet, spesielt i forbindelse med midtdelere.  
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Vedlegg 

Høringsdokument Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 2035 

Høringsbrev 26.06.17 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.09.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Konst. avdelingsleder areal- og byplan: Line Synøve Østvold 

 

 

saksbehandlere: Grethe Tollefsen og Ole Einar Gulbrandsen 
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Høringsuttalelse til Regional plan for areal og transport i Buskerud  
 

Forslag til vedtak: 

1. Saksfremlegget er i sin helhet innspill til ATP. 

2. Det er lagt opp til hovedvekst i tettstedene, men kommunene forventer at det ikke 

utelukker noe bygging i nærsenter /bydelsenter / lokalsenter (tabell s. 12) som 

kommunen selv definerer, men også i grender og spredt bebyggelse. 

3. Dokumentet må ta hensyn til de statlige beslutningene, herunder NTP og oppdragsbrev 

31.08.15 med statlige føringer. Det må vises at regionen vil bygge opp under og utvikle 

områdene som berøres blant annet av ny E16/RRB.  

4. I formelle oppstartsmøter bør det i aktuelle saker informeres om ATP og dens 

retningslinjer. 

5. Ringerike støtter at Sundvollen defineres på linje med Vik som mindre tettsted i tabell 

på s. 12. 

6. Det må komme tydelig frem i planen hvilken strategi og retningslinjer som skal legges 

til grunn for matebusser fra distriktene til IC knutepunkt i Hønefoss og Sundvollen. 

7. Autonome og fremtidsrettede kjøretøy bør omtales som et potensiale i fremtiden 

8. Nødetatene må sikres fremkommelighet på veinettet. 

 

  

 

Innledning  

Buskerud fylkeskommune har sendt ut forslag til Regional plan for areal og transport i 

Buskerud på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 27. oktober 2017. Fylkeskommunen 

har som mål å sluttbehandle den regionale planen ved årsskiftet 2017/2018.  

 

Hole og Ringerike har utarbeidet en samordnet uttalelse til høringsdokument. 

 

Beskrivelse av saken 

Fylkestinget vedtok i Regional planstrategi 2013-2016 at det skal utarbeides en regional areal- 

og transportplan for Buskerud. Fylkestinget la til grunn at formålet med den regionale planen 

er å komme fram til målsettinger og prinsipper for god og samordnet areal- og 

transportpolitikk i Buskerud, mål og prinsipper som ulike samfunnsaktører kan legge til grunn i 
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den videre utvikling av fylket. Den regionale planen er utarbeidet i samarbeid med kommunene, 

statlige etater og organisasjoner. 

 

Planen er bygget opp med beskrivelse av hovedutfordringene i fylket, deretter kommer mål, 

innsatsområder og oppfølging av planen. Innsatsområdene er delt i temaer med delmål, 

strategier og retningslinjer. 

 

Hovedmålet med planen er: 

Et sterkt og bærekraftig Buskerud med 

 byer og tettsteder med gode levekår 

 reduserte klimagassutslipp 

 mindre transportbehov 

 

 

 

Fylkeskommunen ber særlig om innspill på: 

 Hovedmål, og om innsatsområdene med delmål bidrar til at hovedmålet kan nås for 

Buskerudsamfunnet 

 Om en flerkjernet utvikling gjennom den foreslåtte by- og tettstedsstrukturen bidrar til 

vekst og utvikling i hele fylket 

 Om retningslinjene bidrar til samordnet areal- og transportutvikling og at de lar seg 

gjennomføre i kommunal planlegging 

 Om innspill til handlingsprogrammet til den regionale planen - hvilke tiltak bør settes i 

gang for å gjennomføre planen 

 

 

 

Vurderinger  

 

Kommunenes konkrete merknader:  

 

Vekst utenfor tettstedene og de livskraftige lokalsammfunnene 

Det er lagt opp til hovedvekst i tettstedene, men kommunene forventer at det ikke utelukker 

noe bygging i nærsenter /bydelsenter / lokalsenter (tabell s 12) som kommunen selv definerer, 

men også i grender og spredt bebyggelse. Dette må komme tydeligere frem i dokumentet.  

