Forord
Som en del av grunnlaget for Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 har Avinor,
Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen (heretter:
transportvirksomhetene) satt i gang et utredningsarbeid innen sju utvalgte områder:
•
•
•
•
•
•
•

Klima
Miljø
Teknologi
Byområder
Godstransport
Transportsikkerhet
Samfunnssikkerhet

Arbeidet skal resultere i et faglig grunnlag i forbindelse med departementets
rullering av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.
Denne rapporten er en av delleveransene til temaet byområder.
Arbeidet med byutredningen trinn 2 har foregått i et samarbeid mellom Statens
vegvesen, Jernbanedirektoratet, Buskerud fylkeskommune, samt Drammen, Nedre
Eiker, Øvre Eiker og Lier kommuner. Vi takker for godt samarbeid og konstruktive
innspill underveis.
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Sammendrag
Mandatet for utredningen
I denne rapporten blir rolledeling mellom kollektive transportformer analysert, og
det blir foretatt vurderinger av hvordan samfunnet kan få mest mulig igjen for
investeringene. Prosjektområdet for utredningen er avtaleområdet for
Buskerudbypakke 2. Det omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre
Eiker, og utgjør Buskerudbyen. Kongsberg kommune er ikke med i Buskerudbyen. I
arbeidet med bystrategiene i Nasjonal transportplan 2022–2033 utgjør
byutredningene viktige deler av det faglige grunnlaget.
Mer konsentrert arealbruk rundt stasjoner og knutepunkt
Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23 gir føringer for at fremtidig
utbygging skal styrke kollektivtilbudet og fremme nullvekstmålet. Én effekt av dette
er at nye arbeidsplasser og boliger nå i økende grad blir lokalisert rundt stasjoner og
knutepunkt.
Buss viktigst for lokale reiser; tog for utvidet bo- og arbeidsregion
Åtte prosent av reisene foretatt av bosatte i avtaleområdet foregår med
kollektivtrafikk. Nesten 70 prosent av reisene går med bil, og rundt 20 prosent til
fots. Bare 3 prosent foregår med sykkel. Når det gjelder kollektivandel, plasserer
dette Buskerudbyen temmelig midt på treet blant de ni største byområdene i Norge.
Reisevanedataene tyder på at buss og tog har ulike roller i Buskerudbyen. Mer enn
80 prosent av togreisene som starter i avtaleområdet går til Oslo og Akershus, mens
kun 5 prosent av bussreisene gjør det. 8 prosent av togreisene har både start og
stopp innenfor avtaleområdet. Til sammenligning gjelder dette mer enn 80 prosent
av bussreisene. Bussene frakter flere passasjerer enn det toget gjør. Samtidig er
togreisene i gjennomsnitt over 4 ganger så lange. En gjennomsnittlig bussreise som
starter i avtaleområdet er 10 km lang, mens togreisene i snitt er på om lag 45 km.
Denne rolledelingen understreker togets betydning for Buskerudbyområdets
attraktivitet for etablering. Nærheten til Oslo, med rask og god togforbindelse, gjør
at området inngår i den felles bolig- og arbeidsregionen som Osloområdet utgjør.
Bussen betjener boligområder og bysentre, og gir god flatedekning i Buskerudbyen. I
tillegg er bussen en viktig tilbringer til toget. Jernbanen har sentralt lokaliserte
stasjoner i sentrene, og danner en «ryggrad» i kollektivsystemet i Buskerudbyen.
Toget tilbyr raske reiser til viktige målpunkter i Oslo og Akershus. Togets
konkurranseevne mot bil blir styrket av parkeringskostnader i Oslo/Akershus, og av
kø og bompenger på vegnettet mellom Buskerudbyen og Oslo.
Gjennomgangen viser at kollektivtrafikken i fremtiden kan komme til å spille en
større rolle når det gjelder å dekke transportbehovet enn hva tilfellet er i dag. Det
betinger en svekking av rammebetingelsene for bruk av bil, og en styrking av
alternativene til biltransport.
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Buskerudbypakke 2 gir busstilbudet og knutepunktene et kraftig løft
Buskerudbypakke 2 består av en omfattende portefølje av tiltak som legger til rette
for en ønsket arealutvikling. Store deler av transportbehovet skal kunne dekkes med
kollektivtrafikk, gange og sykling. Bypakken ble lokalpolisk vedtatt juni 2018. Neste
mål er stortingsvedtak i 2019 og igangsetting i 2020.
Buskerudbypakke 2 utgjør et vesentlig takskifte for kollektivtransporten. Pakken vil
styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne på ulike måter. Helt sentralt i denne
satsningen står et kraftig forbedret busstilbud. Flere avganger og vesentlig bedret
fremkommelighet for bussen vil styrke så vel kollektivtransportens rolle som nytten
av de statlige milliardinvesteringene i jernbanenettet og det nye sykehuset på
Brakerøya. Sentralt i dette er at det skal bli enklere å kombinere bussreiser med
andre transportmidler.
Ny tilfartsveg i vest fra Konnerud via E134 til Sundland vil avlaste Rosenkrantzgata og
sentrum for biltrafikk, og muliggjøre en sterkere kollektivprioritering i Rosenkrantzgata og Konnerudgata. For å oppnå den ønskede virkningen må disse prosjektene
følges opp med en arealpolitikk som bygger opp under kollektivsatsningen.
Kombinasjonen av arealutvikling, kollektivprioritering, tilrettelegging for gåing og
sykling, parkeringsrestriksjoner og bominnkreving vil være utslagsgivende for hvilken
rolle kollektivtransporten vil få etter at tilfartsvegsystemet og øvrige tiltak er utbygd.
Ifølge analysene som er gjennomført vil samlet effekt av tiltakene i Buskerudbypakke 2, inkludert vegprosjektene, tilfredsstille nullvekstmålet. God oppfølging av
areal- og transportplanen vil være viktig for å sikre god måloppnåelse. I dette ligger
at det meste av bolig- og næringsutvikling vil bli styrt til områder med konkurransedyktig kollektivtilbud; videre at de planlagte kollektivgrepene som vegtiltakene gir
grunnlag for blir gjennomført.
Det innebærer blant annet at dagens Konnerudgate blir stengt for gjennomgangstrafikk, og at bussene blir gitt prioritet. Kollektivprioritering på ny Landfalløybru, i
Baker Thoens allé og Professor Smiths allé utgjør et helhetlig kollektivgrep, som vil
bidra til ønsket arealutvikling på Sundland/Gulskogen. I dette sentrale byutviklingsområdet i Drammen kan dermed store deler av fremtidig transportbehov bli dekket
med kollektivtrafikk, gange og sykling.
Oppgradering og økt tilgjengelighet til holdeplasser og stasjoner er også viktige tiltak
i Buskerudbypakke 2. Knutepunktutvikling utgjør en sentral del av denne satsningen,
og innebærer blant annet at det blir satt av betydelige midler til nytt
kollektivknutepunkt på Lierstranda. Midlene til knutepunktutvikling vil i tillegg kunne
gi rom for bidrag til oppgradering av Hokksund og Mjøndalen stasjoner. Slike
investeringer vil kunne styrke kollektivtrafikkens rolle, og legge bedre til rette for
ønsket arealutvikling.
I pakken ligger det også inne midler til knutepunktrettede infrastrukturtiltak for
sykkel og gange, noe som vil gi flere og bedre gang- og sykkelforbindelser til
kollektivtilbudet. Snarveger, attraktive gangforbindelser og trivelige sykkelruter til
holdeplasser og stasjoner vil gjøre kombinerte reiser mer effektive, fleksible og
mindre belastende. Dette vil medføre økt kundegrunnlaget, og ytterligere styrke
kollektivtransportens rolle.
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Innføring av tidsdifferensierte bompenger gjennom døgnet, med bomsnitt på dagens
kommunegrenser og bynære bomsnitt i Drammen, er viktige tiltak for så vel
finansiering som måloppnåelse. For å nå nullvekstmålet er kombinasjonen av
trafikantbetaling og bedre kollektivtilbud sentral. Særlig forventer man god effekt i
rushtidene inn mot de sentrale byområdene som i dag har størst utfordringer med
kø, støy og forurensning.
Et annet viktig overordnet grep i Buskerudbypakke 2 er satsning på tiltak som gjør
det billigere og enklere å reise kollektivt. Dette omfatter tiltak som spenner fra
tilgjengelig sanntidsinformasjon på holdeplasser og mobiltelefoner til enklere
billettsystem og billettyper.
Buskerudbysamarbeidet har i Buskerudbypakke 2 satt av 150 mill. kr i bidrag til et
felles takst- og billettsystem. Dette sender et tydelig signal om at partene i
samarbeidet ønsker å prioritere dette høyt. Samordning av takst- og billettsystemer
vurderes som viktig, både for å få mest mulig igjen for pengebruken, og for å gjøre
bruk av buss og tog mer attraktivt. Et felles takst- og billettsystem for hele
pendlingsomlandet vil gjøre det enklere å krysse fylkesgrenser og å bytte mellom
kollektivlinjer. Sammen med økt punktlighet og felles billettsystem vil bedre
samordnet ruteplanlegging gi økt nettverkseffekt, bedre utnyttelse av
kollektivmidlene og et mer attraktivt tilbud.
Andre tiltak for økt konkurranseevne
Flere av tiltakene nevnt ovenfor har potensial til å bidra til at samfunnet får mer
igjen for ressursbruken, i form av bedre samfunnsøkonomi og mer kostnadseffektiv
måloppnåelse. Noen tiltak er det mulig å gjennomføre på kort sikt; andre krever lang
planlegging og store investeringer. Utredningen viser at de mest sentrale tiltakene
for å styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne i regionen er:
•

Bedre togtilbud i bybåndet med økt frekvens, bedre punktlighet og annet
stoppmønster vil styrke togets rolle på interne reiser i Buskerudbyen og på
reiser ut av byområdet. Utbygging av dobbeltspor mot Hokksund/Kongsberg
vil muliggjøre et helt annet og bedre togtilbud, og virke strukturerende på
arealutviklingen.

•

Elektriske bysykler tilgjengelig på knutepunkt reduserer virkningene av
topografiske ulemper, og gjør at man rekker lengre på samme tid. Dette
tiltaket vil øke markedsgrunnlaget for kollektivtrafikken.

•

Enkel bestilling av tilleggstransport i form av for eksempel bysykkel, delingsbil
eller leiebil vil gjøre det enklere å dekke første eller siste del av reisebehovet.
Bestilling kan for eksempel integreres i Brakars eller Enturs apper.

•

Autonome kjøretøy har stort potensial som tilbringertjeneste, og vil på den
måten kunne styrke toget som transportmiddel, i tillegg til generelt å kunne
utgjøre en styrking av kollektivtilbudet.

•

Nye mobilitetstjenester (MaaS) vil gjøre kollektivtransport enklere på reiser
som starter eller ender langt fra en holdeplass. Dette kan redusere behovet
for å eie egen bil, og frigjøre mye parkeringsareal. Slike arealer kan brukes til
formål som fremmer miljøvennlig transport og levende lokalmiljø.
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•

God oppfølging av felles areal- og transportplan vil understøtte
markedsgrunnlaget for kollektivtrafikken, og gjøre at en større andel av
framtidig transportbehov kan dekkes med gange, sykling og kollektivtrafikk.

•

Parkeringsrestriksjoner og bompenger vil bidra til å svekke biltransportens
konkurranseevne og styrke «grønn mobilitet». Kommunene i avtaleområdet
er allerede godt i gang med å utrede og iverksette nye parkeringstiltak, og
bompengeiføring er vedtatt.
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1. INNLEDNING
1.1. Bakgrunn
Byutredningene har vært gjennomført i to trinn. Trinn 1 ble sluttført i desember
2017. Hensikten med trinn 1 var å belyse aktuelle tiltak for å nå målet om at veksten
i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange
(nullvekstmålet). Byutredning trinn 1 utgjorde et viktig faglig grunnlag for arbeidet
med Buskerudbypakke 2 som ble lokalpolitisk vedtatt i juni 2018. Trinn 1 danner
også grunnlag for forhandlinger om en byvekstavtale for avtaleområdet. Denne er
berammet høsten 2018.
Denne rapporten, byutredning Buskerudbyen trinn 2, skal bidra til faglig grunnlag for
bystrategien i kommende Nasjonal transportplan for perioden 2022–2033. Mandatet
for utredningen har vært å se på rolledeling mellom de kollektive transportformene
og tiltak som kan gi mer igjen for pengene.
Arbeidet med byutredningen trinn 2 har foregått i et samarbeid mellom Statens
vegvesen, Jernbanedirektoratet, Buskerud fylkeskommune, samt Drammen, Nedre
Eiker, Øvre Eiker og Lier kommuner. Vi takker for godt samarbeid og konstruktive
innspill underveis.
Samferdselsdepartementet har gitt transportetatene i oppdrag å utrede hvilke
virkemidler og kostnader som kreves for å oppfylle målet om at veksten i
persontransporten i de større byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange
(nullvekstmålet).
Disse utredningene omtales som byutredninger og har to primære hensikter:
•

Kunnskapsgrunnlag: Byutredningen skal belyse sentrale muligheter og
utfordringer som skal danne grunnlag for å sikre at riktige virkemidler og
strategier i en fremtidig byvekstavtale blir valgt.

•

Revisjon av Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033): Byutredningen skal
fremskaffe grunnlagsmateriale til dette arbeidet.
Første trinn i byutredningen for Buskerudbyen ble fullført i desember 2017 (Statens
vegvesen rapport nr 302). Trinn 1 utgjorde et faglig grunnlag for arbeidet med
Buskerudbypakke 2, lokalpolitisk vedtatt i juni 2018. Utredningen danner også
grunnlag for forhandlinger om en byvekstavtale for avtaleområdet. Disse er
berammet høsten 2018.
Denne rapporten utgjør Trinn 2 i byutredningen. Den skal bidra til faglig grunnlag for
bystrategien i neste Nasjonal transportplan (NTP 2022–2033).

1.2. Mandat
Det er gitt følgende mandat for Trinn 2 i byutredningen for Buskerudbyen:
«Buskerudbyen benyttes som case for å belyse i hvilke markeder de ulike
kollektive transportformene (buss og tog) har sine styrker, og hvordan en kan
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sikre at samfunnet får mest mulig igjen for pengene. Aktuelle temaer er
samordning av rutetilbudet, knutepunktutvikling, takstsamarbeid og
takststruktur.»

Oppdraget blir svart ut i rapporten ved at det blir foretatt en analyse av situasjonen
for kollektivtransporten (kapittel 2). Deretter kommer en vurdering av hvordan
gjennomføring av Buskerudbypakke 2 vil endre dagens situasjonen og påvirke de
ulike kollektive transportformenes konkurranseevne (kapittel 3). Avslutningsvis
drøftes mulige tiltak som kan styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne og samtidig
bidra til at samfunnet får mest mulig igjen for ressursbruken. I dette ligger vurdering
av mulige grep og tiltak som kan styrke samfunnsøkonomien og bidra til
kostnadseffektive måter å nå målene for Buskerudbyen på (kapittel 4).
Prosjektområdet for byutredningen omfatter avtaleområdet for Buskerudbypakke 2
som er kommunene Drammen, Lier, Øvre Eiker og Nedre Eiker.
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2. ANALYSE AV DAGENS
SITUASJON
2.1. Arealbruk
Kraftig vekst i Buskerudbyen
Buskerudbyområdet er Norges femte største byområde. Buskerudbyen er betegnelse
på et samarbeid mellom fem kommuner, Buskerud fylkeskommune, Statens
vegvesen, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen om areal- og transportplanlegging.
Avtaleområdet for Buskerudbypakke 2 er Buskerudbyen unntatt Kongsberg.
Avtaleområdet har til sammen rundt 140 000 innbyggere (2018). Om lag halvparten
bor i Drammen kommune (69 000). Den andre halvdelen er fordelt mellom Lier
(26 000), Nedre Eiker (25 000) og Øvre Eiker (19 000).
De senere år har befolkningsveksten vært blant de høyeste i landet, med mellom 1
og 2 prosent pr. år. Ifølge nye prognoser fra SSB er veksten frem mot 2040[1]
forventet å være på om lag 1 prosent per år.
Felles for alle kommunene er tettsteder nær jernbanestasjoner med mer perifert
beliggende boligområder. Selve boligmassen er sammensatt. I de fire kommunene
utgjør eneboliger 44 prosent av boligene, mens landsgjennomsnittet er 50 prosent.
Andelen leiligheter gått opp i Buskerudbyen, og i perioden 2008 til 2018 økte antall
leiligheter i blokk i avtaleområdet med 25 prosent. Til sammenligning økte antall
eneboliger med 6 prosent. Totalt sett er likevel Buskerudbyen preget av store
områder med spredt bebyggelse, og dette gjør det utfordrende å skape et dekkende
kollektivtilbud.
Regional plan for areal- og transport gir viktige føringer
Den vedtatte regionale areal- og transportplanen for Buskerudbyen 2013–23 gir
viktige føringer for utvikling fremover. Det er lagt vekt på at fremtidig arealutvikling
skal bygge opp om kollektivtilbudet og målet om at fremtidig vekst i persontransport
skal tas med kollektivtransport, gange og sykling.

