Kommuneplan for Hurum kommune 2015 - 27:
SAMFUNNSDELEN
«Hurum - muligheter mellom to fjorder»
Visjon:
Hurum er i endring. Fra å være en typisk industrikommune med store industribedrifter på Tofte og
Sætre ønsker kommunen gjennom kommuneplanen å tilrettelegge for ny utvikling og vekst.
Hurum ligger sentralt på Østlandet og har mange naturgitte fortrinn. Alle tettstedene ligger til fjorden.
Utvikling i disse områdene vil således være viktig. Kommuneplanen skal gi muligheter, men samtidig
sikre en utvikling mot et robust og bærekraftig lokalsamfunn for framtiden.
Planlegging for framtiden byr på utfordringer og vil kreve vanskelige valg slik det er synliggjort i
scenariorapporten «Hurum 2043».
Kommuneplanen bygger på visjonen om å utnytte mulighetene mellom to fjorder. I dette ligger både
mål om en aktiv næringsutvikling som bygger på kommunens konkurransefortrinn og mål om en
robust befolkningsvekst. Vi ønsker å bygge en «her vil jeg bo-følelse» noe som igjen vil føre til en
positiv spiral og gi fremtidshåp!
Kommunestyrets satsingsområder for utviklingen av Hurumsamfunnet har gitt føringer for
kommuneplanarbeidet:
Kommunen vil arbeide for en sterk vekst i planperioden. Dette innebærer en befolkningsvekst
på 2 % pr år og økt næringsetablering/–aktivitet. Vekstmålene bygger på en forventet regional
utvikling innenfor bolig- og arbeidsmarkedet. Potensialet i kommunens nordre del gir et
vekstgrunnlag som også fremmer utvikling i søndre del.
Kommunen vil tilrettelegge for økt livskvalitet og folkehelse gjennom god nærmiljøpolitikk.
Vekstutfordringer og befolkningens behov for gode og effektive tjenester skal møtes innenfor
rammene som kommunens handlingsrom gir.
Områdeutviklingen må bygge på lokalsamfunnenes iboende kraft og samordnet innsats. Sentral
beliggenhet, store arealreserver samt mulighetene for friluftsliv og rekreasjon på land og sjø gir
kommunen et konkurransefortrinn. Et fortrinn som skal forvaltes slik at det gir grunnlag for en robust
og bærekraftig utvikling av eksisterende og nye byggeområder som fanger interesse i et regionalt
marked. Økt boligbygging vil gi befolkningsvekst og stimulere til næringsutvikling.
Ønsket vekst bør bygge på utviklingspotensialet i hele kommunen. Det skal sikres rom for vekst og
videreutvikling både i kommunens søndre og nordre del.
Med dette utgangspunktet er Kommuneplanens samfunnsdel bygd opp rundt målområdene:
•
•
•
•

Befolkningsvekst og kommunale tjenester
Nærings- og boligutvikling
Det gode lokalsamfunn
Kommunikasjon og samferdsel

Arbeidet med kommuneplanen er en prosess. Forutsetningene endres som følge av ytre forhold. KVU
(konseptvalgutredning) for kryssing av Oslofjorden med mulig trasé via Hurum og nedlegging av
Sødra Cells virksomhet på Tofte representerer begge forhold med stor betydning for kommunens
utvikling.
Skal planen fylle sin funksjon som styringsdokument må den bygge på aktuelle forutsetninger, trender
og utviklingstrekk. Endelig plan skal speile Kommunestyrets vilje.

