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Forord
Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Plan Urban på oppdrag for Brakar med støtte fra
Buskerudbyen.
Rapporten er utarbeidet i perioden fra april til september 2013. Bjørn Oscar Unander har vært prosjektleder
med Fredrik Dehlin, Henrik Berg og Eline Holljen som prosjektmedarbeidere fra Analyse & Strategi. Fra Plan
Urban har Ivar Kufås, Runar Henanger, Kristine Presterud, Amund Hareland og Helge Gidske Naper bidratt til
rapporten.
Vi vil takke utviklingssjef Kari Ovesen Haugland og rådgiver Svein Alfheim for et spennende og interessant
samarbeid.
Oslo, 30. september 2013
Analyse & Strategi AS
Bjørn Oscar Unander
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Sammendrag
Lav kollektivandel i Buskerudbyen i dag
Buskerudbyområdet har en relativt lav kollektivandel på om lag 8 %. Vår analyse av dagens rutetilbud viser at
tilbudet preges av mange avvik og tilpasninger noe som gir høy brukerterskel. Mange av dagens busslinjer har
lav passasjeroppslutning og generelt kan man si at det ikke er blitt tilrettelagt eller gitt prioritert for busstrafikk
i vesentlig grad i Buskerudbyen. Basert på metodikken i Reisevaneundersøkelsen er det kun Drammen som kan
sies å ha et godt/svært godt tilbud.
Et taktskifte er nødvendig for å nå målsetningene i Areal- og transportplanen for Buskerudbyen
Gjennom avtale om belønningsmidler fra staten har Buskerudbyområdet startet på arbeidet med å forbedre
kollektivtilbudet. Utvalgte linjer har fått styrket frekvens, nye busslinjer er blitt opprettet, pilotprosjekt med
sanntidsinformasjon, utforming av system for bedre reiseinformasjon og ulike infrastrukturtiltak for å bedre
bussens fremkommelighet og høyne standarden på holdeplasser er gjennomført.
Disse tiltakene er imidlertid ikke tilstrekkelig for å få til et taktskifte i bruken av kollektivtrafikk i Buskerudbyen
og nå målene som er nedfelt i Areal- og transportplanen. Den vedtatte Areal- og transportplanen for
Buskerudbyen 2013-2023 setter som mål at kollektivandelen skal dobles innen 2023 og at den kraftige
befolkningsveksten i hovedsak skal komme i prioriterte utbyggingsområder. Med slike ambisjoner settes det
nye og helt andre krav til et fremtidig kollektivtilbud, i forhold til frekvens, reisetid, forenkling, kvalitet, mv.
Buskerudbypakke 2, har så langt vi kjenner til, en kombinasjon av større økonomiske rammer og restriktive
tiltak for personbilbruk som gjør det potensielt mulig å nå disse ambisiøse målsettingene. I tillegg til restriktive
tiltak må det foretas prioriteringer innenfor dagens busstilbud slik at dette i større grad innrettes mot å ta de
vesentlige reisestrømmene. Det blir også viktig å utnytte kapasiteten toget representerer og supplere med
bestillingstransport og innfartsparkeringstilbud for områder som er for tynt befolket til å få et fast busstilbud.

Illustrasjon av regionale reisestrømmer (mellom kommuner) i Buskerudbyen
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Forventet befolkningsvekst i prioriterte utviklingsområder definerer de fremtidige reisestrømmene
Basert på tilgjengeliggjort befolknings- og pendlestatistikk på grunnkretsnivå har vi analysert markedsgrunnlaget og reisestrømmer som basis for etablering av et nytt kollektivtilbud i Buskerudbyen.
De prognoser for befolkningsvekst og fremtidig bosettings- og arbeidsstedsmønster som er lagt til grunn er i
tråd med forutsetningene om prioriterte utviklingsområder i Areal- og transportplanen, som er Drammen,
Kongsberg, Lierbyen, Mjøndalen, Hokksund og Vestfossen.
Veksten i antall innbyggere og arbeidsplasser vil forsterke de allerede tyngste reisestrømmene i Buskerudbyen i
dag - mellom Nedre Eiker, Drammen og Lier. Når vi ser på mer lokale reisestrømmer finner vi de tyngste
relasjonene mellom delområder i Drammen og internt mellom delområder i Kongsberg.
Prinsipper for et enkelt, robust og stabilt kollektivsystem
Et godt kollektivtilbud kjennetegnes ved en rekke målbare og ikke målbare faktorer, som reisetid, frekvens,
pålitelighet, mv. Et kollektivtilbud må også tilpasses markedets størrelse og struktur. Vår anbefaling er å
etablere et enkelt, stabilt og robust system. De viktigste elementene i et slikt system er:




Så få linjer som mulig, som likevel gir tilstrekkelig flatedekning og tilpasning til markedet
Linjer som kjører samme trasé bør ha likt stoppmønster
Bygger opp rundt knutepunkter og gir gode omstigningsmuligheter

Med bakgrunn i dette og de utfordringene analysen av dagens tilbud avdekker, er 12 prinsipper for utviklingen
av et godt kollektivtilbud introdusert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gode knutepunkter
Pendellinjer gjennom knutepunkt
Entydig trasé og rette linjer
Samle ressursene i færre linjer med høyere frekvens
Samspill mellom lokal og regional trafikk
Takting i knutepunkter
Løse utfordringer ved ugunstig bebyggelsesstruktur og lokaliseringer (bestillingstransport)
Gi enkel informasjon og forenkle rutetilbudet om nødvendig
God fremkommelighet
Færre holdeplasser med høyere standard
Ganglinjer og tilgjengelighet til holdeplassene
Samspill med andre transportformer (innfartsparkering)

Et samlet konsept for Buskerudbyen – lokalt og regionalt kollektivtilbud
Disse prinsippene har vi lagt til grunn og benyttet til å utarbeide et forslag til samlet konsept for et nytt
kollektivtilbud i Buskerudbyen, hvor markedsgrunnlag, regional struktur, lokal struktur og egenskaper (som
frekvens, fremkommelighet og holdeplassavstand) ved kollektivtilbudet ses samlet, som illustrert nedenfor.
I det samlede konseptet er markedet delt inn i knutepunkter, sentrumsområder og omland. Knutepunktene,
som sammenfaller utviklingsområdene i areal- og transportplanen, får en sentral rolle i oppbyggingen av
kollektivsystemet med jernbanetilknytning og videre utvikling av boliger, arbeidsplasser og variert
sentrumsutvikling. Sentrumsområdene omkranser knutepunktene og omlandet betjenes så langt det er
markedsmessig forsvarlig med busslinjer.
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Der markedet er for lite anbefales det å vurdere etablering av bestillingstransporttilbud og for lange reiser mot
sentrumsområder tilrettelegge for bilbruk på første del av reisen gjennom etablering av flere innfartsparkeringsplasser. Skal imidlertid innfartsparkeringsplassene bli brukt av målgruppen er det vår anbefaling at
disse må de legges ved stoppesteder for tog eller busslinjer som er rettet mot sentrumsområder med
parkeringsrestriksjoner og/eller store fremkommelighetsproblemer; Drammen, Asker, Sandvika og Oslo.

Egenskaper
Linjenettet gis et sett av
egenskaper for frekvens,
fremkommelighet,
holdeplassavstand og
samspill mellom lokalt og
regionalt tilbud.

Lokal grunnstruktur
Det utvikles et lokalt
nettverk med så høy
frekvens som mulig i
sentrumsområdene.

Regional grunnstruktur
Det utvikles en regional
stamme som gir raske
reiser på lengre distanser
mellom knutepunktene i
Buskerudbyen.

Marked
Markedet består av
knutepunkter,
sentrumsområder og
omland.

Oppbygning av samlet konsept for kollektivsystemet i Buskerudbyen

Den regionale strukturen skal gi effektive regionale reisemuligheter som gir reduserte avstandskostnader for
innbyggere og næringsliv internt i Buskerudbyen og til områder utenfor regionen. Det regionale tilbudet skal
bidra til å gjøre Buskerudbyen attraktiv som boområde og arbeidsmarked.
Toget er ryggraden i det regionale kollektivtilbudet i mellom Buskerudbyen og Asker, Bærum og Oslo. Vi ser at
på sikt vil passasjerkapasiteten med dagens frekvens bli anstrengt fra Mjøndalen og inn mot Drammen og Oslo
dersom det kjøres med enkle togsett. For å løse dette er det to muligheter. Enten doble kapasiteten på hver
avgang eller doble frekvensen.
I Areal- og transportplanen er det lagt til grunn to tog i timen mellom Drammen og Hokksund. Toget er tenkt
som grunnstammen i kollektivtilbudet innad i Buskerudbyområdet og til fra Osloområdet. Målet om minimum
to tog i timen først på strekningen mellom Hokksund og Drammen og deretter på hele strekningen til
Kongsberg er ikke utelukkende basert vurderinger av fremtidig reiseetterspørsel. Det ses på som et
strukturerende og drivende element for å lykkes med den planlagte areal- og knutepunktutviklingen.
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Utvidet rutetilbud og kvalitetselementer gir økt tilskuddsbehov
En mulig omlegging og økning av ruteproduksjonen i Buskerudbyen, samt en rekke kvalitetsforbedringer som
blant annet sanntid og billett-/prisendringer, vil kreve et betydelig høyere tilskuddsnivå, både ved innfasing av
tilbud og permanent. De foreløpige beregningene viser et permanent økt tilskuddsbehov på om lag 120
millioner kroner.
Konseptet må utvikles videre
I det videre arbeidet vil det bli utviklet et konkret forslag til linjenett og rutetilbud som viser hvordan det er
mulig å utvikle kollektivsystemet i henhold til det overordnede konseptet. Dette må suppleres med nødvendig
tilrettelegging av gangtraseer, fremkommelighetstiltak, utvikling av knutepunkt og holdeplasstruktur, samt
øvrige infrastrukturtiltak.
Analysen av dagens og fremtidig reisemønster, prinsippene for et fremtidig tilbud regionalt og lokalt er
presentert og diskutert i egne workshoper med kommunene i Buskerudbyen. Gjennom disse har det
fremkommet innspill og forslag til justeringer som vil være viktige i det videre arbeidet med å konkretisere ut et
nytt kollektivtilbud for Buskerudbyområdet. I disse workshopene er det også fremkommet forslag til konkrete
plasseringer av innfartsparkeringer.
I forhold til kapasiteten det regionale tilbudet bør man i det videre arbeidet se mer i detalj på reisestrømmene
mellom Buskerudbyen og Asker/Bærum/Oslo. Dette er viktig for å gi svar på om det planlagte (Ruteplan 2014)
togtilbudet mellom Drammen og Oslo er tilstrekkelig til å dekke fremtidige behov.
Oppbygging og innhold i rapporten:
I det innledende kapittel 1 er det kort redegjort for bakgrunnen for utredningen. I kapittel 2 er det gjort anslag
for markedet for kollektivreisende og reisestrømmer i Buskerudbyen i 2017 og 2030. Befolkningsframskrivingene er basert på føringene som ligger areal- og transportplanen for Buskerudbyen.
Dagens linjenett og kollektivtilbud i Buskerudbyen er beskrevet nærmere i kapittel 3; både det regionale
tilbudet og lokaltilbudet i Lier, Drammen, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg. Det er gjort en samlet vurdering
av dagens tilbud, passasjertall og øvrige hovedfunn i reisevaneundersøkelsen. Avslutningsvis er det indikert
mulige utviklingsstrategier.
I kapittel 4 beskrives kjennetegnene ved et godt kollektivsystem, både i form av målbare så vel som ikke
målbare faktorer, som reisetid, frekvens, forsinkelse, universell utforming, samordning av linjer, gode
knutepunkter, mv. Med utgangspunkt i dette defineres og beskrives 12 prinsipper for et enkelt, robust og
stabilt kollektivtilbud.
I kapittel 5 lanseres et samlet konsept for kollektivsystemet i Buskerudbyområdet hvor prinsippene er lagt til
grunn for utviklingen av konseptet. Både en regional og en lokal grunnstruktur defineres nærmere med
beskrevne egenskaper med hensyn til frekvens, fremkommelighet og holdeplassavstand.
Et økt rutetilbud vil medføre et økt tilskuddsbehov og i kapittel 6 redegjøres det for de beregninger som er
gjort av økt kostnads- og tilskuddsnivå, inkl. kvalitetselementer som SIS og endringer i pris- og sonesystemet.
Avslutningsvis er det i kapittel 7 gjort en oppsummering av hovedfunn- og anbefalinger i rapporten, samt
viktige forhold som må hensyntas og vektlegges i det videre med å utvikle et nytt kollektivtilbud for
Buskerudbyen.
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1 Innledning og bakgrunn
Buskerudsamarbeidet er i 2013 inne i sitt fjerde og siste år med midler fra belønningsordningen for mer
kollektivtransport og mindre bilbruk. Bruken av disse midlene har skjedd på ulike tiltaksområder og har fått
samlebetegnelsen Buskerudbypakke 1 (BBP1). En viktig del av disse tiltakene har omfattet etablering av
kunnskapsgrunnlag, kartlegging, utredninger, planlegging og gjennomføring av ulike tiltak for å bedre
kollektivtrafikktilbudet i området.
BBP1 er imidlertid langt fra tilstrekkelig for å få til et taktskifte i bruken av kollektivtrafikk i Buskerudbyen. Det
arbeides derfor nå med det fremtidige innholdet i Buskerudbypakke 2 (BBP2), som er forventet å gi kollektivtrafikken et kraftig løft. I tillegg til bompenger eller trafikantbetaling er det en forutsetning at BBP2 skal få
statlige midler i form av såkalte bypakkemidler og dermed bidra til å realisere nasjonale mål om at person
trafikkveksten i byområdene må tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange.
Målsettingene i ATP for Buskerudbyen og Kollektivtransportplanen for Buskerud legges til grunn for arbeidet
med BBP2. I areal- og transportplanen for Buskerudbyen er hovedmålet at:
Planen skal bidra til å realisere nasjonalt mål om at trafikkveksten i persontrafikken i
byområdene må tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange.
Buskerudbyen har som mål fram mot 2023 at:





Andelen syklende skal dobles (fra 4 til 8 %)
Andelen kollektivreisende (buss og tog) skal dobles (fra 7 til 14 %)
Andel gående skal øke (ikke tallfestet)
Andelen reise med privatbil (fører + pass) skal reduseres med minst 10 %-poeng (fra 65 til 55 %)

BBP2 iverksettes mest sannsynlig ved årsskiftet 2016/2017 og vil være en tiltakspakke for utvikling av
samferdselsinfrastruktur og driftstiltak i de nærmeste 15 år, frem til år 2030. Pakken vil omfatte både veg- og
jernbaneinfrastruktur, driftstiltak for kollektivtrafikk og utvikling av sykkelnett og bedre infrastruktur for
gående.
For å ha best mulig forutsetninger for å definere et godt fremtidig kollektivtilbud i Buskerudbyen er det
ønskelig å gjennomføre to utredninger:



En utredning/plan som beskriver/viser kapasitetsbehov og reisestrømmene for kollektivtransporten
(materiell, rutetilbud etc.), med hovedvekt på buss, men også hensyntatt tog
En utredning/plan for utbygging av infrastruktur

Brakar fikk av Buskerud fylkeskommune ansvaret for deloppgave 1 som i hovedsak innebærer at man skal




kartlegge reisestrømmer,
analysere markedet i Buskerudbyen og
foreslå endringer som beskriver/viser kapasitetsbehov på tilbuds- og infrastruktursiden

innenfor to tidshorisonter; 2016/2017, som tilsvarer tidspunktet for innføring av trafikantbetaling og 2030 som
tilsvarer tidshorisonten for Buskerudbypakke 2.
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2 Marked og reisestrømmer
I dette kapitlet går vi innledningsvis igjennom datagrunnlaget og metodikken vi har benyttet for å fremskaffe
anslag for markedet for kollektivreisende og reisestrømmer i Buskerudbyen i dagens situasjon og i fremtiden.
Videre går vi inn på hvordan vi har inkorporert areal- og transportplanen for Buskerudbyen i beregningene av
markedsgrunnlag og reisestrømmer. Vi har også innhentet en oversikt over reisemiddelfordelingen i
Buskerudbyen i dag. Til slutt i kapitlet presenterer vi våre resultater og illustrerer disse.

2.1

Datagrunnlag

I dette oppdraget har vi benyttet flere data fra flere kilder. Befolkningsstatistikk på grunnkretsnivå, innhentet
fra Statistisk Sentralbyrås (SSB) statistikkbank, er benyttet som utgangspunkt i markedsberegningene. Videre er
også SSBs befolkningsframskrivninger på kommunenivå (fordelt på alder) benyttet som grunnlag for utvikling
av markedet i Buskerudbyen.
For å kunne fremskrive reisestrømmene har prosjektet benyttet statistikk over i hvilken grunnkrets ansatte i
bedrifter i Buskerudbyen bor levert av Statens Vegvesen (Vegdirektoratet). For å kalibrere denne statistikken,
samt håndtere utpendling, har vi også benyttet pendlestatistikk fra SSB på kommunenivå.
Årsaken til at vi har benyttet to forskjellige datakilder er hovedsakelig at datasettet over hvor ansatte i
Buskerudbyen bor (på grunnkretsnivå) ikke er offentlig tilgjengelig (og måtte leveres oss via Vegdirektoratet).
Nedenfor går vi gjennom datasettene mer detaljert.
2.1.1
BEFOLKNING PÅ GRUNNKRETSNIVÅ
Befolkningsstatistikk for antallet bosatte i hver grunnkrets i kommunene som utgjør Buskerudbyen.
Befolkningsstatistikken gjelder per 1.januar 2012. Totalt er det innhentet befolkningsstatistikk for 426
grunnkretser i Buskerudbyen. Denne statistikken er registerbasert (folkeregistret) og har høy pålitelighet.
2.1.2
BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNINGER PÅ KOMMUNENIVÅ
SSB presenterer ikke befolkningsframskrivinger på grunnkretsnivå. Vi har derfor vært nødt til å benytte
befolkningsframskrivinger på kommunenivå som grunnlag når vi skal fremskrive markedet for kollektivreisende
i Buskerudbyen. Datasettet viser SSBs framskrivninger av befolkning i Buskerudbyen i perioden 2012-2030 i tre
alternativer: MMMM, LLML og HHMH.
2.1.3
PENDLESTATISTIKK PÅ GRUNNKRETSNIVÅ
Pendlestatistikken på grunnkretsnivå er et uttrekk av Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF). Dette registeret er
Statistisk sentralbyrås (SSB) register over alle foretak (juridiske enheter) og bedrifter i privat og offentlig sektor.
Dette grunnlaget er ikke offentlig tilgjengelig, men kan benyttes av transportetatene til areal- og
transportplanlegging.
I dette prosjektet har vi bare benyttet et uttrekk av bedrifter med virksomhetsadresse i Buskerud fylke, og i
hvilke grunnkretser deres ansatte har bosted. Dette representerer en stor datamengde med 115 794
enkeltobservasjoner.
Statistikken over de ansatte gjelder per mars 2012.
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2.1.4
PENDLESTATISTIKK PÅ KOMMUNENIVÅ
Datasettet beskrevet ovenfor angir hvor alle ansatte i bedrifter i Buskerud bor. For å kunne håndtere personer
som også bor i Buskerud og jobber i et annet fylke, som f.eks. Oslo eller Akershus, i modellen har vi benyttet
pendlestatistikk fra SSB på kommunenivå. Dette vil si all pendling til og fra kommuner i Buskerud fylke til alle
andre kommuner i Norge.
Denne pendlestatistikken er også benyttet til å vurdere hvor god statistikken fra BoF er.
Statistikken gjelder per 1. januar 2011.

2.2

Arealbruk- og forutsetninger

2.2.1
AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN
En viktig forutsetning for det videre arbeidet med planlegging av kollektivtilbudet i Buskerudbyen er at
kollektivsystemet bygger oppunder areal- og transportplanen (ATP) for Buskerudbyen. I ATP legges det vekt på
at det meste av veksten i befolkning og i antall arbeidsplasser skal skje i definerte
knutepunkter/utviklingsområder.

Figur 2.1 Oversikt over prioriterte utviklingsområder i Buskerudbyen. Kilde: ATP Buskerudbyen

De 6 områdene som er prioriterte er:







Drammen (Drammen kommune)
Kongsberg (Kongsberg kommune)
Lierbyen (Lier kommune)
Mjøndalen (Nedre Eiker kommune)
Hokksund (Øvre Eiker kommune)
Vestfossen (Øvre Eiker kommune)

Videre står det i AT-planen om mål for befolkning- og arbeidsplassvekst:
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I konsekvensutredningen til areal- og transportplanen og i arbeidet med KVU for Buskerudbypakke2 har det
vært lagt til grunn at 80 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje innenfor de prioriterte
1
utviklingsområdene, jfr. Konsekvenser av planalternativer .
FORUTSETNINGER KNYTTET TIL AREALBRUK
2.2.2
I våre analyser har vi lagt til grunn den samme fordelingen av bolig- og arbeidsplassvekst som ligger til grunn for
konsekvensutredningen for Buskerudbyen og konseptvalgutredningen for Buskerudbypakke 2.
Dette tilsvarer at 80 prosent av befolkningsveksten i de forskjellige kommunene skjer i de grunnkretsene som
er utpekt som vekstområder, mens 20 prosent av befolkningsveksten skjer utenfor disse områdene.
Arbeidsplassveksten på sin side skjer utelukkende i de utpekte vekstområdene. Data på hvilke grunnkretser
som er utpekt som henholdsvis vekstområde for befolkning (bolig) og arbeidsplasser er levert prosjektet av
Buskerudbysekretariatet.

2.3

Metodikk for framskrivning av marked og reisestrømmer

I dette delkapitlet går vi gjennom hvilke metodiske grep vi har gjort for å kunne systematisere og fremskrive
markedet og reisestrømmer. Kongstanken bak metoden er at man skal kunne være i stand til å se marked,
reisestrømmer og kollektivtilbud i sammenheng. Videre vil også de systematiserte dataene være til hjelp når
man skal beregne inntekter, kostnader og behov for driftstilskudd.
2.3.1
MODELL FOR FRAMSKRIVNING AV MARKEDET
Som beskrevet ovenfor har vi benyttet befolkningsstatistikk på grunnkretsnivå som input i markedsmodellen. I
figuren nedenfor har vi illustrert hvordan framskrivningen av markedsgrunnlaget for kollektivreiser skjer.
I venstre kolonne vises en illustrasjon av inputdata som er total befolkning i hver enkelt av de 426
grunnkretsene i som finnes i Buskerudbyen-kommunene per 1. januar 2013. Denne befolkningen blir hvert år
oppjustert med befolkningsveksten på kommunenivå (se bokser markert med rød ramme). I modellen er det
2
også muligheter til å endre hvilken befolkningsvekst som legges til grunn i tre alternativer: lav – middels – høy .
Vi har benyttet middelsalternativet i det videre arbeidet. Befolkningsveksten fordeles utover grunnkretsene
ved at 80 prosent av veksten blir plassert i utviklingsområdene, mens 20 prosent blir fordelt på de resterende
grunnkretsene. For de kommunene som tilhører utviklingsområdene eller andre områder fordeles den
relevante veksten jevnt over grunnkretsene. Fordelingen av befolkningsveksten skjer for hvert år frem mot
2030.
I tillegg til at befolkningsveksten legges til befolkningen i grunnkretsene blir antallet potensielt reisende justert
med antallet personer i aldersgruppen 15-69 år. Siden den totale befolkningen forskyves mot at det blir flere
1
2

Norconsult, 2012
Lav = LLML, Middels = MMMM, Høy = HHMH. Alle alternativene er framskrivningsscenario fra SSB.
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eldre vil dette derfor dra ned markedsanslaget marginalt. Dette skyldes at det er flere av den totale
befolkningen som tilhører aldersgruppen over 70 år.