[1]

Fremskrivning MMMM-alternativ SSB juni 2018.
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Figur 1 Prioriterte utviklingsområder i bypakkeområdet i Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23. Kilde:
Buskerudbyen 2013.

Areal- og transportplanen prioriterer konsentrert arealutvikling i definerte prioriterte
utviklingsområder rundt kollektivknutepunkter. Disse er Lierstranda («Fjordbyen»),
sentrale deler av Drammen, Mjøndalen/Krokstadelva, Hokksund, Vestfossen og
Kongsberg. I ettertid har Gulskogen blitt inkludert som prioritert utviklingsområde.
Det vil styrke markedsgrunnlaget for nye Gulskogen stasjon som bygges som en del
av dobbeltsporutbyggingen.
Hoveddelen av bolig- og arbeidsplassveksten skal lokaliseres i de definerte
utviklingsområdene. Det vil legge grunnlag for endret arealbruk, som vil bygge opp
om et bedre kollektivtilbud og gi grunnlag for at veksten i persontransportbehovet
kan dekkes av kollektivtrafikk, gange og sykling.
Arealutviklingen har bidratt til økt marked for kollektivtrafikk
En kartlegging TØI1 (2016) har gjennomført viser at en stadig større andel av boliger
og kontorarbeidsplasser blir lokalisert i eller i nærheten av de seks
utviklingsområdene i Buskerudbyen. En generell vekst i antall boliger og
kontorarbeidsplasser, kombinert med topografien og tettstedsformen, legger
forholdene godt til rette for en slik konsentrert utvikling.
TØIs analyser viser at kontorarbeidsplassene i hovedsak følger ABC-prinsippene, med
lokalisering nærmest knutepunktene og arealkrevende næringene lokalisert utenfor
sentrumssonene. Med en slik arealbruk kan flere arbeidstakere benytte
kollektivtransport. Lokalisering av næringsvirksomhet er imidlertid bare én av flere
faktorer for arbeidstakernes valg av transportmiddel. Det optimale for høy andel
grønne reiser er en miks av arbeidsplasser, boliger, ulike handelstilbud og øvrige
tjenester (TØI 2016).

1

TØI = Transportøkonomisk institutt

Rapport Byutredning Buskerudbyen trinn 2

Side 4

TØIs gjennomgang av boliglokalisering viser at også disse øker mest i de innerste
sonene rundt knutepunktene, det vil si i de samme sonene hvor den største
økningen av arbeidsplasser har skjedd. Dette er positivt for muligheten til å dekke en
betydelig del av transportbehovet med gange og sykling. Det gir samtidig god
tilgjengelighet til kollektivtilbudet.
Alle kommunene har sammensatt arealbruk, med bygder, forsteder og bymessige
områder. Det gir ulike utfordringer og muligheter for hvilken rolle de ulike
kollektivtransportmidlene kan spille i ulike deler av Buskerudbyen.
Bygdene kjennetegnes i stor grad av spredt bebyggelse i landbruksområder. Enkelte
steder har mindre boligfelt. Dette gjelder for eksempel store deler av den nordlige
delen av Lier kommune. I disse områdene er det som regel vanskelig å få til et godt
kollektivtilbud. Det er ofte lange avstander til holdeplasser, butikker, skole og
barnehage. Det gjør at mange opplever bilen som nødvendig for å dekke lokale
ærend og lengre reiser (Insam 2018).
Forstedene er kjennetegnet av store og mellomstore boligfelt. Eksempler på dette er
Konnerud og store deler av Lier. Tilgang til lokale funksjoner, som skole og
nærbutikk, finnes ofte i gang- eller sykkelavstand fra boligområdene. Enkelte
områder har et velutviklet busstilbud, eller ligger i nærheten av en jernbanestasjon.
Bilen har likevel en sentral rolle og funksjon på mange reiser, særlig handels-,
service- og fritidsreiser. I flere av disse områdene er det både potensial og behov for
å øke kollektivtransportens markedsandel (Insam 2018).
Bymessige områder, som sentrumsområdene i Drammen, Mjøndalen og Hokksund,
kjennetegnes av konsentrert og variert arealbruk. Mange tjenester befinner seg
innen gangavstand. Konsentrert arealbruk gir samtidig bedre grunnlag for kollektivtilbud. Her er det lettere å dekke store deler av transportbehovet uten bruk av bil.
Dagens arealbruk i Buskerudbyen bidrar til utstrakt bilbruk mange steder, særlig i
ytterområdene (bygde- og forstedsområdene). Utvikling de siste årene mot mer
konsentrert utbygging rundt knutepunkt er imidlertid med på å styrke
kollektivtrafikken, og gjør det enklere å dekke mange reisebehov uten bil.
I mange kommuneplaner ligger det samtidig inne arealreserver i områder med dårlig
grunnlag for å dekke transportbehovet uten vesentlig bruk av bil. Det er påkrevet
med en bevisst styring av arealutviklingen fremover for å oppnå en fortsettelse av
trenden i retning av et utbyggingsmønster som styrker kollektivtransportens rolle og
gir grunnlag for økt grad av grønn mobilitet.
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2.2. Transport og reisevaner

Figur 2 Nøkkeltall for reisevaner. Kilde: Buskerudbysamarbeidet 2017.

De fleste reisene foregår i eller til/fra Drammen
Lokalisering av boliger, arbeidsplasser og service, sammen med egenskaper ved
transportsystemet, påvirker hvor og hvordan vi reiser. Reisestrømmer har stor
betydning for markedsgrunnlag og konkurranseevne for ulike transportmidler
(Urbanet Analyse 2017). Tall fra SSBs bolig- og arbeidsstedregister viser at det
foregår mye pendling mellom kommunene i Buskerudbyen. Størst er pendlingen
mellom Drammen og Lier, og mellom Nedre Eiker og Drammen. Hver dag er det i
underkant av 14 000 som pendler til og fra Drammen.
I tillegg er det en del sysselsatte som pendler til viktige arbeidsmarkeder i
omegnskommunene. I alt er det om lag 8 000 som pendler fra avtaleområdet til
Oslo, 3 000 til Bærum, 3.300 til Asker og 2 000 til Kongsberg (jf. Figur 3). Det betyr
stor etterspørsel etter lange reiser i rushtidene, noe som virker dimensjonerende på
transporttilbudet.
Selv om det er en del utpendling, viser reisevaneundersøkelsen2 (RVU) at de aller
fleste reisene som befolkningen i Buskerudbyen gjør, foregår internt i
Buskerudbyområdet (nærmere 90 prosent). Som Figur 4 viser, foregår 7 prosent av
reisene mellom Buskerudbyen og Oslo/Akershus. Kun 2 prosent går mellom

2

Reisevaner i Buskerudbyen 2013/14 (Urbanet Analyse rapport 58/2015)
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Figur 3: Pendling fra kommunene i avtaleområdet til Oslo, Bærum, Asker og Kongsberg kommuner. Kilde: SSB.

Buskerudbyen og andre steder i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark og
Agderfylkene). 3 prosent går mellom Buskerudbyen og resten av landet.
De fleste Buskerudbyinterne reiser er relativt korte, og går innenfor egen kommune.
Nesten 40 prosent av alle reiser i Buskerudbyen ender i Drammen kommune. Her er
Drammen sentrum det klart viktigste målpunktet. Hver femte reise i Buskerudbyen
starter eller ender her. Den relativt store andelen drammensrettede reiser, spesielt
de sentrumsrettede, tilsier at dette utgjør et spesielt viktig marked, der
kollektivtrafikken kan spille en vesentlig rolle. Dette samsvarer godt med dagens
rutetilbud, hvor de fleste linjer går gjennom Drammen sentrum. De fleste
bussreisene i Buskerudbyen er interne reiser i Drammen kommune.

Figur 4: Reisemål for bosatte i Buskerudbyen. Prosent. Kilde: RVU 2013/14
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Buss viktigst for interne reiser, tog for Oslorettede reiser
Reisevaneundersøkelsen gir et bilde av hvordan buss og tog dekker ulike markeder.
Over 80 prosent av togreisene som starter i avtaleområdet (Buskerudbyen ekskl.
Kongsberg) skal til Oslo og Akershus. Det samme gjelder kun fem prosent av
bussreisene. Åtte prosent av togreisene har både start og stopp i avtaleområdet. Til
sammenligning er over 80 prosent av bussreisene interne. To prosent av togreisene
som bosatte i bypakkeområdet foretar, går til Kongsberg, mens fem prosent går til
målpunkt andre steder i landet.

Figur 5: Målpunkt for reiser med tog og buss som starter i Buskerudbyen (ekskl. Kongsberg). Datakilde RVU 2013/14. Merk lite utvalg
gir stor usikkerhet (tog: N=96 og buss: N=210).

Selv om utvalget er lite, så peker resultatet på at det er en klar rolledeling mellom
buss og tog. Dette har naturligvis sammenheng med at toget tilbyr en rask
forbindelse inn mot sentrale målpunkt i Asker, Bærum, Oslo og Romerike, mens det
er et omfattende bussrutenett med god flatedekning i Buskerudbyen som betjener
boligområder og bysentra.
Toget har stort sett fem avganger i timen mellom Drammen og Oslo, og én avgang i
timen mellom Drammen og Kongsberg. For buss er situasjonen motsatt. Det mest
høyfrekvente busstilbudet er internt i Buskerudbyen, mens tilbudet innover til Oslo
er lavfrekvent.
Denne rolledelingen understreker togets betydning for vekst og utvikling i
Buskerudbyområdet. Nærhet til Oslo med rask og god togforbindelse er en viktig
årsak til at Buskerudbyen inngår i felles arbeids- og boligmarked med Oslo og store
deler av Akershus.
Store lokale forskjeller i kollektivandel
Andelen av alle reiser som skjer med kollektivtrafikk er ofte brukt som parameter for
å si noe om kollektivtrafikkens rolle i et byområde. Kollektivandelen er vanligvis
oppgitt som et gjennomsnitt for alle reiser i byområdet gjennom året. Kollektivandel
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være en nyttig indikator å bruke for enkel sammenligning mellom ulike byområder,
og for å vise utviklingen over tid.
Som regel vil sentrumsrettede rushtidsreiser ha en større kollektivandel enn lokale
reiser i byområdets ytterområder. Buss og tog dekker dermed vesentlige deler av
transportarbeidet i og til og fra sentrale bydeler, noe som er både areal- og
miljøeffektivt. Dette kommer ikke frem av gjennomsnittstallene.
Åtte prosent av reisene i avtaleområdet foregår med kollektivtrafikk; 60 prosent som
bilfører, 8 prosent som bilpassasjer, og 19 prosent til fots. Bare 3 prosent av reisene
foregår med sykkel. Tallene uttrykker gjennomsnitt for hele året for Buskerudbyen
utenom Kongsberg.

Figur 6: Reisemiddelfordeling i avtaleområdet for Buskerudbypakke 2. Datagrunnlag RVU 2013/14

Med åtte prosent kollektivandel har Buskerudbyen samme kollektivandel som NordJæren. Dette plasserer disse to byområdene nokså midt på treet blant de ni største
byområdene. Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim og Tromsø har høyere, mens
Grenland og Nedre Glomma og Kristiansand har lavere kollektivandel (jf. Figur 7).
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Figur 7: Kollektivandeler i de ni største byområdene i Norge. RVU 2013/14. Kilde: Statens vegvesen 2016

Bussene står for 4,2 prosent av alle reiser, mens toget tar 3,3 prosent. Det betyr at i
Buskerudbyen frakter bussen flere passasjerer enn toget. En togtur er imidlertid i
gjennomsnitt ca. 45 km lang mot om lag 10 km for buss, slik at toget står for en
større del av trafikkarbeidet.
Kollektivreisene (særlig togreisene) som foretas av innbyggerne i Buskerudbyen er
imidlertid relativt lange, slik at kollektivtrafikken utgjør 12 prosent av det daglige
transportarbeidet3.
Kollektivandelen i avtaleområdet har trolig økt siden RVUen ble gjennomført i
2013/14. Det har vært en kraftig økning i antall kollektivreiser de siste årene. Særlig
sterk har veksten vært på busslinjer som har fått midler til økt frekvens fra
Buskerudbypakke 1 (belønningsmidler) og på toget etter togruteomleggingene i
2012/2014.
Fra 2014 til 2017 økte antall togpassasjerer med hele 35 prosent, mens 12 prosent
flere tok bussen. Når en ser alle kollektivtrafikkreiser under ett, var økningen på 16
prosent. Det er betydelig mer enn økningen i biltrafikk og befolkning, som for samme
periode var på henholdsvis 1,6 % (indeks basert på utvalgte tellepunkter) og 4,5 %
(Buskerudbyen 2018b).
Det er store forskjeller i reisemiddelfordeling mellom kommunene i Buskerudbyen.
Drammen har høyest kollektiv- og gangeandeler, og lavest bilandel. Størst bilandel er

3

Kjøretøykm.
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det blant bosatte i Øvre Eiker. Bosettings- og arbeidsplassmønsteret forklarer i stor
grad reisemiddelfordelingen.
Det er også store forskjeller når det gjelder transportmiddelfordelingen innad i
kommunene. Høyest andel gange-, sykkel og kollektivreiser finner man sentralt i
Drammen. Her foregår kun halvparten av reisene med bil, mens bilbruken er
betydelig høyere i de andre bydelene, særlig i ytterområdene, og i
omegnskommunene.
En del av disse områdene er spredtbygde, og dermed utfordrende å betjene med et
godt kollektivtilbud. Ettersom mange av reisene er for lange til at sykkel og gange
kan ta en stor andel, har kollektivtransporten potensial til å spille en viktig rolle her,
særlig med nye former for tilbringertjenester/bestillingstransport. Bilen vil fortsatt
være et viktig transportmiddel i disse områdene, men innfartsparkering, samkjøring
og delingsbilordninger kan være med å redusere samlet bilbruk.
Reiselengder, høydeforskjeller og kollektivtrafikkpotensial
Reiselengder har betydning for så vel trafikkarbeidet som potensialet for
kollektivtrafikk og andre transportmidler. Mulighet for overføring fra bil til gange og
sykling er størst for kortere reiser, mens kollektivtrafikken har større potensial til å ta
markedsandeler fra de litt lengre bilturene (Urbanet Analyse 2017a).
Reisevanedata for Buskerudbyen viser svært lave kollektivandeler for reiser under
3 km. På korte reiser er kollektivtrafikk lite konkurransedyktig mot bil, gange og
sykling, fordi tiden til og fra holdeplasser, sammen med venting, vil utgjøre en relativ
større del av total reisetid. For mange vil det være raskere å gå eller sykle hele vegen
fremfor å reise kollektivt på korte reiser (Urbanet Analyse 2014 og 2015). Har man
ikke periodekort for kollektivtrafikk, vil prisen for korte kollektivreiser av de fleste bli
oppfattet som høy.
Reisemønsteret varierer mellom kommuner og ulike soner i den enkelte kommune.
Det gjelder både gjennomsnittlig reiselengde, typisk reiselengde og reisemiddelfordeling. Dette har sammenheng med en rekke faktorer som arealbruk, topografi,
parkeringsforhold, avstander til holdeplasser og avgangsfrekvenser.
Befolkningen i sentrale soner i de forskjellige kommunene har færre lange reiser og
kortere gjennomsnittlig reiselengde enn befolkningen i mer perifere soner.
Potensialet for økt gange- og sykkelandel er størst i Drammen sentrum og
sentrumsområdene i de øvrige prioriterte utviklingsområdene, mens
kollektivtransporten kan ta en større andel i soner preget av lengre reiser.
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Figur 8: Inndeling av soner i Buskerudbyen brukt i presentasjon av tall fra reisevaneundersøkelsen
(RVU).