Målområde – befolkningsvekst og kommunale tjenester
Det er forventet at Oslofjordregionen vil få en sterk befolkningsvekst fram til 2040. Det er ulike
alternativer, hvor forutsetninger om økonomisk utvikling og omfanget av innvandring er variabler.
Hurum har pr 1.1 2014 - 9 330 innbyggere. I løpet av de siste 10 årene har kommunen hatt en
befolkningsvekst på rundt 0,7 prosent. Tallmaterialet viser at veksten har vært størst i nordre del.
Befolkningen fordeles på kommunedelene som følger:





Sætre og Storsand – 3 939 innbyggere
Tofte og Filtvet – 3 316 innbyggere
Kana/Holmsbu/Rødtangen – 754 innbyggere
Klokkarstua/Verket – 1 307 innbyggere

Hurum kommune ønsker å arbeide for 2 % årlig befolkningsvekst.
Dette gir totalt 22 prosent vekst i kommuneplanperioden eller nærmere
12000 innbyggere tilsammen. Kommunen viser med dette en vilje til å
påta seg en større rolle i forhold til regionale vekst og kan dermed bidra
til å avhjelpe trykket som forventet vekst gir.
Ønsket vekst vil påvirke kommunens tjenester, drift og organisering av disse. Kommunen disponerer
store ressurser på vegne av innbyggerne og disse må forvaltes slik at også morgendagens innbyggere
får et best mulig handlingsrom og velferdstilbud. Et godt økonomisk fundament er avgjørende for å
opprettholde og forbedre tjenestetilbudene.
Kommunens egen kapasitet må være utgangspunkt for å ta del i den regionale veksten. Planer må være
fleksible for ulike utviklingstrekk, siden det er knyttet usikkerhet til prognosene.
Vekst må følge av strategiske valg. Vekst gir økte inntekter i form av større skatteinntekter og økte
rammeoverføringer, men også økt behov for kommunal service. Vekst utløser behov for nye
investeringer og gir fler arbeidsoppgaver.
Publikums forventninger og kvalitetsbevisste brukere vil gi økende utfordringer. Nye og flere
oppgaver krever omstilling, prioritering og nytenkning i virksomhetenes drift. Kommunen kan ikke
innfri alle krav eller imøtekomme alle ønsker, men skal møte de viktigste behovene.
Kommunen sysselsetter om lag 700 personer som skal levere kompliserte og krevende tjenester.
Kravet til administrasjon og virksomheter gjør det viktigere å rekruttere og beholde kompetente og
kvalifiserte mennesker i alle ledd.
Kommunens eiendommer skal være innsatsfaktor i den kommunale tjenesteytingen der dette er
formålstjenlig. Kommunale eiendommer benyttes som strategiske virkemidler i en ønsket
samfunnsutvikling, enten det gjelder stedsutvikling, næringsutvikling, boligpolitiske hensyn eller
andre formål. Forvaltning av kommunens eiendommer skal være kostnadseffektiv og realverdien skal
ivaretas.
Det er helseutfordringer på enkelte områder og andelen eldre i Hurum vil øke markant i årene
framover. Behovene vil variere mye og det være behov for et mangfold av tilbud som kan møte
ønskene. Det følger betydelige behov for investeringer for å møte denne utviklingen, bl a utvikling og
bygging av nytt sentralt omsorgssenter.
Skolebruksplan tilrettelegger for en utvikling av ressurssterke skoler, konsentrert om Sætre- og
Tofte/Filtvetområdet. Kommunestyret har i forlengelse av planen tatt høyde for bygging ny barneskole
i Tofte/Filtvetområdet og ny barneskole på Sætre.
Hurum har i dag en tilfredsstillende barnehagedekning. For å sikre kvaliteten i tilbudet og dermed
være bedre rustet for framtidige utfordringer må det skje en utvikling mot større barnehager i de
enkelte kommunedelene.
For å sikre morgendagens handlingsrom og velferdstilbud må utviklingen innenfor disse
virksomhetsområdene ha et langsiktig perspektiv, med en utvikling mot færre og mer robuste
virksomheter.