Figur 2.2 Illustrasjon av markedsmodellen

Output fra modellen er antallet personer i aldersgruppen 15-69 år i alle grunnkretsene i Buskerudbyen.
Basert på resultatene fra modellen kan vi ved å benytte faktorer fra reisevaneundersøkelsen (RVU) for
3
Buskerudbyen finne frem til antall potensielt reisende fra hvert område. I tabellen nedenfor er det blant annet
vist hvor mange daglige reiser som blir utført i Buskerudbyen per dag i gjennomsnitt. Tallene er vist på
kommunenivå, men kan appliseres på grunnkretsene i de ulike kommunene.
Tabell 2.1 Antall daglige reiser for kommunene i Buskerudbyen. Kilde: RVU for Buskerudbyen

3

Kommune

Antall daglige reiser

Drammen

3,09

Kongsberg

3,06

Øvre Eiker

3,13

Nedre Eiker

3,21

Kongsberg

3,03

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen, TØI-rapport 1215/2012
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2.3.2
MODELL FOR FRAMSKRIVNING AV REISESTRØMMER
Dagens reisestrømmer stammer fra en systematisering av statistikken som ligger i BoF som beskrevet ovenfor.
Her finnes data på alle relasjoner (mellom grunnkretser). Disse har blitt systematisert på en slik måte at vi har
kunnet sette opp OD-matriser. OD-matriser (origin-destination) viser hvor mange personer som bor i en
grunnkrets som jobber i en annen. Disse vil nødvendigvis være pendlere.
Systematiseringen har vist at det er noen usikkerheter knyttet til dataene. Det er gjennomgående slik at
pendlingen for grunnkretser i kommunene undervurderes. Vi har gjennomført en sjekk opp mot
pendlestatistikk på kommunenivå og har kommet frem til at feilmarginen er på omtrent 10 prosent. Det vil si at
tallene for dagens situasjon hva gjelder pendlestrømmer vil være noe høyere enn det som presenteres her. Vår
vurdering er imidlertid at denne feilen ikke vil være av stor betydning, da det er den innbyrdes størrelsen på
reisestrømmer som vil være viktig å kunne prioritere mellom områder for kollektivtransport.
Framskrivningen av reisestrømmene er basert på informasjon fra ATP for Buskerudbyen som beskrevet
ovenfor. Veksten i antall arbeidsplasser er lagt til de utpekte utviklingsområdene. Økningen i antall
arbeidsplasser er antatt å gi en økning i antall pendlere. Siden vi ikke har mulighet til å vite hvor de som
besetter de nye arbeidsplassene bor i fremtiden har vi valgt å fordele veksten i reisestrømmer jevnt over alle
kommunene som per i dag har pendlere som jobber i de utpekte utviklingsområdene.

Figur 2.3 Illustrasjon på framskrivningen av reisestrømmer
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2.4

Markedsgrunnlag

I dette delkapitlet ser vi på markedsgrunnlaget for kollektivreiser i Buskerudbyen for dagens situasjon og årene
2017 og 2030. Vi har valgt å se på delområder og ikke på hver enkelt grunnkrets av illustrasjonsmessige hensyn.
På grunn av at det er snakk om store datamengder behandler vi hver kommune for seg, men samler
markedsframskrivningene i helhetlige illustrasjoner i oppsummeringen av kapitlet.
Vi vil presisere at befolkningstallene nedenfor er basert på arealstrategien som ligger til grunn for areal- og
transportplanen. Det er ikke tatt hensyn til byggeplaner etc. i de enkelte kommunene.
2.4.1
DRAMMEN
Drammen er det mest urbane området og det er ventet en sterk befolkningsvekst i kommunen i årene
fremover sammenlignet med de andre kommunene i Buskerudbyen.
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Figur 2.4 Utvikling i antall bosatte i områder i Drammen. Kilde: Analyse & Strategi

Det er områdene Bragernes sentrum, Strømsø og Gulskogen-Sundland som vil få den største veksten i antall
bosatte i årene frem mot 2017 og 2030. Når man ser på nivåforskjeller mellom områdene vil det allikevel være
slik at det kun vil være Strømsø som kommer opp på et nivå som ligner mer etablerte boområder i Drammen
4
som Åssiden, Danvik-Fjell og Konnerud .

2.4.2
KONGSBERG
Kongsberg er en relativt stor kommune i utstrekning sammenlignet med de andre kommunene i Buskerudbyen.
Slik som ATPen legger opp til vil befolkningsveksten komme i de sentrale områdene i tilknytning til byen.

4

I rapporten «Kollektivtransport i Drammen» (Plan Urban 2013) presenteres det en framskrivning av befolkning frem til 2036 for områder i
Drammen. Disse framskrivningene er basert på data Plan Urban har fått overlevert fra Drammen kommune. I denne rapporten benyttes en
annen områdeinndeling enn det vi har valgt i denne rapporten. Dette fører til at man ikke kan sammenligne tallene direkte. Vi har gjort en
sammenligning av våre egne tall opp mot tall i denne rapporten. Konklusjonen er at det i datagrunnlaget Plan Urban har benyttet ligger til
grunn en sterkere vekst i befolkning i «andre områder» enn det vi har lagt til grunn. Dette innebærer at tallene i denne rapporten angir en
enda sterkere sentrumssatsning enn det som er lagt til grunn i Plan Urbans rapport.
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Figur 2.5 Utvikling i antall bosatte i områder i Kongsberg. Kilde: Analyse & Strategi

Det er i områdene sør-øst, sør-vest og nord-øst i Kongsberg by som etter ATPen vil få befolkningsvekst i
perioden frem mot 2017 og 2030. Den sterkeste veksten vil komme i Kongsberg Syd-østre. Dette området
sammen med Kongsberg Nord-østre som i dag har de høyeste tallene på befolkning, og vil også ha dette i
5
fremtiden.
2.4.3
ØVRE EIKER
Øvre Eiker skiller seg litt fra de andre kommunene i Buskerudbyen ved at kommunen har to mer tydelig
geografisk skilte prioriterte utviklingsområder. Disse to områdene er Hokksund og Vestfossen.
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Figur 2.6 Utvikling i antall bosatte i områder i Øvre Eiker. Kilde: Analyse & Strategi.

Områdene Fiskum og Skotselv vil ha en svak befolkningsvekst sammenlignet med områdene Vestfossen og
Hokksund. Hokksund Øst vil ha en vekst på 35 prosent fram mot 2030. Vestfossen på sin side vil ha en vekst på
34 prosent. I 2030 vil Vestfossen-området ha like mange bosatte som det er i Hokksund Vest.

5

Se vedlagt referat fra Workshop med Kongsberg kommune for nyansering av utbyggingsmønster på kort sikt (2017)
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2.4.4

NEDRE EIKER

Nedre Eiker kommune ligger geografisk til slik at bebyggelsen glir sammen med bebyggelse som tilhører
Drammen kommune. I kommunen er det Mjøndalen, kommunesenteret, som er det prioriterte
utviklingsområdet.
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Figur 2.7 Utvikling i antall bosatte i områder i Nedre Eiker. Kilde: Analyse & Strategi

Veksten i befolkning vil i Nedre Eiker i stor grad komme i Mjøndalen. I dag er det omtrent 8 000 bosatte i dette
området. I 2030 vil det tilsvarende tallet være på godt over 11 000 noe som tilsvarer en vekst på 44 prosent.
Det vil også bli noe vekst i Krokstadelva hvor befolkningen vil være på omtrent 9 500 i 2030. Områdene
Solbergelva og Steinberg vil ha tilnærmet nullvekst frem mot 2017 og 2030.
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2.4.5
LIER
Dagens situasjon i Lier er preget av at befolkningen er spredt ut over kommunen. Lier kommune ønsker å
utvikle Lierstranda til å bli sentrum (prioritert utviklingsområde) i kommunen i fremtiden. Det er dog blitt levert
inn innsigelser på planen om denne utviklingen. ATPen har som bakgrunn at det skjer en utvikling av
Lierstranda, og det vil følgelig komme sterk befolkningsvekst her.
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Figur 2.8 Utvikling i antall bosatte i områder i Lier. Kilde: Analyse & Strategi.

I figuren ovenfor ser vi tydelig at det er et svært konsentrert område, Lierstranda, som vil ta hele
befolkningsveksten i Lier. I dag bor det ca. 4 000 mennesker i dette området som ifølge planen skal vokse til
6
5 500 i 2017 og til over 9 000 i 2030. De andre områdene i Lier vil ha en svak vekst i befolkning frem mot 2030.
2.4.6
SAMLET BILDE PÅ BEFOLKNING OG BEFOLKNINGUTVIKLING I BUSKERUDBYEN
For å gi et samlet bilde på befolkningsutvikling frem mot 2030 er dette illustrert på kart for hele Buskerudbyen,
se Figur 2.9. Sirklenes radius viser befolkning per grunnkrets i 2013, med økning frem mot 2030. Figuren viser
hvordan områder med høy tetthet i dag også får størst vekst frem mot 2030. Det området som peker seg ut
med størst vekst i forhold til i dag er Lierstranda.

6

Se vedlagt referat fra Workshop med Lier kommune for nyansering av utbyggingsmønster på kort sikt (2017)
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Figur 2.9 Illustrasjon av befolkningsutviklingen i Buskerudbyen. Sirklenes radius viser befolkning per grunnkrets i 2013, med
økning frem mot 2030. Vi ser at områder med høy tetthet i dag også får størst vekst frem mot 2030.
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2.5

Reisestrømmer

I dette kapitlet ser vi nærmere på reisestrømmene mellom kommunene i Buskerudbyen før vi går videre inn på
pendlingen mellom delområder. I likhet med det som var tilfelle for markedsframskrivningene er det her snakk
om store datamengder, og vi må derfor aggregere resultatene noe opp i beskrivelsen.
2.5.1
REISESTRØMMER MELLOM KOMMUNENE
Med de regioninterne reisestrømmene mener vi reiser mellom kommunene i Buskerudbyen. De største
reisestrømmene finner vi mellom Nedre Eiker og Drammen, samt mellom Drammen og Lier. I tabellen under er
de regionale reisestrømmene tallfestet. Det er også betydelig pendling fra Øvre Eiker til Drammen.
En annen observasjon er at pendlingen mellom Kongsberg og de andre kommunene i Buskerudbyen er relativt
begrenset sammenlignet med størrelsen på arbeidsmarkedet. Eksempelvis er det kun omtrent 500 personer
som pendler mellom Kongsberg og Drammen.
Tabell 2.2 Pendlestrømmer mellom kommuner i Buskerudbyen. Kilde: SSB, 2011

Bosted

Pendling

Arbeidssted
Drammen

Kongsberg

Øvre Eiker

Nedre Eiker

Lier

Drammen

17837

564

522

1019

2816

Kongsberg

473

11211

194

86

84

Øvre Eiker

1567

948

3578

927

360

Nedre Eiker

3731

416

775

3900

759

Lier

2397

93

78

178

4609

I Figur 2.10 er de samme reisestrømmene illustrert i dagens situasjon og i 2030. Illustrasjonen viser reiser
mellom kommuner i Buskerudbyen. De grå sirklene representerer en samling av alle målpunkt i hver kommune.
Antall reiser for hver relasjon og retning er vist med strekenes tykkelse. Grå streker viser reiser i dagens
situasjon (2013), mens den gule utvidelsen viser antall reiser i 2030. Merk at figuren ikke viser hvor de
spesifikke transportårene mellom kommunene går.
Figuren viser at veksten i befolkning og arbeidsplasser gir en forsterking av det bildet vi ser i dagens situasjon.
Relasjonene mellom Nedre Eiker, Lier og Drammen vil forsterkes ytterligere.
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Figur 2.10 Illustrasjon av regionale reisestrømmer (mellom kommuner) i Buskerudbyen. Kilde: Plan Urban/Analyse & Strategi
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2.5.2

REISESTRØMMER MELLOM DELOMRÅDER

Siden vi har hatt data for arbeidsplass- og bostedsgrunnkrets i dette prosjektet har vi vært i stand til å sette opp
mer detaljerte reisestrømmer for delområder i kommuner i Buskerudbyen.
Dersom en ser på reisestrømmer mellom hver enkelt grunnkrets i kommunene i Buskerudbyen vil dette gi
181 476 relasjoner. Vi har derfor valgt å presentere reisestrømmene på delområder (grupper av grunnkretser)
hvor reiser til og fra er summert.
I Figur 2.11 er reisestrømmer mellom delområder illustrert etter samme metode som i Figur 2.10 (se
beskrivelse side 21). Strekenes tykkelse angir antall reiser for hver relasjon, inkludert interne reiser i hvert
delområde. For å gjøre figuren lesbar er kun relasjoner med flere enn 200 reiser per dag i fremtidig situasjon
vist.
Figuren viser at de tyngste relasjonene finner vi internt mellom delområder i Drammen og internt mellom
delområder i Kongsberg.
De store reisestrømmene i tilknytning til Drammen, har sin opprinnelse eller destinasjon på Strømsø og
Bragernes. En annen ting verdt å merke seg er at det er betydelige reisestrømmer mellom Mjøndalen og
Drammen på sørsiden av elva, og likeledes for strekningen mellom Krokstadelva og Drammen på nordsiden av
elva.
Situasjonen i 2030 er også illustrert på kartet. Tendensen her er at det blir større reisestrømmer til og fra
Drammen og Mjøndalen. Dette skyldes i stor grad at det er her vi får vekst i arbeidsplasser. Det blir også noen
nye reisestrømmer mellom Drammen og Lierstranda som følge av utbygging av dette området med boliger og
arbeidsplasser.
I Kongsberg ser en tydelig at de store reisestrømmene går mellom bostedsområdene øst for byen og mot den
vestre siden av lågen hvor vi finner Kongsberg Teknologipark. Når vi ser på situasjonen i 2030 ser vi at
relasjonen mellom Kongsberg nord-østre og Kongsberg syd-østre vil bli sterkere. Dette skyldes trolig at veksten
i antall arbeidsplasser er lagt til grunnkretser i nærheten av togstasjonen i Kongsberg i areal- og
transportplanen. Det skjer også noe pendling fra områdene nord og sør for Kongsberg og inn mot Kongsberg
Teknologipark.
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Figur 2.11 Reisestrømmer mellom delområder i Buskerudbyen. Kun relasjoner med flere enn 200 reiser per dag i fremtidig
situasjon er vist. Kilde: Plan Urban/Analyse & Strategi.
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2.5.3

REISESTRØMMER INN OG UT AV BUSKERUDBYEN

Så langt har vi bare sett på reisestrømmer mellom kommunene i Buskerudbyen og de lokale reisestrømmene
mellom delområder. Det foregår imidlertid en relativt stor pendling mellom kommunene i Buskerudbyen og
andre områder. Dette vil være reiser mellom regioner i pendleavstand til Buskerudbyen.
7

Tabell 2.3 De viktigste utpendlingskommunene for bosatte i Buskerudbyen. Kilde: SSB 2011.

Bosted

Pendling ut
av Buskerudbyen

Arbeidssted
Bærum

Asker

Oslo

Modum

Røyken

Notodden

Drammen

1447

1247

4006

-

371

-

Kongsberg

-

-

440

-

-

150

Øvre Eiker

133

107

465

297

-

-

Nedre Eiker

325

313

858

-

-

-

Lier

1118

1247

1780

-

207

-

Her ser en tydelig at det er områdene inn mot Oslo som er de viktigste utpendlingsområdene for de bosatte i
kommunene i Buskerudbyen. På grunn av sin beliggenhet foregår det noe pendling opp mot Modum fra Øvre
Eiker, mens det i Kongsberg foregår noe pendling vestover mot Notodden. I Drammen og Lier er det også en
del mennesker som pendler mot Røyken.
8

Bærum

Asker

Oslo

Røyken

Hurum

Holmestrand

Tønsberg

Svelvik

Sande (Vestf.)

Flesberg

Lardal

Notodden

Ringerike

Sigdal

Tabell 2.4 de viktigste kommunene hvor det er innpendling til Buskerudbyen. Kilde: SSB 2011.

Drammen

465

718

1168

984

359

287

183

930

1183

-

-

-

-

-

Kongsberg

-

90

225

-

-

-

-

-

-

551

150

538

-

-

Øvre Eiker

-

-

78

-

-

-

-

-

38

-

-

-

55

56

Nedre Eiker

-

40

106

60

-

-

-

56

72

-

-

-

38

56

277

489

517

515

197

71

-

204

347

-

-

-

76

-

Pendling inn til
Buskerudbyen

Lier

Figur 2.12 viser hovedtrekkene i arbeidspendling innad i Buskerudbyen, og til/fra tilstøtende regioner. Det
generelle mønsteret for innpendlingen er at Drammen, i kraft av å være den største arbeidsplasskonsentrasjonen i Buskerudbyen, tiltrekker seg arbeidskraft fra flest kommuner. En annen interessant
observasjon er at områdene hvor innpendlingen skjer. På Kongsberg pendler mange inn fra Numedal og fra
Notodden. Det foregår også relativt stor innpendling fra Vestfold til Lier, Drammen og Eiker-kommunene. Det
er også noe innpendling fra Ringerike til Eiker-kommunene.

7
8

Med viktigste menes her kommuner hvor minst 1 prosent av de bosatte pendler til kommunen.
Med viktigste menes her kommuner hvor minst 1 prosent av de sysselsatte i den respektive kommunen pendler fra.
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Figur 2.12 Hovedtrekk i arbeidspendling innad i Buskerudbyen, samt til/fra tilstøtende regioner
(Buskerud fylkeskommune 2012)
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2.6

Reisemiddelfordeling

Hovedmålet i areal- og transportplanen for Buskerudbyen er at veksten i persontrafikken i byområdene skal tas
av kollektivtrafikk, sykkel og gange. For Buskerudbyen som helhet vil dette si at:





Dobling av sykkelandelen (4 til 8 prosent)
Kollektivandelen skal dobles
Andelen gående skal øke
Andelen bilreiser skal reduseres med 10 prosent
9

I reisevaneundersøkelsen for Buskerudbyen 2009 finnes det anslag på reisemiddelfordelingen slik den er i dag.
Reisemiddelfordelingen presenteres i denne rapporten på et litt mer detaljert nivå enn for Buskerudbyen som
helhet. I kartet nedenfor er de ulike områdene det finnes reisemiddelfordeling for i reisevaneundersøkelsen.
Noen av disse områdene dekker de delområdene vi har sett på reisestrømmer for bedre enn statistikk på
kommunenivå. Vi har derfor valgt å presentere disse resultatene hva gjelder reisemiddelfordelinger.

Figur 2.13 Oversiktskart over områdeinndeling i RVU for Buskerudbyen 2009. Kilde: TØI-rapport 1215/2012

9

TØI rapport 1215/2012
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I tabellen nedenfor er reisemiddelfordelingen for ulike områder i Buskerudbyen. Tabellen viser
transportmiddelbruken etter hvilken sone reisen starter og/eller ender i. Eksempelvis er det slik at 19 prosent
av reisene som starter eller ender i Drammen sentrum foregår til fots.
Tabell 2.5 Reisemiddelfordeling i delområder av Buskerudbyen fra RVU Buskerudbyen 2009
Til fots

Sykkel

Bilfører

Bilpassasjer

Kollektivt

Annet

Drammen sentrum

19

2

53

14

12

1

Drammen nord

17

3

53

17

10

1

Drammen Konnerud

13

3

57

14

12

1

Drammen sør

17

3

55

13

10

2

Kongsberg sentrum

22

10

46

15

7

1

Kongsberg utenfor sentrum

15

7

58

16

3

1

Øvre Eiker

15

4

64

12

4

1

Nedre Eiker

14

3

62

13

6

1

Lier

14

3

60

13

8

2
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3 Dagens kollektivsystem
3.1

Linjenett og tilbud

Dagens kollektivtilbud i Buskerudbyen kan kategoriseres i regionalt og lokalt tilbud. Det regionale tilbudet har
som hovedfunksjon å frakte passasjerene over lengre distanser, mellom kommuner og gjerne via flere
knutepunkter (knutepunkter i Buskerudbyen er nærmere beskrevet i kapittel 5.1 side 64). Det er i hovedsak
lagt vekt på den regionale funksjonen innad i Buskerudbyen, med noen unntak for viktige linjer mot Asker,
Bærum og Oslo. Lokalt tilbud inkluderer linjer som primært betjener en enkelt kommune, men noen ganger
også nabokommunen. I dette kapitlet beskrives dagens kollektivtilbud innenfor disse kategoriene. Enkelte linjer
er vist flere steder, da de har både lokale og regionale funksjoner.
Dagens busstilbud i Buskerudbyen preges av mange avvik og tilpasninger. F.eks. betjenes ikke enkelte linjer i sin
hele lengde på enkelte av avgangene. Vår beskrivelse av dagens tilbud er ment å gi en grov oversikt over
tilbudet og dets egenskaper, og inneholder derfor en rekke forenklinger:





Det er i hovedsak beskrevet tilbudet på hverdager.
Det er ikke tatt hensyn til at enkelte avganger kun kjøres når skolene er åpne.
Langrutebusser er ikke tatt med i oversikten (f.eks. Haukeliekspressen). Regiontog til Stavanger og Bergen
er heller ikke tatt med
Enkelte avganger som i all hovedsak kun opererer som skoleskyss er ikke tatt med i kartene.

Nedenfor beskrives linjenett og kollektivtilbud på regionalt nivå, og lokalt for de enkelte delområdene.
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3.1.1
REGIONALT KOLLEKTIVTILBUD
Det regionale tilbudet frakter passasjerene over lengre distanser, mellom kommuner og gjerne via flere
knutepunkter. Jernbanen og TIMEkspressen trafikkerer hovedstammen gjennom Buskerudbyen (DrammenKongsberg). Strekningen Hokksund-Mjøndalen-Drammen trafikkeres av flere busslinjer. Linje 169 er også tatt
med da denne har en viktig funksjon i å frakte passasjerer mellom Drammen, Lier, Asker, Bærum og Oslo.
Linje
Tog L12

Strekning
Kongsberg-DrammenOslo-Eidsvoll

Time 1

Notodden-KongsbergDrammen-Oslo

Time
10

Hønefoss-VikersundDrammen-Oslo

51

Drammen-SolbergelvaMjøndalen
Drammen-YtterkollenMjøndalen
Drammen-VikersundHønefoss
Drammen-HokksundOrmåsen

52
101
102

169

Drammen-LierbyenTranby-Oslo

Beskrivelse
Stopper på stasjonene Kongsberg, Darbu, Vestfossen, Hokksund, Mjøndalen,
Gulskogen og Drammen.
En ekstra avgang i morgenrush mot Drammen, og i ettermiddagsrush mot
Kongsberg.
Stopper på enkelte stasjoner i Kongsberg og Drammen. Mellom Kongsberg og
Mjøndalen kjører bussen E134 og betjener holdeplasser langs hovedveien. Bussen
kjører ikke innom togstasjonene på strekningen.
En ekstra avgang i morgenrush mot Oslo, og i ettermiddagsrush mot Notodden.
Kjører hovedveien på øst og nordsiden av Drammenselva (Rv 35 og Fv 283) og
kjører Gamle riksvei gjennom Krokstadelva og Solbergelva. Bussen kjører ikke
innom togstasjonene på strekningen.
Lokal funksjon mellom Mjøndalen og Drammen, på nordsiden av Drammenselva.
Lokal funksjon mellom Mjøndalen og Drammen, på sørsiden av Drammenselva.
Kjører Drammensveien/Steinbergveien og betjener lokale markeder mellom
Hokksund og Drammen stasjoner. Taktes med linje 102.
Kjører Drammensveien/Steinbergveien og betjener lokale markeder mellom
Hokksund og Drammen stasjoner. Er taktet med linje 101 for å gi halvtimes avgang
mellom Hokksund og Drammen.
Har lokal funksjon mellom Drammen og Tranby/Heiatoppen, før den kjører langs
E18 og stopper på de viktigst knutepunktene på vei inn til Oslo Bussterminal.