I dag er halvparten av alle reiser for bosatte i Drammen sentrum og Drammen nord
3 km eller kortere. For korte reiser er gange og sykling ofte bedre alternativer enn
kollektivtrafikk. I de andre sonene i Buskerudbyen må kollektivtrafikken forventes å
ta en relativt større andel av veksten. Det gjelder for Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier,
Drammen sør og Drammen Konnerud. Her er langt flere av reisene for lange til at de
representerer et markedspotensial for gange.
Flere områder har store høydeforskjeller, noe som gjør det krevende å ta en stor del
av transportveksten med sykkel. I Drammen gjelder det befolkningsrike
boligområder på Konnerud, Fjell og Kniveåsen. Ormåsen boligområde skiller seg ut i
Øvre Eiker. Det samme gjør deler av Solbergelva, Krokstadelva og Åsen i Nedre Eiker.
I Lier er Lian og Linneslia/Reistad eksempler på boligområder hvor topografien er en
ulempe for sykkel. Økt utbredelse av elsykler vil redusere forskjellene fremover, men
elsykler er ikke like aktuelt for alle grupper eller reiser. Uansett er det kun en del av
befolkningen som kan eller vil sykle. Spesielt gjelder dette om vinteren, selv om
vintersyklingen ser ut til å til å øke noe i Buskerudbyområdet.
Ifølge Reisevaneundersøkelsen er den typiske reise (median) 4 km. Det betyr at
halvparten av alle reiser er kortere enn 4 km. 12 prosent av reisene er kortere enn
1 km, og 26 prosent er mellom 1 og 2,9 km. 3 av 10 bilturer er kortere enn 3 km, og
allerede på reiser på 1 km er bil det mest brukte transportmiddelet (RVU 2013/14).
Jf. Figur 9.
Dette viser at det er et stort potensial for overføring av bilreiser til sykkel eller gange.
Men ikke alle korte bilturer er like enkle å erstatte med gange og sykling. Det gjelder
særlig korte reiser som inngår i en reisekjede med for eksempel stopp i barnehage
eller butikk underveis. Disse kan imidlertid inngå i en reisekjede hvor flere
transportmidler kombineres. For eksempel kan sykkel brukes til barnehage, og
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Figur 9: Den typiske reiselengde (median km) for ulike soner og transportmidler i Buskerudbyen. Datakilde: RVU 2013/14.

parkeres ved et togstopp. Elsykkel og transportsykler kan gjøre det enklere å erstatte
bil på flere typer reiser (TØI 2014).
Samtidig som potensialet for å erstatte en del korte bilreiser med gange er stor, er
mer enn halvparten av bilreisene så lange at de faller inn i kategorien hvor buss og
tog har sin høyeste markedsandel. 1 av 3 reiser er 10 km eller lengre. Her kan
kollektivtrafikken spille en større rolle i fremtiden, med endrede rammebetingelser
for bil, og bedre kollektivtilbud.

Figur 10: Gjennomsnittlig reiselengde etter transportmiddel i Buskerudbyen (ekskl. Kongsberg). Datakilde RVU 2013/14.
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Figur 11: Gjennomsnittlig reiselengde (km) per reise. Datakilde: RVU 2013/2014.

Drammen sentrum utmerker seg med høy median kollektivreise på 35 km, noe som
tilsvarer en avstand fra Drammen til Lysaker. Det betyr at over halvparten av
kollektivreisene fra Drammen sentrum går til Oslo eller andre steder som ligger et
stykke unna. Også Lier og Øvre Eiker har en relativ høy median kollektivreise på
20 km.
Figur 10 viser at gjennomsnittlige reiselengde for bosatte i avtaleområdet varierer
mye med transportmiddel. Togreisene er lengst, med 46 km i gjennomsnitt, mens en
bussreise i gjennomsnitt er rundt 10 km. Hele 95 prosent av togreisene er over
20 km lange, mot kun 15 prosent av bussreisene.
Dette illustrerer at buss og tog har ulike roller og ulik funksjon i Buskerudbyen. Toget
er viktigst for de lange reisene, typisk ut av Buskerudbyen til Oslo eller Gardermoen,
mens bussen oftere blir valgt på korte, lokale reiser. Det tyder på at
transportmidlene utfyller hverandre, og at det er liten grad av parallellkjøring.
De lengre reisene trekker opp den gjennomsnittlig reiselengden i Buskerudbyen til
13,7 km (Figur 11). Både reisemiddelfordeling og reiselengde har betydning for
transportarbeidet (jf. Nullvekstmålet)
Tilgangen til bil påvirker kollektivtransportens konkurransekraft
Det er en klar sammenheng mellom bystruktur, husholdningers tilgang til bil, bilbruk
og etterspørsel etter kollektivtransport (Urbanet Analyse 2017). Dersom
befolkningsvekst skjer i sentrale områder med godt kollektivtilbud og mange
tjenester innen gangavstand, vil det trolig bidra til å redusere bilhold og bilbruk,
sammenlignet med en situasjon hvor utbygging skjer i ytterområdene med lengre
avstand til holdeplasser og service.
Blant kommunene i avtaleområdet har Drammen kommune klart lavest bilandel,
høyest andel innbyggere uten tilgang til bil og høyest kollektivandel. Drammen har
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også klart færrest husholdninger med tilgang til to eller flere biler; kun én av tre har
tilgang til mer enn én bil. I de andre kommunene har mer enn halvparten av
husholdningene tilgang til minst to biler. I disse husholdningene er også bilandelen
betydelig høyere og kollektivandelen tilsvarende lav (Urbanet analyse 2015).
Forskjellen er stor også mellom de ulike sonene i Drammen. I sentrum har 16 prosent
av husholdningen ikke tilgang til bil, mens 25 prosent har tilgang til flere biler. Her er
bilførerandelen på 45 prosent. Høyest tilgang til bil er det i Drammen sør og på
Konnerud. Kun 2 prosent av husholdningene på Konnerud mangler mulighet til å
benytte seg av bil, mens 60 prosent har tilgang til flere biler. Bilførerandelen her er
67 prosent.
Kollektivandel varierer med alder og reiseformål
Reisevanedataene viser at kollektivandelen varierer mye med alder og reiseformål.
Ungdom i alderen 15–25 år utgjør 12 prosent av befolkningen, men står for hele 45
prosent av kollektivreisene.
Voksne mellom 25 og 64 år utgjør 53 prosent av befolkningen, men foretar 37
prosent av kollektivreisene. Dette, i tillegg til at de unge allerede er storbrukere av
kollektivtilbudet, tyder på at det er størst potensial for økt kollektivtrafikk blant
voksne. Om lag halvparten av de voksne kollektivtrafikantene benytter månedskort.
De er dermed trolig faste brukere. Den andre halvparten benytter enkeltbilletter o.l.,
og er dermed trolig av- og til-brukere. Det er blant disse at potensialet for økt
kollektivtrafikk er størst (Urbanet Analyse 2016).
Om lag 20 prosent av befolkningen reiser allerede så ofte med kollektivtrafikk at det
er lite potensial for ytterligere kollektivreiser, med mindre de skulle begynne å reise
kollektivt også på andre typer reiser enn i dag. Ca. 30 prosent kan påvirkes med et
bedre tilbud, mens halvparten av befolkningen er vanskeligere å lokke over på
kollektivtransporten. Det må trolig både pisk og gulrot til (Urbanet Analyse 2016).
Bruken av kollektivtransport varierer mye etter formålet med reisen.
Kollektivandelen er størst på skolereiser (30 prosent) og arbeidsreiser (14 prosent).
Lavest er den på reiser knyttet til handel og omsorg (2 prosent).
Kollektivandelen på tjenestereiser er 11 prosent, mens tilsvarende andel for
besøksreiser og øvrige fritidsreiser er 6–7 prosent.
Handels-, omsorgs- og øvrige fritidsreiser utgjør om lag to av tre reiser i
Buskerudbyen. En økning i kollektivandel for disse reisene ville dermed slå mer ut i
form av flere kollektivreiser enn en tilsvarende prosentvis økning innen øvrige
formål.
Parkeringsmuligheter påvirker kollektivtrafikkens konkurranseevne
Kommunene i Buskerudbyen har som mål i sentrumsområdene å prioritere
korttidsparkering fremfor arbeidsplassparkering. Det blir derfor jobbet for å redusere
antall parkeringsplasser pr. innbygger her. Dette er i tråd med vedtatt
parkeringspolitikk i Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–2023. Tre av
kommunene har ikke parkeringsmyndighet. De har dermed færre virkemidler for å
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Figur 12: Parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen i Buskerudbyen. Datakilde: RVU 2013/14

følge opp parkeringsregimet enn Drammen, som er parkeringskommune med
hjemmel til å håndheve regelverket.
Ifølge Reisevaneundersøkelsen har om lag 80 prosent av de yrkesaktive i Buskerudbyen tilgang til gratis parkering hos arbeidsgiver. Lavest andel er det blant dem som
arbeider i Drammen (53 prosent), mens Øvre Eiker ligger høyest (91 prosent). De
øvrige kommunene ligger rundt 80 prosent (jf. Figur 12).
Den gode tilgangen til arbeidsplassparkering påvirker konkurransekraften til
kollektivtrafikken. Lett tilgang til gratis arbeidsparkering gjør det mer attraktivt å
bruke bil fremfor å velge buss eller andre reisemåter. I følge UA-rapport 64/2015
«Parkering som virkemiddel», er det helt klare sammenhenger mellom transportmiddelbruk og parkeringstilgjengelighet ved arbeidsplassen. 64 prosent av dem som
har gratis parkering og godt med plass hos arbeidsgiver kjører bil til jobb, mens kun
16 prosent reiser kollektivt. Kollektivbruken øker imidlertid når tilgjengeligheten
reduseres eller kostnadene ved parkering øker.
Dagens parkeringssituasjon i Buskerudbyen tilsier altså at det er et potensial for å
øke de kollektive transportformenes markedsandel i Buskerudbyen gjennom endret
parkeringspolitikk. Dette undersøkes nærmere i kapittel 4.

Figur 13: Parkeringsmuligheter ved arbeidsplass etter hvor arbeidsplassen er lokalisert i Buskerudbyen. Yrkesaktive.
Soner som ikke vises har ikke tilstrekkelig datagrunnlag. Kilde: Urbanet Analyse, datagrunnlag RVU 2013/14.
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2.3. Dagens kollektivtilbud
Dagens busstilbud
Kommunene i Buskerudbyen betjenes av lokale og regionale busser, samt skoleskyss.
I tillegg trafikkerer Nettbuss med ekspressbusslinje 1 (NX 1) med 10 avganger hver
veg på hverdager i aksen Notodden–Kongsberg–Drammen–Oslo. NX 1 og tog har
delvis ulike markeder, noe som gjør at de dels supplerer og dels konkurrerer med
hverandre. For eksempel står nok bussen sterkere enn toget fra Åssiden i Drammen,
siden man slipper å bytte. Til gjengjeld er det flere avganger å velge mellom om man
kombinerer lokalbuss med tog.
Figur 14 viser busslinjene i kommunene Lier, Drammen, Nedre og Øvre Eiker.
Målpunktene med høyest passasjerantall i regionen er Drammen sentrum og de
videregående skolene i Drammen sentrum; videre Åssiden, Lierbyen og Hokksund.
Drammen sentrum er et viktig kommunikasjonsknutepunkt, med typiske
sentrumsfunksjoner og mange store arbeidsplasser.
Frekvens utgjør et viktig skille mellom individuell og kollektiv transport. Når man
reiser med bil, går eller sykler, kan man selv velge avreisetid. Skal man reise
kollektivt, må man forholde seg til faste avreisetider. Dette gir individuell transport
et konkurransefortrinn. (Urbanet Analyse 2016)
I Buskerudbyen er det i dag i gjennomsnitt 28 minutter mellom avgangene. I de mest
befolkningsrike områdene har tilbudet høyere frekvens, og vice versa i mer
spredtbygde områder.
Drammen sentrum har det beste kollektivtilbudet, siden alle hovedlinjer går
gjennom dette området. Også Drammen nord nyter godt av den sentrumsrettede
rutestrukturen, siden svært mange bussruter går på fv. 283 Rosenkrantzgata, og
dermed supplerer busstilbudet som er spesielt rettet mot befolkningsrike
boligområder i denne sonen. Både linje 3 og 4 går til Åssiden, med henholdsvis 10 og
30 minutters intervaller. Linje 3 er den mest trafikkerte linja i Buskerudbyen, med
over 2 mill. passasjerer siste år. Underlia har i praksis halvtimesavganger i rush og
ellers timesavganger på hverdager. Linje 5 til Vinnes på nordsida av Drammenselva
har halvtimesavganger.
I Drammen sør går linje 3 og 15 normalt med henholdsvis 10 og 60 minutters
frekvens. Gulskogen blir betjent med linje 25 med halvtimesfrekvens. I tillegg går
linje 16 til Skoger kirke/Mehren gjennom Fjell-området med 60 minutters frekvens.
Til bydelen Tangen/Åskollen går det to bussruter. Linje 4 går til Åskollen/Kniveåsen
og har halvtimesruter. Linje 5 går til Hedensrud/Tors veg og har halvtimesruter.
Mellom Rundtom og sentrum har de to rutene samme trasé.
Konnerud har et godt kollektivtilbud i linjene 21, 22 og 24. De to sistnevnte har
begge avganger hvert 20. minutt over store deler av døgnet, mens linje 21 går hver
halvtime i rush og ellers hver time på hverdager.
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Figur 14: Busstilbudet i Drammensområdet. Kilde: Brakar.