Befolkningen forsynes i dag med vann fra private og offentlige vannverk. Avløpsvann fra de tettbygde
områdene i nord og vest leveres etter avtale i hovedsak til renseanlegg i Åros og Svelvik, mens
bebyggelsen i Tofte/Filtvet ledes til kommunalt renseanlegg på Rulleto. Ledningsnettet og
rensekapasitet har varierende kvalitet og i tiden framover vil det stedvis kreves omfattende
rehabilitering dersom utbygging skal kunne gjennomføres.

Hovedmål – området befolkningsvekst:



Hurum er kjent for å ta godt i mot nye innbyggere og gi disse mulighet til å bli aktive
deltagere i lokalsamfunnet
Hurum skal ha en sterk og balansert vekst

Delmål:
 Hurum skal ha en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 2 % i planperioden. I enkelte år
vil man søke langt større vekst ved gjennomføring av enkeltprosjekter
For å få dette til vil vi:
o tilrettelegge for sentrumsutvikling som medfører et mer mangfoldig handels- og servicetilbud,
spennende møteplasser og flere kulturtilbud
o invitere til private investeringer i nye boliger med attraktiv beliggenhet
o arbeide med strategisk kommunikasjon og markedsføring av kommunen
o arbeide for et bedre kollektivtilbud med fokus på bedre bussforbindelse mellom Hurum og
Oslo/Drammen, bedre busstilbud internt i Hurum og etablering av fast hurtigbåtforbindelse
mellom Hurum og Oslo
o forbedre en kultur i kommunal saksbehandling som er preget av imøtekommenhet,
profesjonalitet, effektivitet og løsningsorientering

Hovedmål - kommunale tjenester:




Hurum kommune er kjent for å være en nyskapende, fleksibel og effektiv organisasjon som
tiltrekker seg, utvikler og beholder kompetente medarbeidere
Tjenesteproduksjonen skal være fleksibel og tilpasset utviklingen i
befolkningssammensetningen
Kommunens tjenestetilbud skal ha et omfang og kvalitet som fremmer innbyggernes
livskvalitet og folkehelse

Delmål:
 Langsiktig økonomistyring og effektiv bruk av ressurser
 Tverrfaglig folkehelsearbeid med fokus på grupper med store levekårsutfordringer og dårlig
helse
 Barn og unge i Hurum har et mangfoldig tilbud av fritidsaktiviteter
 Skolene i Hurum fremstår som ambisiøse og utviklende arenaer som gir barn og unge
inspirasjon til både å leve ut egne drømmer, søke videregående og høyere utdanning.
 Kommunens virksomheter skal redusere klimagassutslippene med 50 % og energiforbruk med
20 % innen 2020 i forhold til 2007-nivået.
For å få dette til vil vi:
 drive en strategisk organisasjonsutvikling for å sikre at nåværende og fremtidige
medarbeidere har riktig kompetanse og sammen utvikler en kultur som bidrar til at vi når de
mål vi setter oss
 jobbe aktivt for et godt arbeidsmiljø og en god faglig sterk organisasjon
 satse på forebygging, tidlig innsats og tilpasset opplæring.
 skape god samhandling på tvers av virksomheter og fagområder
 legge til rette for mer frivillig arbeid