Figur 3.1 Regionalt kollektivtilbud i Buskerudbyen. Frekvens er angitt som antall avganger i timen for rush/dag/kveld.
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3.1.2
LOKALT TILBUD I DRAMMEN OG LIER
Drammen og Lier har til sammen et omfattende linjenett, med Bragernes og Strømsø torg/Drammen
busstasjon som sentrale knutepunkt. Det lokale nettverket i Drammen har i hovedsak frekvens på 2-3 avganger
per time per linje. I sentrale deler av nettet samles flere linjer og gir høyere frekvens totalt. De fleste linjene
som trafikkerer Lier kjører inn til og ut fra Drammen busstasjon, og kan derfor ses på som en utvidet del av
kollektivnettet i Drammen.
Rapporten Kollektivtransport i Drammen (Plan Urban 2013) beskriver utfordringer ved dagens kollektivtilbud
som grunnlag for en strategi og handlingsplan for utvikling av et fremtidsrettet tilbud. Rapporten peker på
følgende sentrale utfordringer for dagens kollektivtilbud i Drammen:







Store deler av linjenettet har en frekvens på 2-3 avganger per time. Det er potensial for høyere frekvens i
en så stor by som Drammen.
Stor variasjon i reisetiden viser at det er potensial for forbedring av reisetiden, spesielt gjennom færre og
kortere holdeplassopphold, og reduksjon av forsinkelse på flere strekninger.
Det er potensial for forenklinger av linjenettet gjennom reduksjon av antall grenlinjer og samordning av
linjer for å gi høyere frekvens også utenfor de mest sentrale områdene.
Dagens holdeplasser har varierende kvalitet i den fysiske utformingen.
Billettsalg om bord bidrar til unødvendig tidsbruk på holdeplasser og dermed lengre reisetid.
Få kollektivgater og kollektivfelt gjør linjenettet mindre robust for forsinkelser ved fremtidig trafikkvekst.

Til sammen gir dette et tilbud i stor grad tilpasset mobilitet for alle på bekostning av et mest mulig effektivt
kollektivtilbud, som er en forutsetning for å få flest mulig kollektivreisende.
Linjekartet i Figur 3.2 viser de mest sentrale linjene i Drammen og Lier. Enkelte linjer, som primært har funksjon
som skoletransport, er ikke vist. Dette gjelder:







Linje 35 Rundtom-Skoger krk.-Fjell. Kjøres kun skoledager med en daglig avgang hver veg.
Linje 37 Stillerudveien-Lerpe-Drammen. Kjøres kun skoledager med to daglige avganger fra sentrum og tre
daglige avganger mot sentrum.
Linje 55 Drammen-Solbergelva-Hovjordet. Kun en daglig avgang hver veg.
Linje 64 Delekang-Sylling (Kanada ring). Kjøres kun skoledager med to daglige avganger hver veg og tre
daglige avganger på mandag, torsdag og fredag.
Linje 65 Sylling-Øverskogen. To daglige avganger hver veg, hvorav én kun skoledager. Tre avganger hver
veg på skoledager mandag, torsdag og fredag.
Linje 79 Stoppen-Lahellkrysset. Kjøres kun skoledager med tre daglige avganger hver veg.
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Figur 3.2 Lokalt linjenett i Drammen og Lier. Enkelte linjer har regional funksjon, men kan også betjene Drammen og Lier
lokalt, og er derfor tatt med i oversikten. Frekvens er angitt som antall avganger i timen for rush/dag/kveld.
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3.1.3
LOKALT TILBUD I KONGSBERG
Linjekartet i Figur 3.3 viser det lokale busstilbudet i Kongsberg. Tilbudet består av 6 hovedlinjer (401, 403-407)
som har 1 til 2 avganger per time, og samme frekvens gjennom hele dagen. To linjer pendler gjennom sentrum,
mens resten går til og fra sentrum.
I tillegg betjenes Kongsberg av en rekke busslinjer med få avganger per dag, primært rushtidsavganger, og som
i stor grad fungerer som skoleruter. Disse linjene dekker spredtbygde strøk i Kongsberg kommune, og har i flere
tilfeller regional funksjon mot nabokommuner. Dette gjelder følgende linjer:







Linje 410 mellom Kongsberg, Sagvoldbrua og Heistadmoen.
Linje 412 mellom Kongsberg og Krekling (i Øvre Eiker kommune).
Linje 415 mellom Kongsberg og Jondalen ved fylkesgrensen mot Telemark.
Linje 420 mellom Kongsberg og Geilo (i Hol kommune). I tillegg til å dekke lokale markeder, har linjen
regional funksjon og dekker flere kommuner.
Linje 421 mellom Kongsberg og Sigdal. I tillegg til å dekke lokale markeder, har linjen regional funksjon og
dekker flere kommuner.
Linje 430 mellom Kongsberg, Hvittingfoss og Svarstad (Lardal kommune i Vestfold). I tillegg til å dekke
lokale markeder, har linjen regional funksjon og dekker flere kommuner/fylker.

Linjene er vist i kartet i Figur 3.3, med fokus på den lokale funksjonen de utgjør i og rundt Kongsberg by.
Rambøll (2012) har gjort en gjennomgang av prioriterte busstrekninger i Buskerudbyen, inkludert en grundig
vurdering av linjenettet i Kongsberg (med fokus på de seks hovedlinjene). Rapporten peker på følgende
egenskaper og utfordringer:






Kongsberg er en forholdsvis liten by med et komplekst og omfattende bussrutenett.
Flere av linjene har ulik trase på vei til og fra knutepunktet, som kan gi store forskjeller i reisetid på de to
kjøreretningene avhengig av hvor man bor.
Flere av linjene går i praksis i pendel gjennom knutepunktet. Dette er ikke synliggjort i rutetabellene, men
delvis vist i destinasjonsskiltingen på bussene, noe som skaper forvirring for kundene.
Flatedekningen er svært god. Dette går på bekostning av effektive traseer med kort reisetid.
Det er svært kort holdeplassavstand på flere av traseene, spesielt gjennom sentrum.
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Figur 3.3 Lokalt linjenett i Kongsberg. Enkelte linjer har regional funksjon, men kan også betjene Kongsberg lokalt, og er
derfor tatt med i oversikten. Frekvens er angitt som antall avganger i timen for rush/dag/kveld.
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3.1.4
LOKALT TILBUD I MJØNDALEN OG HOKKSUND
Linjekartet i Figur 3.4 viser det lokale linjenettet i Øvre og Nedre Eiker. Tilbudet består av to linjer i Nedre Eiker
og tre i Hokksund. Ingen av linjene er pendellinjer. I tillegg vil Linje 51, 52, 101 og 102 ha lokal funksjon i
området.








Linje 53 og 54 kjører internt i Nedre Eiker kommune og betjener lokale markeder på hver sin side av
eleven, med tilknytning til Mjøndalen togstasjon.
Linje 51 og 52 kjører mellom Mjøndalen og Drammen, og betjener lokale markeder i begge kommunene,
på hver sin side av Drammenselva. Disse linjene knytter Nedre Eiker og Drammen sammen i et felles
nettverk som gjør det mulig å reise direkte mellom målpunkter utenfor selve stasjonene.
Linje 116 mellom Skotselv og Hokksund gir et lokalt tilbud…
Linje 118 og 119 går begge mellom Hokksund stasjon og Vestfossen og Sundet. Linje 118 betjener
vestsiden av elva, mens linje 119 betjener østsiden.
Linje 101 mellom Drammen og Vikersund/Hønefoss kjører Drammensveien/Steinbergveien og betjener
lokale markeder mellom Hokksund og Mjøndalen stasjoner.
Linje 102 mellom Drammen og Ormåsen kjører Drammensveien/Steinbergveien og betjener lokale
markeder mellom Hokksund og Mjøndalen stasjoner, og til Ormåsen.

De fleste lokale linjene har to avganger i timen i rush, med timesfrekvens eller lavere på dag og kveldstid. Linje
51 mot Drammen har kvartersfrekvens i rush. Mellom Hokksund og Mjøndalen er linje 101 og 102 taktet, slik at
de til sammen gir halvtimesfrekvens.
Mjøndalen har et enkelt system som gir godt grunnlag for utvikling til høyere frekvens i takt med
befolkningsvekst og økt markedsgrunnlag. Linje 53 og 54 kan med fordel utvikles til pendellinjer som dermed
gir bedre tilbud for reiser på tvers av elva.
Vi ser at Hokksund har et begrenset lokalt tilbud, med lav frekvens og dårlig tilbud på ettermiddags- og
kveldstid. Spredt bebyggelse og et lite marked gir begrensede muligheter for utvikling av et høyfrekvent tilbud.
Enkelte linjer, som primært har funksjon som skoletransport, er ikke vist i linjekartet i Figur 3.4. Disse linjene
har kun noen få avganger per dag, og kun på skoledager. Dette gjelder:







Linje 55 Drammen-Solbergelva-Hovjordet.
Linje 56 mellom Langum, Mjøndalen og Eiker videregående skole i Hokksund.
Linje 115 som gir forbindelser mellom Kongsberg, Hokksund, Mjøndalen og Åssiden videregående skole.
Linje 117 mellom Ormåsen, Hokksund og Burud.
Linje 120 mellom Darbu, Vestfossen og Hokksund.
Linje 121 mellom Knivedalen og Skotselv.
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Figur 3.4 Lokalt linjenett i Øvre og Nedre Eiker. Enkelte linjer har regional funksjon, men kan også betjene lokale markeder i
området, og er derfor tatt med i oversikten. Frekvens er angitt som antall avganger i timen for rush/dag/kveld.
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3.2

Samlet vurdering av kollektivtilbudet

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen benyttes en kombinasjon av frekvens og avstand til holdeplass for å
avgjøre om kollektivtilbudet er godt eller dårlig. Det er utviklet en skala fra svært godt til svært dårlig som vist i
Figur 3.6. Med utgangspunkt i denne skalaen blir fordelingen for kollektivtilbudet i Buskerudbyen som vist i
Figur 3.7.
Figuren viser at det er stor forskjell på kvaliteten på tilbudet innad i Buskerudbyen. I Drammen har 78 % et
svært godt eller godt tilbud og ligger godt over gjennomsnittet for Buskerudbyen og hele Region sør. Med
unntak av Drammen ligger arealstrukturen i Buskerudbyen ikke til rette for et like godt kollektivtilbud. Legger vi
lista på minst timesavgang (middels godt tilbud), scorer Kongsberg, Nedre Eiker og Lier alle på over 70 %. Nedre
Eiker og Lier har bedre kollektivtilbud enn Kongsberg, noe som kan skyldes at Nedre Eiker og Lier omfattes av
Drammens utvidede kollektivnett. Kongsberg er imidlertid en relativt kompakt by, som burde ha potensial for
et bedre kollektivtilbud. Øvre Eiker har det klart dårligste tilbudet.
En innvending mot denne måten å klassifisere kollektivtilbudet er at kategorien Svært god ikke blir finmasket
nok. I flere studier argumenteres det for at de reisende i dag forventer flere enn 4 avganger pr. time. Et annet
aspekt er at reisetid og pålitelighet ikke inngår i definisjonen av kollektivtilbudets kvalitet. Spesielt vektlegges
pålitelighet (fravær av forsinkelse) høyt blant kollektivpassasjerene.
En nærmere vurdering av flatedekning (se Figur 3.8) og frekvens (se Figur 3.9) viser at flatedekningen er høy i
hele Buskerudbyen. Drammen har noe høyere dekning enn gjennomsnittet, og Øvre Eiker har noe lavere, men
forskjellene er ikke spesielt store. Når det gjelder frekvens er imidlertid forskjellene betydelige. Drammen
scorer høyt, mens de øvrige kommunene scorer til dels svært dårlig. I Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker og
Lier er det godt under 10 % som har et tilbud med frekvens på 4 eller flere avganger per time. Til
sammenlikning er landsgjennomsnittet 25 %, for Oslo ytre by er tallet 80 %, og for Asker og Bærum er tallet 36
% (TØI 2007).

Figur 3.5 Kort holdeplassavstand gir høy flatedekning. Eksempel fra delstrekning Tunesvei – Fylkeshuset i Drammen. Sirklene
indikerer avstand på 400 meter til holdeplass. Alle beboere langs strekningen har mer enn 1 holdeplass innenfor 400 meter.
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Figur 3.6 Klassifisering av
kollektivtilbudet basert på antall
avganger og avstand til holdeplass.
Utarbeidet på bakgrunn av RVU (TØI
2011).
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Figur 3.8 Avstand fra bolig til mest
aktuelle holdeplass. Utarbeidet på
bakgrunn av RVU (TØI 2012a).
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Figur 3.7 Klassifisering av
kollektivtilbudet i Buskerudbyen.
Utarbeidet på bakgrunn av RVU (TØI
2012a).
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3.3

Reisende

3.3.1
PASSASJERTALL
Figur 3.10 viser antall passasjerer per linje per år for de viktigste busslinjene i Buskerudbyen. Linje 3 i Drammen
er den desidert største linjen, med nesten dobbelt så mange passasjerer som linjen som kommer på
andreplass, linje 51. Vi ser at svært mange linjer i Buskerudbyen har lave passasjertall, som er driftsøkonomisk
ugunstig. For å kunne øke frekvensen på en linje, er det viktig at passasjergrunnlaget er godt, slik at økningen
kan forsvares økonomisk. Dette tyder på at ressursinnsatsen bør konsentreres om færre linjer.
Buss er det viktigste kollektivtransportmidlet i Buskerudbyen. Buskerudbyen har en kollektivandel på 8,0 %.
Deler vi den ytterligere opp ser vi at 5,0 % reiser med buss, 2,0 % reiser med tog og resten med andre
kollektivtransportmidler (drosje, bane og fly) (TØI 2012a).
3.3.2
HVEM ER DE REISENDE?
Statistisk sett viser det seg å være klare sammenhenger mellom kollektivbruk og demografiske faktorer som
alder, kjønn og inntekt. RVU for Buskerudbyen viser følgende kjennetegn ved kollektivtransportbrukere i
regionen (TØI 2012a):










En overvekt av kvinner
Mange i aldersgruppen 13-17 år
Par med barn
Grunnskole
Ikke yrkesaktive
Lav inntekt
Har én bil, mange uten bil
Har godt eller middels godt kollektivtilbud
Har månedskort for kollektivtransporten

I tillegg viser det seg at parkeringsmulighet på arbeidsplass er en viktig faktor i valg av reisemiddel (Norsam og
Plan Urban 2013).
Bildet er litt annerledes når det gjelder tog. Dette brukes av en større del av befolkningen. Toget brukes mer av
folk i arbeidsfør alder, og også av folk i høyere inntektsgrupper. Det er flere menn enn kvinner som reiser med
tog, mens flere kvinner enn menn reiser med. Det er også i tråd med skinneeffekten, som sier at skinnegående
reisemiddel er attraktivt for et mer variert publikum enn det buss er.
I 2011 fikk Buskerudbyen utarbeidet en markedsundersøkelse (Synovate 2011). Der ble det stilt spørsmål til
yrkesaktive og studenter i Buskerudbyen om hva som skal til "for at du skulle reist kollektivt oftere i forbindelse
med jobb og skole?". Her er "hyppigere avganger" det vanligste svaret (26 %), fulgt av bedre utbygd
kollektivtilbud (16 %), lavere priser (14 %) og kortere reisetid (8 %). På spørsmål om hvorfor du reiser kollektivt
til jobb eller skole svarer flest (24 %) at de ikke har tilgang til bil.
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Drammen
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Figur 3.10 Passasjertall (antall påstigende per linje per år) for de viktigste linjene i Buskerudbyen. Tall fra Brakar.
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3.4

Fremkommelighet

God fremkommeligheten for kollektivtransporten er viktig både for å kunne vinne nye kunder og for å beholde
eksisterende. Ikke minst er det viktig å få en pålitelig fremføring som igjen gir forutsigbar reisetid. Reisetiden i
seg selv er selvsagt også viktig, og det er et kriterium som ofte vurderes ved sammenligningen mellom
alternative reisemiddel. Til sist gir bedre fremkommelighet for kollektivtransporten kostnadsbesparelser, både
for kollektivselskapene og for de reisende. Eksempelvis viser en beregning at 20 prosent økt hastighet i
rushtiden kan gi fem prosent reduserte kostnader for kollektivtransporten (TØI 2005).
3.4.1
FREMKOMMELIGHETSREGISTRERINGER
Det foreligger enkelte registreringer og vurderinger av fremkommeligheten for kollektivtransporten i
Buskerudbyen. Nedenfor er de viktigste registreringene og vurderingene sammenfattet.
Overordnet vurdering av fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken (Norconsult og Urbanet analyse 2010)
gjør en overordnet vurdering av dagens fremkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken i Buskerudbyen i
2010. I utgangspunktet ble kun innfartsårene vurdert, men etter å ha funnet at de største problemene ligger i
sentrale områder, ble det også sett på sentrale strekninger i Drammen og Kongsberg. Vurderingen tar
utgangspunkt i innspill fra Nettbuss som i flere år har vært en viktig transportleverandør i Buskerudbyområdet.
Rapporten viser følgende funn:


I Drammen er det tett trafikk langs hovedveiene og sentrumsgatene i rushtiden, noe som medfører
forsinkelser for bussene. Et av de verste belastningspunktene har vært Bybrua, men den ble i 2012 omgjort
til ren kollektivtrasé. Flere steder er det etablert signalregulerte kryss med bussprioriteringer, men det er
for mange privatbiler for at prioriteringen skal få noen effekt. Kryssene ligger enkelte steder også så tett at
privatbilene fyller kryssene og bussene ikke kommer frem. Lengre ut fra sentrum følger linjene mange
steder lokale veger uten fremkommelighetsproblem. Problemene oppstår da først når bussene skal inn på
hovedveiene der stor trafikk gjør det vanskelig for disse og komme seg inn.



I Kongsberg er det betydelige fremkommelighetsutfordringer i rushtidene. Særlig er innfartsåren fra
Drammen (E134) en stor utfordring med mye trafikk. Statens vegvesen starter høsten 2013 byggingen av
ny E134 på hele strekningen forbi Kongsberg. Ved åpning i 2017 skal gjennomgangstrafikk føres utenom
sentrum. Andre problemområder i Kongsberg er hovedsakelig enkelte gater og kryss på lokalnettet i
sentrum. I følge rapporten har det blitt dårligere fremkommelighet i indre sentrum etter en opprustning av
gatesystemet. En stor mengde fartsdumper i kollektivtraseer fører også til særlige utfordringer for
busstrafikken.

Reisetid for buss i Drammen (Plan Urban 2012) dokumenterer en kartlegging av reisetiden for et utvalg av de
viktigste kollektivstrekningene i Drammen, høsten 2012. Resultatene viser at fremkommelighetsutfordringene
er relativt begrenset, men at det er noe problem med kø på innfartsårer, særlig fra Lierstranda og fra
Konnerud. Det som pekes på som de største utfordringene, med dagens trafikksituasjon, er mange og lange
holdeplassopphold.
Buskerudbypakke 2 – kollektivtransportens behov (Brakar 2013) peker på at det i løpet av vinteren 2013 har
oppstått store forsinkelser i området Vinjes gate/Konggata. Drammen kommune gjør nå undersøkelser for å
finne ut hva dette problemet skyldes. Trolig er en viktig del av forklaringen at kryssområdet har nådd eller er
nær kapasitetsgrensen.
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3.4.2
FREMTIDIG VEKST GIR FREMKOMMELIGHETSUTFORDRINGER
Generelt ser vi at det i Buskerudbyen ikke er tilrettelagt eller gitt prioritert for busstrafikk i vesentlig grad. Med
unntak av enkelte sentrale kollektivgater i Drammen, kjører bussene hovedsakelig sammen med øvrig trafikk.
Sett bort fra overnevnte problemområder er i hovedsak ikke konsekvensene av dette betydelige slik den
trafikkmessige situasjonen er i dag. Situasjonen vil derimot bli en helt annen etter hvert som befolkningen og
transportbehovet øker. Dersom ikke tiltak settes i verk, vil køene øke, og bussene utsettes for forsinkelser der
de står i de samme køene som bilene.
Kollektivtrafikken skal da også ta så mye som mulig av ventet transportvekst. Areal- og transportplan
Buskerudbyen 2013-2023 (2012) setter som mål at kollektivandelen skal dobles innen 2023. Det vil kreve bedre
og mer pålitelig fremkommelighet som ikke hindres av ytterligere trafikk. Derfor er det viktig å ha fokus på
temaet allerede nå, selv på steder der det i dag ikke er store fremkommelighetsutfordringer. Særlig strekninger
inn mot knutepunkt blir viktige områder å fokusere på. Der vil det være ekstra viktig å ha uhindret
fremkommelighet for å kunne ha pålitelig takting mellom ulike linjer. Også for stamlinjer som skal innom flere
slike knutepunkt, er fremkommeligheten inn og ut fra disse avgjørende.

Figur 3.11 Buss i bilkø i Kreftings gate i Drammen.
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3.5

Utfordringer og muligheter i utviklingen av kollektivsystemet

Buskerudbyen har lave kollektivandeler. Andelen varierer fra 3 % i Kongsberg utenfor sentrum til 12 % i
Drammen sentrum og Konnerud.
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Figur 3.12 Kollektivandel og bilandel for reiser i Buskerudbyen Utarbeidet på bakgrunn av RVU (TØI 2012a).

Areal og transportplanen for Buskerudbyen setter som mål at andel kollektivreisende skal dobles frem mot
2023. Dette krever en omfattende dreining i reisemiddelfordelingen. I dette delkapitlet beskrives de viktigste
utfordringene og mulighetene i arbeidet med å endre reisemiddelfordelingen:






Konflikt mellom mobilitet for alle og effektivt tilbud.
Kollektivsystemet er vanskelig å forstå.
Arealutvikling gir bedre grunnlag for et differensiert tilbud.
Flere viktige målpunkter
Behov for å sikre fremkommelighet på viktige traseer.
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3.5.1 KONFLIKT MELLOM MOBILITET FOR ALLE OG EFFEKTIVT TILBUD
En av de største utfordringene når det gjelder planlegging av kollektivtransport, er i hvilken grad målet for
kollektivtilbudet skal være mobilitet for alle (gi alle et tilbud – fokus på flatedekning) eller å lage et mest mulig
effektivt og konkurransedyktig kollektivtilbud (fokus på frekvens), som igjen vil bidra til flest mulig
kollektivreisende. Nedenfor er de to målene for kollektivtrafikken beskrevet nærmere.


Mobilitet for alle. Kollektivtransporten har et særlig ansvar for å transportere de som ikke har egen
transport, og som har krav på like gode muligheter som andre til å utnytte samfunnets tilbud.
Kollektivtransport skal være et velferdsgode, ved at det grunnleggende reisebehovet for alle grupper i
befolkningen skal bli tilfredsstilt. Hvis kollektivtilbud skal tilrettelegges slik at alle trafikantgrupper skal
kunne bruke det, vil det bety stor flatedekning, kort gangavstand til holdeplassene og lav pris. Samtidig
medfører et slikt tilbud lang reisetid, det er kostnadskrevende og går derfor ofte ut over muligheten til å ha
høy frekvens.



Effektiv transportavvikling. Målet om at kollektivtrafikken skal være effektiv vil bidra til bedre
transportavvikling i byene, og å gjøre befolkningen og næringslivet mindre avhengig av bilbruk. For
kundegrupper som har bil som alternativ, vil dette kreve mer effektiv kollektivtransport som er
konkurransedyktig overfor biltrafikken. Det innebærer at kollektivtransporten i større grad prioriteres på
veg og gate, samt effektivisering av tilbudet i form av et differensiert linjenett med kort reisetid og høy
frekvens, som gir flere reisemuligheter.