De sentrale områdene sør i Lier, som Lierbyen og områdene langs E18 har et
forholdsvis godt busstilbud i retning Asker/Oslo og Drammen. Linje 71 og 169
betjener Lierbyen og Tranby med 15 minutters intervaller mot Asker. Linje 71 har
mange passasjerer, og betjener sentrale områder som Drammen, Lierbyen, Tranby
og Asker. Linje 73 betjener Lier stasjon med timesfrekvens. Dette oppfattes som et
lite attraktivt tilbud for dem som skal reise videre med toget, som har
halvtimesfrekvens.
Nedre Eiker blir betjent av de gjennomgående busslinjene 100 og 101, med
henholdsvis 60 og 30 minutters frekvens. De store boligområdene Krokstadelva og
Solbergelva på nordsiden av elven betjenes av linje 51 og 54 med henholdsvis 15 og
30 minutters frekvens i rush. På sørsiden av elva går linje 52 fra Mjøndalen stasjon til
Drammen med 30 minutters frekvens. I tillegg betjenes Mjøndalen-Åsen av linje 53.
Også Øvre Eiker blir betjent av linje 100 og 101. Skotselv blir betjent av linje 116,
som har totimersfrekvens på hverdager, men som ikke kjører om kvelden. Linje 117
går til Ormåsen og har timesruter. Linje 118 og 119 gir til sammen timesfrekvens på
ruten Vestfossen–Hokksund.
Kollektivtransporten gir en ganske god betjening av sentrale områder i alle
kommunene. Endrede rammebetingelser for bil og ytterligere styrking av
kollektivtilbudet vil øke potensialet for at kollektivtrafikken kan få en viktigere rolle.
Bussens attraktivitet avhenger av fremkommelighet
Dårlig fremkommelighet for buss gjør det mindre attraktivt å reise kollektivt.
Konkurranseevnen bussen har, vil øke med tiltak som gjør den raskere og mer
punktlig. Analyser viser at 10 prosent redusert reisetid alene kan gi 4–6 prosent flere
passasjerer (Urbanet Analyse 2017a). Redusert reisetid og økt punktlighet gjør det
lettere å rekke avtaler og bytte mellom transportmidler.
Busstrafikantene blir rammet av mange av de samme køene som hindrer biltrafikken
i Drammensområdet. En kartlegging fra 2017 viser at mange linjer blir kraftig
forsinket i rushtidene (Norconsult 2017). Dette reduserer bussenes konkurranseevne
til og gjennom Drammen for store områder av Buskerudbyen. Dersom kollektivtrafikken skal kunne ta markedsandeler av ønskelig størrelse fra biltrafikken, er det
behov for bedre fremkommelighet.
Fremkommelighetsproblemene er spesielt konsentrert til sentrumsgater, både sør
og nord for Drammenselva. Analysen viser at flere strekninger i Drammensområdet
kvalifiserer til kollektivfelt eller annen form for kollektivprioritering, ut fra kriterier
satt i Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. Det er behov for
tiltak som kan redusere så vel oppholdstider ved holdeplassene som forsinkelser på
strekningene.
Årsaker til forsinkelser på holdeplasser kan være knyttet til flere forhold, for
eksempel billetteringssystem og utforming av selve holdeplassene. Analyser av
sentrale holdeplasser og terminaler viser at flere har kapasitetsproblemer
(Norconsult 2017). Optimalisering av holdeplasser og forenklet billettsystem blir
enda viktigere når antall bussavganger øker med innføring av Buskerudbypakke 2.
Noen tiltak er gjort. Fra 2017 ble det for eksempel mulig å stige på gjennom
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Figur 15: Gjennomsnittlig forsinkelse mellom stoppesteder fra Drammen sentrum til Rosenkrantz gate om ettermiddagen. Skalaen er
grønt-gult-oransje-lilla-rødt, der rødt er størst forsinkelse (>80 sek/km). Kilde: Norconsult 2017

bakdørene på bybussene i Drammen. Figur 15 viser et eksempel på en strekning med
forsinkelse på ettermiddager. Generelt er køutfordringene størst om
ettermiddagene, men mange strekninger har også en del kø om morgenen.
Alle bydelene i Drammens er berørt av dårlig fremkommelighet for buss i rushtidene.
Spesielt gjelder dette for følgende strekninger:
•

Konnerud: Mellom Drammen busstasjon og Museumsparken

•

Sentrum: Sentrumsnære gater for alle de utredede busslinjene

•

Drammen sør: Mellom Rundtom og sentrum

•
Drammen nord: I Rosenkrantz gate og rundt Bragernes torg.
Det er ikke gjort studier av bussfremkommelighet i øvrige kommuner i
Buskerudbyen, men siden mange av busslinjene går til/fra eller gjennom Drammen,
blir også busstrafikanter i nabokommunene påvirket av forsinkelser her.
Innfarts- og pendlerparkering
Pendlerparkering og annen innfartsparkering er en del av det overordnede
transporttilbudet i Buskerudbyen. Tilbudet er videreutviklet med belønningsmidler
for perioden 2010-2019.
Dagens tilbud for innfartsparkering tilrettelegger for at de som bor utenfor sykkeleller gangavstand fra stasjoner, eller som mangler et tjenlig busstilbud, skal kunne
reise kollektivt på hoveddelen av reisen, sekundært som samkjøring med bil, for å
avlaste vegnettet for biltrafikk. Innfartsparkering gjør kollektivtilbudet tilgjengelig for
flere, og gjør det enklere å kombinere en kollektivreise med andre ærend, som for
eksempel hente barn i barnehage.
Etterspørselen etter innfartsparkering forventes å øke når bompenger etter planen
blir innført i 2020 som del av Buskerudbypakke 2. Det samme kan skje som følge av
innføring av bompenger på ny E134 ved Kongsberg, eller andre steder.
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Figur 16 viser lokalisering og bruk av dagens innfartsparkeringstilbud for bil i
Buskerudbyen. Undersøkelsen figuren er hentet fra, viste at jernbanestasjonene i
Drammen har høyest belegg. Samtidig bor mange i gange- og sykkelavstand fra disse.

Figur 16: Lokalisering og bruk av dagens innfarts – og pendlerparkeringstilbud i Buskerudbyen
(TØI-rapport 1367/2014)

Bane NOR har innført betaling på sin pendlerparkering ved Hokksund. Det har økt
presset på øvrige plasser i Hokksund sentrum. Sentrumsplanen for Hokksund legger
nye parkeringskrav til grunn. Kommunestyret har behandlet sak om myndighet til å
håndheve parkeringsbestemmelsene.
Arbeidet med å tilpasse innfartsparkeringstilbudet i byområdene må sees i
sammenheng med øvrig parkeringstilbud i byområdet, slik at man unngår at
langtidsparkerende opptar parkeringsplasser i sentrum. Et sikkert og funksjonelt
tilbud for sykkelparkering må etableres på alle innfartsparkeringsplasser.
Knutepunktene binder kollektivtilbudet sammen
I felles areal- og transportplan 2013-2023 er det en overordnet målsetting at
jernbanen skal danne ryggraden i kollektivsystemet gjennom bybåndet i
Buskerudbyen. Nærhet til jernbanestasjoner, eksisterende sentra og
arbeidsplasskonsentrasjoner har derfor vært et viktig kriterium i valg av regionale
utviklingsområder i planen. Jernbanestasjonene har en viktig knutepunktfunksjon.
De kan knytte ulike kollektivruter sammen, gi nettverkseffekter, økte reisemuligheter
og virke strukturerende for arealutvikling.
De viktigste knutepunktene i bybåndet er jernbanestasjonene i Drammen,
Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg, samt busstasjonen i Jernbanegata nær Strømsø
torg. Alle knutepunktene betjenes av buss og tog. Flere av busslinjene
korresponderer med toget, men ulikt takst- og billettsystem gjør at reisen ikke
oppleves som sømløs. En får dermed ikke tatt ut nettverkseffekter fullt ut.
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På stasjonene Lier, Brakerøya, Gulskogen, Mjøndalen og Steinberg er det ikke
planlagt for korrespondanse mellom tog og buss. På disse stasjonene kan ventetiden
derfor bli lang ved omstigning.
Figur 17 viser antall bosatte i gangavstand fra ulike knutepunkt. Gangavstand er
beregnet langs korteste veg med vanlig ganghastighet 5 km/t for voksne. Barn og
eldre kan ha behov for lengre tid. Grunnlaget er antall bosatte pr. adresse fra 2013
(kilde: Gåstrategi Buskerudbyen). Bragernes og Strømsø stasjon er kollektivknutepunktene med klart flest beboere innenfor så vel 5 som 10 minutters gangavstand.
Deretter følger Konnerud, Mjøndalen stasjon og Kongsberg stasjon.

Figur 17: Antall bosatte i gangavstand langs veg fra ulike knutepunkt i kommunene i Buskerudbyen 2013. Kilde: Gåstrategi
Buskerudbyen.

Tallene i Figur 17 er fra 2013. Det har imidlertid blitt gjennomført en del utbygging
rundt flere av knutepunktene siden den gang. For eksempel er det bygd mange
leiligheter nær Hokksund stasjon, og flere er under bygging. Dermed har antall
innbyggere i 5 og 10 minutters gangavstand økt en del siden kartleggingen ble utført.
Dette reflekteres i langt flere togreisende (jf. årsrapporter fra
Buskerudbysamarbeidet).
Det er gjennomført en mulighetsstudie for utvikling av Hokksund knutepunkt, og en
egen områderegulering for Hokksund sentrum er til politisk behandling. Planene
følger prinsippene i areal- og transportplanen og legger opp til konsentrert utbygging
øst for jernbanen.
Gjennomgangen viser at det bor relativt mange innen gangavstand til knutepunktene
i Buskerudbyen, og at antallet trolig har økt de senere år. Det er behov for få frem
flere planer for god byutvikling rundt knutepunktene, både for heving av standarden,
bedring av tilgjengeligheten og økning av kapasiteten, slik at tog og buss kan ta
markedsandeler fra bil.
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Dagens togtilbud
Strekningen mellom Drammen og Kongsberg betjenes i dag av lokaltoglinje (L12)
med timesfrekvens. Det stopper på Gulskogen, Mjøndalen, Steinberg, Hokksund,
Vestfossen og Darbu. Om morgenen er det to innsatstog (L13) fra Kongsberg. De
stopper også på Brakerøya og Lier. På ettermiddagen kjøres ett innsatstog (L13) til
Hokksund og ett til Kongsberg. På strekningen mellom Drammen og Kongsberg
kjøres også fjerntog hver annen time mot Sørlandet. Disse stopper ikke ved de andre
stasjonene i Buskerudbyen. Fjerntogene til Bergen stopper bare i Drammen, men
enkelte avganger har stopp også på Hokksund.
Byene og tettstedene i Buskerudbyen har ulikt togtilbud. Drammen har fem tog i
timen i grunnrute i dag. I tillegg kommer tre avganger i timen for Flytoget, samt
fjerntog på Vestfoldbanen, Sørlands- og Bergensbanen.
•

L12 Kongsberg-Eidsvoll

1 tog/time

•

L13 Drammen-Dal

2 tog/time

•

R10 Drammen-Lillehammer

1 tog/time

•

R11 Skien-Eidsvoll

1 tog/time

•

F2 Drammen-OSL

3 tog/time

•

Fjerntog Sørlandsbanen

8 tog/dag

•
Fjerntog Bergensbanen
5 tog/dag
Pendelen L12 Kongsberg–Eidsvoll betjener alle stasjoner og holdeplasser mellom
Kongsberg og Drammen. Pendelen L13 Drammen–Dal betjener Brakerøya og Lier.
R10 betjener Drammen–Lillehammer og R11 betjener Skien–Eidsvoll. Disse togene
inngår i 10-minutterssystemet av knutepunktstoppende regiontog Lillestrøm–Asker.
Fjerntogene på Sørlandsbanen har åtte avganger om dagen med tilnærmet totimersfrekvens. Disse stopper i Drammen (kun påstigning fra Oslo) og Kongsberg, og gir en
effektiv transport for reisende mellom Drammen/Kongsberg og Oslo/Kongsberg.
I rushtid forlenges noen av togavgangene til Kongsberg eller Hokksund, slik at det blir
to tog i timen på denne strekningen en kort periode morgen og ettermiddag.
Svært lav punktlighet
Kapasiteten på Sørlandsbanen mellom Drammen og Kongsberg er svært høyt
utnyttet. Strekningen trafikkeres av regiontog, fjerntog med ulikt stoppmønster,
godstog og innsatstog. Dette fører til at punktligheten, særlig i rush, er svært lav. Det
gir dårlig tilbud til kundene og følgeforsinkelser i hele jernbanesystemet i Osloområdet. På strekningen mellom Drammen og Hokksund er punktligheten i rush ofte
rundt 60 prosent. Lav punktlighet gjør det vanskelig å få til god korrespondanse.
Bane NORs punktlighetsmål er 91 prosent4.
Tilbudsforbedring i form av økt frekvens i et system som allerede har en presset
kapasitetssituasjon vil sannsynligvis føre til enda dårligere punktlighet.
En evaluering av stopp ved Steinberg stasjon gjennomført av Jernbaneverket på
bestilling fra Samferdselsdepartementet (Rapport 19.12.2016) viser at gjeninnføring
4

https://www.banenor.no/Nyheter/punktlighet/
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av ordinært stopp her i 2015 har hatt negativ effekt for kjøretid og punktlighet, fordi
kryssingen ved Hokksund, der østgående tog fra Kongsberg venter på vestgående,
allerede er sårbar. Et forsinket tog fra Oslo/Drammen fører derfor til at tog fra
Kongsberg blir forsinket.
Buskerudbyen inngår i et stort togmarked
På lokaltoglinja L12 Kongsberg-Eidsvoll ble det foretatt rundt 6,1 mill. reiser i 2017. I
følge NSB var dette en oppgang på nesten 12 prosent fra 20165. Ca. 630 000 (10 %)
av reisene var interne reiser i Buskerudbyen inkludert Kongsberg. Nær halvparten av
disse internreisene er reiser til/fra Kongsberg. I underkant av 1,5 mill. (25 %) reiser er
til/fra Buskerudbyen (inkludert Kongsberg) til/fra stasjoner mellom Asker og Eidsvoll.
Det klart største markedet for denne pendelen er altså mellom Asker og
Gardermoen (65 %), men Drammen er også en viktig stasjon.
Stasjon
Brakerøya

Av- og påstigende
pr. år

Av- og påstigende
pr. dag

215 362

590

43 222

118

Drammen

3 622 215

9 924

Gulskogen

334 452

916

Hokksund

432 165

1 184

Kongsberg

576 269

1 579

Lier

262 305

719

Mjøndalen

412 932

1 131

Steinberg

68 692

188

Vestfossen

145 852

400

Darbu

Tabell 1: Antall av- og påstigninger på Stasjoner i Buskerudbyen i 2017. Kilde: NSB.

For linje L13 Drammen–Dal, som også er innsatstog til/fra Kongsberg/Hokksund i
rushtid, er det totale reisetallet 6,8 millioner reiser. I underkant av 82 000 (1,2 %) av
disse foregår internt i Buskerudbyen (inkludert Kongsberg). I overkant av 1,3 mill.
(19 %) reiser går til/fra Buskerudbyen (inkludert Kongsberg).
Totalt for alle togtilbud hadde Drammen stasjon 3,6 millioner av- og påstigende i
2017.

2.3 Konkurranseflater mellom transportformer

5

https://www.nsb.no/om-nsb/for-presse/pressemeldinger/over-65-millioner-togreiser-i-2017
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Konkurranseflater mellom transportmidler kan analyseres ved å regne om ulike
egenskaper ved transporttilbudet til kostnader. Dette kalles generaliserte
reisekostnader (GK). Endringer i tilbudet, for eksempel pris, reisetid og
avgangsfrekvens påvirker de opplevde kostnadene for å reise og fører dermed til
endret etterspørsel etter reiser (Urbanet Analyse 2017b). Tabell 2 viser hvordan ulike
elementer ved en kollektivreise kan uttrykkes som generaliserte kostnader.

Tabell 2: Tidsverdier benyttet i Buskerudbyen basert på et gjennomsnitt av tidsverdier for byområdene rundt Kristiansand,
Stavanger, Ålesund og Oslo. Kilde: Urbanet Analyse 2017b.

Ved å kombinere tidsverdsettingene ovenfor med egenskapene for en
gjennomsnittlig kollektivreise i Buskerudbyen kan vi få en indikasjon på hvilke
elementer av reisen det er viktig å redusere, og hvilken effekt en endring vil ha på
total GK. For eksempel vil effekten av å fjerne alle forsinkelser tilsvarer en reduksjon
av billettprisen på 66 prosent.