Målområde - Nærings- og boligutvikling
Urbanisering og sentralisering er sterke drivkrefter i Norge. Byene er vekstmotorene, både i forhold til
næringsutvikling, investeringer og tilflytting.
Regionen fungerer som et felles bolig- og arbeidsmarked.
65 % av befolkningen i yrkesfør alder er i arbeid. Av disse pendler om lag
halvparten ut fra kommunen. Størst utpendling skjer fra nordre del av
kommunen hvor kollektivtrafikktilbudet er best.
Regionen rundt indre Oslofjord forventes i årene framover å oppleve sterk
vekst. Hurum har en sentral beliggenhet i regionen og store arealreserver.
Areal kan omdisponeres for ny bruk og bidra til avhjelpe arealpresset som
regionen forventes å oppleve.
Mulighetene er mange, men vekst vil kreve tilrettelegging, innsats og
styring som gir utvikling i riktig retning.
Hurum har flere næringsområder i tilknytning til fylkesveinettet. Blant annet i Sætre og på Tofte er det
store næringsarealer knyttet til hjørnesteinsbedriftene.
Ny vekst skal bygge på potensialet som er knyttet til områdene langs RV 23, næringsarealene ved
Kana («Maxbo-området»), Oredalen. Næringsarealene etter hjørnesteinsbedriftene i Sætre og på Tofte
har tilgang til havn og fylkesveinettet verdifulle for framtidig utvikling.
Tettstedene og boligbebyggelsen ligger i hovedsak til kysten.
Boligområdene i Hurum preges av eneboligbebyggelse.
Eneboligandelen er på 81 %.
Kommunen er landlig, samtidig som det er nært til byene med sitt
urbane liv. Foreningslivet er rikt og lokalsamfunnet gir gode
oppvekstvilkår for barn og unge. 63 km kystlinje og Hurummarka gir
gode muligheter for opplevelser og rekreasjon på og langs sjø, i skog
og mark.
Boligområdene i Hurum er forholdsvis lavt utnyttet. Samtidig er det en
betydelig boligreserve etter gjeldende planer.
Boligbygging skal medvirke til vekst og styrke senterstrukturen. Forutsetning om 2 % årlig vekst gir et
behov for nærmere 1000 nye boliger i planperioden. Veksten ivaretas som fortetting og utbygging i
nye planlagte områder. Utviklingen framover skal sikre 5 % økning i tilbudet av mindre
boliger/leiligheter, gjerne sentralt plassert i tettstedene.
Utvikling som et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden krever tilrettelegging for et robust næringsliv
og at det sikres rom for boligutbygging. Hurum ønsker å bygge en «her vil jeg bo-følelse» som
grunnlag for næringsutvikling og arbeidsplasser, økt kulturtilbud og økt tilflytting som igjen vil føre til
en positiv spiral og gi fremtidshåp!
Kommunen skal tilrettelegge for ny arealbruk slik at det gir forutsigbarhet og gode rammebetingelser.
Ved utbygging skal eksisterende infrastruktur nyttes der dette er mulig. Flere områder har imidlertid
begrenset kapasitet og utløser behov for investeringer. Ønsket utvikling skal bygge på strategiske valg
og samarbeid med andre aktører.
Områdeutviklingen skal sikre areal og møteplasser som medvirker til aktive og sunne lokalsamfunn.
Kommunen vil legge til rette for at befolkning og besøkende har tilgang til bruk av
rekreasjonsområder på sjø og land. Samtidig skal dette arbeidet ikke gå på bekostning av en forsvarlig
forvaltning av kultur- og rekreasjonsverdier.
Handels-, service, - og kulturnæringene i Hurum bidrar til opplevelser, folkeliv og gode møteplasser.
Disse er en forutsetning for god tettstedsutvikling.
Hurums bygdepreg skal videreføres gjennom et aktivt landbruk. Det er viktig for kulturlandskapet og
Hurums preg at landbruksnæringen stimuleres til videre drift.

Kommunen har betydelige rekreasjonsområder med både lokal og regional bruk som ønskes
videreført. Bruk av rekreasjonsområdene skjer i både kommersiell og ikke-kommersiell sammenheng.
Områder med stor bruk utsettes for større slitasje hvor tilrettelegging og styring av bruken blir viktig
for å ivareta verdier for kommende generasjoner.