 

I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet er det forventet at lokale og regionale 

myndigheter bygger opp under Ringeriksbane og E16 prosjektet. En realisering av prosjektene 

innebærer svært store statlige investeringer. Samferdselsdepartementet forventer at lokale 

myndigheter bygger opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine 

ansvarsområder. Det er derfor viktig at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid 

legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig. Dette må komme tydeligere frem i 

dokumentet «Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 – 2035». I følgene av 

statlige investeringer i vei og bane, vil det skape konsekvenser for areal og transport i 

regionen. 

 

Ny E16 / RRB er planlagt ferdig i kommende periode for ATP. For Ringeriksregionen vil det 

medføre store endringer med hensyn på trafikkstrømmene. ATP bør gi strategier på hvordan 

det tilrettelegges for gode veiløsninger og kollektivtransport. 
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I Sundvollen planlegges det for stasjon på IC – nettet. Det vil også fungere som et lokalt 

kollektivknutepunkt. Det forutsettes fra statlig hold at det bygges opp under et kundegrunnlag 

ved stasjon. Vik er i dag definert som kommunesenter, men Sundvollen vil i fremtiden også 

fremstå som et tettsted. Derfor må Sundvollen på linje med Vik også defineres som mindre 

tettsted i tabell på s 12.  

 

Kollektivtransport 

Busslinje 100 og 101 knytter Hønefoss – Vikersund – Drammen sammen. Ved å styrke tilbudet 

på Randsfjordbanen til persontrafikk, vil det kunne avlaste bussruten.  

Bergensbanen vil ikke lenger ga på Randsfjordbanen, det vil frigjøre kapasitet på denne 

strekningen. Roa-banen og Randsfjordbanen har potensielle muligheter for fremtidig 

persontransport. Det er i dag godstransport på Roa-banen mellom Hønefoss og Jevnaker. 

Figur på side 22 og 25 bør gjenspeile situasjonen. 

 

Det må sikres matebusser inn mot stasjonene med en pendel mellom Sollihøgda – Hønefoss. 

Matebusser må bygge opp under IC-stasjon i Hønefoss og Sundvollen. Det er lagt opp til noe 

pendlerparkering, men ikke nok i forhold til behovet. Matebusser må dekke det resterende 

behovet som ikke dekkes gjennom gang/sykkel og bil. Det mangler strategi og retningslinjer 

for matebusser fra distriktene til IC knutepunkt. 

 

Vegnett  

God fremkommelighet for nødetatene må sikres på vegnettet, og særlig der det er og vil bli 

etablert midtdeler.  kap 4.3.4 s 24  

 

Figur i kap 4.3.2 s 22 bør inneholde Roa-banen mellom Hønefoss og Jevnaker. Etter at IC – 

Ringeriksbanen er utbygd, vil forbindelsen videre til Eggemoen og Jevnaker være en fremtidig 

potensiell persontogrute. Det vil kunne danne grunnlag for en pendel mellom Hokksund og 

Jevnaker (Randsfjordbanen) på et senere tidspunkt. 

 

For å få en bedre forståelse ber vi om at det tydeligere defineres forskjellen på 

pendlerparkering og innfartsparkering, kollektivknutepunkt og detaljhandel. Det må også 

defineres forskjellen på nasjonalt, regionalt og lokalt kollektivknutepunkt. Dette bør tas inn i 

vedlegg 7.1 s 56. Pendelparkering kan med fordel ligge utenfor et bysentra for å fange opp 

trafikk fra områder som ikke er sentrumsnære, mens innfartsparkering er siste stopp nært på 

sentrum.  

 

I kapittel 4.3.6 som omhandler ny teknologi i transportsektoren, bør autonome kjøretøy 

omtales som et potensiale i fremtiden. Det bør være vurdert som en del av en fremtidig effektiv 

mulighet. Det er en utfordring at overgangene mellom de ulike transportløsningene ikke 

foregår sømløst. De ulike aktørene bør samordne seg til det beste for de reisende. Dette kan 

være en løsning i tettstedene og sentrumsområdene.  

