
 

SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN  
 
Saksopplysning 
Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for 
Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt redusert grunna Hallingting. 
For å få kome best mogeleg inn i planprosessen vil Ellen Korvald frå Buskerud 
fylkeskommune gje ei orientering som plattform for vidare drøfting. 
 
 
 
Steinkjær 21.5.2014 
 
Knut Arne Gurigard 
Dagleg leiar 
 
 
Vedlegg: Invitasjon til oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Haugesgate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

Invitasjon til oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan 

for Buskerud 9. mai kl. 10.00 på Tyrifjord Hotell 

I Regional planstrategi for Buskerud, vedtatt 6. desember 2012, ble det besluttet at fire nye 
planer/strategier skulle utarbeides i inneværende fylkestingsperiode. Disse planprosessene er dels 
i gang, dels startes de opp nå i vår.  

Denne henvendelsen handler om Regional areal- og transportplan og sendes kommuner, 
regionråd, regionale og statlige myndigheter, samt en del aktuelle organisasjoner. 

En viktig målsetting med dette planarbeidet er å komme fram til prinsipper for god og samordnet 
areal- og transportpolitikk for Buskerud, - prinsipper som ulike samfunnsaktører kan legge til 
grunn i den videre utvikling av fylket. 

Planen skal ligge på et overordnet strategisk nivå, og ikke være en detaljert plan. Den skal knytte 
ulike areal- og transportplaner/prosjekter sammen, og også se sammenhengen til andre planer og 
strategier. Areal- og transportplanen skal ikke erstatte nyere og fortsatt aktuelle planer/strategier 
eller arenaer som allerede finnes, men benytte dette som grunnlag. 

Planen skal behandles etter plan- og bygningslovens regelverk for regionale planer.  

Gjennomføring 

Arbeidet gjennomføres i faser:  

1. utarbeide planprogram   april - november 2014 
2. utarbeide areal- og transportplan november 2014 – våren 2016 

Prosessen med å utarbeide planprogram starter nå opp.  

Planprogrammet skal ikke ta stilling til prioriteringer og løsninger, men det skal avklare rammene 
for selve planarbeidet. Vårt mål er å få utarbeidet et forslag til planprogram før sommerferien, 
med sikte på politisk vedtak om høring i august og politisk sluttbehandling i november.  

I den anledning inviterer vi kommuner, regionråd, regionale og statlige myndigheter og aktuelle 
organisasjoner til oppstarts- og innspillsmøte 9. mai 2014 kl. 10.00 på Tyrifjord Hotell.  

Adressater, se s. 3 
  
    
  
 
 

Vår dato: 10.04.2014 Vår referanse: 2014/1704-2 Vår saksbehandler:  
Deres dato:  Deres referanse:  Ellen Korvald, tlf. 32808728 

UTVIKLINGSAVDELINGEN 
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Program: 

Kl. 09.30 Kaffe 

Kl. 10.00 Velkommen  
v/Gro Ryghseter Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune og leder av 
styringsgruppa for planarbeidet 

Kl. 10.15 Et oppdrag fra Regional planstrategi – muligheter og begrensninger  
v/Ellen Korvald, regional planlegger i Buskerud fylkeskommune  

Kl. 10.45 Areal- og transportplanlegging: Regionalt grep om samordnet utvikling - er det 
mulig?  
v/siv.ing. Jomar Lygre Langeland, Civitas 

Kl. 11.15 Pause 

Kl. 11.30 Forventninger til en regional areal- og transportplan for Buskerud.  
Korte innlegg fra seks viktige samfunnsaktører med ulike perspektiv. 

Kl. 12.30 Lunsj 

Kl. 13.30 Dialog og innspill til planprogrammet 

Kl. 15.00 Møteslutt  

 
Av hensyn til den praktiske gjennomføring ber vi om påmelding innen 5. mai til prosjektleder 
Ellen Korvald, ellen.korvald@bfk.no. 

 

Innspill til planprogrammet 

Vi inviterer også til å sende oss innspill fram til 15. mai. Dette kan sendes Buskerud 
fylkeskommune, postmottak@bfk.no. 

Eventuelle spørsmål rettes til undertegnede. 

 

Vel møtt! 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kjersti Bærug Hulbakk Ellen Korvald 
Utviklingssjef Prosjektleder 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

mailto:ellen.korvald@bfk.no
mailto:postmottak@bfk.no
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Likelydende brev er sendt: 
 
Drammen kommune 
Nedre Eiker kommune 
Øvre Eiker kommune 
Lier kommune 
Røyken kommune 
Hurum kommune 
Sigdal kommune 
Modum kommune 
Krødsherad kommune 
Ringerike kommune 
Hole kommune 
Flå kommune 
Nes kommune 
Gol kommune 
Hemsedal kommune 
Ål kommune 
Hol kommune 
Kongsberg kommune 
Flesberg kommune 
Rollag kommune 
Nore og Uvdal kommune 
Rådet for Region Vestviken 
Drammensregions 5-kommunesamarbeid 
Regionrådet for Ringerike 
Regionrådet for Hallingdal 
Kongsbergregionen 
Regionrådet for Midt-fylket 
KS Buskerud 
Buskerudbyen 
Fylkesmannen i Buskerud 
Jernbaneverket 
Statens Vegvesen Region Sør 
Innovasjon Norge, Buskerud 
Buskerud politidistrikt nordre 
Buskerud politidistrikt søndre 
Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Region sør 
BRAKAR 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Forsvarsbygg 
Direktoratet for mineralforvaltning 
Mattilsynet, Regionkontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark 
Forskningsrådets regionale representant i Buskerud og Vestfold  
Kystverket 
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Drammen Havn 
NHO Buskerud 
LO Buskerud 
Buskerud bondelag 
Buskerud bonde- og småbrukarlag  
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud 
Naturvernforbundet i Buskerud 
Fortidsminnemerkeforeningen i Buskerud 
NAF 
Syklistenes landsforening 