Hovedmål – området næringsutvikling:




Hurum legger godt til rette for vekst og utvikling av eksisterende næringsliv samtidig som
man gjennom strategisk arealplanlegging, god markedsføring og profesjonell saksbehandling
tiltrekker seg nye bedrifter
Hurum er kjent for å forstå næringslivets behov og tilrettelegge raskt og effektivt for
næringsutvikling
Hurum tar vare på dyrkamarka som ressurs for landbruket og samfunnet

Delmål:
 Kommunen skal sikre areal og bidra til utvikling av lokal og regional infrastruktur som best
mulig ivaretar næringslivets behov
 Kommunen skal legge til rette for nyetablering og videreutvikling av et bærekraftig næringsliv
 Hurum skal erstatte de arbeidsplasser man har tapt på industrinedleggelse ved å tilrettelegge
for nye
 Lokal- og nærsentrene skal ha en formålstjenlig blanding av handels-, service- og
kulturnæringer som bidrar til god tettstedsutvikling og styrker senterstrukturen
 Transport og plasskrevende næringer lokaliseres nær hovedveinettet
For å få dette til vil vi:
o vise vilje til å tiltrekke oss og legge til rette for nyetablering
o sørge for at alle som ønsker å etablere næring i Hurum oppfatter kommunen som en
serviceinnstilt organisasjon
o sikre arealer for videreutvikling av små og mellomstore bedrifter

o videreutvikle hytteområdene når dette styrker turistnæringen og ikke fortrenger
fellesverdier

Hovedmål – området boligutvikling:



Hurum er kjent for gode og allsidige bomiljøer med nærhet til gode rekreasjonsområder.
Gode servicetilbud og kollektivtransport

Delmål:
 Kommunen skal sørge for strategisk arealplanlegging som tar vare på eksisterende gode
bomiljøer og legge godt til rette for ny utvikling
 Vise stor kommersiell forståelse i arealplanleggingen slik at Hurum blir mer attraktiv for
eiendomsutviklere
 Kommunen skal legge til rette for utbygging av boliger som styrker senterstrukturen.
 5 % av nye boliger som bygges skal være mindre boliger/leiligheter.
 Legge til rette for gode lokalsamfunn
 Lokale klimagassutslipp og samlet energiforbruk skal reduseres
For å få dette til vil vi:
o styrke utviklingen av våre to lokalsentra
o arbeide aktivt for et bedre kollektivtilbud
o lokalisere og utforme byggeområdene slik at disse blir styrket av kommunens naturgitte
fortrinn knyttet til kystlinjen
o arbeide for at bolig og nærmiljø aldri skal ”ligge langt” fra rekreasjonsområder i marka,
langs og i sjøen
o arbeide for en arealbruk som gir et mer effektivt og mindre resurskrevende samfunn

Målområde – det gode lokalsamfunn
Med lokalsamfunn menes tettstedene med tilhørende omland/kommunedel, mens det med nærmiljø
siktes til mindre miljøer i lokalsentrene der folk lever og bor.
Hurum kommune er definert som fire lokalsamfunn (kommunedeler); Klokkarstua/Verket,
Holmsbu/Rødtangen/Kana, Tofte/Filtvet og Sætre/Storsand. Delingen bygger på lokal senterstruktur.
Det er til dels store forskjeller mellom disse lokalsamfunnene, både i størrelse og karakter.
Kommunens tettsteder
De enkelte tettstedene er hver for seg egne nærmiljøer/-senter, men en ser samtidig at flere av disse
utfyller og styrker hverandre.
Sætre har i dag funksjon som lokalsenter for et omland som omfatter nærsentrene Åros i Røyken,
Storsand, Klokkarstua/Verket og sommertrafikken fra Vestfjordbassenget.
Tofte har lokalsenterfunksjoner for søndre del av Hurum, dvs. nærsentrene Filtvet, Kana, Holmsbu og
Rødtangen.
Lokalsentrene betjener først og fremst innbyggerne i egen kommune gjennom:





en del av de vanligste offentlige og private servicefunksjonene som hovedsakelig dekker
handels- og tjenesteomlandet innad i kommunen
kommunale tjenester
enkelte tilbud innen kultur, underholdning og rekreasjon
kollektivtilbud