 

Forholdet til andre planer og juridiske forhold 

Planen forplikter kommuner, fylkeskommunen og statlige etater til å følge opp og gjennomføre 

planen. Fylkeskommunen forventer at vedtatte retningslinjer der ordet «skal» er brukt, i 

Regional plan for areal og transport, kan brukes som grunnlag for innsigelse overfor 

kommunale planer jf. plan- og bygningsloven § 5-4. 
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For øvrig er retningslinjene normer og anbefalinger som legges til grunn i areal- og 

transportplanleggingen. For gjennomføring av vedtatt areal- og transportplan forventes det at 

offentlig virksomhet og alle som utarbeider arealplaner i fylket legger disse til grunn.  

 

Buskerud fylkeskommune forventer ved vedtatt plan at offentlig virksomhet og alle som 

utarbeider arealplaner i fylket legger retningslinjene til grunn. En måte å følge opp denne 

forventningen på er at kommunen, i de formelle oppstartmøtene for nye planer, bl.a. informerer 

om dette. I oppstartmøtene opplyses det om statlige og regionale føringer som planarbeider må 

ta hensyn til og vedtatt regional plan for areal og transport vil være en av føringene som må 

følges opp. 

 

Rådmannens vurdering og konklusjon 

Dokumentet er et nyttig verktøy for regional og lokal planlegging, hvor nasjonale føringer blir 

tatt ned på regionalt/lokalt nivå. Planen må i kommunene ha tilstrekkelig handlingsrom for 

lokal utvikling.  

 

Rådmann er positiv til at det er lagt opp til hovedvekst i tettstedene, men at dette ikke 

utelukker kommunens råderett og handlingsrom. 

 

Det må tas hensyn til de statlige beslutningene, herunder NTP og oppdragsbrev 31.08.15 med 

statlige føringer. Det må vises at regionen vil bygge opp under, og utvikle områdene som 

berøres blant annet av ny E16 og Ringeriksbane.  

Hønefoss og Sundvollen blir viktige knutepunkt på ny IC-strekningen. Hønefoss blir en del av 

en flerkjernet utvikling, og Hønefoss skal videreutvikles som regional by med regionale 

kollektivknutepunkt. I forbindelse med utbygging av Ringeriksbanen og Bergensbanens 

forkortelse, vil Hønefoss ha fem møtende banestrekninger og ha et stort potensial. I forbindelse 

med utbygging av RRB, legger Hole kommune til rette for en betydelig utvikling i Sundvollen. 

Både Vik og Sundvollen være to viktige lokale tettsteder. 

 

Fremtidens transportløsninger vil være annerledes enn i dag, med mer miljøvennlig og nye 

teknologiske løsninger. Autonome kjøretøy er allerede i bruk og lovendringer tilpasses 

fremtidsbilde. Dette kan være med på å løse kollektivutfordringer og for å få et effektivt, 

helhetlig og sømløst kollektivtilbud i fremtiden.  

 

Nødetatene må sikres fremkommelighet på veinettet, spesielt i forbindelse med midtdelere.  
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 Ringerike kommune, 08.09.2017 



- 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Konst. avdelingsleder areal- og byplan: Line Synøve Østvold 

 

 

saksbehandlere: Grethe Tollefsen og Ole Einar Gulbrandsen 
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Vår saksbehandler:
Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring

og offentlig ettersyn

Buskerud fylkeskommune har med hjemmel i plan- og bygningsloven 5 8-3 tredje ledd vedtatt offentlig
høring og ettersyn av forslag til Regional plan for oreol og transport i Buskerud i møte i Fylkesutvalget

7. juni, se sak 59/77.

Høringsfristen er 27. oktober 2017.

Om Regional plan for areal og transport
Fylkestinget vedtok i Regional planstrategi 2OL3-2016 at det skal utarbeides en regional areal- og

transportplan for Buskerud. Fylkestinget la til grunn at formålet med den regionale planen er å komme
fram til målsettinger og prinsipper for god og samordnet areal- og transportpolitikk i Buskerud, mål og
prinsipper som ulike samfunnsaktØrer kan legge til grunn i den videre utvikling av fylket. Den regionale
planen utarbeides i samarbeid med kommunene, statlige etater og organisasjoner.