De to målene, mobilitet for alle og effektiv transportavvikling, gir en åpenbar målkonflikt. I planleggingen må en
derfor bestemme hvilket av målene som skal være viktigst. Det er ikke slik at en må velge å følge bare det ene
eller det andre målet, men dersom man velger å ha mer fokus på et av målene kommer det til en kostnad.
I Figur 3.13 er mulighetsrommet for planleggingen av kollektivtransport illustrert ved den lyseblå trekanten.
Dette mulighetsrommet viser alle mulighetene vi har når det gjelder å legge vekt på de to målene i
kollektivtransportplanleggingen. Den vertikale aksen viser hvor mye vi vektlegger effektiv transportavvikling,
mens den horisontale viser hvordan vi vektlegger mobilitet for alle. Vi har satt inn to punkter, A og B, i figuren
for å illustrere hvordan vektleggingen av mål i planleggingen av kollektivtransporten påvirker hverandre. I
punkt A har en for eksempel et sterkt fokus på effektivitet. Fokuset på effektivitet fører til at mobilitet for alle
må nedprioriteres. Likeledes i punkt B har man et sterkt fokus på mobilitet for alle noe som fører til at
effektiviteten går ned.

Figur 3.13 Sammenhengen mellom
mobilitet for alle og effektiv
transportavvikling, illustrert med et
mulighetsrom for planlegging av
kollektivtilbudet.
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Beskrivelsen av dagens kollektivtilbud i Buskerudbyen (se kapittel 3.1 og 3.2) viser at flatedekningen er høy,
mens store deler av regionen har et lavfrekvent tilbud med kort åpningstid. Dette indikerer at dagens tilbud i
stor grad er planlagt ut fra mobilitet for alle. Det kreves derfor en dreining i hvilke kundegrupper som
prioriteres, dersom tilbudet skal kunne bli attraktivt for en større del av markedet.
3.5.2
KOLLEKTIVSYSTEMET ER VANSKELIG Å FORSTÅ
Som beskrevet over er kollektivtilbudet i Buskerudbyen i stor grad tilpasset mobilitet for alle, med god
flatedekning. Dette gir et tilbud som er vanskelig å kommunisere til publikum, blant annet gjennom følgende
egenskaper:






Tilbudet består av svært mange linjer, som gjør det generelt vanskelig å få oversikt.
Lav frekvens på store deler av tilbudet gjør det vanskelig å bruke tilbudet uten å studere rutetabellen på
forhånd.
Enkelte traseer trafikkeres av mange linjer, med stedvis ulikt stoppmønster.
Mange linjer har noen daglige avganger som avviker fra normal trasé.
Ulike avganger har ulike start- og stoppunkt.

Disse egenskapene gir seg tydeligutslag i rutetabellene, som gjerne får mange kompliserende elementer (se
eksempel i Figur 3.14). Brakar tilbyr en applikasjon for smarttelefoner som gjør det mulig å skaffe utvalgt,
relevant ruteinformasjon uten å studere rutetabellene, men det er likevel vanskelig å få en god forståelse og
oversikt over tilbudet som helhet.

Enkelte avganger
går kun enkelte
dager

Varierende
stoppmønster på
ulike avganger

Fotnoter angir
begrensninger for
enkelte avganger

Fotnoter og
forklaringer krever
at rutetabellen
studeres nøye

Figur 3.14 Eksempel på rutetabell. Utdrag fra linje 116 mellom Hokksund og Skotselv.
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3.5.3
AREALUTVIKLING GIR BEDRE GRUNNLAG FOR ET DIFFERENSIERT TILBUD
Utviklingen av kollektivsystemet skal bygge opp under den arealutviklingen som legges til grunn i Areal- og
transportplan for Buskerudbyen. Areal- og transportplanen legger til grunn at 80 % av veksten i befolkning og
arbeidsplasser skal skje i knutepunktene. Beregninger (se kapittel 2.4) viser at arealutviklingen i stor grad bidrar
til en sentralisering, blant annet ved at størst vekst i antall bosatte vil komme i Drammen, Lier, Mjøndalen og
Hokksund. I Figur 3.15 er befolkningsutviklingen illustrert for hver grunnkrets i Buskerudbyen. Dette gir et bilde
på tettheten i dag og hvordan denne utvikles frem mot 2030. Vi ser tydelig at områder med høy tetthet i dag
også får størst vekst frem mot 2030.
Denne utviklingen øker markedsgrunnlaget for et lokalt kollektivtilbud i tilknytning til alle knutepunktene i
Buskerudbyen, men med størst potensial i Drammen, Lierstranda, Mjøndalen og Kongsberg. Det bygger også
opp under et regionalt tilbud som primært betjener knutepunktene, og ikke spredte lokale markeder. Til
sammen gir det muligheter for et tydeligere differensiert tilbud: Det regionale tilbudet mer effektivt på lange
reiser. Lokale markeder betjenes av et høyfrekvent lokalt tilbud som mater til knutepunktene.

Områder med størst vekst

Figur 3.15 Illustrasjon av befolkningsutviklingen i Buskerudbyen (grunnlag som i Figur 2.9 side 20). Sirklenes radius viser
befolkning per grunnkrets i 2013, med økning frem mot 2030.
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3.5.4
FLERE VIKTIGE MÅLPUNKTER
Figur 3.16 viser de viktigste reiserelasjonene i 2013 med økning frem mot 2030. Kun relasjoner med flere enn
200 reiser per dag i 2030 er vist. Illustrasjonen viser at det er flest reiser i tilknytning til Drammen og tilstøtende
områder i Lier og Mjøndalen, og internt i Kongsberg. Drammen sentrum (Bragernes og Strømsø) er det viktigste
målpunktet. Vi ser imidlertid at svært mange reiser går til og fra andre målpunkter enn Bragernes og Strømsø:




Delområdene Mjøndalen og Krokstadelva er viktige målpunkt i Nedre Eiker, med viktige relasjoner til og fra
flere soner i både Nedre Eiker og Drammen.
Lierstranda vokser frem som et viktig målpunkt i Lier. Vi ser at det oppstår viktige relasjoner mellom
Lierstranda og store boligområder i Drammen som Åssiden og Fjell.
Delområdet Gulskogen-Sundland vokser frem som et tredje sentralt målpunkt i Drammen, i tillegg til
Strømsø og Bragernes.

I Kongsberg ser vi en stor økning i antall reiser mellom sonene Kongsberg syd-vestre og Kongsberg nord-østre.
Utviklingen i reisemønster viser at det blir viktigere å tilby et godt kollektivtilbud i tilknytning til flere
målpunkter enn Drammen sentrum. Vi ser at Drammen, Lierstranda og Nedre Eiker vokser sammen til et
sammenhengende reisemarked. Dette krever utvikling av et kollektivnettverk med et godt tilbud på flere
reiserelasjoner. Dette kan f.eks. skje ved at Mjøndalen og Lierstranda i større grad betjenes av et utvidet
nettverk med utgangspunkt i Drammens lokale kollektivtilbud.

Flere viktige målpunkter og
reiserelasjoner

Figur 3.16 Illustrasjon av de viktigste reiserelasjonene mellom delområder i 2013 (grått) med økning frem mot 2030 (gult).
Kun relasjoner med flere enn 200 reiser per dag i fremtidig situasjon er vist (grunnlag som i Figur 2.11 side 24).
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3.5.5
BEHOV FOR Å SIKRE FREMKOMMELIGHET PÅ VIKTIGE TRASEER
Som beskrevet i kapittel 3.4 er det i liten grad gitt prioritet for busstrafikken i Buskerudbyen. Med unntak av
enkelte sentrale kollektivgater i Drammen, kjører bussene hovedsakelig sammen med øvrig trafikk. Vekst i
biltrafikken vil dermed gjøre flere strekninger sårbare for forsinkelser.
Buskerudbypakke 2 inneholder en rekke tiltak for økt kapasitet på vegnettet (Statens vegvesen 2013).
Utbygging av vegnettet vil gi bedre avvikling på hovedvegnettet. Samtidig vil økt kapasitet på hovedvegnettet
kunne gi økt press på det lokale vegnettet i sentrumsområdene. Dette gir behov for å legge sikre prioritet for
kollektivtrafikken, slik at fremkommeligheten sikres, selv med økt biltrafikk. Det er spesielt to trasétyper som
bør prioriteres:




Atkomst til knutepunktene: I henhold til Areal- og transportplan for Buskerudbyen skal det fortettes i
knutepunktene (se kapittel 2.2). Arbeidet med fortettingsplaner bør inkludere tilrettelegging for god
fremkommelighet inn og ut av knutepunktene.
Innfartsårer for de viktigste busslinjene: Innfartsårene inn mot de ulike sentrumsområdene vil oppleve økt
belastning. For å gi bussen konkurransefortrinn foran biltrafikken er det her nødvendig å gi tilstrekkelig
prioritet til kollektivtrafikken.

3.5.6
OPPSUMMERING: UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSSTRATEGIER
Utfordringene beskrevet ovenfor, gir grunnlag for et sett med utviklingsstrategier. Strategiene svarer på
utfordringene og danner utgangspunkt for videre arbeid for utvikling av kollektivtilbud for Buskerudbyen,
gjennom et sett med prinsipper som deretter gir et samlet konsept for nytt tilbud. Figur 3.17 viser
sammenhengen mellom utfordringer, utviklingsstrategier, prinsipper og nytt konsept. Dette beskrives nærmere
i de påfølgende kapitlene.
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Figur 3.17 Utfordringer og utviklingsstrategier som grunnlag for videre utvikling av kollektivsystemet i Buskerudbyen.
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4 Prinsipper for fremtidig kollektivtilbud
4.1

Hva er et godt kollektivsystem?

Resultater fra flere undersøkelser viser at økt tilfredshet med kollektivtilbudet gir flere reisende (Statens
vegvesen 2007). For de fleste er reisen ikke noe mål i seg selv, men et middel for å komme seg fra A til B på en
best mulig måte. Behovet for transport utløses av ulike behov (som f.eks. behovet for å komme på jobb) og det
er igjen andre typer behov, rammebetingelser og preferanser som avgjør hvilket valg kunden gjør i valg mellom
reisealternativer. Kvalitetselementer i kollektivsystemet kan deles inn i målbare og ikke målbare faktorer.
4.1.1
MÅLBARE FAKTORER
En kollektivreise består gjerne av flere deler; gange til holdeplass, ventetid, reisetid om bord på
transportmidlet, samt eventuelt bytte av transportmiddel underveis. Flere undersøkelser viser at det er ulike
belastninger knyttet til de ulike delene av en reise og at dette varierer fra sted til sted (Statens vegvesen 2007).
Det viser seg likevel å være en del hovedtendenser. Figuren nedenfor viser et bilde på hvordan de ulike
kvalitetselementene vektlegges av passasjerene. Nedenfor beskrives de ulike kvalitetselementene nærmere.

Figur 4.1 Diagrammet viser hvordan ulempen med ulike hendelser vektes mot hverandre. For eksempel vektes 1 minutt
forsinkelse som en like stor ulempe som 10 minutter vanlig reisetid (sittende på reisemiddelet). Figuren er utarbeidet på
bakgrunn av data fra Urbanet Analyse (2012).

Reisetid
Fremføringshastighet og tid på reisemiddel er direkte forbundet. Arbeidsreiser i Oslo viser stor variasjon i
kollektivandel etter hvilke gjennomsnittshastighet kollektivtransporten har (Statens vegvesen 2007).
Trafikantenes vurdering av tiden de oppholder seg på reisemiddelet er avhengig av om de må stå eller sitte. I
Osloområdet oppleves reisetiden med ståplass å være 2 ganger høyere enn reisetid med sitteplass.
Frekvens
Flere undersøkelser, både i Norge og internasjonalt, bekrefter at frekvens betyr svært mye
for bruk av kollektivtilbudet i byområder (Statens vegvesen 2007). Hva som regnes som god frekvens er
avhengig av hvilke strekning og område tilbudet skal serve. Generelt har minst fire avganger i timen blitt sett på
som et godt tilbud, mens det i større byområder er en forventning om høyere frekvens. Seks avganger i timen
eller mer er også den frekvens der rutetabellen blir gjort overflødig og det oppnås nettverkseffekt. Skjult
ventetid (halvparten av tiden mellom to avganger) benyttes som et indirekte mål på trafikantenes verdsetting
av frekvens.
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Forsinkelse
Trafikantene anser forsinkelser som en stor ulempe. Ikke bare ulempen i seg selv med å ankomme målet etter
antatt tid, men i stor grad også usikkerheten gjentatte forsinkelser øker behovet for å beregne mer tid. Statens
vegvesen (2007) viser til at Oslo-trafikanter vurderer ulempen ved forsinkelse (når den først oppstår) som så
avgjørende at 1 minutt med forsinkelse har samme negative verdi som 10 minutter med normal reisetid på
transportmiddelet.
Gangtid
Gangtid og holdeplassavstand er to faktorer som sterkt påvirker hverandre. Linjenettet skal helst legges opp
med så stive og effektive ruter som mulig, og det kan bety lengre gåavstand til holdeplass. I studier fra 90-tallet
ble det funnet at gangtiden ble vektlagt mellom to og tre ganger så høyt som selve reisetiden på
transportmiddelet. I to senere studier vektlegges gangtiden lavere enn selve reisetiden på transportmiddelet,
men det er noe tynt datagrunnlag for å si om dette faktisk stemmer (Prosam 2009). Generelt er det en vridning
i dag mot færre holdeplasser og lengre gåavstand i bytte mot bedre tilbud fra gjeldende holdeplass.
Bytte
Bytte av reisemiddel på en kollektivreise vurderes som en større ulempe en det rent tidsmessige tapet
omstigingen har. En oppsummering av norske verdsettingsstudier viser at trafikantene i gjennomsnitt anser
byttetiden å være 2,9 ganger så belastende som reisetiden på transportmiddelet. Flere undersøkelser viser at
belastningen ved å bytte er sett på som mindre blant trafikanter som har erfaring med å bytte enn blant de
som ikke har denne erfaringen.
4.1.2
IKKE MÅLBARE FAKTORER
Enkelte kvalitetselementer lar seg vanskelig måle i reisetid, men vil likevel påvirke trafikantenes valg av
transportmiddel. De viktigste ikke målbare kvalitetselementene er tilgjengelighet og universell utforming,
kvalitet på infrastruktur, materiell og informasjon, samt muligheten for enkelt kunne forstå og bruke
kollektivsystemet.
Universell utforming
Et grunnleggende kvalitetsaspekt ved kollektivtransporten er universell utforming, som innebærer at
kollektivtransporten skal være tilgjengelig for flest mulig. Universell utforming er et sentralt mål i
Kollektivtransportplan for Buskerud (Buskerud fylkeskommune 2012). Samtidig stilles det krav om universell
utforming i Diskriminerings- og likestillingsloven, kjøretøyforskriftene og i andre overordnede planer som f.eks.
Nasjonal transportplan.
For kollektivtransporten i Buskerudbyen betyr universell utforming blant annet:





Trinnfri atkomst mellom plattform og buss. Dette betyr at både bussmateriell og infrastruktur må være
tilpasset hverandre.
Trinnfri atkomst til holdeplasser og terminaler.
Godt vedlikehold av holdeplasser/terminaler og atkomst til disse.
Enkel og forståelig informasjon før og under reisen.

Arbeidet med oppgradering av infrastruktur og materiell til universell utforming er viktig og må prioriteres. Det
kan likevel ta tid å gjennomføre nødvendige oppgraderinger. Derfor er det hensiktsmessig å kunne tilby
informasjon om tilgjengelighet slik at mennesker med ulike behov kan orientere seg i hvilke deler av
kollektivsystemet som kan benyttes. Slik informasjon kan f.eks. tilbys som kart over trinnfrie linjer og
holdeplasser.
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Orienterbarhet
Før valg av transportmiddel på en reise, er det nødvendig med kunnskap om hvilket tilbud og reisemuligheter
som finnes. Problemer med å mestre kollektivsystemet kan være en psykologisk barriere mot å reise kollektivt.
Slike barrierer kan reduseres ved utforming av tydelig trafikantinformasjon, men først og fremst vil en
forenkling av rutetilbudet være viktig for å øke opplevelsen av å mestre kollektivsystemet. Det er særlig nye
trafikanter som trenger et kollektivsystem som er lett å bruke. Statens vegvesen (2007) har angitt et sett
egenskaper som kjennetegner et enkelt utformet rutenett:









Faste avgangstider, med faste avganger hver time hele dagen.
Hyppige avganger slik at trafikantene slipper å lære rutetabellen.
Kollektivprioritering som bidrar til bedre regularitet og forutsigbarhet.
Knutepunkter med direkte overgang til korresponderende ruter.
Samordning av ruter i større kollektivgater og holdeplasser.
Prioritering av få linjer med høy frekvens.
Enkle og oversiktlige rutetilbud med faste ruter og lett gjenkjennelige nummer og navn.
Bedre trafikantinformasjon, før reisen, på holdeplassen og i løpet av reisen.

Figur 4.2 Linjenettet for trikk i den franske byen Bordeaux. Linjenettet gir et enkelt og oversiktlig rutetilbud, med tre linjer
som pendler gjennom sentrum, bundet sammen i tre knutepunkter rundt sentrumskjernen. Kun én linje pr. trasé gjør tilbudet
enkelt å forstå. Kilde: Otourly, en.wikipedia.org/wiki/ Bordeaux_tramway, lisens CC-BY-SA 3.0,
creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/no.
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Høy kvalitet på infrastruktur, materiell og informasjon
Brukernes krav til et godt kollektivtransportsystem er under utvikling. I dag handler reisen om mer enn å
komme seg raskest mulig fra A til B. Utformingen av trasé, materiell, systemer og informasjon påvirker
tilbudets attraktivitet og folks valg av transportmiddel. I tillegg er symbolverdier blitt en viktigere del av
samfunnet (NTP 2011). Kjennetegn og assosiasjoner knyttet til et produkt er i ferd med å bli minst like viktig
som funksjonaliteten.
For kollektivtransportsystemet vil dette på sikt kunne innebære krav om høy kvalitet og design på trasé og
materiell, moderne informasjonsdesign, miljøvennlig og lite støyende transport, og at kollektivtransporten skal
gi "riktige" assosiasjoner. Hva som er riktige assosiasjoner vil variere med tid og sted. F.eks. kan det for
Flomsbana innebære "gammel og ærverdig", mens det for et moderne kollektivtransportsystem kan være
"urbanitet og nyskapende design".

Figur 4.3 T-Zen er et høykvalitets busskonsept utviklet i den franske regionen Ile de France (Paris ligger i Ile de France).
Busskonseptet inkluderer høykvalitets busser med fremtidsrettet design og høy miljøstandard, dedikerte busstraseer med
prioritering i kryss, høystandard holdeplasser med 500 meters holdeplassavstand, trinnløs av og påstigning og universelt
utformede busser. Foto: poudou99, fr.wikipedia.org/wiki/t_zen, lisens CC-BY-SA 3.0.
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4.2

Hvordan utforme et godt kollektivsystem i Buskerudbyen?

4.2.1
KOLLEKTIVSYSTEMET MÅ TILPASSES MARKEDETS STØRRELSE OG STRUKTUR
Muligheten for utvikling av kollektivsystemet avhenger av markedet størrelse og struktur. I den ene enden av
skalaen finner vi byområder med potensial for utvikling av et nettverk av kollektivlinjer med høy frekvens. I den
andre enden finner vi spredtbygde strøk der grunnlaget for kollektivtrafikk er svakt, og vanlig linjetrafikk med
buss vil kunne tilby få avganger per dag. Mellom disse ytterpunktene finner vi små byer og tettsteder hvor
linjenett og frekvens må tilpasses på best mulig måte.
Linjenett og frekvens er de grunnleggende egenskapene i et kollektivnettverk. Dersom nettverket har mange
effektive reisemuligheter kan vi snakke om høy nettverkseffekt. Nettverkseffekten avhenger av linjenettets
struktur og omfang, samt frekvensen på de enkelte linjer. HiTrans (2005) beskriver hvordan nettverkseffekt kan
oppnås på best mulig måte i et spekter fra små til store nettverk, tilpasset ulike markeder. Buskerudbyen
plasserer seg i spekteret fra mellomstore byer til tynt befolkede områder, som vist i figuren nedenfor. De ulike
byene og områdene i Buskerudbyen gir derfor ulike forutsetninger for utvikling av linjenettet, og krever bruk av
ulike typer virkemidler.

Drammen

Den ideelle nettverkseffekten oppnås i en rutenettstruktur hvor alle linjene
har så høy frekvens at omstigning medfører minimalt med ventetid. Dette
er imidlertid kun mulig i de aller største byene, hvor passasjergrunnlaget er
svært stort.

I større byer med en urban bebyggelsesstruktur vil det være grunnlag for å
etablere ringlinjer. Ved tilstrekkelig høy frekvens og strategisk plasserte
knutepunkt gir dette gir nye reisemuligheter i et mer finmasket nettverk.

Buskerudbyen

I mellomstore byer (færre enn 100 000 innbyggere) er det sjelden grunnlag
for å drifte en høyfrekvent ringlinje utenfor sentrumskjernen.
Kollektivbetjeningen av forstedene må derfor skje gjennom sentrum. Høy
frekvens og gode byttepunkter er viktig.

I små byer og større tettsteder finnes det få korridorer med kundegrunnlag
for høyfrekvente stamlinjer. For å oppnå en viss grad av nettverkseffekt vil
det være viktig å samkjøre flere linjer i samme korridor. Et knutepunkt i
sentrum utgjør det eneste større byttepunktet.
I mindre tettsteder er kundegrunnlaget ofte for svakt til å kunne tilby et
omfattende lokalt linjetilbud. Tilbudet vil måtte basere seg på regionale
linjer som knyttes opp mot større tettsteder og knutepunkt i området,
eventuelt i kombinasjon med et fåtall lokale linjer. Frekvensen er så lav at
takting er eneste mulighet for å oppnå nettverkseffekt i systemet.
I tynt befolkede områder med lav frekvens kan flere og mer effektive
reiseforbindelser tilbys gjennom takting av linjer, slik at disse ankommer
byttepunktet samtidig.

Figur 4.4 Utforming av kollektivnettverk i et spekter fra små til Store nettverk. Buskerudbyen utgjør den nedre delen av
spekteret. Utarbeidet med utgangspunkt i HiTrans (2005).
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4.2.2
PRINSIPPER FOR UTVIKLING AV KOLLEKTIVSYSTEMET
Buskerudbyens arealstruktur varierer fra tett by til spredtbygd distrikt. Drammen har en bymessig arealstruktur
og høy befolkningstetthet som gir grunnlag for utvikling av et større linjenett med høyere frekvens. Store deler
av Buskerudbyen har lav befolkningstetthet som gjør det vanskeligere å utforme et tilbud etter de prinsippene
som vil gjelde i en større by. Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i rapporten Bedre kollektivtransport i
distriktene (TØI rapport 887/2007) som er finansiert av Samferdselsdepartementet. Rapporten sammenfatter
erfaringer med tiltak som kan styrke kollektivtilbudet i regionene og distriktene, og gir råd om hvordan tilbudet
kan utformes og utvikles videre.
Selv om rapporten i hovedsak henvender seg til spredtbygde strøk, små tettsteder og småbyer med omland, vil
mange av prinsippene også være aktuelle for de større byer, som f.eks. Drammen. Vi har valgt å beskrive de
prinsippene som vil være mest relevante ved utvikling av kollektivsystemet i Buskerudbyen. Prinsippene er
supplert med annen relevant teori og kunnskap.

enkelt

robust

stabilt

Et godt linjenett er stabilt over tid. Et stabilt kollektivtransportsystem kan bidra til arealutvikling i samspill med
kollektivtransporten, noe som igjen påvirker transportetterspørselen og konkurranseforholdet mellom
kollektivtransport og privatbil. Stabilitet over tid krever at systemet er robust med tanke på fremtidig utvikling.
F.eks. bør nettverket kunne utvides til nye områder uten store omstruktureringer av det opprinnelige systemet.
Et robust system oppnås best gjennom et enkelt nettverk med få og tydelig definerte linjer. Tilpasning til økt
etterspørsel kan da skje gjennom økning av frekvens på eksisterende linjer, og tilpasning til nye områder kan
skje gjennom forlengelse av eksisterende linjer.
De viktigste elementene i et enkelt, stabilt og robust system er:




Så få linjer som mulig, som likevel gir tilstrekkelig flatedekning og tilpasning til markedet.
Linjer som kjører samme trasé bør ha likt stoppmønster.
Bygger opp rundt knutepunkter og gir gode omstigningsmuligheter.