Alle kommunens tettsteder har funksjon som nærsentre. Nærsentrene betjener de nære boligområdene
og innbyggerne i det tilhørende omlandet/kommunedelen med:




noen servicetilbud som dagligvarer, enkelte bransjevarer, kiosk, og matservering
forsamlingslokale, m.m.
kollektivtilbud

Livskvalitet og folkehelse
Hurum kommune vil tilrettelegge for god livskvalitet i de enkelte nærmiljøene. Det innebærer
mulighet for å bygge gode relasjoner, og at det finnes naturlige møteplasser i nærmiljøet.
Samfunnsutviklingen skal fremme god folkehelse og trivsel.
Et særlig fokus skal rettes mot barn og unge.
Ansvar for folkehelsearbeidet går på tvers av sektorer og
samfunnsområder siden vanskelige levekår kan ha sosiale
og helsemessige konsekvenser. Forhold i samfunnet
påvirker valgene våre og vi må være bevisst muligheten for
å legge til rette for sunne valg.
Samfunnet har ansvar for å legge til rette for livsutfoldelse
og skape like muligheter.
Kommunen vil videreutvikle samarbeid med frivillige, lag og foreninger i folkehelsearbeidet og
stimulere tiltak som gir økt folkehelse og trivsel. Den estetiske utformingen av fellesrom skal innby til
aktivitet og samvær. Det skal være godt å bo i Hurum kommune i alle livssituasjoner.
Ny folkehelselov handler om å legge til rette for å fremme befolkningens helse og trivsel, og å
redusere faktorer som har negativ innvirkning. Generelt har huringene god helse og vil nyte mange
gode leveår. Det er imidlertid avdekket folkehelseutfordringer på enkelte områder hvor kommunen
ligger dårligere an enn landet som helhet, slik at unge sosialhjelpsmottakere, ensomhet,
levekår/utdanningsnivå, hjerte- og karsykdommer, kreft og rusavhengighet vil ha prioritet i årene
framover.
Kommunens tjenestetilbud skal bidra til forebygging og tidlig innsats, helhet og samhandling, god
kvalitet og nødvendig kompetanse. Hurum har en lang tradisjon for samarbeid mellom offentlige
myndigheter og frivillige organisasjoner som vil ha stor verdi for folkehelsearbeidet framover.

Nærmiljøpolitikk
Innbyggerne i Hurum skal gis mulighet til å være med å prege utviklingen i kommunen.
Frivillighetens rolle skal videreføres. Demokratiske arenaer som gir rom for innbygger- og
brukermedvirkning skal sikres og styrkes. Kommunen ønsker å ta ungdommen på alvor. Barn og
unges interesser skal ivaretas og det skal gis handlingsrom for aktivitet.

Hovedmål:



Hurum kommune er kjent for trygge og robuste lokalsamfunn
Tilrettelegge for aktiviteter og rammebetingelser som fremmer folkehelse og trivsel

Delmål:
 Levende lokalsamfunn med attraktive sentrum og gode nærmiljøer
 Godt oppvekstmiljø med møteplasser som skaper grunnlag for fellesskap på tvers av
generasjoner og grupper
 Nærhet til tur- og friluftsområder i sjø, marka og strandsonen
 Tilrettelegge for fellesskap, deltagelse og hverdagsaktivitet som gir bedret folkehelse for alle.
 Hurum kommune skal arbeide for å forebygge og minimere konsekvenser av uønskede
hendelser
For å få dette til vil vi:
o styrke sentrumsutviklingen
o tilrettelegge sentrumsnære badestrender
o stimulere til økt frivillighet og bidra til økt egenaktivitet blant kommunens innbyggere
o sikre muligheter for tilgjengelighet til båtplasser samt gode bademuligheter
o ta initiativ til å øke antallet ski- og sykkeltraseer samt utbedre kyststiene rundt Hurum
o legge til rette for en grønnstruktur som stimulerer friluftsliv og aktivitet i nærmiljøet
o tydelig merke hva som er tilgjengelig offentlige friområder i kommunen slik at disse kan tas i
bruk
o utforme skjøtselsplan for offentlige friområder
o stimulere til gode kunst og kulturopplevelser
o benytte kommunikasjon og markedsføring
o legge til rette for at flere kan gå og sykle til daglige gjøremål
o utforme byggeområder etter prinsippenene om universell utforming hvor det legges til rette
for livsutfoldelse og skapes like muligheter
o legge risiko- og sårbarhetsanlyse (ROS) til grunn for all planlegging
o ha tilstrekkelig beredskap i forhold til risikoscenarier