Tabell 3: Egenskaper ved en gjennomsnittlig kollektivreise internt i Buskerudbyen. Kilde: Urbanet Analyse 2017b

Vi kan for øvrig merke oss at de ulike reiseelementenes andel av GK vil variere
avhengig av blant annet lengden på reisen. For eksempel vil taksten utgjøre en større
belastning på de kortere reisene, mens det på lengre strekninger i større grad er
summen av de ulike reisetidsulempene som er utslagsgivende. Dette viser at man
generelt får større effekt av tilbudsendringer på noe lengre reisestrekninger.
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Konkurranseforholdet mot bilreiser
Urbanet Analyse (2017b) har beregnet konkurranseforholdet mellom bil og
kollektivtrafikk i Buskerudbyen. Deres analyse viser at kollektivtrafikkens
konkurranseevne mot bil i rush er relativt dårlig på reiser til Drammen sentrum.
Konkurranseforholdet er best på noen av de lengre reisene, fra Hokksund, Bærum og
Oslo, men er fortsatt i bilens favør. Kollektivreisen på disse to strekningene er fra
1,2–1,5 ganger så belastende som å kjøre bil. For de fleste andre reiserelasjonene er
belastningen over 1,5.
Konkurranseforholdet kollektivt/bil på en typisk reise til Drammen sentrum i dagens
situasjon. Gjennomsnitt for døgn. Merk ulik skala på kollektiv og bil. Kilde: Urbanet
Analyse 2017b. viser GK for bil- og kollektivreiser for en typisk reise i Buskerudbyen
til Drammen sentrum. Verdier for bilreisen er basert på kjøretid, forsinkelse,
parkering- og bilkostnader, mens tallene for kollektivreiser tilsvarer verdiene i Figur
18.
Figuren viser at årsaken til dårlig konkurranseforhold for kollektivreiser skyldes
relativt lav reisebelastning for bilreiser. Som det fremgår av Urbanet Analyse (2017b)
er gjennomsnittlig vente- og ombordtid i Buskerudbyen relativt lave. Satt på spissen
er det ikke et dårlig kollektivtilbud som gir dårlige konkurranseflater i Buskerudbyen,
men relativt lite kø for bilistene, koblet med fravær av bompenger og lave
parkeringsavgifter. I gjennomsnitt er en bilreise omkring 60 prosent mindre
belastende enn en kollektivreise.
Samlet sett indikerer disse tallene hvilke typer kollektivtiltak som kan ha størst
gevinst. På samme tid viser de også at kollektivtiltak alene trolig ikke er nok til å
utjevne konkurranseforholdet, og at det vil være nødvendig med restriktive tiltak
overfor bil.

Figur 18: Konkurranseforholdet kollektivt/bil på en typisk reise til Drammen sentrum i dagens situasjon. Gjennomsnitt for
døgn. Merk ulik skala på kollektiv og bil. Kilde: Urbanet Analyse 2017b.

2.4 Samlet vurdering av dagens situasjon
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Kollektivandelen av alle reiser i Buskerudbyen er på åtte prosent. Det plasserer
Buskerudbyen midt på treet blant de ni største norske byområdene. Bussen står for
flere kollektivreiser enn toget. En gjennomsnittlig togreise er imidlertid nesten fire
ganger så lang, slik at toget står for et betydelig større transportarbeid enn buss.
Viktige årsaker til at bilen står for sju av ti reiser i Buskerudbyen er en del spredt
arealbruk med til dels store høydeforskjeller og høyt bilhold, sammen med god
tilgang på parkering og relativt få restriktive tiltak mot biltrafikk. Nærhet til Oslo, i
kombinasjon med godt togtilbud, trekker kollektivandelen opp. Dette blir forsterket
av ulempene med kødannelse på E18 i rushtidene og kostnader for parkering og
bompenger i Osloområdet.
Reisevanedata for innbyggerne i Buskerudbyen tyder på en klar rolledeling mellom
buss og tog. Buss er viktigst for lokale reiser, mens toget dominerer på lange,
oslorettede reiser. Dette har naturligvis sammenheng med at toget tilbyr en rask
forbindelse inn mot sentrale målpunkt i Asker, Bærum, Oslo og Gardermoen, mens
bussen gir god flatedekning internt i Buskerudbyen.
Transportmiddelfordelingen i Buskerudbyen viser at kollektivtransporten har sin
høyeste markedsandel når reiselengden er fra 3 km og oppover. Her er også
potensialet størst for at kollektivtrafikken kan ta ytterligere markedsandeler. På de
kortere bilreisene er gange og sykling et mer aktuelt alternativ for mange enn
kollektivtrafikk.
I byområder som Buskerudbyen, med store avstander og relativt mange lange reiser,
er det naturlig at kollektivtransporten tar en større del av transportveksten enn i
områder med mange korte reiser.
Dagens reisemønster og reisemiddelfordeling tilsier at både tog og buss bør kunne
spille en vesentlig større rolle for interne reiser i Buskerudbyen, ikke minst for
sentrumsrettede reiser og dagpendling mellom kommunene. Buss kan generelt ta
større markedsandeler på de fleste reiserelasjoner, mens tog kan spille en større
rolle på reiser mellom knutepunktene.
For reiser til sentrale målpunkt mot Oslo og Akershus konkurrerer toget godt
allerede.
Det er imidlertid flere årsaker til at toget ikke benyttes mer på daglige reiser internt i
Buskerudbyen. De mest sentrale er trolig lav frekvens og dårlig punktlighet, og at
overgangene mellom reisemidlene er dyrere og oppleves som mer belastende enn
samordnet kollektivtilbud med sømløse reisekjeder. Oppsummert gjør dette at den
totale, opplevde reisebelastningen blir så stor at biltransport virker mer attraktiv.
Situasjonsbeskrivelsen viser stor geografisk variasjon når det gjelder dagens
kollektivmarked og potensialet for fremtidig konkurransevridning. Her spiller forhold
som arealbruk, pendlingsmønster, reiselengde, målpunkt, reiseformål,
parkeringssituasjonen, topografi, demografi og bilhold inn.
Kunnskapsgrunnlaget om dagens situasjon og relevant forskning gir grunnlag for å si
noe om dagens og fremtidens marked for kollektivtransporten i de ulike sonene i
Buskerudbyen.
I Drammen sentrum har bilen en rekke konkurranseulemper knyttet til parkering,
tilgjengelighet og fremkommelighet. Det betyr at bilens markedsandel er mindre her
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enn andre steder. Dessuten er sentrum den sonen som har klart høyest andel
husholdninger uten tilgang på bil.
I sentrum er kollektivtransportens rolle for lokale reiser likevel begrenset, til tross for
nesten alle bussrutene går gjennom dette området. Det skyldes at
konkurranseevnen til gange og sykkel er god for reiser som har start- og målpunkt
her. Reisene i sentrum er korte, og terrenget er flatt. Dessuten slipper folk som går
og sykler ventetid og billettkostnader. Høy andel gange og sykling i sentrum er
positivt for byliv, miljø og folkehelse.
I Drammen nord er bildet litt annerledes. Denne sonen har den høyeste
kollektivandelen, til tross for at den typiske reisen er nesten like kort som for
Drammen sentrum. Noe av forklaringen ligger i at flere av de største boligområdene
har en beliggenhet som for gående og syklende medfører forsering av store
høydeforskjeller. I tillegg gir nærheten til sentrum og antall bosatte grunnlag for
svært godt busstilbud, med flere ruter med hyppige avganger. Den relativt høye
kollektivandelen tilsier at kollektivtransporten, i kombinasjon med gange og sykling,
også i fremtiden vil kunne spille en vesentlig rolle.
For en stor andel bosatte i Drammen sør og på Konnerud er buss det eneste reelle
alternativet til bil på mange av de daglige reisene. Her er de fleste reisene for lange
til at gange og sykkel vil kunne spille en viktig rolle som eneste reisemåte. De vil
imidlertid ofte inngå på etapper som inngår i hele reisekjeder, der den lengste delen
tas med motorisert transportmiddel. Dessuten spiller topografien inn. Store
høydeforskjeller svekker konkurranseevnen til sykkel, og gjør buss mer attraktivt. Til
tross for at tilbudet er relativt godt, har bussen lave markedsandeler. Det skyldes
først og fremst bilens store konkurransefortrinn i form av lite vente- tilbringer- og
reisetid, og lave marginalkostnader. Dessuten er områdene krevende å betjene på en
konkurransedyktig måte.
Kollektivandelen blant bosatte i Lier kommune er litt høyere (7 %) enn i Nedre Eiker
(6 %) og Øvre Eiker (4 %), men lavere enn i Drammen (10 %). Reiselengder er middels
i forhold til de andre kommunene. Det er relativt godt kollektivtilbud mot Drammen
og Asker, men bussene sliter med dårlig fremkommelighet nær Drammen sentrum
og Asker stasjon. På mange reiser er det enkelt å bruke bil. Store deler av Lier har
relativt flatt terreng, men enkelte boligområder i dalsidene har store
høydeforskjeller. Dette reduserer potensialet for sykling.
Deler av Lier har spredt bebyggelse, begrenset handels- og servicetilbud og dårlig
grunnlag for at mange skal gå, sykle og bruke kollektivtransport. I «Bygde-Lier» er
privatbilen et sentralt og ofte nødvendig transportmiddel. «Forstads-Lier» har
tettere bebyggelse, med nærhet til lokalsenter og handels- og servicetilbud som
dekker de fleste hverdagsbehov, samt god kollektivdekning. Her er det større
potensial for at flere kan gå, sykle og reise kollektivt i stedet for å bruke privatbil.
«By-Lier», med Fjordbyen og Gullaug, blir planlagt med høy tetthet, godt
kollektivtilbud, og mangfold av servicetilbud og arbeidsplasser i gang- og
sykkelavstand fra boligene. Dette vil gi lavt behov for å bruke bil.
Endrede rammebetingelser for bilbruk, konsentrert arealutvikling i Fjordbyen og et
raskere og mer attraktivt kollektivtilbud vil gi et betydelig potensial for økte
kollektivandeler i Lier, særlig for reiser til Drammen.
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Nedre Eiker har middels kollektivandel, men lengst gjennomsnittlig reiselengde.
Dagens kollektivtilbud er relativt godt, men flere busslinjer rammes av dårlig
fremkommelighet i Drammen. Terrenget er relativt flatt i store deler av kommunen,
men enkelte boligområder ligger høyt, noe som reduserer sykkelens attraktivitet til
disse stedene og gjør bruk av buss mer attraktivt. Endrete rammebetingelser for
bilbruk og et mer punktlig og attraktivt kollektivtilbud vil gi Nedre Eiker et betydelig
potensial for økte kollektivandeler, i likhet med Lier.
Øvre Eiker har lav kollektivandel og høy gjennomsnittlig reiselengde. Også her er det
relativt flatt terreng, men vesentlig høydeforskjell til enkelte boligområder, noe som
for mange gjør benyttelse av buss mer attraktivt enn sykkel. Også her kan
kollektivtrafikken spille en større rolle, om rammebetingelsene for bilbruk blir endret
og kollektivtilbudet blir bedre.
Analysen av dagens markedssituasjon i Buskerudbyen tyder på at Brakar har lyktes
godt med å dekke deler av markedet. Ungdom, studenter og barn reiser betydelig
oftere kollektivt enn hva voksne gjør. Disse unge trafikantene har imidlertid færre
alternativer enn befolkningen for øvrig.
Hvilke grupper som i hovedsak utgjør markedsgrunnlaget i Buskerudbyen forklares
av konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport. Analysene viser at det er
få strekninger hvor kollektivtrafikken har et reelt konkurransefortrinn mot bil i
Buskerudbyen i dag. I følge Urbanet Analyse (2017b) skyldes ikke dette et dårlig
kollektivtilbud, siden det er relativt god frekvens og flatedekning, men at det er
relativt raskt og billig å bruke bil. I dag er det lite køproblemer i Buskerudbyen som
helhet; det er stort sett billig å parkere, og det er ingen bomkostnader. I sum står
derfor bilen sterkt i konkurransen med andre transportmidler.
Gjennomgangen viser imidlertid at kollektivtrafikken har potensial til å spille en
større rolle når det gjelder å dekke transportbehovet i Buskerudbyen enn hva tilfellet
er i dag. For å oppnå dette, er det først og fremst behov for å endre
rammebetingelsene for bruk av bil, i tillegg til å styrke alternativene til bil.
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3. BUSKERUDBYPAKKE 2 - ET
TAKTSKIFTE FOR
KOLLEKTIVTRANSPORTEN
3.1. Innledning
Buskerudbypakke 2 omfatter en rekke tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gange, og
viktige vegprosjekt for trafikksikkerhet, fremkommelighet og byutvikling i bybåndet
mellom Lier og Hokksund. Bypakken er vedtatt av kommunene og Buskerud
fylkeskommune i juni 2018. Den er forutsatt finansiert i et spleiselag mellom
trafikanter som kjører bil, kommunene, Buskerud fylkeskommune og staten. Det er
lagt til grunn stortingsbehandling i 2019 og oppstart i 2020.
Dette kapitlet belyser hvordan Buskerudbypakke 2 er forventet å påvirke de ulike
kollektivtransportmidlenes rolle og konkurranseevne. I første del av kapitlet er
oppmerksomheten rettet mot betydningen av et sterkt forbedret kollektivtilbud.
Deretter redegjøres det for en rekke fremkommelighetstiltak som styrker
konkurranseevnen til buss og tog. Her drøftes potensielle virkninger av
kollektivprioriteringer i Konnerudgata, Rosenkrantzgata, Baker Thoens allé og
Professor Smiths allé. Dette er tiltak som medfører bedre fremkommelighet for buss,
og som dermed styrker kollektivtransportens konkurransekraft. Disse
fremkommelighetstiltakene kobles mot en rekke større infrastrukturtiltak i
Buskerudbypakke 2.
I kapittelet blir det påpekt at de tre aktuelle vegprosjektene som inngår i
tilfartsvegsystemet mellom Konnerud og Øvre Sund, samt en ny bru med prioritering
for buss ved Gulskogen, både muliggjør og krever kollektivprioritering for å sikre
kollektivtransporten økt konkurranseevne. For å nå målene er det viktig å følge opp
utbyggingen, både med andre kollektivfremmende tiltak og med en ansvarlig
arealpolitikk som samsvarer med gjeldende felles areal- og transportplan.
Videre fremkommer det hvordan infrastrukturtiltak for gående og syklende kan
bygge opp under kollektivknutepunkt, og dermed bidra til mer samordnede
kombinerte reiser som vil kunne styrke de kollektive transportmidlenes rolle.
I siste del av kapitlet rettes oppmerksomheten mot samordning av rutetilbudet,
takstsamarbeid, takststruktur, knutepunktutvikling og pendlerparkering. Til slutt blir
det redegjort for hvorfor det vedtatte bynære bomsnittet er spesielt gunstig når det
gjelder å styrke konkurransekraften til buss.
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Kostnad i
mill. 2018-kr

Tiltak
E134 Strømsåstunnelen

1 640

Rv. 282 Ny Holmenbru

780

Fv. 36 Tilfartsveg vest del 1

800

Fv. 36 Tilfartsveg vest del 2

1 360

Fv. 36 Tilfartsveg Konnerud

530

Fv. 319 Ny Svelvikveg i ny trasé

620

Fv. 282 Bj. Bjørnsons gt.; Bangeløkka – Rundtom

230

Bidrag til Baker Thoens allé (inkl. undergang jernbane)

250

Ny Landfalløybru med prioritering for gående, syklende og
kollektivtrafikk – (ramme avsatt til tiltaket)

500

Ny Mjøndalsbru – (ramme avsatt til tiltaket)

500

Fv. 283 Rosenkrantzgata – fremkommelighetstiltak for buss

500

Diverse fremkommelighetstiltak buss

580

Diverse kollektivknutepunkt og pendlerparkering

925

Diverse sykkeltiltak

1 550

Diverse gangetiltak

210

Drift av kollektivtransport

2 290

Andre kollektivtiltak (sanntidsinformasjon, signalprioritering,
nytt/billigere billettkonsept, billettsamordning mv)

980

Koordinering og planlegging

75

Bomstasjoner

120

SUM

14 440
Figur 19: Oppsummering av porteføljen til Buskerudbypakke, 2 lokalpolitisk vedtatt juni 2018.

3.2. Et kraftig forbedret busstilbud vil styrke
kollektivtransportens rolle i Buskerudbyen
Et viktig hovedgrep i Buskerudbypakke 2 er å gjøre kollektivtransporten til et mer
konkurransedyktig alternativ til bil, gjennom å øke fremkommeligheten og sette opp
flere avganger. I avtaleperioden er det foreslått å sette av omlag 2,3 mrd. kr til et
kraftig forbedret busstilbud. Noen av tiltakene er videreføring av tiltak fra
Buskerudbypakke 1 (belønningsmidler), men de fleste er forbedringer, sammenlignet
med dagens tilbud.
En kraftig økning i busstilbudet skal bli iverksatt i alle fire kommunene før
bompunktene settes i drift. Forslaget innebærer at busstilbudet i Drammen og Øvre
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Eiker nesten blir doblet. Nedre Eiker får mer enn en dobling, og i Lier blir det mer enn
40 prosent økning (jf. Feil! Fant ikke referansekilden.).