Nedenfor beskrives de viktigste prinsippene som skal bidra til å utvikle et enkelt, stabilt og robust system.
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Prinsipp 1: Gode knutepunkter
Et knutepunkt et samlingssted for kollektivsystemet der en rekke ulike kollektivlinjer møtes. Hovedfunksjonen
til knutepunktet er å være et byttepunkt der de reisende kan skifte fra en linje eller transportform til en annen.
For å kunne fungere som et godt og effektivt byttepunkt er faktorer som korte gangavstander, god
orienterbarhet, logiske forbindelser, enkel tilgjengelighet og god tilgang på oppdatert reiseinformasjon spesielt
viktig. Men et godt knutepunkt er langt mer enn et byttepunkt og fungerer på sitt beste også som et attraktivt
og levende byrom med gode oppholdsmuligheter og tilgang til en rekke varierte servicetilbud. Brukerne må
selvfølgelig også tilbys god klimaskjerming, behagelige ventemuligheter og givende omgivelser. En annen viktig
faktor er en klar prioritering av de myke trafikantene med en utforming som gir de gående og syklende den
beste tilgjengeligheten innenfor og inn mot knutepunktet.

Eksempel på kompakt knutepunkt med overgang mellom tog og
lokalbuss på Mjøndalen stasjon. En utfordring her er at det ikke er
lagt til rette for betjening av knutepunktet for ekspressbuss.

Prinsipp 2: Pendellinjer gjennom knutepunkt
Pendellinjer er linjer som ikke terminerer i sentrum eller i et knutepunkt, men som fortsetter videre for å
betjene et marked på den andre siden av senteret eller knutepunktet. Dette gir fordeler i form av flere direkte
reisemuligheter uten omstigning, effektiv drift grunnet mindre reguleringstid, færre busser og flere passasjerer.
Systemet gir også færre linjer og dermed færre rutetabeller å forholde seg til. Et prinsipp for pendellinjer er at
korte linjer bør ha høy frekvens. Pendellinjer med ulik kjørelengde og/eller kundegrunnlag på de to pendlene
kan gi driftsmessige utfordringer med tanke på optimal utnyttelse av personell og materiell. Dårlig
fremkommelighet inn mot sentrum kan også medføre at reisende i sentrum og utover opplever lav grad av
punktlighet.
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Prinsipp 3: Entydig trasé og rette linjer
'Rett fram'-prinsippet bør følges når busslinjer skal etableres. Dette gir mer lesbare rutekart, lavere
driftskostnader og redusert reisetid. En linje bør alltid følge en fast trase uten varianter som svinger innom
ulike destinasjoner på forskjellige avganger. Dette sikrer gjenkjennelighet og forutsigbarhet og gjør
kollektivsystemet enklere å forstå. Det fører også til høy frekvens på alle holdeplasser. Linjestrukturen bør
legges opp med pendellinjer som går mest mulig rett gjennom tettstedene og på den måten knytter sammen
områder på hver sin side av sentrum. Linjer som slynger seg rundt sentrum, og ringlinjer generelt, bør unngås. I
mange tilfeller velger de reisende å gå framfor å bli med bussen på noe som oppfattes som en ekstrarunde
rundt målpunktet.

Prinsipp 4: Samle ressursene i færre linjer med høyere frekvens
Et effektivt kollektivsystem kjennetegnes ofte av få linjer som hver har høy frekvens. Frekvens betegner hvor
mange avganger det er på reisestrekningen i løpet av en time. Ved å samle flere linjer, samles mange ulike
reisestrømmer. Dette gir høyere frekvens, og dermed et bedre tilbud til de reisende. Resultatet er gjerne både
en effektiviseringsgevinst og flere reisende.
Metoden for å utvikle transporttilbudet er trinnvis; Først finner man ut hva slags frekvens det er grunnlag for.
En kartlegging av dagens etterspørsel (bil og kollektivandel) sier noe om dette. Dernest kan man kartlegge
dagens linjer og se om det er mulig å øke frekvensen på noen av disse ved å slå sammen enkelte linjer. På den
måten vil det kunne være mulig å tilby økt frekvens uten å øke ressursinnsatsen tilsvarende. Områder som skal
betjenes med bestillingstrafikk sorteres ut, framfor å forsøke å dekke alle områdene med et linjenett.
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Prinsipp 5: Samspill mellom lokal og regional trafikk
Det regionale tilbudet skal gi raske reiser på lengre distanser, mens det lokale tilbudet skal dekke behovet for
kortere reiser i og rundt tettstedet. Siden det lokale og det regionale tilbudet er ment å dekke ulike behov er
det også gitt ulik utforming. Lange reiser betjenes normalt av tog eller ekspressbuss, og har ruteplaner som
styres av en rekke forhold utenfor den regionen det planlegges for, mens korte reiseforbindelser er tilpasset
lokale forhold. Et mål kan da være å samordne de regionale kollektivmidlene, slik at det blir mer interessant å
bygge opp under disse lokalt. En variant kan være at kombinasjonen av lokaltrafikk og fjerntrafikk kan gi den
ønskede frekvensen ved at en lokal linje kjører den samme traseen som en ekspresslinje, og taktes mot den
regionale linjens frekvens. I tilfeller der den regionale ekspressbussen stanser ved en hovedveg utenfor
sentrum, kan det vurderes om det vil være mulig å få den til å betjene sentrum eller om det vil få for store
konsekvenser i form av lengre reisetid og høyere driftsutgifter.

Prinsipp 6: Takting i knutepunkter
Det er reisemulighetene i det samlede nettverket som avgjør hvor stor reiseetterspørselen blir (ikke bare
frekvens på enkeltlinjer). En måte å øke antall reisemuligheter er å innføre et taktprinsipp i knutepunkter.
Takting betegner kollektivtrafikk i rute der avgangstidene for flere linjer er koordinert i tid. Taktprinsippet er
viktig fordi man da oppnår mye av det samme som med stamlinjer i større byer (reduserer ulempen ved å
bytte). Dersom to linjer korresponderer i et punkt, gir det 8 reisemuligheter. Takting er viktigere i distriktene
der frekvensen er lavere enn i byene.
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Prinsipp 7: Løse utfordringer ved ugunstig bebyggelsesstruktur og lokaliseringer
I mange tilfeller vil det finnes områder eller reisemål som ligger ugunstig til og derfor er vanskelige å betjene
med linjestruktur. I slike tilfeller må det foretas avveininger rundt hvordan området skal betjenes og om det i
10
det hele tatt skal betjenes som del av et linjesystem. I en del områder er det uegnet å betjene innbyggerne
med ordinær buss. For likevel å kunne gi et transporttilbud til disse er bestillingstransport en mulig løsning.
Bestillingstransport er etterspørselsstyrt ved at den reisende bestiller transport innen en gitt frist før avreise.
Bestillingene samordnes for å utnytte ressursene best mulig. Transportmiddelet (taxi, maxi-taxi eller buss) blir
beregnet etter antall reisende.
Bestillingstransport kan utføres som en ordning hvor den som har et reisebehov melder inn reisetidspunkt til
en telefonsentral. Ut fra behov kan en da betjenes med enten med servicetransport som er bestillingsruter som
går til fastsatte tider med fastsatt start- og stoppested, men med avstikkere for å plukke opp reisende som har
bestilt transport, eller tilbringertransport hvor en blir transportert til andre kollektivruter til og fra hjemmet
eller bussholdeplass. Det vil være da være et minstekrav til avstand fra holdeplass, f.eks. minimum 2 kilometer
og omvendt på returreiser. Tilbringertransport kan for eksempel hente den reisende der hvor et tidligere
stoppested for kollektivtransport har vært.

Dersom en stasjon eller en større skole er ugunstig plassert, kan man velge å la én tyngre linje betjene denne,
mens resten av linjene i større grad betjener de største reisedestinasjonene (normalt sentrum). En konsekvens
av omorganisering til et mer effektivt og attraktivt busslinjesystem kan være at noen får lengre gangavstand.
Som avbøtende tiltak kan det da forsøkes å få etablert nye ganglenker. Dersom det er selve vegstrukturen som
gjør at busslinjene ikke kjører korteste veg, kan det vurderes å etablere nye veglenker, gjerne prioritert for
buss.

10

Det eksisterer allerede noe som heter Brakar Fleks i Buskerud. Det er et tilbud til de som bor i Modum og Gol
kommune og det er en ordning hvor du kan bestille taxi som et tillegg til det ordinære kollektivtilbudet. Taxien
kommer kun dersom du har bestilt på forhånd, og koster ikke mer enn en billett på bussen
http://www.brakar.no/Kundeservice/Bestillingsruter.aspx
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Prinsipp 8: Gi enkel informasjon og forenkle rutetilbudet om nødvendig
Kompliserte rutetabeller har gjerne opphav i et sterkt fokus på produksjon av kollektivtilbudet, og har over tid
en tendens til å bli stadig vanskeligere å tyde for andre enn spesielt interesserte. I de senere år har et økt
kundefokus bidratt til en sterk forenkling av tilbudet som formidles til de reisende. Rutetabeller med faste
minuttavganger gir lettere tidsplanlegging for alle, og fjerning av forhold som medfører fotnoter gjør
rutetabellen mer lesbar. Dersom det er et taktpunkt på linjen, kan dette benyttes som inngang i etableringen
av rutetabellene. Forenklingene gir mindre, men mer lesbare rutetabeller, og i mange tilfeller blir rutetabellen
overflødig fordi avgangene er lette å huske for de reisende.

Prinsipp 9: God fremkommelighet
Fremkommelighet for kollektivtrafikken handler om kort og forutsigbar reisetid, som er viktig for at flere skal
velge å reise kollektivt i stedet for å kjøre privatbil. Forutsigbar kjøretid krever at bussen unngår forsinkelser og
hindringer fra annen trafikk.
Busstilbudet i Buskerudbyen går i all hovedsak i blandet trafikk og er derfor sårbar for forsinkelser som følge av
biltrafikk. Det er stor variasjon i belastningen på vegnettet i Buskerudbyen. De største
fremkommelighetsutfordringene ser vi i tilknytning til enkelte sentrumsområder og innfartsårer. Store deler av
vegnettet har lav belastning og lite eller ingen fremkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken i dag. Økt
trafikk frem mot 2030 vil imidlertid kunne gi økte køproblemer på flere strekninger, dersom det ikke
gjennomføres tiltak for å sikre fremkommeligheten.
I arbeidet med å forbedre fremkommeligheten er det viktig å prioritere de mest sentrale og sårbare delene av
kollektivsystemet. Dette gjelder først og fremst atkomst til knutepunktene, innfartsårer for de viktigste
busslinjene, og punkter med spesielt dårlig fremkommelighet (f.eks. enkelte kryss).
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Prinsipp 10: Færre holdeplasser med høyere standard
Stoppestedsopphold er ugunstig for alle reisende om bord i transportmidlet, og det må gjøres en avveining
mellom kundens ønske om stopp nær bestemmelsessted og ønske om rask reisetid. En kartlegging av reisetid
for buss i Drammen viser at hver holdeplass som betjenes innebærer ca. et halvt minutt ekstra reisetid (Plan
Urban 2012). Flere kilder argumenterer med en stoppestedsavstand på 600 m som ideelt for byområder. Dette
vil gi en akseptabel gangavstand til holdeplass på opp mot 400 m eller 5 minutter for de aller fleste reisende. I
bratt terreng vil ganghastigheten være lavere, og det kan være nødvendig med noe kortere avstand mellom
holdeplassene. Det er også viktig at holdeplassene lokaliseres i tilknytning til viktige målpunkt og
befolkningskonsentrasjoner, noe som kan medføre kortere holdeplassavstander enkelte steder.
Strekninger med mange holdeplasser gir unødvendig høye kostnader for oppgradering til akseptabel standard.
Reduksjon av antall holdeplasser gir større muligheter for å opparbeide godt synlige holdeplasser med en
tydelig identitet, høy standard og universell utforming.
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Prinsipp 11: Ganglinjer og tilgjengelighet til holdeplassene
Effektivisering av linjenettet gjennom færre linjer, rettere linjer og færre holdeplasser kan føre til at enkelte
områder får lengre gangavstand til kollektivtilbudet. Tilrettelegging av effektive ganglinjer til viktige
holdeplasser kan bidra til å redusere ulempen ved lengre gangavstand, og gi et totalt sett bedre kollektivtilbud.
Fotgjengere legger opp sine ruter etter direkte og logiske ganglinjer. Omveier er mer tidkrevende for gående
enn for andre transportformer. For å være attraktive bør ganglinjene gi tilstrekkelig opplevelsesrikdom, noe
som påvirkes av blant annet bebyggelse, uterom, sosialt liv og grønnstruktur. Det er også viktig at gangtraseen
har god kvalitet og er universelt utformet.
Tilrettelegging av ganglinjer for å gi en mer effektiv kollektivreise kan illustreres med følgende eksempel: I
Drammen, like øst for travbanen, går det et lite tråkk mellom Bekkevollen barnehage og holdeplassen Åssiden
vgs i Rosenkrantzgate. Dersom denne stien ble opparbeidet med fast dekke, belysning og vintervedlikehold vil
det gi en attraktiv gangforbindelse fra barnehagen til Rosenkrantzgate. Ved å gå en strekning på 350 meter vil
reisende med barnehagen som målpunkt kunne benytte et høyfrekvent tilbud i Rosenkrantzgate, i stedet for et
mye dårligere tilbud i Buskerudveien, som ligger i umiddelbar nærhet.
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Prinsipp 12: Samspill med andre transportformer
Transport til og fra holdeplassen er en viktig del av den totale kollektivreisen. I de fleste tilfeller vil denne
transporten skje til fots, og det er viktig å legge til rette for attraktive gangforbindelser (se prinsipp 12). For
reisende med bosted i områder med dårlig kollektivdekning, kan bil og sykkel være et hensiktsmessig
transportmiddel til og fra holdeplassen.
Innfartsparkering for sykkel er et tiltak som kan øke mobiliteten, redusere bilandelen og øke kollektivandelen.
Sykkelparkering tar liten plass sammenliknet med parkering for bil og bør derfor etableres på alle holdeplasser
hvor det finnes eller kan utvikles etterspørsel etter dette.
Innfartsparkering for bil er et supplement til kollektivtrafikken. Det er særlig aktuelt ved holdeplasser for et
effektivt kollektivtilbud som er rettet mot et målpunkt som har fremkommelighetsproblemer for privatbilen
og/eller der hvor parkering ved arbeidsplassen er vanskelig eller dyrt. I Buskerudbysammenheng er dermed
tiltaket mest aktuelt ved holdeplasser/stasjoner langs kollektivlinjene (buss og tog) som retter seg mot
Drammen, Asker, Sandvika og Oslo. Innfartsparkering for bil er arealkrevende og bør derfor etableres i en bys
randsone eller som et tiltak i en overgangsfase i sentrumsområder i utvikling, Hokksund kan være et eksempel
på dette. Tiltaket kan ha stor verdi for de aktuelle brukerne og samtidig være et verktøy f.eks. i forhandlinger
om reduksjon av parkeringsdekningen i sentrum.
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5 Samlet konsept for kollektivsystemet
Beskrivelsen av marked og reisestrømmer (kapittel 2) og dagens kollektivsystem med utfordringer (kapittel 3)
har dannet grunnlag for beskrivelse av 12 prinsipper for utvikling av kollektivsystemet. Til sammen gir dette gir
utgangspunkt for utvikling av et samlet konsept for kollektivsystemet i Buskerudbyen.
Det samlede konseptet er bygget opp av flere elementer, fra marked, via regional og lokal grunnstruktur til et
sett med egenskaper. Dette er illustrert i Figur 5.1 nedenfor. De viktigste elementene i oppbygningen av
konseptet er beskrevet i påfølgende delkapitler, mens hele det samlede konseptet for kollektivsystemet i
Buskerudbyen er vist i Figur 5.15 på side 85.

Egenskaper
Linjenettet gis et sett av
egenskaper for frekvens,
fremkommelighet,
holdeplassavstand og
samspill mellom lokalt og
regionalt tilbud.

Lokal grunnstruktur
Det utvikles et lokalt
nettverk med så høy
frekvens som mulig i
sentrumsområdene.

Regional grunnstruktur
Det utvikles en regional
stamme som gir raske
reiser på lengre distanser
mellom knutepunktene i
Buskerudbyen.

Marked
Markedet består av
knutepunkter,
sentrumsområder og
omland.

Figur 5.1 Oppbygning av samlet konsept for kollektivsystemet i Buskerudbyen.
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5.1

Knutepunkter, sentrumsområder og omland

Markedet for kollektivtilbudet i Buskerudbyen kan deles inn i knutepunkter, sentrumsområder og omland. I
Areal- og transportplan for Buskerudbyen legges det vekt på at det meste av veksten i befolkning og
arbeidsplasser skal skje i definerte knutepunkter/utviklingsområder (Buskerudbyen 2012). Som beskrevet i
kapittel 2.2 er det viktig at kollektivsystemet bygger opp under areal- og transportplanen. Det betyr at
knutepunktene får en sentral rolle i oppbygningen av kollektivsystemet. Det er nødvendig å vurdere hvilket
potensial de ulike knutepunktene har for tilrettelegging av trafikale funksjoner.
Med utgangspunkt i Areal- og transportplan for Buskerudbyen, kan knutepunktene deles inn i tre nivåer:
Regionale knutepunkt og utviklingsområder med
jernbanestasjon

Lokalt knutepunkt og utviklingsområde med
jernbanestasjon
Lokalt senter og knutepunkt for buss








Drammen sentrum
Kongsberg sentrum
Mjøndalen
Hokksund
Lierstranda (ved etablering av jernbanestasjon)
Vestfossen



Lierbyen

Felles for utviklingsområdene er jernbanetilknytning og gode forutsetninger for en flerfunksjonell utvikling med
boliger, arbeidsplasser og variert sentrumsutvikling. Med unntak av Lierstranda er de fem prioriterte regionale
utviklingsområdene også kommunesenter i hver sin kommune. Lierbyen er et tettsted som i motsetning til de
andre utviklingsområdene ikke i lokalisert i tilknytning til jernbanen, men som til gjengjeld har en viktig rolle
som knutepunkt for buss. Lierbyen er også kommunesenter for Lier kommune. Nedenfor beskrives muligheter
og utfordringer for trafikale funksjoner i hvert av knutepunktene.
5.1.1
DRAMMEN
Drammen er det viktigste kollektivknutepunktet i regionen. Byen ligger sentralt plassert med gode forbindelser
sørover mot Vestfold og østover mot Akershus og Oslo. Drammen har et høyfrekvent togtilbud mot Akershus
og Oslo, og betjenes i tillegg av flytoget til Gardermoen. Det gode togtilbudet gjør Drammen til det desidert
viktigste knutepunktet for reisende fra hele Buskerudbyen som skal videre med tog. Drammen knutepunkt er
todelt:



Bragernes ligger på nordsiden av Drammenselva og betjenes av regionale ekspressbusser (TIMEkspressen
linje 1 og 10), i tillegg til andre regionale og lokale linjer.
Strømsø, med Drammen stasjon og Drammen busstasjon, ligger på sørsiden av Drammenselva og betjener
lokale og regionale linjer i tillegg til tog.

Bragernes og Strømsø knyttes sammen av Bybrua som nå er gjort bilfri, og prioritert for buss, syklende og
gående. Det er ca. 400 meter mellom Bragernes og Strømsø, som gir en akseptabel gangavstand med ca. 5
minutter gangtid. De aller fleste lokale busslinjer pendler via både Bragernes og Strømsø.
Selv om Bybrua nå er prioritert for kollektivtrafikk, er det fremkommelighetsproblemer på flere innfartsårer inn
mot Drammen knutepunkt (se kapittel 3.4). For at Drammen skal kunne fungere godt som et knutepunkt for
omstigning mellom buss og tog er det derfor nødvendig å arbeide for å sikre rask og forutsigbar tilgang til
knutepunktet.
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Byutvikling i Gulskogen/Sundland sammen med øvrig vekst i Drammen vil kunne gi behov for endringer i
linjenettstrukturen i Drammen. Med passasjervekst vil det være hensiktsmessig å effektivisere linjenettet slik at
færre busser trenger å pendle over Bybrua, for å unngå at denne blir overbelastet med for mange busser.
Samtidig er det behov for å styrke andre forbindelser, f.eks. mellom Åssiden og Gulskogen. Dette er nærmere
beskrevet i rapporten "Kollektivtransport i Drammen" (Norsam og Plan Urban 2013).
5.1.2
KONGSBERG
Kongsberg er regionsenter og knutepunkt i Kongsbergregionen og binder dermed sammen flere kommuner i
vestre Buskerud og østre Telemark. Kongsberg har effektive forbindelser videre mot Drammen med
ekspressbuss og tog. Kongsberg stasjon er derfor viktig for omstigning mellom lokalt og regionalt
kollektivtilbud.
I forbindelse med strekningsvis gjennomgang av kollektivtraseer i Buskerudbyen er det utarbeidet en egen
rapport som tar for seg problemstillinger i Kongsberg sentrum (Rambøll 2012). Rapporten peker på følgende
viktige problemstillinger og mulige løsninger for bedre betjening av Kongsberg knutepunkt:




Dagens busstrasé gjennom sentrum har ulik t kjøremønster til og fra knutepunktet. Dette kan skape
forvirring, og omkjøringene skaper forsinkelse. Det er også kort avstand mellom holdeplassene, slik at
kjøretiden forlenges av unødvendig mange stopp. Det anbefales å avkorte traseen og legge opp til toveis
trafikk (se Figur 5.2), effektivisere holdeplassmønsteret, samt å gjøre fremkommelighetstiltak på
strekningen.
På vestsiden av elva har bussen en kronglete trasé med fremkommelighetsproblemer. Det anbefales å
gjøre fremkommelighetstiltak på strekningen, og vurdere omlegging til Bergmannsveien på sikt.

Figur 5.2 Dagens trasé (til venstre) og anbefalt ny trasé (til høyre). Anbefalt trasé gir en forenkling av traseen som kan gi
bedre komfort på strekningen og noe innkortet kjøretid. Det bør i tillegg gjøres fremkommelighetstiltak på strekningen
(Illustrasjon: Rambøll 2012).
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5.1.3
MJØNDALEN
I Areal- og transportplan for Buskerudbyen foreslås Mjøndalen stasjon opprustet tilpasset økt togtilbud og som
generator for stedsutvikling. Utarbeiding av gode løsninger for kryssing av sporområdet er i den forbindelse
oppgitt som viktig. En samlokalisering av alt regionalt transporttilbud ved flytting av holdeplass for regionbuss
nærmere jernbanestasjonen bør i den forbindelse vurderes. Figur 5.3 viser mulige løsninger.

Figur 5.3 Mulige løsninger for kopling mellom regionbuss og jernbane i Mjøndalen.

Alternativ 0. Holdeplass for regionbuss for dagens situasjon er lokalisert i forkant av det planfrie krysset i
østgående retning og i tilknytning til en av rampene i vestgående retning. Holdeplassene har en lite sentral
beliggenhet med lang og kronglete gangavstand til all form for konsentrert bebyggelse. Gangavstand fra de to
holdeplassene til togstasjonen og sentrum er på 1-1,5 km.
Alternativ A. Holdeplass for regionbuss samlokaliseres med holdeplass for lokalbuss ved jernbanestasjonen.
Regionbussen må da kjøre en omvei gjennom sentrum. Total kjørelengde øker kun med noen få hundre meter,
men grunnet lavere kjørehastighet vil kjøretiden kunne øke betydelig. Gangavstand fra ny holdeplass til
stasjonen blir så godt som null.
Alternativ B. Holdeplass for regionbuss legges like nord for den planfrie sporovergangen øst for stasjonen.
Total kjørelengde blir tilnærmet lik som for dagens situasjon og ny rute legges til utkanten av dagens
sentrumsområde. Grunnet lavere kjørehastighet ventes imidlertid kjøretiden å øke noe. Gangavstand fra ny
holdeplass til stasjonen og sentrum reduseres til 3-400 m.
Alternativ C. I forbindelse med den foreslåtte stasjonsopprustningen (og at E134 flyttes og legges i tunnel syd
for sentrum) vil det på lang sikt kunne ligge til rette for å opprette en ny holdeplass for regionbuss nord for
togsporene som betjenes via en ny stikkvei fra dagens europavei. Total kjørelengde øker med ca. 2 x 100 m.
Ved opprettelse av en ny undergang blir gangavstand til stasjonen tilnærmet lik som for alternativ A.
Kombinasjon av alternativ B og C: Det foreligger et forslag om en undergang under jernbanesporene i en nylig
fremlagt reguleringsplan fra NEK. Det kan åpne for at bussen kan bruke traseen (Strandveien) som angitt i
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alternativ B, men flytte stoppestedet som angitt i alternativ C. Reisetiden bli som for B, men gangavstanden bli
11
kun ca. 100 meter som for C.