Målområde - Kommunikasjon og samferdsel
Kommunikasjon og samferdsel har vesentlig betydning for utvikling av Hurum som et bærekraftig
lokalsamfunn. Vekst i transportsektoren skal tas ved kollektivtransport, sykkel og gange.
Det arbeides med utvikling av det regionale veinettet som
knytter Hurum til regionen.
Det er i gang prosjektering av ett nytt løp til i Oslofjordtunnelen som vil øke regulariteten.
Det utredes (KVU) alternative løsninger for kryssing av
Oslofjorden med bil og bane. To alternativer berører
Hurumlandet (Hurum og Røyken). Transportkorridoren vil
styrke utvikling rundt indre del av Oslofjorden og være en
avlasting for Oslo.
Perspektivet med en fullverdig forbindelse på tvers av
fjorden åpner for interaksjon mellom flere næringsmiljøer
og skaper grunnlag for en mer integrert bolig- og
arbeidsregion på begge sider av fjorden.
Infrastruktur kan utvikles over tid med bedre
bussforbindelse og en Hurumbane.
Videre vurderes mulighetene for å få til et båttilbud på
Oslofjorden som også betjener Hurum. Dette vil være et
godt supplement til andre transportformer.
Oslofjordforbindelsen er del av stamveinettet og knytter kommunen til regionen rundt indre Oslofjord.
Fylkesveinettet er bindeledd mellom kommunens tettsteder, samtidig som disse gir tilgang til
jernbanenettet i Røyken. Fylkesveinettet er samtidig en del av nærmiljøet i flere av kommunens
tettsteder.
Fylkesveinettet skal bidra til et effektivt, sikkert og miljøvennlig samferdselstilbud. For næringsliv og
befolkning i Hurum har veinettets framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø vesentlig betydning.
Kollektivtrafikkens evne til å betjene kommunens tettsteder i forhold til lokale og regionale
knutepunkter har vesentlig betydning for utvikling av lokalsamfunnene.

Hovedmål:


Hurum har kollektivløsninger og veier som oppleves som gode og attraktive for innbyggere,
pendlere, næringsliv og turister

Delmål:
 Hurtigbåt til Hurum innen 1. mai 2015
 Bedre busstilbud/kollektivløsninger
 Bedre veier i Hurum
 Tettstedene skal ha et godt utbygd gang- og sykkelveinett. Mellom tettstedene skal veiene som
minimum ha brede veiskuldre som sikrer gang- og sykkeltrafikk
 En god veiløsning for krysning av Oslofjorden
For å få dette til vil vi:
o starte prosjektet «Hurtigbåt» (omstillingsprosjekt)
o arbeide aktivt med fylkeskommunen for å bedre busstilbudet både internt i Hurum og mellom
Hurum og Oslo/Drammen. «Bestillertransport» er noe som vurderes som et alternativ
o samarbeide med Region Vestviken om en rask gjennomføring av Rv23 helt fra Hurum til E18.
o få Rv23 kvalifisert som en del av E134. Da blir veien kvalifisert som europavei i stedet for
riksvei
o jobbe aktivt med brokrysningen fra Vestby til Hurum
o legge til rette for at VIVA AS blir et robust selskap som kan løse våre veiutfordringer i
kommunen bedre enn det som gjøres i dag