Figur 20: Forslag til økning i busstilbudet (målt i antall rutekilometer) med nytt tilbud i Buskerudbyen 2, sammenlignet med
dagens tilbud (jf. eksempel på styrket rutetilbud i Vedlegg Kollektivnotat 2018-05-25).

Tilbudsforbedringen betyr at de viktigste busslinjene får vesentlig økt frekvens. Blant
annet blir det avganger hvert 10. minutt på sentrale ruter i Drammen og Nedre Eiker.
Med nær 100 prosent økning i antall avganger vil ventetiden (inkludert skjult
ventetid) mellom avgangene bli redusert fra 28 minutter til ca. 15 minutter i
gjennomsnitt. Med flere avganger å velge mellom blir det i tillegg bedre plass, og det
blir enklere med omstigning til andre reisemidler, som for eksempel tog. I tillegg
utvides driftsdøgnet og helgetilbudet på mange linjer, noe som i sum gjør det mer
attraktivt å reise kollektivt. Det forventes stor økning i antall kollektivreiser (Urbanet
analyse 2017a og b).

Figur 21: Bussruter som planlegges med flere avganger i Buskerudbypakke 2.
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Tabell 4: Linjer med planlagt økt busstilbud i rush i dagens situasjon og med Buskerudbypakke 2 (minutter mellom hver
avgang). Dess mørkere grønnfarge, dess høyere frekvens og kortere ventetid.

Spesielt for av-og-til-brukerne er dette viktige tiltak, ettersom de bidrar til å jevne ut
konkurranseforholdet mellom individuell og kollektivtransport. At økt frekvens er et
viktig tiltak, understøttes av befolkningsundersøkelsen som Epinion gjennomførte for
Brakar i 2014, der det blant annet er stilt spørsmål om «Hva skal til for at du skulle
reise kollektivt oftere i forbindelse med jobb/skole?». De to viktigste tiltakene
respondentene nevner er hyppigere avganger (40 prosent) og bedre kollektivtilbud
(34 prosent).
Disse funnene understøttes av forskningslitteratur. Studier anslår at 10 prosent
frekvensøkning på en linje gir 4,5 prosent flere passasjerer (Urbanet Analyse 2017a).
Beregnet samlet effekt av forbedringer av kollektivtilbudet og innføring av
bompenger i Buskerudbypakke 2 omtales i kapittel 3.6, side 45.

3.3. Fremkommelighetstiltakene for buss vil styrke
kollektivtrafikkens konkurranseevne
Et annet viktig hovedgrep for å styrke kollektivtransportmidlenes konkurranseevne i
Buskerudbyen, er å prioritere fremkommelighet for buss. De fleste trafikanter ønsker
å komme frem så fort og bekvemt som mulig. Hastigheten på bussene er viktig for å
minimere reisetiden om bord. Studier viser at dersom reisetiden med buss reduseres
med 10 prosent, kan det gi 4–6 prosent flere passasjerer (Urbanet Analyse 2017a).
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God fremkommelighet er også viktig for å redusere forsinkelser og gi større trygghet
for å rekke avtaler og togavganger. Resultatene fra en tidsverdiundersøkelse viser at
forsinkelser er en stor ulempe for trafikantene (Urbanet Analyse 2017a). Tiden man
er forsinket verdsettes nesten seks ganger høyere enn ordinær reisetid, noe som vil
si at det gir samme effekt å redusere forsinkelsestiden med ett minutt som å
redusere ordinær reisetid med seks minutter. Årsaken til dette er blant annet at
risiko for forsinkelser skaper stress og gjør at mange tar en tidligere avgang enn
ønskelig for å unngå å komme for sent.
Økt punktlighet og redusert relativ reisetid med buss sammenlignet med personbil
gjør det mer attraktivt å bruke bussen. Dette gjør det også mer attraktivt med
omstigning til tog, siden risikoen for at tilbringertransporten blir stående i kø blir
redusert. Slik øker man sjansen til å rekke togavgangene. Bedre fremkommelighet
gjør det også enklere å ha faste avgangstider gjennom hele driftsdøgnet. Dermed blir
det enklere for trafikantene å forholde seg til avgangstidene.
Redusert kjøretid gir også reduserte kostnader for å drifte et busstilbud. Denne
gevinsten kan omsettes til økt frekvens, ved at hver sjåfør rekker å kjøre flere turer i
samme tidsrom. I tillegg til at passasjerene får kortere ventetid, gir dette også utslag
i bedre kapasitet, slik at færre må stå. Det gir dessuten kortere byttetid for dem som
må bytte. En slik synergigevinst alene er for Osloområdet beregnet å øke
etterspørselen med 11 prosent, og med 4 prosent for Kristiansandsområdet. Det
skulle dermed være en del å hente på dette området også i Buskerudbyen.
Bussprioritering i Rosenkrantzgata
I Buskerudbypakke 2 er det satt av midler til en rekke kollektivprioriteringstiltak som
skal sikre fremkommelighet for bussene. Rosenkrantzgate-prosjektet er et av de
viktigste. Her utsettes bussene for mye kø i dag (jfr. Figur 15, s. 20). Her kjører om lag
500 busser i døgnet. Dette omfatter linjer til områder i Drammen, Mjøndalen og
Krokstadelva, og noe lengre linjer til steder som Modum, Hønefoss og Kongsberg.
Det er ventet kraftig økning i antall busser når Buskerudbypakke 2 settes i verk.
Gata preges i dag av slitasje og oppgraderingsbehov. Deler av strekningen har en
ÅDT på rundt 30 000. Stor trafikk i kombinasjon med mange tilførselsveger gir ofte
forsinkelser i rush.
Aktuelle tiltak som vurderes i det pågående planarbeidet er dynamisk trafikkstyring i
rush, aktiv signalprioritering, samkjøringsfelt, separate kollektivfelt, bruk av
kantstopp fremfor busslomme og avkjørselssanering. Tiltakene kan innføres i faser
og skal sees i sammenheng med planlegging av en eventuell full ombygging av gata
senere.
Nøyaktig effekt av bussprioriteringer vil avhenge av type og omfang av tiltak som
gjennomføres. Man regner med at fremkommeligheten også vil bedres som følge av
tidsdifferensierte bompenger og andre tiltak i pakken (Norconsult 2017).
I tillegg til strekningen fra travbanen til fylkeshuset vil det være aktuelt å se på tiltak
langs strekningen videre til det nye sykehuset på Brakerøya, for å sikre mest mulig
grønn mobilitet når dette står ferdig.
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Kollektivprioritering i ny bru ved Gulskogen, Baker Thoens allé og
Professor Smiths allé er viktig grep
Prioritering av buss i Baker Thoens allé og Professor Smiths allé utgjør et annet viktig
tiltak som vil bedre fremkommeligheten for buss til nye Gulskogen stasjon,
Drammen stasjon og andre viktige målpunkt i sentrum. Tiltaket forutsetter et nytt
busstilbud eller omlegging av eksisterende busslinje, samt ny bussbru ved Gulskogen.
Det er satt av midler til dette i Buskerudbypakke 2. Brua vil binde sammen
Rosenkrantzgata på nordsiden av elven med vegnettet på sørsiden ved de nye
sentrumsnære utviklingsområdene ved Gulskogen.
Dette sammensatte kollektivgrepet er også avhengig av realisering av fv. 36,
Tilfartsveg vest del 1. Denne vegen er første del av en videre forbindelse mellom
Øvre Sund og E134 og videre til Konnerud, som vist i kartet under (Figur 22).
Tilfartsveg del 1 er en forutsetning for full utbygging av Sundland. Dette sentrale
byutviklingsområdet i Drammen har korte avstander til Drammen sentrum og
Gulskogen stasjon, og dermed gode muligheter for å dekke store deler av fremtidig
transportbehov i området med gange, sykkel og kollektivtrafikk.
Den nye tilfartsvegen vil bli koblet til Sundlandgata, som bygges i forbindelse med
byutviklingen på Sundland. Disse to vegene gir grunnlag for å flytte vekk biltrafikken
fra Professor Smiths allé. Dette gjør det mulig å stenge alléen for gjennomkjøring
med unntak for buss og sykkel.
Kombinasjonen av ny kollektivbru, kollektivfelt i Baker Thoens allé, prioritering av
buss i Professor Smiths allé og utbyggingen av Tilfartsveg vest del 1, utgjør et
helhetlig fremkommelighetsgrep som bygger opp under ønsket areal- og
transportutvikling i Drammen. I den forbindelse er Tilfartsveg vest del 1 et

Figur 22: Ny kollektivbru Gulskogen (oransje), kollektivprioritering i Baker Thoens allé (grønn) og Prof. Smiths allé (blå)
tilfartsveg vest del 1 (gul), tilfartsveg vest del 2 (rød) og ny tilfartsveg Konnerud (lilla). Områder uthevet i grått viser
byutviklingsområder. Illustrasjon: Statens vegvesen.
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nøkkelprosjekt, ikke bare for å få til kollektivløsninger i området, men også for å
realisere en kompakt arealutvikling som legger til rette for et bedre bymiljø, lavere
utslipp, endrede reisevaner, endret bilhold og knutepunktutvikling.
Kollektivprioritering i Konnerudgata gjør bussen attraktiv i
konkurranse med privatbil på de nye tilfartsvegene
Kollektivprioritering i Konnerudgata utgjør et tredje viktig fremkommelighetstiltak
for buss. Det er helt avgjørende å prioritere dette når hele tilfartsvegsystemet er
ferdigstilt, dvs. når både Tilfartsveg vest del 1 og del 2 samt Tilfartsveg Konnerud er
utbygd. Tilfartsveg vest del 2 innebærer ny firefelts veg fra E134 til Sundland,
hovedsakelig i tunnel, mens Tilfartsveg Konnerud skal bygges som tofelts veg videre
mot Konnerudgata fra kryss med E134.
Når tilfartssystemet er utbygd, er det er nødvendig å stenge Konnerudgata for
gjennomkjøring og prioritere gata for buss, gående og syklende, for å motvirke
konkurransevridning som favoriserer bruk av bil. Tilfartsveg vest del 2 vil medføre
økt kapasitet og dermed gi bilistene en raskere forbindelse mellom E134 til Sundland
og øvrige vestre deler av Drammen. Det vil avlaste Øvre Eiker veg, Nedre Eiker veg og
Rosenkrantzgata i Drammen, samt Drammensvegen i Nedre Eiker. På denne måten
blir muligheten og behovet for å prioritere buss både i Rosenkrantzgata og i
eksisterende Konnerudgate forsterket.
Tilfartsveg Konnerud vil gi en tryggere og bedre vegforbindelse til Konnerud,
samtidig som Konnerudbeboere får en raskere veg ut på E18 via Strømsåstunnelen.
Om lag 2/3 av alle reisene som Konneruds befolkning foretar, er i dag sentrumsrettede. Med de nye tilfartsvegene vil den resterende tredjedelen av reisene kunne
foretas uten å kjøre via byen. Dette vil avlaste trafikkbelastede gater i sentrum, men
også gi bilen et fortrinn på Oslo- og Akershusrettede reiser. Derfor er det viktig å
sørge for at bussen kan ta seg mest mulig uhindret frem fra Konnerud til Drammen
stasjon via Konnerudgata.
Tiltaket vil medføre at bussen får ca. 1,5 km kortere veg til Drammen stasjon enn
tilsvarende reiseveg med bil via tilfartsvegene. Bussene slipper også å stå i samme kø
som bilene, noe som gir ytterligere reisetidsgevinst. Dette vil gi bussen
konkurransefortrinn i forhold til bil, sammenlignet med dagens situasjon, både på
sentrumsrettede og Oslorettede reiser.
Virkningen av prioriteringstiltaket i Konnerudgata avhenger imidlertid av hvilken
arealpolitikk som føres på Konnerud etter at tilfartsvegsystemet er bygd ut. For å få
best mulig effekt ut av tiltaket og unngå potensielle negative virkninger av økt
vegkapasitet er det helt avgjørende at man får til en konsentrert arealutvikling i de
områdene som bussen kan betjene på en effektiv måte. I tillegg er det viktig at det
blir lagt til rette for en effektiv, attraktiv og sømløs samordning av de ulike
transportmidlene som inngår i reisekjeder hvor bussen og toget kan spille
hovedroller. Riktig lokalisering og utforming av byttepunkter (holdeplasser og
pendlerparkering/innfartsparkering for sykkel og bil) blir viktig. Det samme gjelder
måten det legges til rette på for gående og syklende som skal til og fra bussen.
Hvilke virkemidler som settes inn mot bilbruk har også innvirkning på bussens
markedspotensial. Det vedtatte bomsnittet, kombinert med en strengere
parkeringspolitikk, samsvarer med Drammens nylig utformede parkeringsstrategi.
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Etter at det blir iverksatt, vil det slå gunstig ut for bussens konkurransekraft. Når det
gjelder Akershus- og Oslorettede reiser, vil ulemper og kostnader knyttet til kø,
bompenger og parkeringsavgifter kunne medvirke til at toget blir et attraktivt
alternativ til bil på disse reisene.
Andre tiltak for økt bussfremkommelighet
Kollektivprioritering i Rosenkrantzgata, Konnerudgata, Baker Thoens allé og
Professor Smiths allé fremstår som viktige i Buskerudbypakke 2. Det er i tillegg satt
av midler til andre tiltak som vil kunne bedre fremkommeligheten for buss. Ny
kollektivbru mellom Mjøndalen og Krokstadelva er et av disse. Det er vanskelig å
vurdere tiltakets betydning for kollektivtransportens konkurransekraft, ettersom det
ikke foreligger konkrete planer knyttet til dette prosjektet. I hvilken grad dette
tiltaket vil styrke konkurransekraften mot bil, avhenger av om løsningen som blir
valgt bedrer fremkommeligheten til buss mer enn den legger til rette for økt bilbruk.
Inntil en endelig løsning er funnet, kan ett enkelt og rimelig tiltak være å reservere
dagens bru for kollektivtrafikk, gange og sykling.

Figur 23: Ny Mjøndalsbru er et av to større infrastrukturtiltak for buss som vil kunne gi bedre fremkommelighet for buss.
Planstatus gjør det imidlertid vanskelig å vurdere prosjektets potensielle konkurransefremmende virkning.