5.1.4
HOKKSUND
For Hokksund foreslår Areal- og transportplan for Buskerudbyen en opprustning av stasjonsområdet utfra
tilsvarende begrunnelse som for Mjøndalen. Her ligger det imidlertid ikke fult så godt til rette for å flytte
holdeplass for regionbuss til stasjonsområdet som i Mjøndalen da dette vil kreve at bussen tar en "avstikker"
fra dagens rute. Figur 5.4 viser mulige løsninger.

Figur 5.4 Mulige løsninger for kopling mellom regionbuss og jernbane i Hokksund.

Alternativ 0. Holdeplasser regionbuss for dagens situasjon er lokalisert ca. 100 og 300 m i forkant av
avkjøringen til Hokksund sentrum. Beliggenheten er usentral med lang og kronglete gangavstander til
stasjonsområde og sentrum. Gangavstand fra de to holdeplassene til togstasjonen og sentrum er på opptil 2
km.
Alternativ A. Holdeplass for regionbuss samlokaliseres med holdeplass for lokalbuss ved jernbanestasjonen.
Regionbussen kjører via Hokksund sentrum og Drammensveien/Steinbergveien. Dette gir økt kjørelengde på
ca. 1,4 km. Dette vil gi en kompakt knutepunktbetjening, men vil gi flere minutter lengre kjøretid.
Alternativ B. Holdeplass for regionbuss legges ved undergangen like sydøst for stasjonen. Total kjørelengde
øker med ca. 2 x 800 m, men innebærer ikke kjøring i sentrumsgater. Gangavstand fra ny holdeplass til
togstasjonen blir tilnærmet lik som for alternativ A.
Alternativ C. Det er tidligere foreslått en ny vei under jernbanesporene, som en forlengelse av Haugveien
(beskrevet av Urbanet Analyse 2010). En slik undergang vil legge til rette for at regionbuss kan betjene
11

Vi viser til utfyllende informasjon gitt av nedre Eiker kommune i det vedlagte referatet fra workshopen med NEK og ØEK
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jernbanestasjonen på en mer effektiv måte enn i alternativ A. I dette tilfelle vil økt kjørelengde i forhold til
alternativ 0 bli ca. 1 km.

5.1.5
LIERSTRANDA
Lierstranda beskrives i Areal- og transportplanen som et nytt byutviklingsområde med potensial for omfattende
fjordbyutvikling og muligheter for etablering av ny jernbanestasjon. Som vist i avsnitt 2.4.5 side 19 er det
beregnet en kraftig befolkningsvekst i Lierstranda.
Utviklingen av Lierstranda vil danne grunnlag for utvikling av et viktig kollektivknutepunkt for reiser videre mot
Asker, Bærum og Oslo og Røyken og Hurum. En kraftig byutvikling på Lierstranda vil kunne danne grunnlag for
en ny togstasjon.
Areal- og transportplanen påpeker at det kan ta tid før utvikling av Lierstranda kan finne sted. Denne vil derfor
kunne komme på lang sikt. Frem til utvikling av Lierstranda kan finne sted, må Lier kommunes utbyggingsbehov
måtte dekkes av andre utbyggingsområder (se avsnitt 5.1.7 nedenfor).
5.1.6
VESTFOSSEN
Vestfossen er et tettsted i Øvre Eiker, med egen togstasjon. Togstasjonen er opprustet med funksjonelle
løsninger for tog, buss og parkering i felles anlegg. Vestfossen har i dag lav tetthet, men er definert som lokalt
utviklingsområde i Areal- og transportplan for Buskerudbyen. Det betyr at det skal legges til rette for boligvekst
og sentrumsutvikling i form av lokal service og arbeidsplassutvikling.
Vestfossen er ikke definert som et regionalt knutepunkt. Omstigning mellom lokalbuss og tog er mulig. Økt
vekst i Vestfossen vil styrke grunnlaget for togstasjonene og lokalt busstilbud mot Hokksund.
5.1.7
LIERBYEN
Lierbyen er kommunesenter i Lier. Det tar lang tid å utvikle Lierstranda (se avsnitt 5.1.5 ovenfor) og Areal- og
transportplanen angir at Lierbyen bør være vekstområde for handel og service i Lier fram til utvikling av
Lierstranda kan finne sted. Lierbyens rolle som knutepunkt vil kunne endres dersom det kommer en
omfattende utvikling av Lierstranda.
Lierbyen er et viktig lokalt knutepunkt med gode forbindelser med buss mot resten av kommunen, Drammen
og Oslo. Buss har en viktig rolle i Lier kommune og Lierbyen spesielt, på grunn av beliggenheten øst for
Drammen. Mange velger derfor å reise med buss fra Lier mot Akershus og Oslo, i stedet for å reise inn til
Drammen for å ta tog derfra.
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5.2

Regional grunnstruktur

5.2.1
BEHOV FOR EFFEKTIV REGIONAL GRUNNSTRUKTUR
Mens høy frekvens er viktigst på kortere reiser, vektlegges høy hastighet og god komfort på lengre reiser.
Effektive regionale reisemuligheter gir reduserte avstandskostnader internt i Buskerudbyen og til områder
utenfor regionen. Utenfor Buskerudbyen er spesielt Asker, Bærum og Oslo er viktige målpunkt. Effektive
forbindelser kan gi Buskerudbyen attraktivitet som boområde og arbeidsmarked. Det er derfor viktig å
rendyrke en effektiv regional grunnstamme i Buskerudbyens kollektivsystem.
Mellom Drammen og Oslo tar toget en halv time, mens strekningen Kongsberg-Drammen tar 40 minutter. Det
betyr at hele Buskerudbyen ligger innenfor en rekkevidde av noe over en time fra Oslo. I tillegg til tog gir
TIMEkspressen linje 1 et effektivt tilbud på samme strekning (men dekker ikke alle de samme stasjonene).
TIMEkspressen har omtrent lik kjøretid som toget mellom Kongsberg og Drammen, men bruker ca. ti minutter
lengre tid til Oslo. I tillegg kommer forsinkelser som til tider kan være betydelige.
TIMEkspressen linje 10 dekker områdene mellom Hokksund og Drammen, men kjører på nordsiden av
Drammenselva og betjener ikke jernbanestasjonene. Andre regionale linjer har hyppigere stoppmønster, og gir
derfor ikke den samme effektiviteten.

Figur 5.5 Skissemessig illustrasjon av den regionale grunnstrukturen i Buskerudbyen. Den regionale strukturen skal gi
effektive forbindelser over lengre distanser i regionen og til og fra områder utenfor Buskerudbyen. I dag dannes denne
strukturen av tog (primært linje L12) og ekspressbuss (primært TIMEkspressen linje 1 og 10).
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5.2.2
ROLLEDELING OG FREKVENS FOR BUSS OG TOG
For å gi fleksibilitet og nettverkseffekter sammen med lokalt kollektivtilbud er det nødvendig med en viss
frekvens også på det regionale tilbudet. I dag har toget en avgang i timen, med en ekstra avgang i morgenrush
mot Oslo, og i ettermiddagsrush mot Kongsberg. TIMEkspressen kjører parallelt med toget og gir dermed ingen
ekstra frekvens (se Figur 5.6). TIMEkspressen har en avgang i timen hele dagen, med to avganger i rush. Det er
imidlertid varslet mulig kutt i dette rushtilbudet (www.bfk.no).

L12 Hokksund stasjon
Time 1 Hokksund Langebru

Time 1 Mjøndalen E134
L12 Mjøndalen stasjon

Hokksund
Mjøndalen

Drammen

L12 Drammen stasjon

Kongsberg

Time 1 Kongsberg knutepunkt
L12 Kongsberg stasjon

Time 1 Drammen torget vest

Figur 5.6 Illustrasjonen viser hvordan
Toget linje L12 og TIMEkspressen linje 1
kjører tilnærmet parallelt mellom
Kongsberg og Drammen i dag. Toget
starter 35 min og ekspressbussen 37 min
over hel time fra Kongsberg. Toget
ankommer Drammen 17 min over hel, og
bussen ankommer 5 min senere.

Med uforstyrret fremkommelighet, raskere reisetid, større enheter og skinneffekt (Statens vegvesen 2007) gir
toget i Buskerudbyen et tilbud med høy kvalitet og attraktivitet. Ideelt sett burde derfor det regionale
grunntilbudet vært gitt av tog utelukkende. Begrensninger i sporkapasitet kan imidlertid vanskeliggjøre et økt
12
togtilbud . I de påfølgende delkapitlene vil vi se på behov og mulighet for økt kapasitet og frekvens på tog og
ekspressbuss.
5.2.3
TOGTILBUDET I BUSKERUDBYEN
Formålet med dette delkapitlet om togtilbudet er å gjøre en beregning av om og når behovet for økt togtilbud
mellom Kongsberg og Drammen må være på plass for å kunne dekke estimert befolkningsvekst og økt
transport.
I Areal- og transportplanen er det lagt til grunn to tog i timen mellom Drammen og Hokksund. Toget er tenkt
som grunnstammen i kollektivtilbudet innad i Buskerudbyområdet og til fra Osloområdet. Målet om minimum
to tog i timen først på strekningen mellom Hokksund og Drammen og deretter på hele strekningen til
Kongsberg er ikke utelukkende basert vurderinger av fremtidig reiseetterspørsel. Det ses på som et
strukturerende og drivende element for å lykkes med den planlagte areal- og knutepunktutviklingen.
I Buskerudbyen er det to jernbanestrekninger. Strekningen Kongsberg- Drammen er en del av Sørlandsbanen,
og strekningen Drammen- Lier en del av Drammensbanen. Strekningen mellom Drammen og Kongsberg er
enkeltsporet, og har relativt få og korte kryssingsspor. Dette gjør at linjekapasiteten på strekningen er
anstrengt. Dette legger begrensninger på dagens togtilbud, og det må gjøres nye investeringer i linjenettet
dersom en skal øke frekvensen for lokaltog på strekningen.

12

Det vises til utredning fra Rambøll av 4. mars 2013: Tiltak for økt togtilbud i Drammen – Mjøndalen – Hokksund – Kongsberg. Underlag
for jernbanetiltak i Buskerudbypakke 2.
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Togtilbudet er en del av den regionale stammen i transportsystemet i Buskerudbyen.
I dette kapitlet vurderer vi først hvilke relasjoner vi mener toget vil være et relevant transportmiddel på med
tanke på forholdet mellom tilbringertid og ombordtid. Videre går vi inn på passasjerkapasiteten på toget med
dagens frekvens. Med passasjerkapasiteten menes antall passasjerer togtilbudet kan transportere. Til slutt
vurderer vi hvordan passasjerkapasiteten er i forhold til estimert befolkningsvekst i Buskerudbyen, og om det
fra et markedshensyn er behov for flere avganger per time mellom Drammen og Kongsberg.
Relevante reiserelasjoner med tog
Som nevnt ovenfor er vår vurdering at det må være en fornuftig arbeidsdeling mellom togtilbudet og
busstilbudet i Buskerudbyen. Tilbringertid til og fra togstasjonen vil utgjøre en prosentvis større andel av den
totale reisetiden når ombordtiden er kort. I Figur 5.7 er sammenhengen mellom hvor lang tilbringertid de
reisende kan godta som funksjon av ombordtid illustrert.

Figur 5.7 Sammenhengen mellom hvor
lang tilbringertid de reisende kan
godta som funksjon av ombordtid.

Hypotesen er at på de korte reiserelasjonene på strekningen mellom Kongsberg og Drammen vil tilbringertiden
være for stor i forhold til ombordtiden til at tog vil være et preferert transportmiddel i forhold til bussen.
I tabellen nedenfor er ombordtid (fra rutetabell) og frekvenser per time (gjennomsnitt) med toget gjennom
Buskerudbyen og mot Asker, Bærum og Oslo vist.
Tabell 5.1 Ombordtid (*pluss byttetid) og frekvenser per time for tog gjennom Buskerudbyen mot Asker, Bærum og Oslo.
Kilde: NSB og Analyse & Strategi.
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Fra/Til
Lier

Lier
-

Drammen
6 min
2 avg

Drammen

-

Gulskogen
9 min*
1 avg
3 min
1 (2) avg

Gulskogen

-

Mjøndalen
15 min*
1 avg
9 min
1 avg
6 min
1 avg

Mjøndalen

-

Hokksund

Hokksund
22 min*
1 avg
16 min
1 avg
13 min
1 avg
7 min
1 avg
-

Vestfossen

Vestfossen
31 min*
1 avg
25 min
1 avg
22 min
1 avg
16 min
1 avg
9 min
1 avg
-

Kongsberg

Kongsberg
50 min*
1 avg
44 min
1 avg
41 min
1 avg
35 min
1 avg
28 min
1 avg
19 min
1 avg
-

Asker, Sandvika
og Oslo
20 – 26 – 30 min
2 avg
13 – 19– 34 min
6 avg
18 – 24 – 34 min
1 (2) avg
24 – 30 – 45 min
1 avg
29 – 35 – 50 min
1 avg
35 – 41 – 56 min
1 avg
55 – 61 – 76 min
1 avg

Reisetidene med toget mellom de ulike stedene innad i Buskerudbyen er relativt korte, og tilbringertiden må
være kort for at toget skal fremstå som et godt transportalternativ på disse strekningene. I tillegg er det slik i
dag at mange av strekningene har en frekvens på 1 avgang per time i gjennomsnitt. Dersom en bygger ut en
bedre busskapasitet med en langt bedre frekvens vil det sannsynligvis føre til at bussen fremstår som et mer
attraktivt transportmiddel enn toget på korte reiser. I tillegg vil bussen antageligvis ha bedre flatedekning enn
toget som også fører til at det er mer attraktivt å reise med buss fremfor tog. Et bedret busstilbud vil dog bare
være funksjonelt på kortere reiserelasjoner med unntak av ekspressbusslinjer som går nesten samme trasé
toget. Toget bør på sin side ta rollen som transportmiddel på de lengre reisene internt i Buskerudbyen og mot
Asker, Bærum og Oslo.
For interregionale reiser vil toget fremdeles være et viktig transportmiddel. De fleste stedene øst i
Buskerudbyen ligger innenfor pendleavstand med toget til de store arbeidsmarkedene i Asker, Bærum og ikke
minst Oslo. Med pendleavstand menes her samlet reisetid på rundt en time. Det er imidlertid ikke hensyntatt
en tilbringertid til stasjonen fra pendlernes bosted til togstasjonen.
Vår vurdering basert på reisetider med toget er at toget i Buskerudbyen egner seg best til å håndtere reisende
på de lengre relasjonene innad i Buskerudbyen (som f.eks. Kongsberg – Drammen og Vestfossen – Drammen)
og interregionale reiser fra og til Asker, Bærum og Oslo.
Passasjerkapasitet
Som vi beskrev innledningsvis har vi gjort en beregning av hvor mange passasjerer toget potensielt kan
transportere i dagens situasjon og i en situasjon hvor det er halvtimesfrekvens mellom Drammen og Kongsberg.
Vi har her valgt å kun fokusere på lokaltogene som går på strekningen. Det kjører også regiontog med
muligheter til påstigning på strekning, men vi velger å holde disse utenfor vår analyse (R10 Skien - Oslo S Lillehammer). Kapasitet per togavgang er gitt i Tabell 5.8
Tabell 5.2 Antall plasser per togavgang. Kilde: NSB
Kapasitet
Enkle togsett (lokaltog)

295 Sitteplasser

Doble togsett (lokaltog)

590 Sitteplasser

Basert på togfrekvensen og antallet sitte- og ståplasser på toget kan vi sette opp den potensielle kapasiteten
toget har til å frakte personer langs linjen fra Kongsberg til Drammen. Her har vi valgt å kun se på kapasiteten
med sitteplass.
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Tabell 5.3 Kapasitet retning øst, Kongsberg-Drammen-Oslo. Kilde: Analyse & Strategi og NSB

Stasjon
Lier

Antall avganger i tidsperioden
Rush
Time
(07.00Døgn
09.00)
2
4
38

Enkelt togsett

Dobbelt togsett

Kapasitet
(time)

Kapasitet
(rush)

Kapasitet
(døgn)

Kapasitet
(time)

Kapasitet
(rush)

Kapasitet
(døgn)

590

1 180

11 210

1 180

2 360

22 420

Drammen

6

9

62

1 770

2 655

18 290

3 540

5 310

36 580

Gulskogen

1

4

22

295

1 180

6 490

590

2 360

12 980

Mjøndalen

1

3

21

295

885

6 195

590

1 770

12 390

Hokksund

1

3

21

295

885

6 195

590

1 770

12 390

Vestfossen

1

3

21

295

885

6 195

590

1 770

12 390

Kongsberg

1

2

21

295

590

6 195

590

1 180

12 390

I tabellen vises antall avganger i retning mot Oslo fra Kongsberg. Antall avganger vises i tre alternativer: time,
rush og døgn. Timetallene viser hvor mange tog som går fra stasjonene i løpet av en gjennomsnittlig time i
døgnet, rushavgangene er alle avganger fra stasjonen i tidsperioden mellom 0700 og 0900. Døgntallene er alle
avganger fra stasjonen i løpet av et driftsdøgn. Passasjerkapasiteten er beregnet fra hver enkelt stasjon for
både enkle og doble togsett.
Markedsgrunnlag
Når vi ser på markedsgrunnlaget for togtilbudet mellom Kongsberg og Drammen benytter vi de samme
befolkningsframskrivingene som ble benyttet tidligere i rapporten. I disse framskrivingene tas målsettingene
for fortetting av boliger og arbeidsplasser i prioriterte utviklingsområder til grunn. Togtilbudet har i motsetning
til busstilbudet har færre stoppesteder og vi har derfor valgt å holde oss til befolkningsframskrivinger på
kommunenivå for enkelhets skyld.
Ofte vil antallet reisende i rushtidsperioden være dimensjonerende for hva slags togtilbud som er nødvendig. Vi
har derfor valgt å justere befolkningsframskrivingene med en faktor for andel personer som er sysselsatt i
kommunene i Buskerudbyen. Vi antar at de sysselsatte personene har en høyere tilbøyelighet til å reise i
rushtiden. Vi har benyttet sysselsettingsandeler beregnet basert på SSBs sysselsettingsstatistikk.
Tabell 5.4 Sysselsettingsstatistikk. Kilde: SSB.
Kommune

Sysselsettingsandel

Drammen

49,1 %

Kongsberg

52,8 %

Øvre Eiker

49,9 %

Nedre Eiker

50,2 %

Lier

50,5 %

Videre antar vi at sysselsettingsandelen i dag holder seg konstant i årene frem mot 2030, og basert på
sysselsettingsandelene og befolkningsframskrivingene for kommunene i Buskerudbyen får vi følgende utvikling
i antall sysselsatte i årene fremover.
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Figur 5.8 Utvikling i antall sysselsatte i kommunene i Buskerudbyen Kilde: Analyse & Strategi og SSB.

Vurdering av markedsgrunnlag og kapasitet
I dette avsnittet ser vi nærmere på sammenhengen mellom markedsgrunnlaget og kapasiteten på det
eksisterende togtilbudet mellom Kongsberg og Drammen. Vi nevnte i forrige avsnitt at vi i denne betraktningen
legger vekt på rushtidstrafikken siden denne ofte vil være dimensjonerende for tilbudet. Vi fokuserer videre på
antallet potensielt reisende i retning fra Kongsberg mot Drammen og videre inn mot Asker, Bærum og Oslo
siden pendlestrømmene i denne retningen er størst og vil være av størst relevans i forhold til dimensjonen på
togtilbudet i Buskerudbyen.
Antallet sysselsatte vist i forrige avsnitt utgjør derfor i denne stiliserte fremstillingen markedsgrunnlaget for
antallet reiser i rushtiden (morgenrush) mellom områder i Buskerudbyen, samt mot Asker, Bærum og Oslo. For
å danne oss et basisalternativ for hvordan reisestrømmene er gjennom Buskerudbyen og inn mot Oslo har vi
lagt til grunn dagens pendlemønster (pendlestatistikk fra SSB). Videre har vi antatt at pendling kan benyttes
som en indikator på antall reisende og at arbeidsreiser utgjør omtrent en fjerdedel av alle reiser. Vi har derfor
skalert opp antallet pendlere med en faktor på fire for å få et anslag på totalt antall reisende. I tabellen
nedenfor er den totale reisemengden vist.
Tabell 5.5 Anslag på totalt antall reisende i de ulike kommunene. Kilde: SSB.
Bosted/Arbeidssted

Drammen

Kongsberg

Øvre Eiker

Nedre Eiker

Lier

Oslo, Bærum og Asker

Drammen

-

2256

2088

4076

11264

26800

Kongsberg

1892

-

776

344

336

2344

Øvre Eiker

6268

3792

-

3708

1440

2820

Nedre Eiker

14924

1664

3100

-

3036

5984

Lier

9588

372

312

712

-

16580

Oslo, Bærum og Asker

9404

1528

492

692

5132

-

For å kunne si noe om pendlestrømmene i fremtiden har vi valgt å legge på veksten i antall sysselsatte som er
vist i avsnittet om markedsgrunnlaget. Dette innebærer at det for eksempel er 2088 reiser utført av personer
som er bosatt i Drammen i dag og som pendler til Øvre Eiker. I årene fremover vokser antallet sysselsatte i
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Drammen (med samme faktor som befolkningsveksten). Denne beregningen er gjort for alle pendlerelasjonene
i tabellen ovenfor.
Det neste grepet vi gjør er at vi summerer reisestrømmene langs togtraséen fra Kongsberg videre mot Øvre
Eiker og mot Drammen og til slutt mot Asker, Bærum og Drammen. For eksempel er det i dag potensielt 1483
personer som skal reise fra Kongsberg og videre langs traséen. Dette er summen av antallet pendlere fra
Kongsberg til Øvre eiker, Nedre Eiker, Drammen og videre inn mot Lier og Asker, Bærum og Oslo. Noen av de
som pendler fra Kongsberg skal bare til Øvre Eiker og disse trekkes derfor fra antallet potensielt antall reisende
når vi ser på antallet potensielt reisende med toget i Øvre Eiker. På den annen side er det personer som
pendler fra Øvre Eiker til Nedre Eiker, Drammen og videre inn mot Oslo. Disse pendlerne blir da lagt til antallet
potensielt reisende med toget. Denne fremgangsmåten gjentas for alle kommunene ned til Drammen, og for
alle årene fra 2013 frem til 2030.
I antallet potensielt reisende (pendlere) langs togtraséen har vi til nå ikke tatt hensyn til markedsandelen til
toget, samt hvilken andel av de potensielt reisende som reiser i rushtiden. Når det gjelder markedsandelen til
toget ligger den i dag samlet sett for Buskerudbyen på 2 prosent 13. I følge målsettingen til areal- og
transportplanen til Buskerudbyen skal den samlede kollektivandelen, altså buss og tog, ligge på 14 prosent av
alle reiser i 2030. Vi har valgt å legge til grunn en markedsandel på 10 prosent fra 2013 og videre ut i perioden.
Dette må sies å være en svært fordelaktig forutsetning for toget. Videre antar vi at 30 prosent av reisene skjer i
rushtiden mellom 0700 og 0900. Vi har innhentet tilsvarende tall for togtrafikken i Osloregionen fra NSB. På en
hverdag passerer ca. 30 % prosent av alle togreisende mellom kl. 0600 og kl. 0900 gjennom bomringen inn til
Oslo.
I Figur 5.9 og Figur 5.10 vises antallet reisende med toget i retning fra Kongsberg mot Drammen (og Oslo) og
kapasitetsgrensene fra de ulike stasjonene. Vi har valgt å se på to tilfeller. Et hvor det bare kjøres enkle togsett
med dagens frekvens på strekningen og et tilfelle hvor det kjøres doble togsett med dagens frekvens. Den
reelle kapasiteten i Buskerudbyen ligger nok et sted mellom disse to tilfellene, da det kjøres enkle og doble
togsett på strekningen i løpet av et driftsdøgn.
I Figur 5.9 kan vi se at dersom det kjøres kun enkle togsett på strekningen mellom Kongsberg og Drammen vil
det i årene 2021-2022 kunne bli kapasitetsproblemer fra Mjøndalen og videre inn mot Drammen. I dette
tilfellet vil toget være fullt i Mjøndalen og vil måtte kjøre fra potensielle reisende her. I tilfellet hvor strekningen
mellom Kongsberg og Drammen trafikkeres med doble togsett vil man ikke nå kapasitetsgrensen på
strekningen før etter 2030.
Konklusjoner angående togkapasitet
I tilfellet hvor det kun kjøres enkle togsett vil det være kapasitetsproblemer fra Mjøndalen i dag. Med doble
togsett vil kapasiteten være tilstrekkelig frem mot 2030. Det vil imidlertid være slik at en dobling av frekvensen
på toget vil gi betydelig kvalitetsforbedring på tilbudet. I vår modell har vi regnet bare med
sitteplasskapasiteten på toget, og ikke vurdert tilfeller hvor også ståplasskapasitet benyttes. Dette er selvsagt
en forenkling, men sitteplass er et viktig kvalitetselement for de reisende med toget. Det er også viktig å
presisere at vår i vår fremstilling fordeler trafikken seg jevnt ut over avgangene, mens det i virkeligheten kan
være slik at en får opphopninger av antall reisende slik at noen togavganger vil oppfattes som mer fulle enn
andre. Nedenfor er våre hovedkonklusjoner og begrensninger vist:


13

Passasjerkapasiteten med dagens frekvens er anstrengt fra Mjøndalen og inn mot Drammen og Oslo
dersom det kjøres med enkle togsett. For å løse dette er det to muligheter. Enten doble kapasiteten på
TØI- rapport 1215/2012:Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 s.60 (Hovedtransportmiddel per reise for daglige reiser)
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hver avgang eller doble frekvensen. Vår vurdering er at en økning i frekvensen vil gi best effekt når det
gjelder å øke markedsandelen for toget i Buskerudbyen.
Beregningene våre gjelder kun rushtiden. Det kan derfor vurderes om en eventuell frekvensøkning kun skal
gjelde i rushtiden.
I beregningene legges det til grunn at markedsandelen til toget satt til 10 prosent flatt. Dette er muligens
noe optimistisk.
Det er ikke hensyntatt at en bedring av busstilbudet langs aksen Drammen – Mjøndalen – Hokksund vil
føre til at toget konkurrerer med et mye mer høyfrekvent busstilbud som trolig vil føre til at beregnet
antall reisende med toget er noe overvurdert.
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Figur 5.9 Antall reisende og kapasitet for enkelt togsett. Kilde: Analyse & Strategi.