Hovedmålet med planen er:
Et sterkt og bærekroftig Buskerud med

. byer og tettsteder med gode levekår

. reduserteklimogossutslipp
o mindretransportbehov

Om høringen
Fylkeskommunen ber særlig om innspill på:

o Hovedmå|, og om innsatsområdene med delmål bidrar til at hovedmålet kan nås for
Buskerudsamfunnet

. Om en flerkjernet utvikling gjennom den foreslåtte by- og tettstedsstrukturen bidrar til vekst

og utvikling i hele fylket
o Om retningslinjene bidrar til samordnet areal- og transportutvikling og at de lar seg

gjennomføre i kommunal planlegging
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Postadresse:

Postboks 3563
N0-3007 Drammen

Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen

E-postadresse

postmottak@bfk. no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto

2200.07.L3523

Foretaksregisteret

NO 964 951 373



Om innspill til handlingsprogrammet til den regionale planen - hvilke tiltak bør settes ¡ gang

for å gjennomføre planen

Grunnlagsdokumenter til planen kan leses på www.bfk.nolatp

I høringsperioden ønsker fylkeskommunen å presentere planforslaget i kommuneregionene.

Fylkeskommunen t¡lbyr å presentere høringsutkastet for planutvalg og kommunestyrer dersom dette

er ønskelig fra kommunene. Dersom andre høringsinstanser ønsker at fylkeskommunen presenterer

planforslaget i møtearenaer dere har, ber vi dere ta kontakt.

Alle høringsuttalelser sendes til Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen eller på

e-post til postmottak@bfk.no innen hØringsfristen 27. oklober 2OL7.

Høringsuttalelse kan også gis av andre som ikke fremkommer av adresselisten.

Spørsmål til høringen kan rettes til undertegnede på e-post hilde.reine@bfk.no

Fylkeskommunen har som mål å sluttbehandle den regionale planen ved årsskiftet2OL7l20t8.

Med verrrrlig lrilsen

Hilde Reine

enhetsleder plan, miljø og folkehelse

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signotur

Vedlegg:

L Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høringsutkast
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Adresseliste

Kommunene i Buskerud

Drammen kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Golkommune
Hemsedalkommune
Holkommune
Hole kommune
Hurum kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune
Modum kommune
Nedre Eiker kommune
Nes kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Røyken kommune
Sigdalkommune

Øvre Eiker kommune
Ålkommune

Kommuneregionene/ regionsamarbeid
Region Vestviken
Drammensregiones 5-kommunesamarbeid
Rådet for Ringeriksregionen

Regionrådet for Hallingdal
Kongsbergregionen

Region rådet for Midt-Buskerud
Buskerud byen v/sekreteriatet
Osloregionen

Råd

Fylkeskommuner
Akershus folkeskommune
Hordaland folkeskommu ne

Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Telemark fylkeskommune

Råd for likestilling av funkjonshemmede i Buskerud

Fylkeseldrerådet
Ungdommens fylkesting
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Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Regionale myndigheter
Avinor AS

Bane NOR SF

Buskerud sivilforsvarsdistrikt
Den Norske Kirke Tunsberg Bispedømme

Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for sa mfu n nssi kkerhet og bereds ka p

Fiskeridirektoratet region Sør

Fylkesmannen i Buskerud

Forsvarsbygg

Kystverket

Luftfartstilsynet
Mattilsynet Region Øst
NVE region Sør

Sør-Øst politidistrikt
Riksantikvaren

Statens vegvesen Region SØr

Statsbygg

Orga n isasjoner, institusjoner, nærings liv m. m. :

Brakar

Buskerud Bondelag

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Buskerud idrettskrets
Buskerud innvandrerråd
Buskerud Næringshage

Drammen Havn

Fortidsminneforeningen i Buskerud

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud

Hallingexpo

Hurum Næringsråd

Høgskolen ¡ Sørøst Norge

lnnovasjon Norge

Kongsberg Næringsforening
KS Buskerud

LO Buskerud

Natu rvernforbundet i Buskerud

NHO Buskerud

Norges Forskningsråd

Norges Jeger- og Fiskeforbund Buskerud

Næringsforeningen i Drammensregionen

Oslofjorden Friluftsråd
Ringerike Næringsforening
Rollag Næringsforening
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Røyken Næringsråd
Stift elsen Buskerudmuseet
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