I Buskerudbypakke 2 ligger det også inne bidrag til bussprioritering i Hans Hansens
veg, gjennom Bragernes og på strekningen Strømsø–Gulskogen, samt første etappe
av kollektivfelt mellom Brakerøya og nytt sykehus. Kollektivfeltet kan videreføres til
Lierstranda
Optimalisert holdeplasstruktur øker fremkommeligheten
Bedre fremkommelighet kan også oppnås ved å redusere antall holdeplasser slik at
reisetiden blir redusert.
De siste fem årene har det derfor vært gjennomført en rekke undersøkelser av
hvordan optimalisering av holdeplasstrukturen i Buskerudbyen vil kunne gi bedre
fremkommelighet for buss. Holdeplasser må lokaliseres riktig i forhold til
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boligområder, arbeidsplasser, skoler og andre viktige målpunkt, samtidig som
avstanden mellom holdeplassene ikke må være for kort. Det betyr at
holdeplassmønsteret må tilpasses arealbruken.
I dag bor to av tre i Buskerudbyen mindre enn 500 meter fra en aktuell holdeplass.
Drammen har både høyest kollektivandel og høyest andel bosatte i nærheten av et
kollektivtilbud. Det bør gi rom for å optimalisere holdeplassmønsteret på flere
busslinjer, slik at busstilbudet blir mer effektivt. Buskerud fylkeskommune har en
policy på at ideell holdeplassavstand i bynære områder er ca. 500 meter.
Flere rapporter slår fast at holdeplassene ligger forholdsvis tett i Buskerudbyen, noe
som medfører uforholdsmessig lang reisetid. Dette gjør bussen lite konkurransedyktig mot bil. For å få et mer optimalt holdeplassmønster er det derfor behov for å
flytte og legge ned enkelte holdeplasser. Det blir av den grunn jobbet med å få på
plass en ny holdeplasstruktur, for å optimalisere reisetiden og samtidig gi
tilfredsstillende flatedekning. Tilbudsforbedringen som blir muliggjort gjennom
Buskerudbypakke 2 vil kunne spille inn her, fordi folk er villige til å gå lengre til
stoppesteder med høyere frekvens og kortere ventetider (Nielsen og Lange 2015). En
dobling i antall avganger tilsier altså at effektiv flatedekning går opp.
Hva som er optimal holdeplassavstand varierer også, blant annet med fartsgrenser
og arealbruk (Urbanet Analyse 2017a). Ved høy fartsgrense vil retardasjon og
akselerasjon i forbindelse med stopp ta lengre tid. Dette betyr at jo høyere

Figur 24: Sammenheng mellom holdeplassavstand og rutehastighet etter fartsgrense på vegen. Kilde: Urbanet Analyse
2017/Nilsen m.fl. 2005

fartsgrensen er, desto lengre bør avstanden mellom holdeplassene være, om
kollektivtilbudet skal være konkurransedyktig mot bil. I bymessige strøk (fartsgrense
30–50 km/t) anses en holdeplassavstand på 600 meter å gi en god balanse mellom
flatedekning og hastighet. Som Figur 24 illustrerer, er det en del å hente på å øke
avstanden i byområder, for eksempel fra 300 til 600 meter, men mindre å hente på å
øke den ytterligere. Dersom fartsgrensen er 70–80 km/t kan det være effektivt å øke
avstanden mellom holdeplassene enda mer, men i Buskerudbyen er det få busser
som går på vegnett med så høye fartsgrenser.
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3.4. Investeringer i byttepunkter er nødvendig for å
styrke kollektivtransportens rolle i
Buskerudbyen
Byttepunkter er en annen tiltakskategori som det er satt av betydelige midler til i
Buskerudbypakke 2. Byttepunkt er et samlebegrep som favner alt fra mindre
holdeplasser som betjener ulike busslinjer til større kollektivknutepunkt med
jernbanestasjoner og bussterminaler.
Knutepunktutvikling og pendlerparkering
Det er satt av 910 mill. kr til å styrke kollektivknutepunktene i Buskerudbypakke 2. Av
dette er 370 mill. kr satt av til innfartsparkering, og 260 mill. kr til nytt
kollektivknutepunkt på Lierstranda. Eksempler på andre tiltak som kan inngå er
bidrag til oppgradering av stasjoner

i Hokksund og Mjøndalen. Aktuelle tiltak her er sykkelhotell, torg og bedre
muligheter til å krysse til fots under sporene.
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Figur 25: Tiltak for utvikling av prioriterte kollektivknutepunkt og utvidet tilbud for pendlerparkering.

I tillegg kommer statlige midler via jernbanens handlingsprogram, og eventuelt
byvekstavtale. «I forbindelse med forhandlinger om byvekstavtalene har
Jernbanedirektoratet foreslått å prioritere utbedringstiltak på Mjøndalen stasjon.»
(Jernbanesektorens fastsatte handlingsprogram 2018–2029 s. 113). Partene bak
Buskerudbypakke 2 arbeider for å få dette tiltaket inn i forhandlingene om en
fremtidig byvekstavtale. Prosjektet omfatter utbedringstiltak for å få stasjonen opp
til universelt utformet nivå, noe som vil gjøre stasjonen mer tilgjengelig og attraktiv
for alle brukergrupper.
Gode knutepunkt, med enklere overganger og tilrettelegging for konsentrert
arealutvikling, bidrar erfaringsmessig til å styrke kollektivtilbudets konkurranseevne.
Her kan veksten i transportbehovet dekkes med kollektivtrafikk, gange og sykling.
(Nielsen og Lange 2015, TØI 2016b).
Oppgradering av holdeplasser
Det er foreslått satt av 220 mill. kr til oppgradering av holdeplasser og andre
infrastrukturtiltak for buss i Buskerudbypakke 2. Slike tiltak blir satt pris på av
kollektivtrafikantene, og styrker kollektivtrafikkens konkurranseevne. Bedre
ventefasiliteter vil blant annet påvirke opplevd ventetid og dermed redusere de
samlede belastningene knyttet til tilbringerreiser. Verdsettingsstudier viser at leskur
på bussholdeplass er verdsatt til kr 1,05 og rutetabell på holdeplass til kr 3,36
pr. reise (Urbanet Analyse 2017a).
Knutepunktrettede infrastrukturtiltak for sykkel og gange bygger opp
under kollektivsatsningen
I Buskerudbypakke 2 er det satt av 1 550 mill. kr til å etablere et trygt og sammenhengende regionalt sykkelvegnett og andre tiltak for å gjøre det mer attraktivt å
sykle. Tiltakene prioriteres i tråd med Felles sykkelplan for Buskerudbyen:
Sykkelstrategi og plan for regionalt sykkelvegnett. Et viktig kriterium som blir lagt til
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grunn for prioriteringen av midler er avstanden til utpekte knutepunkt i Areal- og
transportplan Buskerudbyen 2013.
Bedre sykkelinfrastruktur frem til stasjoner og holdeplasser vil øke kollektivtrafikkens
markedsgrunnlag. Dette vil bidra til at flere får redusert reisetid frem til kollektivtilbudet, noe som på flere reiserelasjoner vil gjøre kombinerte reiser med sykkel og
kollektivtrafikk mer effektive og konkurransedyktige, sammenliknet med bil.
Nye bruer vil innkorte og gjøre det mer effektivt og attraktivt å gå og sykle, og utvide
influensområdet til stasjoner og holdeplasser. Dette vil bygge opp om
knutepunktsfunksjoner, og bidra til sentrumsutvikling.
Flere rapporter peker på at sykkelhotell og høystandard sykkelparkeringsløsninger
ved stasjoner, arbeidsplasser, skoler, butikker m.v. også vil kunne bidra til høyere
kollektivandeler (Urbanet Analyse 2017a). Samlokalisering av sykkelverksteder ved
kollektivknutepunkt vil kunne gjøre det enklere å kombinere sykling og
kollektivtrafikk, når vedlikehold av sykkelen kan skje mens man er på jobb.
Det er i tillegg satt av over 200 mill. kr i Buskerudbypakke 2 til tiltak som er spesielt
myntet på å gjøre det mer attraktivt å gå. Tiltakene fordeler seg på alle kommunene.
Målet er bedre utforming av fysiske omgivelser som inspirerer til gange. En del av
sykkeltiltakene vil også gjøre det mer attraktivt å gå, blant annet ved å redusere
konflikter mellom gående og syklende på fortau.
Det blir lagt vekt på forbedringer i prioriterte utviklingsområder, i samsvar med
Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23. Dette kan være tiltak som fortau,
snarveger og gangveger inn mot viktige målpunkt som holdeplasser, stasjoner,
handelsområder, idrettsanlegg og skoler. Et viktig formål med disse tiltakene er å få
til en samlet virkning, som kan styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne i forhold
til bruk av bil.

Figur 26: Gange er en viktig del av kollektivreiser (Hillnhütter 2016)

Rundt halvparten av total reisetid på en kollektivreise brukes til å gå til og fra
holdeplasser, vente eller gå mellom holdeplasser ved bytte. Bedre tilrettelegging for
gange på forbindelser til holdeplasser og sentrumsområder er dermed viktig, både
for å øke antall «rene» gangturer og for å øke kollektivtrafikkens konkurranseevne
(tiltak.no).
Undersøkelser viser at folk aksepterer å gå 70 prosent lengre til holdeplasser når
omgivelsene langs ruten er attraktive, stimulerende og visuelt attraktive. Også god
tilgjengelighet til handel og service gjør det mer attraktivt å gå. I et byområde vil en
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holdeplass som er attraktiv for fotgjengere betjene tre ganger så mange som en som
er dårlig tilrettelagt (tiltak.no).
I følge Hillnhütter6 (2016) er en av de enkleste måtene å øke kollektivandelen å
tilrettelegge for attraktive strekninger med gode sanseopplevelser mellom
hjem/reisemål og togstasjon/busstopp, samt å sørge for gode ventefasiliteter. Her
kan det ligge et stort potensial i Buskerudbyen. Jf. Figur 26.
Viktigheten av å sikre attraktive gangforbindelser til holdeplasser og knutepunkt
trekkes også frem i Hel reiseveg delrapport 1 og delrapport 2, utarbeidet av Region
sør i 2016–2017.

3.5. Samordning av rutetilbudet, takstsamarbeid og
endringer i priser og takststruktur
Et viktig grep i Buskerudbypakke 2 er satsning på tiltak som gjør det billigere og
enklere å reise kollektivt. Dette omfatter et bredt spekter av tiltak fra
sanntidsinformasjon på holdeplasser og mobil, til enklere billettsystem og nye
billettyper.
Bedre informasjon og enklere billettsystem
I Buskerudbypakke 2 er det satt av 130 mill. kr til enklere billettsystem og bedre
informasjon til trafikantene, samt tiltak som gir prioritet for bussene gjennom
lyskryss (aktiv signalprioritering).
Videreutvikling av sanntidsinformasjon og reiseplanleggere gir kollektivtrafikantene
økte muligheter til å planlegge og gjennomføre reiser. Disse tiltakene vil også gjøre
det enklere å tilpasse reisen, dersom uforutsette hendelser og større avvik oppstår.
God informasjon og enkelt billettsystem gjør kollektivtilbudet mer tilgjengelig for
flere, særlig for grupper som sjeldent reiser kollektivt i området. Dermed blir
kollektivtransporten også mer attraktiv for flere. Studier viser at sanntidsinformasjon
på holdeplass verdsettes til kr 2,10 pr. reise, mens opplysning om neste holdeplass
på skjerm om bord blir verdsatt til kr 2,43 (Urbanet Analyse 2017a).
Aktiv signalprioritering gir bussen bedre fremkommelighet gjennom lyskryss, ved
hjelp av et GPS-basert system som leser bussens posisjon og gir informasjon om
forsinkelser. Det er i tillegg planlagt å forbedre annen informasjon på nettsider,
holdeplasser og knutepunkt, slik at det blir enklere å finne frem i kollektivtilbudet.
Ikke minst vil dette være nyttig for nye kollektivtrafikanter.
Når det gjelder innføring av et enklere billettsystem, er det behov for mer utredning
av hvordan det kan utformes. Målet er et sømløst system. I tillegg til å redusere
barrierer for å reise kollektivt, vil et enklere billettsystem redusere tiden bussjåfører
bruker på billettering. Dermed blir reisetiden redusert for alle om bord.

6

Forskning.no: Folk må gidde å gå til bussen.
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Reduserte takster og nye billettyper
Buskerudbypakke 2 legger opp til en betydelig satsning på billigere billetter og nye
billettkonsepter. I forslag til Buskerudbypakke 2, som var på høring vinteren
2017/18, var det opprinnelig satt av 160 mill. kr til disse to tiltakene. I
Buskerudbypakke 2, lokalpolitisk vedtatt i juni 2018, ble det i tillegg omdisponert
540 mill. kr til en ekstrasatsning på lavere billettpriser og/eller ytterligere økning av
bussfrekvensene. Denne ekstrasatsningen inngår ikke i analysene av effekter for
kollektivtrafikken av Buskerudbypakke 2 som Urbanet Analyse har gjort (2017b).
Samordning med Ruter/NSB vil kunne medføre behov for å justere noen av
billettkonseptene.
Lavere billettpriser vil gi flere kollektivreiser på bekostning av bil; på kortere reiser
også på bekostning av sykkel og gange. Erfaringstall tilsier at dersom billettprisene
reduseres med 10 prosent, vil antall kollektivreiser øke med 3,5 prosent. Elastisiteten
varierer imidlertid mellom ulike grupper, og er vesentlig lavere for dem som benytter
månedskort enn for dem som bruker andre billettslag (Urbanet Analyse 2017a og
2017b).
Dagens ordning med månedskort er rimelig for dem som reiser hver dag, men det er
få rabattordninger som retter seg inn mot dem som reiser noen få ganger i uka.
Aktuelle tiltak kan være utvikling av billettsystem som gir insentiver til å reise litt
oftere. Det kan for eksempel være at prisen pr. enkeltreise kjøpt gjennom en app blir
redusert jo oftere man reiser, inntil man når et «månedstak». Månedstaket kan
tilsvare dagens månedskortpris.
For trafikantene vil en takstreduksjon både redusere reisebelastningen og ha effekt
på etterspørselen. I en situasjon med innføring av bompenger vil reduserte
kollektivbillettpriser gi trafikantene ytterligere insentiv til å prøve kollektivtilbudet.
For kollektivselskapet vil inntektene per reise bli redusert. Dermed vil kostnadene
ved en takstreduksjon avhenge av hvor mange nye reiser en takstreduksjon
genererer, hvilken pris man må betale og hvor mye kapasiteten må økes.
Effekten av takstreduksjoner vil være forskjellig for ulike billettslag og ulike
reiserelasjoner. Man bør derfor se nærmere på hvilke trafikantgrupper og
strekninger som effekten av takstendringer vil bli størst for. Det vil gi en mer
kostnadseffektiv bruk av midler avsatt til taksttiltak.
Det kan også være aktuelt å vurdere endringer i sonestruktur, ikke minst i lys av nye
kommune- og fylkesgrenser. Det vil gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt over
dagens sonegrenser. Endringer i sonestrukturen er omtalt som ett av flere mulige
tiltak i gjeldende regionale areal- og transportplan «Busstilbudet vil også kunne
forbedres ved en rekke andre tiltak enn frekvensøkning, f.eks. ruteinformasjon /
sanntidsinfo, takstsystemer/pris og sonesystem, billetteringssystemer»
(Buskerudbyen 2013, s. 45).
Felles billettordning Brakar, NSB og Ruter
I Buskerudbypakke 2 er det er satt av 150 mill. kr i bidrag til et felles takst- og
billettsystem for Brakar og Ruter. Målet er å oppnå mer sømløse reiser, ved at det
blir gjort enklere å bytte mellom ulike kollektivruter i Buskerudbyen, Akershus og
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Oslo, uavhengig av transportmiddel. Det forventes at en felles billettordning vil
forsterke de ulike kollektivmidlenes kundegrunnlag.
Urbanet Analyse (2016) har gjort en analyse av effekter av billettsamordning. For
reiser internt i Buskerudbyen ble effekten beregnet til 1,2 prosent økning på de
aktuelle strekningene; totalt 0,1 prosent økning for hele Buskerudbyområdet. For
felles takst med Ruter (altså reiser til Akershus og Oslo) er beregnet effekt en økning
på 3 prosent for de aktuelle strekningene, og 1 prosent for hele Buskerudbyen. Selv
om den samlete effekten fremstår som liten, kan den ha stor betydning for den
enkelte reisende, og være et bidrag til å øke kollektivtrafikkens konkurranseevne på
sammensatte reiser.
Jernbanedirektoratet har ansvaret for takster for togreiser, og fylkeskommunene har
takstansvaret for lokale kollektivreiser. Buskerud fylkeskommune har opprettet
administrasjonsselskapet Brakar som planlegger, markedsfører og kjøper kollektivtrafikktjenester. Jernbanedirektoratet samarbeider med fylkeskommunene og deres
administrasjonsselskaper om koordinering av ruter, takster og billetter tilpasset
utfordringene i de ulike regionene.
Ved takstsamarbeid mellom tog og buss er hovedprinsippet i dag at partene må
dekke takstdifferansen mellom høyeste og laveste takst. Dette innebærer at hvis
fylkeskommunene innfører et takstnivå som ligger lavere enn togets takstnivå, så må
fylkeskommunen dekke mellomlegget. Dette prinsippet legger begrensninger på det
lokale handlingsrommet for taksttiltak, og gir liten fordeling av eventuelle gevinster
som måtte følge av økt etterspørsel etter togreiser. Buskerudbypakke 2-bidraget til
et felles takstsystem er tenkt å skulle bidra til å finansiere takstdifferansen mellom
NSB-takst og Ruter-/Brakartakster.
Med dette som utgangspunkt tar Buskerud fylkeskommune og Brakar sikte på å
forhandle frem en avtale med Jernbanedirektoratet om takstsamarbeid for lokale
reiser med tog i Buskerudbyen innenfor Buskerudbypakke 2. De lokale partene
ønsker at staten følger opp gjennom endringer i billettsystem og prising, slik at
kostnader og inntekter kan bli fordelt mellom NSB/Entur, fylkeskommunen og
Buskerudbysamarbeidet på en måte som gir resultater i samsvar med målsettingene.
Ut fra Jernbanedirektorats oppfatning kan samarbeidsavtaler med takstdifferanser
fungere godt hvis det er relativt små soner og en gjennomsnittspris som holder tritt
med den kilometerbaserte togtaksten. Tendensen i flere byområder har de senere
årene vært å forenkle takstsystemet med større soner. Samtidig har bl.a. bypakkene
bidratt til å gjøre det mulig for byområdene å holde prisene nede.
Dette har ført til lavere billettpriser for mange, men systemet har i liten grad
kompensert for en økende prisforskjell på lange reiser. Jernbanedirektoratet mener
at dette gir en underprising av togsystemet, og at det skaper et stort behov for at de
lokale takstmyndighetene må kompensere for inntektstapet. I tillegg får man store
takstsprang når man for eksempel passerer en fylkesgrense der takstsamarbeidet
opphører.
Om man i dag skal utvikle et felles takst- og billettsystem for reiser som krysser
fylkesgrenser, må Buskerud fylkeskommune (Brakar) samarbeide med Akershus og
Oslo (Ruter). Det forventes at planene om Viken fylkeskommune vil gjøre det enklere
å utvikle felles takst- og billettsystem, slik at kollektivreiser på tvers i hele regionen
kan foregå sømløst. For å nå dette felles målet, kan det bli behov for å se på
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avtaleverket og prismodellen til NSB, og eventuelt foreta justeringer. Får man til
dette, vil kollektivtrafikkens konkurranseevne på regionale reiser bli styrket, og bidra
til nullvekstmålet.