Marked/ kapasitet (dobbelt togsett)
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Figur 5.10 Antall reisende og kapasitet for dobbelt togsett. Kilde: Analyse & Strategi.
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5.2.4
UTVIKLING AV REGIONALT BUSSTILBUD MED HØYERE FREKVENS
Vurderinger i forrige avsnitt viser at det på sikt kan være grunnlag for økt frekvens på tog. Toget gir et tilbud
med høy kvalitet og attraktivitet. Kostnaden ved etablering av tilbud er imidlertid stor, og en tilbudsøkning kan
vanskeliggjøres av begrenset sporkapasitet.
I påvente av flere togavganger, kan god frekvens på den regionale grunnstammen likevel oppnås ved å utvikle
et ekspressbusstilbud i taktet samspill med toget (se Figur 5.11). Til sammen vil dette gi høy frekvens, og
tilbudet kan utvikles over tid etter hvert som kundegrunnlaget øker.

Buss

Buss

Buss
Buss

Avganger fra Kongsberg

Avganger fra Kongsberg

30 min frekvens

20 min frekvens

Buss

Avganger fra Kongsberg
15 min frekvens

Buss
Tog

Tog

Tog

Figur 5.11 Dersom ekspressbusstilbud mellom Kongsberg og Drammen taktes med eksisterende togtilbud, vil dette gi et
regionalt grunntilbud med høyere frekvens.

Med dagens ressursinnsats, er det vært mulig å kjøre 30 min frekvens, bare ved å endre avgangstidene for
TIMEkspressen linje 1. På kort sikt bør det være et mål å etablere 20 min frekvens. Dette vil gi like høy frekvens
som flytoget mellom Gardermoen og Drammen, som igjen kan bidra til å nå nye kundegrupper. På lengre sikt
bør det være et mål å etablere 15 min frekvens eller høyere da dette gir god fleksibilitet og økt nettverkseffekt
sammen med lokale tilbud.
5.2.5
OPERATØRER
I dag er det NSB og Nettbuss som drifter det regionale grunntilbudet. Ekspressbusstilbudet med produktnavnet
TIMEkspressen kjøres av Nettbuss som driver kommersielt og derfor ikke nødvendigvis kan tilpasse rutetidene
og gi økt frekvens. Tvert imot har Nettbuss varslet at de ønsker å kutte i dagens tilbud (se Figur 5.12). Det må
derfor vurderes om det er mulighet for et samarbeid med Nettbuss om å etablere et taktet regionalt
grunntilbud. Et slikt samarbeid har flere utfordringer, knyttet til tilskuddsordninger og billettsystem. Derfor kan
Brakar som et alternativ vurdere å etablere dette tilbudet selv.
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Figur 5.12 TIMEkspressen har varslet
at de vil kutte i dagens ved at
halvtimes avganger NotoddenKongsberg-Oslo går ut (skjermbilde
fra www.bfk.no).

5.2.6
GEOGRAFISK TILPASNING OG DIFFERENSIERING AV REGIONALT TILBUD
Et regionalt grunntilbud gitt av kun tog ville gitt et tilbud som er svært enkelt å kommunisere til kundene, med
lik trasé og samme stoppmønster. Når tilbudet deles mellom tog og ekspressbuss, gir det noen utfordringer:



Ekspressbussen stopper i dag ikke i umiddelbar nærhet til togstasjonene i Hokksund, Mjøndalen og
Drammen. Darbu, Vestfossen og Gulskogen betjenes heller ikke.
Ekspressbussen bruker kortere tid enn toget mellom Kongsberg og Hokksund, men lengre tid mellom
Hokksund og Drammen. Totalt bruker ekspressbussen 2 minutter lengre tid enn toget mellom Kongsberg
og Drammen.

Gjennom knutepunktutvikling og tilpasninger av busstilbudet vil det være mulig å løse noen av disse
utfordringene. Følgende tiltak bør vurderes:




Det bør legges til rette for ekspressbussbetjening av Mjøndalen togstasjon som vist i kapittel 5.1.3.
Det bør vurderes om ekspressbussen skal betjene Hokksund togstasjon eller ikke. Ulike alternativer er vist i
kapittel 5.1.4. Betjening av togstasjonen medfører økt kjøretid.
Det bør vurderes om ekspressbussen kan kjøre Fv35 på mellom Mjøndalen og Drammen for å betjene
Drammen busstasjon som ligger nært Drammen togstasjon. Dette krever imidlertid god fremkommelighet
på Fv 35. Etter en eventuell etablering av innfartsvei vest i Drammen, kan det vurderes om ekspressbussen
kan kjøre E134 mellom Mjøndalen og Drammen.

Selv om det gjennomføres tiltak for knutepunktutvikling og tilpasning av busstilbudet, vil det være en viss
differensiering mellom buss og tog på den regionale grunnstammen. F.eks. dersom det ikke legges opp til
ekspressbussbetjening av Hokksund togstasjon vil denne stasjonen ikke få samme frekvens som Kongsberg,
Mjøndalen og Drammen.
I noen tilfeller kan ulik betjening av ulike steder forsvares med begrunnelse i markedsgrunnlag. Basert på
vurderingene i kapittel 5.1.4 vil ekspressbussbetjening av Hokksund stasjon ikke anbefales på kort sikt. Ved å
betjene Langebru (langs E134) som i dag vil bussen spare flere minutter i forhold til å kjøre inn til togstasjonen.
Dersom det gjøres tiltak for bedre tilgjengelighet til Hokksund stasjon (jf. alternativ C i kapittel 5.1.4) vil
forutsetningene for dette resonnementet kunne endres på sikt.
Å gi et effektivt busstilbud til Mjøndalen og Drammen, til fordel for Hokksund underbygges av en vurdering av
total reisetid på reiser til Oslo. En gjennomgang av reisetider for ulike reisealternativer mellom Kongsberg og
Oslo viser at overgang mellom ekspressbuss og tog i Mjøndalen gir klart bedre reisetid (72 minutter) enn

Kollektivtrafikken i Buskerudbypakke 2

Side 79

overgang i Hokksund (78 minutter). Merk at byttetid ikke er tatt med i denne vurderingen. Overgang i
Drammen gir 75 minutter reisetid. Her er det imidlertid mange flere togavganger til Oslo, noe som gir bedre
muligheter for god korrespondanse og lav byttetid. Det vil derfor fortsatt være hensiktsmessig å bygge opp
rundt Drammen som det primære knutepunktet for bytte til reiser mot Akershus og Oslo.
Tabell 5.6 Eksempel på reisetider med ulike transportmidler og kombinasjoner mellom Kongsberg og Oslo.
Alternativ
Kongsberg – Oslo med ekspressbuss Kongsberg- Hokksund tog videre
(2 alternative traseer (forbi Haug kirke og ordinær vei)
Kongsberg – Oslo med ekspressbuss Kongsberg- Mjøndalen tog videre
Kongsberg – Oslo med ekspressbuss Kongsberg- Drammen tog videre
Kongsberg – Oslo med tog hele veien (referansealternativ)
Reisetid Kongsberg – Oslo med Timekspressen Kongsberg- Oslo
(referansealternativ)

Reisetid
Alt. Haug kirke: 26+50=76 min
Alt. ordinær veg: 28+50=78 min
27+45=72 min
41+34=75 min
76 min
85 min

Med to tog i timen fra Hokksund kan det etter vår oppfatning forsvares at bussen ikke tar omveien om
Hokksund stasjon, dermed prioriteres de reisende til og fra Kongsberg som fortsatt kun har to tog i timen.
Mjøndalen stasjon er lett tilgjengelig fra E134 og vil fremstå som et godt byttepunkt mellom buss og tog gitt at
rutetidene er koordinert. Imidlertid vil det med to tog i timen fra Mjøndalen stasjon alltid være en usikkerhet i
forhold til forsinkelser for bussen eller toget. Drammen stasjon fremstår dermed som et godt alternativ med
sine mange avganger på tross av at reisetiden øker med 3 minutter. En annen viktig årsak til at ekspressbussen
skal hele veien til Drammen er at dette også er et viktig målpunkt for de reisende fra Kongsberg.
5.2.7
EGET EKSPRESSBUSSTILBUD KONGSBERG-DRAMMEN
Kongsberg teknologipark består av selskaper som opererer globalt. Teknologiparken opplyser på sine
hjemmesider at de har 50 000 besøkende i løpet av året. Det har vært ønskelig å vurdere grunnlaget for et eget
busstilbud som kan gi effektiv forbindelse mellom Teknologiparken og Drammen stasjon (med korrespondanse
til blant annet flytog).
Hvis vi antar at Teknologiparkens 50 000 årlig besøkende fordeles over 200 dager gir dette 250 reisende og 500
reiser per besøksdag. Antall arbeidsreiser til og fra Kongsberg per dag er beregnet til ca. 5000 (se tabell 5.7
under). Med en kollektivandel på 7 % for Kongsberg sentrum gir dette 350 kollektivreiser til og fra Kongsberg
per dag. Vi kan anta at kollektivandelen på eksterne reiser er noe høyere. Dette viser da at antall besøkende til
Teknologiparken utgjør i størrelsesorden en like stor andel som antall kollektivreisende til og fra arbeid i
Kongsberg.
Tabell 5.7 Antall reisende til og fra Kongsberg i dagens situasjon,
basert på tall fra kapittel 2.5.
Reiser mellom kommunene
Drammen
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Lier
Eksterne
Sum

Til og fra Kongsberg
1037
1142
502
177
2144
5002

En effektiv regional kollektivstamme i Buskerudbyen skal bidra til et enkelt, stabilt og robust kollektivsystem.
Dette innebærer at det bør være færrest mulig spesialtilpasninger, som igjen gir et komplisert nettverk som er
vanskelig å bruke. For å bygge opp under den regionale kollektivstammen, bør et tilbud mellom
Teknologiparken og Drammen utvikles slik at det kan inngå som en del av det helhetlige kollektivtilbudet.
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Markedsgrunnlaget som representeres av de besøkende til Kongsberg teknologipark vil da bidra til å øke
grunnlaget for et bedre tilbud på den regionale grunnstammen generelt.
Beregningen ovenfor viser at det er potensielt ca. 500 besøksreiser per dag til/fra Teknologiparken. Dette gir i
seg selv ikke grunnlag for et høyfrekvent busstilbud. Dersom det vanlige kollektivtilbudet i stedet utvikles med
vekt på god fremkommelighet, effektiv knutepunktbetjening og rask reisetid mellom Drammen og Kongsberg,
vil dette kunne gi grunnlag for et samlet sett godt tilbud på den regionale grunnstammen.

5.3

Lokal grunnstruktur

5.3.1
GEOGRAFISK STRUKTUR
I hvert av sentrumsområdene i Buskerudbyen bør det utvikles et godt lokalt kollektivtilbud rundt
knutepunktene. I utgangspunktet dannes nettverket rundt hvert knutepunkt. I nedre del av Buskerudbyen vil
imidlertid flere av nettverkene gå over i hverandre:





Mjøndalen og Drammen har noe sammenhengende bebyggelsesstruktur langs nordsiden av
Drammenselva. Som vist i kapittel 2.5 er det viktige reiserelasjoner mellom Nedre Eiker og flere soner i
Drammen. Det gir grunnlag for et sammenhengende lokalt kollektivnettverk mellom Drammen og Nedre
Eiker.
Mjøndalen og Hokksund har noe sammenhengende bebyggelsesstruktur langs sørsiden av Drammenselva.
Dette gir grunnlag for en sammenbinding av det lokale kollektivtilbudet i Hokksund og Mjøndalen.
Lier har spredt bebyggelse med viktige reiserelasjoner til Drammen. Det lokale nettverket i Lier bør derfor i
stor grad bindes sammen med Drammen.

Figur 5.13 Skissemessig illustrasjon av lokal grunnstruktur i Buskerudbyen.
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5.3.2
FREKVENS
Den lokale grunnstrukturen skal utvikles med utgangspunkt i kriteriene som vist i kapittel 4.2.2. Det er samtidig
et sentralt mål å utvikle lokale nettverk med så høy frekvens som mulig i tilknytning til de ulike
sentrumsområdene. Ideelt sett bør tilbudet ha så høy frekvens at det oppnås nettverkseffekt, det vil si at de
reisende ikke trenger å benytte tidtabell for å sjekke korrespondanser ved bytte underveis.
Figur 5.14 viser sammenhengen mellom frekvens og reisetid. God nettverkseffekt oppnås når frekvensen
overstiger 6 avganger per time. En økning ut over 12 avganger i timen vil ikke redusere den forventede
ventetiden vesentlig, og det er fare for klumping av busser, spesielt der fremkommeligheten er lav.

Figur 5.14 Sammenhengen mellom frekvens og ventetid. Ventetiden avtar raskt ved ekstra avganger når frekvensen i
utgangspunktet er lav. Over en viss frekvens vil ikke ventetiden reduseres vesentlig med nye avganger (Ruter 2012).

I spredtbygde strøk er det sjeldent markedsgrunnlag for 10 min frekvens eller høyere, noe som gjelder store
deler av Buskerudbyen. Flere kilder angir timesfrekvens som nedre grense for et vanlige, rutegående tilbud
(Ruter 2012, TØI 2007). Dette bør derfor legges til grunn i Buskerudbyen. Samtidig viser Figur 5.14 at
ventetiden avtar raskt ved ekstra avganger når frekvensen i utgangspunktet er lav. Det er derfor mye å hente
på å øke til 30 min, 20 min eller 15 min frekvens der det er mulig.
For det lokale grunntilbudet i Buskerudbyen gir dette prinsipp for frekvens som vist i Tabell 5.8. Det bør
tilstrebes å gi så lik frekvens som mulig gjennom hele dagen. For å oppnå god nok ressurseffektivitet kan det
imidlertid være nødvendig med tilpasninger i form av redusert tilbud på kvelden og økt innsats i rush for
enkelte områder. På flere strekninger vil frekvensen totalt bli høyere ved at flere linjer kjører sammen på
fellesstrekninger.
Tabell 5.8 Prinsipp for frekvens i Buskerudbyen.
Områdetype
Større by
Sentrumsområder
Omland

Prinsipp for frekvens
Kort sikt: 10 min frekvens på alle de viktigste linjene
Lang sikt: < 10 min i rush der kapasitetsbehovet gir grunnlag for det
Kort sikt: 30 min frekvens på alle linjer
Lang sikt: 15 min frekvens i rush
Kort sikt: 60 min frekvens som minimum for alle linjer
Lang sikt: 30 min frekvens som minimum for alle linjer
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Områder
Drammen
Alle sentrumsområder i og rundt
byene og tettstedene.
Spredtbygde områder i resten av
Buskerudbyen.
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5.4

Samlet konsept for kollektivsystemet 2030

Med utgangspunkt i knutepunkter, lokal- og regional grunnstruktur bygges et helhetlig konsept for
kollektivsystemet i Buskerudbyen. Konseptet bygger på en robust struktur som gir stabilitet over tid og kan
utvikles gjennom kvalitetsforbedringer og økt frekvens over tid.
Konseptet er vist i figuren på neste side. Figuren viser strukturene, i tillegg til et sett med egenskaper som
beskriver kvalitetsaspekter ved ulike områdetyper.
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Figur 5.15 Samlet konsept for kollektivsystemet i Buskerudbyen.
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5.5

Kapasitetsbehov

5.5.1
GRUNNLAG FOR VURDERING AV KAPASITETSBEHOV PÅ BUSSTILBUDET
Buskerudbyen skal vokse, og flere innbyggere betyr flere reiser. Samtidig har Buskerudbyen satt mål om økt
kollektivandel, som vil gi en betydelig økning i antall kollektivreiser. Areal- og transportplan for Buskerudbyen
angir følgende mål for utvikling av reisemiddelfordelingen frem mot 2023:





Andel syklende skal dobles.
Andel kollektivreisende (buss og tog) skal dobles.
Andel gående skal øke.
Andelen reiser med privatbil (bilfører + bilpassasjer) skal reduseres med minst 10 prosentpoeng.

Befolkningsutviklingen i Buskerudbyen er detaljert beskrevet i kapittel 2.4. I Tabell 5.9 er befolkningsutviklingen
vist på kommunenivå, med prosentvis vekst. I kolonnene til høyre er det beregnet hvordan økningen i
befolkning og økning i kollektivandel til sammen vil gi en samlet økning i antall kollektivreisende. For 2017 er
det lagt til grunn samme reisemiddelfordeling som i dag. For 2030 er det lagt til grunn en dobling av
kollektivandelen.
Tabell 5.9 Utvikling i befolkning og antall kollektivreisende.
Utvikling i antall bosatte
Kommune
Drammen
Kongsberg
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Lier
Totalt

2012
64 597
25 479
17 421
23 262
24 177
156 948

2017
69 941
26 873
18 804
24 776
25 883
168 294

2030
83 835
30 499
22 399
28 713
30 318
197 794

Prosentvis endring i antall
bosatte
2017 %
8%
5%
8%
7%
7%
7%

2030 %
30 %
20 %
29 %
23 %
25 %
26 %

Prosentvis endring i antall
kollektivreisende (gitt dobbel
kollektivandel i 2030)
2017
2030
8%
160 %
5%
139 %
8%
157 %
7%
147 %
7%
151 %
7%
152 %

Økningen i antall kollektivreisende i 2030 danner utgangspunkt for vurdering av kapasitetsbehov for
kollektivtilbudet: For å kunne dekke etterspørselen etter kollektivreiser i 2030 må kollektivtilbudet i hver av
kommunene ha en kapasitetsvekst som svarer på etterspørselsveksten. Dette er imidlertid en forenkling som
legger til grunn følgende forutsetninger og begrensninger:





Det legges til grunn at dagens tilbud er fullt utnyttet. Dette er ikke nødvendigvis sant. Passasjertall viser at
belegget på de ulike linjene varierer i dag.
Det legges til grunn at den prosentvise økningen i antall kollektivreisende vil være likt i alle kommuner.
Beregningen tar ikke hensyn til reiser på tvers av kommunegrensene.
Det tas ikke hensyn til reiserelasjoner – hvor arbeidsplasser og andre målpunkt vil ligge.

Selv om denne modellen gir en forenkling, vil den kunne brukes som en indikasjon på veksten og gir dermed et
utgangspunkt for vurdering av behovet for kapasitet.
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5.5.2
UTVIDET PERSPEKTIV PÅ KAPASITET
Kapasitetsproblemer oppstår når etterspørselen overstiger tilbudet. En vanlig tilnærming til å løse
kapasitetsproblemene er da å tilfredsstille markedet, gjennom økt kapasitet på alle transportformer. Som
grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 utarbeidet transportetatene rapporten
Langsiktige kapasitetsutfordringer i Oslo-området hvor det ble sett på kapasitetsutfordringer i et utvidet
perspektiv (Transportetatene 2011). Et viktig budskap i rapporten er at både tilbud og etterspørsel kan
påvirkes.
Areal- og transportplan for Buskerudbyen legger opp til størst arealutvikling i knutepunktene med gangavstand
til togstasjonene. Dette er et godt grep for å legge til rette for mest mulig miljøvennlig transport, og en
sannsynlig konsekvens er at etterspørselen substitueres ved at den ledes over mot løsninger som krever
mindre ressursinnsats. Kollektiv, gange og sykkel er alle mindre ressurskrevende enn transport med bil.
Buskerudbyen har mål sterk reduksjon i bilandelen og dobling av kollektivandel og sykkelandel, som illustrert i
Figur 5.16. Figuren viser ingen endring i andelen gående. Det legges opp til konsentrert arealbruk i
knutepunktene, noe som med stor sannsynlighet vil kunne føre til økt andel gående. Dette vil kunne bety økt
andel gående, og en mulig konsekvens er at kollektivandelen ikke blir like høy som antatt. I så fall vil ikke
kapasitetsbehovet for kollektivtransporten bli like stort som beregnet i avsnitt 5.5.1, samtidig som det blir enda
viktigere å legge godt til rette for gående med høy kvalitet, konsentrert arealbruk og hensiktsmessig
lokalisering av ulike funksjoner.

Figur 5.16 Reisevaner i 2009 (til venstre) og fremtidige reisevaner gitt mål i Buskerudbyen (til høyre).
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6 Grunnlag for konkretisering av rutetilbud 2017/2030
Med utgangspunkt i denne rapporten vil det bli utviklet et konkret forslag til lokalt linjenett og rutetilbud som
viser hvordan det er mulig å utvikle kollektivsystemet i henhold til det overordnede konseptet. Dette må
suppleres med planer for nødvendig tilrettelegging av gangtraseer, fremkommelighetstiltak, utvikling av
knutepunkt og holdeplasstruktur, samt øvrige infrastrukturtiltak.

6.1

Grunnlag for konkretisering av lokalt tilbud

Konseptet for lokalt kollektivsystem innebærer at det i hvert av sentrumsområdene i Buskerudbyen bør
utvikles et lokalt tilbud med høy frekvens. I utgangspunktet dannes nettverket rundt hvert knutepunkt. I nedre
del av Buskerudbyen vil imidlertid flere av nettverkene gå over i hverandre. En av de viktigste egenskapene ved
nytt rutetilbud er gjennomføring av et fast system for frekvens. Alle linjer bør i så stor grad som mulig lik
frekvens gjennom hele dagen, men med lavere frekvens om kvelden. Alle linjer bør gå hele driftsdøgnet.
Time

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Rushtilbud
Dagtilbud
Kveldstilbud

Figur 6.1 Fordeling av tilbudet for ulike deler av driftsdøgnet. Dette gir 4 timers rush, 9 timer dagtilbud og 5 timer
kveldstilbud, til sammen 18 timers driftsdøgn for alle linjer.

I arbeidet med utvikling av konkret linjestruktur og rutetilbud for fremtidig situasjon i Drammen og Kongsberg
bør det tas utgangspunkt i tidligere arbeid.
Drammen. Drammen kommune har utarbeidet en strategi med tiltak for utvikling av kollektivsystemet i tråd
med overordnede og lokale mål (Norsam og Plan Urban 2013). Strategien foreslår et system av hovedtraseer og
et prinsipp for linjesystemet som vist i Figur 6.2. Rapporten beskriver at kollektivtransporten må samordnes og
forenkles i hovedtraseer som trafikkeres med tydelige hovedlinjer med enkel struktur, uten for mange
grenlinjer, parallelle linjer og linjevarianter.
Det foreslåtte prinsippet for linjesystem i Drammen er et godt utgangspunkt for å lage et konkret forslag til
linjenett. Det foreslåtte linjenettet er tilpasset fremtidig utbygging på Gulskogen og er avhengig av tilrettelagt
infrastruktur for buss over Landfalløybrua. Linjestrukturen kan derfor ikke implementeres fullt ut på kort sikt.
Dette gjør det nødvendig å skille på linjenett for Drammen på kort og lang sikt.
Kongsberg. Buskerudbysamarbeidet har valgt ut fem strekninger der innsats for bedring av infrastruktur for
kollektivtrafikk skal prioriteres. Hver av strekningene er gjennomgått med fokus på trasévalg, tiltak for å
forbedre fremkommelighet, holdeplasstruktur og behov for tiltak på holdeplasser (Rambøll 2012). For
Kongsberg er det gjort en gjennomgang av hele rutenettet for bybussene, og det er anbefalt nytt linjenett som
vist i Figur 6.3.
Det anbefalte linjenettet for bybussene i Kongsberg svarer i stor grad på prinsippene beskrevet i kapittel 4.
Systemet er enkelt, samtidig som det legges opp til en fellesstrekning hvor linjene kan samordnes og gi høyere
frekvens. Rapporten for Kongsberg foreslår tiltak for raskere pendling gjennom Kongsberg sentrum (Rambøll
2012). Disse tiltakene bør gjennomføres for å gi full effekt av det nye linjenettet.
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Figur 6.2 Prinsipp for ryddig
linjestruktur med samling i
utvalgte hovedtraseer i
Drammen. Fra rapporten
"Kollektivtransport i Drammen"
(Norsam og Plan Urban 2013).

Figur 6.3 Anbefalt linjenett for
bybussene på Kongsberg med
angitte kjøretider mellom
knutepunktet og
endeholdeplassene. Fra rapporten
"Strekningsvis gjennomgang av
kollektivtraseer i Buskerudbyen,
Kongsberg, Sentrum og
Gamlegrendåsen" (Rambøll 2012).
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6.2

Forslag til konkretisering av regionalt linjenett

Konseptet for regionalt kollektivsystem innebærer at det etableres en regional grunnstruktur med høy
hastighet, tilrettelagt for lengre reiser. Frekvensen bør økes gjennom et taktet samspill mellom tog og
ekspressbuss. Utfordringer ved knutepunktene Hokksund, Mjøndalen og Drammen, gir begrensninger for hvor
godt det kan tilrettelegges for et enhetlig tog- og busstilbud. Det er derfor viktig å arbeide med
knutepunktutvikling parallelt med utviklingen av det regionale linjenettet.
Det regionale grunntilbudet driftes i dag av NSB og Nettbuss (Timekspressen). Det foreslås ikke endringer i
togtilbudet. Eventuell utvidelser i togtilbudet vil derfor komme som et supplement til det tilbudet som foreslås
her. I konkretiseringen av regionalt busstilbud er det ikke tatt hensyn til hvilke operatør som drifter tilbudet.
Det betyr at Brakar enten må gå i dialog med Nettbuss eller vurdere å etablere et eget tilbud. Figur 6.4 viser
forslag til regional linjestruktur. I tabellen nedenfor beskrives linjenettet for 2017 og 2030.
Tabell 6.1 Beskrivelse av regionalt linjenett i 2017 og 2030.
Linje
Tog linje L12

Tilbud i 2017
Tog linje L12 kjører som i dag med en avgang per
time. Ekstra rushtidsavganger kommer som et
supplement til dette.

Tilbud i 2030
Tog linje L12 kjører som i dag. NSB vurderer å øke
frekvensen til to avganger per time til og fra
Hokksund.

Ekspressbuss
linje 1

Ekspressbuss mellom Kongsberg og Drammen
kjører med to avganger i timen, i taktet samspill
med toget. Dette gir korrespondanse med alle
flytogets avganger til/fra Drammen.

Frekvensen økes til tre avganger i timen, i taktet
samspill med toget. Dersom toget får to avganger i
timen til Hokksund må endringer vurderes.

Følgende knutepunkter betjenes: Kongsberg
stasjon, Mjøndalen stasjon og Drammen stasjon.

Følgende knutepunkter betjenes: Kongsberg
stasjon, Hokksund stasjon, Mjøndalen stasjon,
Drammen stasjon.

Krav til infrastruktur: Tilrettelegging av Mjøndalen
knutepunkt og fremkommelighet på Fv35 inn mot
Drammen busstasjon.

Krav til infrastruktur: Tilrettelegging av Hokksund
stasjon. Effektiv atkomst til Drammen busstasjon.

Ekspressbuss
linje 2

Kjøres som dagens linje T10. Linjen er et
supplement til den regionale grunnstammen
mellom Kongsberg, Hokksund, Mjøndalen og
Drammen, og dekker markedet på nordsiden av
Drammenselva.

Det vurderes om det kan legges til rette for at linje
10 kan betjene Hokksund stasjon og Mjøndalen
stasjon.

Regionbuss
mot Asker /
Bærum / Oslo

Kjøres som dagens linje 169. Linjen er viktig for å gi
forbindelser mellom Lier og Asker/Bærum/Oslo.
Det kan vurderes om linjen kan legges om til å
mate til Asker, med høyere frekvens enn i dag.

Kjøres som dagens linje 169. Det kan vurderes om
linjen kan legges om til å mate til Asker, med
høyere frekvens enn i dag.

Buss

Buss
Buss

Avganger fra
Kongsberg i dag

Avganger fra
Kongsberg i 2017

60 min frekvens

20 min frekvens

Avganger fra
Kongsberg i 2030

Buss

15 min frekvens

Buss
Buss
Tog

Tog

Tog

Figur 6.4 Prinsipp for utvikling av taktet samspill mellom tog og buss i 2017 og 2030. Her eksemplifisert med avgangstid fra
Kongsberg.
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Figur 6.5 Forslag til regional linjestruktur. Strukturen baseres på dagens tog- og ekspressbusstilbud, men med økt frekvens
på busstilbudet.
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7 Økonomiske konsekvenser og økt tilskuddsbehov
7.1

Dagens tilskuddsnivå og kostnadselementer

Brakar mottar i 2013 et tilskudd fra Buskerud fylkeskommune på nesten 287 mill. kroner, opp fra ca. 272 mill.
kroner i 2012. I 2012 utgjorde tilskuddet om lag 58 % av Brakars inntekter, og omtrent 2/3-deler av tilskuddet
gikk til skoleskyss.
En fremtidig omlegging og økning av ruteproduksjonen med kvalitetsforbedringer i Buskerudbyen vil kreve et
betydelig høyere tilskuddsnivå, både ved innfasing av tilbud og permanent. Endringer i tilskuddsbehovet ved
innføring av økt/endret rutetilbud i Buskerudbyen vil være en funksjon av økte kostnader fratrukket økte
billettinntekter, som må forventes å øke etter hvert som det økte tilbudet tas i bruk.
Kostnadene for et gitt rutetilbud kan deles inn i fire komponenter (FINMOD, Jon-Terje Bekken, 2004):
1.
2.
3.
4.

Kapitalkostnader (faste vognkostnader)
Driftskostnader (produksjonsavhengige)
Passasjerkostnader (renhold/billettering mv)
Systemkostnader (administrasjonskostnader), som er forbundet med alle andre
faste kostnader som kreves for å holde linjenettet operativt

Disse kostnadene vil igjen være avhengig av enhetskostnader for de ulike kostnadsfaktorene og effektiviteten i
produksjonen. Vi snakker her om utnyttelsesgrad og reservekapasitet for vognpark, posisjonskjøring, tid for
regulering/justering, mv. Vi mener at det i denne fasen av utredningsarbeidet er en tilfredsstillende tilnærming
å beregne de tre første kostnadselementene på et grovt nivå, basert på kjente, erfaringsbaserte nøkkeltall.

7.2

Økt ruteproduksjon (lokalt tilbud) - forutsetninger

For å kunne gjøre beregninger av et fremtidig tilskuddsbehov er det – for beregningsformål – gjort en vurdering
av et tenkt tilbud med antall avganger, linjelengder og setekilometer for det lokale tilbudet. Forutsetningene
som inngår i tilskuddsberegningen er gjengitt nedenfor, henholdsvis for 2017 og 2030, sammenlignet med
dagens nivå.
Tabell 7.1 Beregning av endring i antall avganger, linjelengde og kapasitet (setekm) for 2017 i forhold til dagens situasjon.
Område
Drammen
Nedre Eiker
Øvre Eiker
Lier
Kongsberg
Sum

Dagens
878
92
93
169
214
1446

Antall avganger
2017 Vekst
744
-134
62
-30
124
31
310
141
248
34
1488
42

%
-15 %
-33 %
33 %
83 %
16 %
3%

Dagens
11321
575
1616
3881
1497
18890

Linjelengde
2017 Vekst
11994
673
986
411
2375
759
6849
2968
2229
732
24433
5543

%
6%
71 %
47 %
76 %
49 %
29 %

Setekilometer (rush)
Dagens
2017 Vekst
37950 45362
7412
2450
3180
730
6805
7660
855
17850 22090
4240
5455
7190
1735
70510 85482 14972

%
20 %
30 %
13 %
24 %
32 %
21 %

Tabell 7.2 Beregning av endring i antall avganger, linjelengde og kapasitet (setekm) for 2030 i forhold til dagens situasjon.
Område
Drammen
Nedre Eiker
Øvre Eiker
Lier
Kongsberg
Sum

Dagens
878
92
93
169
214
1446

Antall avganger
2030 Vekst
872
-6
88
-4
176
83
440
261
352
138
1928
482

Kollektivtrafikken i Buskerudbypakke 2

%
-1 %
-4 %
89 %
160 %
64 %
32 %

Dagens
11321
575,3
1615,9
3881,3
1496,7
18890

Linjelengde
2030
Vekst
14856
3535
1399,2
824
3370,4 1754,5
9719,6 5838,3
3163,6 1666,9
32509
13619

%
31 %
143 %
109 %
150 %
111 %
72 %

Dagens
37950
2450
6805
17850
5455
70510

Setekilometer (rush)
2030
Vekst
86800 48850
6360
3910
15320
8515
44180 26330
14380
8925
167040 96530

%
129 %
160 %
125 %
148 %
164 %
137 %
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Det tenkte rutetilbudet medfører en økning fra dagens ruteproduksjon (12,1 mill. km i 2013) på henholdsvis:
Økt ruteproduksjon 2017
Økt ruteproduksjon 2030 (utover 2017)

1,52 mill. km (opp 13 % fra 2013)
2,23 mill. km (opp 31 % fra 2013)

I tillegg er det lagt til grunn ytterligere kapasitetsøkning ved at en stor andel av produksjonen løses med
leddbuss. Samlet vil dette medføre behov for et stort antall nye busser og førere.

7.3

Kostnader ved økt ruteproduksjon og kvalitetselementer

Brakars egne erfaringstall gir en gjennomsnittlig kostnad per rutekilometer for solobuss på rundt 35 kr/km. I
2012 ble det produsert 12,1 mill. rutekm til en kostnad på ca. 444 mill. kroner, som tilsvarer i overkant av 36
kr/km. Et nylig gjennomført oppdrag av Analyse & Strategi viser at dette er et representativt nivå, og rimer godt
14
med gjennomsnittstall fra øvrige kollektivselskaper (36 kr/km i snitt for fem selskaper ). I beregningene er det
lagt til grunn en kostnad på 36 kr/km. For leddbuss er det lagt til 5 kr/km.
Dette gir en økt kostnad til ruteproduksjon på hhv.:
Kostnad økt ruteproduksjon 2017
Kostnad økt ruteproduksjon 2030 (utover 2017)

55 mill. kroner
80 mill. kroner

En slik kapasitetsøkning bør suppleres med andre elementer som bidrar til et godt kollektivsystem, jfr. kapittel
4. Da tenker vi på kvalitative elementer som høystandard busser, forbedret og forenklet pris- og sonesystem,
sanntidsinformasjon, samt tilpasninger av holdeplass-struktur, fremkommelighetstiltak, m.m.
Førstnevnte kan betraktes som "systemkostnader" som bæres av Brakar og slik sett fremstår som
administrasjonskostnader. Eventuelle fysiske tiltak på vei/holdeplass må bæres av infrastruktureier, og skal
vurderes i en senere utredningsfase.
15

Basert på tilgjengeliggjort informasjon fra Brakar (tidligere rapporter/utredninger) er imidlertid følgende
kvalitetselementer med kostnadsoverslag innarbeidet i beregningen av fremtidig tilskuddsbehov:





SIS/ASP (50 busser/30 holdeplasser/30 signalanlegg - investering og drift)
Ny pris- og sonestruktur (Stor Drammensone, max 5 soner)
Gjennomgående billettering i Buskerudbyen og i retning Oslo & Akershus
Kvalitetselementer Brakar (billett/info/kunde)

18/5,5 mill. kroner
11,4 mill. kroner
48,7 mill. kroner
11,6 mill. kroner

I tillegg er det lagt inn i beregningene en ekstra buss mellom Drammen og Kongsberg i timen som en styrking av
det regionale tilbudet. Det gir brutto ruteproduksjonskostnad på ca 27 mill. kroner årlig.
Totalt gir dette et økt kostnadsnivå for kollektivtilbudet i 2017 på 182 mill. kroner sammenlignet med dagens
nivå (totalt for Brakar 644 mill. kroner). Tilsvarende tall for 2030 med et ytterligere økt rutetilbud vil være 258
mill. kroner (totalt Brakar 720 mill. kroner). Alle tall i 2013-kroner.

14
15

AtB, Opplandstrafikk, Brakar, Vestviken og Kolombus.

Ny pris- og sonestruktur i Buskerud – konsekvenser av færre soner og gjennomgående billettering, mars 2012,
SIS og ASP i Buskerudbyen – evaluering av pilotprosjekt og forslag til videre utvikling, Diverse underlag fra Brakar
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7.4

Forventede billettinntekter og økt tilskuddsbehov

I 2013 har Brakar budsjettert med samlede billettinntekter på ca 174 mill. kroner, som gir en gjennomsnittlig
inntekt per reise på kr 14,4 ved samme antall reisende som i 2012.
Det er en erkjennelse at det er en treghet i publikums tilpasning til et endret rutetilbud og det tar tid å få den
fulle effekten av tilbudsforbedringer. Og studier (Balcome m.fl. 2004) viser at tilbudselastisiteten er høyere på
lang sikt enn kort sikt, selv om det er stor variasjon i den langsiktige tilbudselastisiteten og at denne er påvirket
av mange andre forhold enn kun tilbudsøkningen.
Reisevaneundersøkelsen fra 2009 viser at det er en relativt lav kollektivandel i Buskerudbyen og et stort
potensiale i å øke antall kollektivreiser, slik som det er målsatt. Videre viser rapporten et voksende
markedsgrunnlag for kollektivreiser som følge av befolkningsvekst og fortetting, i tråd med areal- og
transportplanen for Buskerudbyen 2013-23 vedtatt tidligere i år.
Dette gjør at vi legger til grunn at en tilbudsøkning med et høykvalitetstilbud med inntil 6 avganger i timen på
flere linjer vil gi signifikant flere reisende på kort og lang sikt, og vekst i billettinntektene.
Men i en overgangsfase vil det være behov for en høyere tilskuddsandel for å finansiere tilbudet før publikum
tilpasser seg det nye tilbudet og billettinntektene tar seg opp – trolig i en 2-4 års periode. Holder vi skoleskyss
utenfor er gjennomsnittlig tilskuddsgrad for ordinær kollektivtrafikk i Brakar i dag 41 %.
I tilsvarende vurderinger for bruk av bompenger til drift av kollektivtransport i Oslopakke 3 har Ruter lagt til
grunn en forenklet modell for beregning av tilskudd, som har vært akseptert av regionale og sentrale
samferdselsmyndigheter. I tråd med teorien om at det tar noe tid før et nytt tilbud blir absorbert, forutsettes
det i denne modellen i første år etter en tilbudsøkning en tilskuddsandel på 90 %. Deretter legges det til grunn
at tilskuddsnivået kan reduseres ned mot et gjennomsnittlig tilskuddsnivå - altså ca 40 % i Buskerud. For
økningen i det regionale tilbudet er det lagt til grunn en tilskuddsandel på 50 % flatt.
Dette gir økt tilskuddsbehov i 2017 og 2013 som følger:
År
Økt ruteproduksjon - lokalt
Økt ruteproduksjon - regionalt
SIS/ASP (investering i 2017 og årlig drift)
NYPS
Økt adm. kost for øvrig (billett/info/kunde)
Økt tilskuddsbehov
Totalt tilskuddsbehov (Buskerud totalt)

2013

2017

2030

-

53
14
24
60
12
161

102
14
6
60
14
195

287

448

482

Følgende graf viser utviklingen i behovet for økt tilskudd (utover nivå i 2013) for innføring av et tenkt nytt
kollektivtilbud i Buskerudbyen.
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Som vi ser vil det økte tilskuddsbehovet i 2017 være om lag 160 mill. kroner. Dette vil så falle ned mot et
permanent økt tilskuddsbehov på i overkant av 115 mill. årlig, etter hvert som tilbudet absorberes. Ved
ytterligere økning i produksjonen i 2030 er tilskuddsbehovet forventet å stige igjen til ca 195 mill. kroner.
I denne beregningen er det forutsatt at det kun foretas to endringer i produksjonsnivået i hele perioden; i 2017
og i 2013. I praksis vil det være mer aktuelt å øke ruteproduksjon i perioden 2017-2030 basert på utvikling i
etterspørsel – gjennom tilpasninger av frekvens og/eller mindre linjejusteringer. Ser vi på de ulike elementene
som generer det økte tilskuddsbehovet fordeler det seg som illustrert nedenfor.

Som det fremgår utgjør kvalitetselementene en betydelig del av de økte kostnadene og dermed
tilskuddsbehovet. Det er ikke gjort vurderinger av eventuelle positive "inntektseffekter" av disse
kvalitetselementene.
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8 Samlede vurderinger og anbefalinger for videre arbeid
Et godt kollektivtilbud kjennetegnes ved en rekke målbare og ikke målbare faktorer, som reisetid, frekvens,
pålitelighet, mv. Et kollektivtilbud må også tilpasses markedets størrelse og struktur. Vår anbefaling er å
etablere et enkelt, stabilt og robust system. De viktigste elementene i et slikt system er:




Så få linjer som mulig, som likevel gir tilstrekkelig flatedekning og tilpasning til markedet
Linjer som kjører samme trasé bør ha likt stoppmønster
Bygger opp rundt knutepunkter og gir gode omstigningsmuligheter

Med bakgrunn i dette og de utfordringene vi ser etter analysen av dagens tilbud har vi introdusert 12
prinsipper for utviklingen av et godt kollektivtilbud som er innarbeidet i et samlet konsept, hvor markedsgrunnlag, regional struktur, lokal struktur og egenskaper ved kollektivtilbudet ses samlet.
I dette konseptet får knutepunktene, som sammenfaller utviklingsområdene i areal- og transportplanen, en
sentral rolle i oppbyggingen av kollektivsystemet med jernbanetilknytning og videre utvikling av boliger,
arbeidsplasser og variert sentrumsutvikling. Sentrumsområdene omkranser knutepunktene og omlandet
betjenes så langt det er markedsmessig forsvarlig med busslinjer.
Der markedet er for lite anbefales det å vurdere etablering av bestillingstransporttilbud og for lange reiser mot
sentrumsområder tilrettelegge for bilbruk på første del av reisen gjennom etablering av flere innfartsparkeringsplasser. Skal imidlertid innfartsparkeringsplassene bli brukt av målgruppen er det vår anbefaling at
disse må de legges ved stoppesteder for tog eller busslinjer som er rettet mot sentrumsområder med
parkeringsrestriksjoner og/eller store fremkommelighetsproblemer; Drammen, Asker, Sandvika og Oslo.
Den regionale strukturen skal gi effektive regionale reisemuligheter som gir reduserte avstandskostnader for
innbyggere og næringsliv internt i Buskerudbyen og til områder utenfor regionen. Det regionale tilbudet skal
bidra til å gjøre Buskerudbyen attraktiv som boområde og arbeidsmarked.
Toget er ryggraden i det regionale kollektivtilbudet i mellom Buskerudbyen og Asker, Bærum og Oslo. Vi ser at
på sikt vil passasjerkapasiteten med dagens frekvens bli anstrengt fra Mjøndalen og inn mot Drammen og Oslo
dersom det kjøres med enkle togsett. For å løse dette er det to muligheter. Enten doble kapasiteten på hver
avgang eller doble frekvensen. Vår vurdering er at en økning i frekvensen definitivt vil gi best effekt når det
gjelder å utnytte toget for å øke kollektivtrafikkandelen i Buskerudbyen.
I sentrumsområdene og knutepunktene i Buskerudbyen legges det opp til et godt lokalt kollektivtilbud som skal
gi et nettverk basert på pendellinjer med høy frekvens. I knutepunktene skal det regionale og det lokale
tilbudet taktes og gi et samspill som gir laveste mulig ulempe for de reisende som bytter mellom to linjer. God
fremkommelighet til knutepunktene og en viss reduksjon i antall holdeplasser er lagt til grunn for å redusere
reisetiden.
I det videre arbeidet vil det bli utviklet et konkret forslag til linjenett og rutetilbud som viser hvordan det er
mulig å utvikle kollektivsystemet i henhold til det overordnede konseptet. Dette må suppleres med nødvendig
tilrettelegging av gangtraseer, fremkommelighetstiltak, utvikling av knutepunkt og holdeplasstruktur, samt
øvrige infrastrukturtiltak.
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Analysen av dagens og fremtidig reisemønster, prinsippene for et fremtidig tilbud og de overordnede
forslagene til linjestruktur regionalt og lokalt er presentert og diskutert i egne workshoper med kommunene i
Buskerudbyen. Gjennom disse har det fremkommet innspill og forslag som vil være viktige i det videre arbeidet
med å konkretisere ut et nytt kollektivtilbud for Buskerudbyområdet i de kommende årene.
I forhold til kapasiteten det regionale tilbudet bør man i det videre arbeidet se mer i detalj på reisestrømmene
mellom Buskerudbyen og Asker/Bærum/Oslo, blant annet for å gi svar på om togtilbudet mellom Drammen og
Oslo er tilstrekkelig til å dekke fremtidige behov.
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