3.6. Bomsystem og forbedret kollektivtilbud gir
samlet stor effekt
Innføring av bompenger bidrar til nødvendig finansiering av tiltakene i Buskerudbypakke 2, men har samtidig en viktig trafikkregulerende funksjon som gjør
alternativene til bil mer konkurransedyktige.
Flere alternative bomkonsept ble utredet for Buskerudbypakke 2, blant annet et med
bomstasjoner kun på kommunegrensene. Figur 27 viser det lokalpolitisk vedtatte
bomsystemet med bomsnitt på dagens kommunegrenser og bynære bomsnitt i
Drammen.
Beregninger viser at det vedtatte bomsystemet vil omfatte om lag 40 prosent av de
interne bilturene i Drammen kommune. Et bomsystem med kun bommer på dagens
kommunegrenser ville i praksis ikke påvirke intern biltrafikk i Drammen.
Det vedtatte bomsystemet med tidsdifferensierte takster vil øke kollektivtrafikkens
konkurranseevne for reiser som krysser kommunegrensene og for mange byinterne
reiser i Drammen. Det vedtatte bomkonseptet vil også fange opp en større del av
trafikkstrømmene sentralt i Drammen, der fremkommelighetsproblemene er størst.
Det vil gi bedre fremkommelighet i disse områdene, noe som vil gjøre busstilbudet
raskere og mer punktlig enn i dag.

Rapport Byutredning Buskerudbyen trinn 2

Side 4 5

Figur 27: Lokalisering av bompunkter i forslag til Buskerudbypakke 2 som ble lokalpolitisk vedtatt juni 2018. Det er ikke
betaling for gjennomgående trafikk på E18, men på av- og pårampene på E18 i Drammen og Brakerøyakrysset. Alle
bomstasjonene vil ha felles timesregel og månedstak. Illustrasjon: Statens vegvesen/Buskerudbysekretariatet.

Den samlete effekten av det valgte bomkonseptet vil gi mange av de viktigste
busslinjene i Drammen og omegn økt konkurranseevne og større passasjergrunnlag.
Videre bygges ny E134 forbi Kongsberg med egen bompengeordning. I tillegg vil det
bli iverksatt flere bilrestriktive tiltak i Osloområdet. Kostnadene ved å kjøre bil fra
Buskerudbypakke 2-området til mange viktige arbeidsplassdestinasjoner i Oslo,
Drammen og Kongsberg er med andre ord økende. Isolert sett vil dette gjøre at
kollektivtrafikkens markedsandel til disse tre byene vil gå opp i årene fremover på
bekostning av bil (Analyse & Strategi 2016).
Innføring av et styrket kollektivtilbud, som beskrevet i kapittel 3.2 til 3.5 ovenfor, vil
redusere den generaliserte kostnaden (GK) for kollektivreiser. Når
bilbrukskostnadene øker, vil det redusere etterspørselen etter bilreiser og gi en
etterspørselseffekt på kollektivreiser.
Urbanet Analyse (2017b) har beregnet etterspørselseffekt av tiltakene i
Buskerudbypakke 2 slik pakken forelå i desember 2017. Det betyr at man ikke har
med i beregningsgrunnlaget effekten av ytterligere økt satsning på bedre/billigere
kollektivtilbud samt et justert bomkonsept som dekker større del av Drammen
sentrum (bl.a. Toppenhaug). Analysene gir likevel en god pekepinn på hvilke effekter
som kan forventes.
Urbanet Analyse har lagt til grunn at kostnaden for en gjennomsnittlig kollektivreise
forventes å falle med ca. 2,8 prosent, fra 88 til 86 kr (her er det ikke tatt hensyn til
endelig vedtatt lokalpolitisk pakke). For bilistene er endringene vesentlig høyere,
siden man går fra 0 til 9 kroner i gjennomsnittlig bomkostand over døgnet. Dette
representerer totalt 18 prosent høyere kostnader.
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Resultatene viser at man med porteføljen av tiltak og bomkonseptet som ble lagt til
grunn i Byutredningen desember 2017, får omtrent 9 prosent færre interne bilreiser i
Buskerudbyen og hele 32 prosent flere kollektivreiser sammenlignet med en
trendsituasjon i 2030 uten tiltak (Figur 28).
Den store økningen skyldes i hovedsak økte bomsatser for bil. Årsaken til langt større
prosentvis økning i kollektivreiser i forhold til reduksjonen i bilreiser, er at det er
langt flere bil- enn kollektivreiser. En prosentvis nedgang på 9 prosent bilreiser gir
derfor en prosentvis større økning i kollektivreiser.

Figur 28: Endring i antall reiser med tiltakene i Buskerudbypakke 2 (frekvensøkning for kollektiv, bompenger, m.v.), relativt
til trend 2030. Datagrunnlag: Urbanet Analyse 2017b.

Beregningene viser at dersom en i tillegg hadde innført halvert parkeringsdekning og
oppnådd tilnærmet full bussfremkommelighet, ville kollektivtrafikkøkningen vært på
om lag 40 prosent (Urbanet Analyse 2017b).
Samtidig ser en at Buskerudbyen i denne analysen fortsatt er preget av forholdsvis
dårlige konkurranseflater for kollektivtrafikken. Selv om økningen i bompenger er
relativt stor, har bilen fortsatt betydelige konkurransefortrinn. Dette skyldes både at
mange av reisene i Buskerudbyen er relativt korte, og at det er relativt lite kø og lave
parkeringskostnader. Kollektivtransporten har som regel dårligere konkurranseflater
på kortere strekninger. Lave kostnader for bilbruk favoriserer bil fremfor kollektivtrafikk. Selv ikke en økning i bilkostnader på nesten 20 prosent påvirker konkurransesituasjonen i særlig grad, ifølge Urbanet Analyse (2017b).
Med Buskerudbypakke 2 og bomkonsept 6 går man fra 8 til 6 minutter gjennomsnittlig ventetid i rush, og fra 10 til 8 minutter i perioder med lav trafikkmengde.
Ventetiden tilsvarer mellom 3 og 4 avganger i timen. Legger man til den generelle
doblingen på alle linjer, reduseres ventetiden til 4 minutter i rush og 6 minutter i
lavtrafikk, noe som tilsvarer henholdsvis ca. 7 og 5 avganger i timen. Dette er altså et
godt tilbud.
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Ventetidsreduksjonen, målt i antall sparte minutter ved en ekstra avgang, blir
redusert etter hvert som det totale antallet avganger på ruten øker. Jo høyere
frekvensen er i utgangspunktet, jo lavere blir derfor effekten på generaliserte
reisekostnader og effekter av Buskerudbypakke 2. Dette er med å forklare hvorfor
endringen i frekvens ikke gir større utslag i økte reiser.

Figur 29: Sammenheng mellom frekvens og gjennomsnittlig ventetid. Kilde Ruter 2015

Urbanet Analyse (2017b) mener at konkurranseflatene mot bil i liten grad påvirkes av
økt kollektivtilbud, sammenlignet med innføring av bompenger i Buskerudbyen. Økt
kapasitet på kollektivtilbudet er likevel viktig for møte økt etterspørsel som følge av
innføring av bompenger og billigere og bedre kollektivtilbud. Kapasitetsøkning bør
komme i form av flere avganger der frekvensen i utgangspunktet ikke er høy. Der det
er høy frekvens, bør kapasitetsøkningen i større grad komme i form av større
kjøretøy siden dette er en billigere måte å øke kapasiteten på.

3.7. Samlet vurdering: Buskerudbypakke 2 vil ha
stor betydning for kollektivtransporten
Buskerudbypakke 2 muliggjør et vesentlig taktskifte når det gjelder å gjøre bussen
mer konkurransedyktig enn den er i dag. Et kraftig forbedret busstilbud vil øke
konkurranseevnen. Reisetid, inkludert skjult ventetid, vil bli betydelig redusert på
mange viktige reiserelasjoner. En nærmest fordoblet frekvens vil også øke
muligheten til å få til en mer effektiv holdeplasstruktur, siden de reisendes vilje til å
gå til en holdeplass lenger unna vil øke når kollektivtilbudet er bedre.
Tilbudsforbedringen vil i tillegg medføre økt kapasitet og gjøre det enklere for
passasjerene å få til sømløse overganger til tog. Bussens attraktivitet vil ytterligere
bli styrket ved at mange linjer får utvidet tilbudet gjennom driftsdøgnet og i helgene.
Økt frekvens gir redusert ventetid, og reduserer dermed tidsbruken for trafikantene
på kollektivreiser. Dette hovedgrepet blir imidlertid enda mer slagkraftig i
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kombinasjon med kollektivprioriteringer i Rosenkrantzgata, Konnerudgata og i den
nye foreslåtte kollektivtraseen i Baker Thoens allé og Professor Smiths allé.

Figur 30: Buskerudbypakke 2 er en sammensatt og helhetlig virkemiddelpakke som muliggjør kollektivprioritering mot
sentrum og andre viktige målpunkt. Kilde: Drammen kommune/Buskerudbysekretariatet.

Kollektivprioriteringene gjør det mulig for bussene å komme tilnærmet uhindret
frem på viktige sentrumsrettede strekninger. Dermed vil de effektivt kunne betjene
viktige målpunkt som Drammen stasjon, nye Gulskogen stasjon og det nye sykehuset
på Brakerøya. Bussen får dermed redusert reisetid sammenlignet med bil på viktige
reiserelasjoner. Kollektivprioriteringene er således klart konkurransevridende tiltak,
som gjør det mulig for bussen å komme raskere frem og unngå kø, samtidig som
effekten av økt frekvens og knutepunktutvikling forsterkes.
Tilbudsforbedringene og prioriteringene av kollektivtrafikk i Buskerudbypakke 2
styrker nytten av de store statlige milliardinvesteringene i Gulskogen stasjon og det
nye sykehuset på Brakerøya. Det samme gjelder de sentrumsnære investeringene i
nye Gulskogen nord. De dekker 1,7 km fra Landfalløybrua langs Drammenselva ned
til Øvre Sund bru. Her skal det bygges 2 700 boenheter for 5 500 mennesker.
Innbyggertallet på hele Gulskogen er forventet å øke med ca. 12 000 de neste
tiårene.
Byggingen av en ny kollektivbru, Tilfartsveg vest del 1 og Sundlandgata, muliggjør et
nytt rutetilbud med kollektivprioritering frem til Gulskogen stasjon og videre mot
sentrum via Baker Thoens allé og Professor Smiths allé. Dette vil legge til rette for økt
bruk av buss på reiser til og fra det nye utviklingsområdet, og for flere kombinerte
reiser med buss og tog. Med innføringen av bynære bomsnitt i Drammen vil
kollektivtrafikkens konkurranseevne bli ytterligere styrket. Området vil også være
godt tilrettelagt for gående og syklende. Med kort avstand til sentrum og stasjonen
forventes det at hele 60 prosent av beboerne vil gå eller sykle, mens 20 prosent vil
benytte seg av kollektivtilbudet i området. De resterende 20 prosent vil benytte seg
av bil.
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Drøftingen over viser at Buskerudbypakke 2 er en sammensatt og helhetlig
virkemiddelpakke. Den består av både infrastrukturtiltak og kollektivgrep, som
bygger opp under en attraktiv, miljøvennlig og sentrumsnær areal- og
knutepunktutvikling. Dette vil gi lavere bilhold og mindre bruk av bil. Reisene
blir kortere, og flere vil reise til fots, med sykkel, buss og tog.
Samtidig er det andre infrastrukturtiltak i Buskerudbypakke 2 som vil kunne dra i
motsatt retning. Ny Holmenbru på rv. 282, nytt løp i Strømsåstunnelen på E134,
ombygging av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate og ny Svelvikveg er alle prosjekter som på
ulike måter vil bidra til å gjøre vegnettet i byområdet mer funksjonelt og
trafikksikkert, og som vil kunne betjene regionen, næringsliv og befolkning på en god
måte. Dette er nærmere beskrevet i Byutredning trinn 1 (Statens vegvesen 2017) og i
forslag til Buskerudbypakke 2 (Buskerudbysamarbeidet 2017).
Noen av vegprosjektene vil medføre at biltrafikken på disse strekningene vil få en
relativ større nytte av tiltakene enn kollektivtrafikken. De vil således isolert sett
kunne bidra til å redusere kollektivtrafikkens konkurranseevne på disse
reiserelasjonene. Samtidig vil innføring av bompenger og forsterket kollektivtilbud
trekke i motsatt retning. Transportmodellberegningene viser at Buskerudbypakke 2
samlet sett gir en bedre måloppnåelse med hensyn til nullvekstmålet og andre mål,
også med disse vegtiltakene i porteføljen.
Gjennomgangen av kollektivprioriteringenes betydning for bussens rolle og
konkurransekraft gir grunn til å trekke frem Tilfartsveg vest del 1 og del 2 spesielt.
Dette er prosjekter som vil avlaste Rosenkrantzgata og sentrum for biltrafikk, og
gjøre sterkere kollektivprioritering mulig både i Rosenkrantzgata og Konnerudgata.
Samtidig vil disse prosjektene kunne gi utilsiktede virkninger, dersom man ikke følger
opp utbyggingen med en arealpolitikk som bygger opp under kollektivsatsningen.
Det betyr at det er viktig å begrense utbyggingen av boliger i områder hvor det er
vanskelig å dekke transportbehovet uten utstrakt brukt av bil. Hovedtyngden av
boligutviklingen bør derfor legges i definerte utviklingsområder nært kollektivtilbudet. Det gjør koblingen mellom tilfartsvegsystemet og arealpolitikken til et
spesielt viktig tema som det kan bli aktuelt å vurdere i byvekstforhandlingene.
De to tilfartsvegene krever ikke bare at det føres en ansvarlig arealpolitikk, men også
at det investeres i attraktive og effektive byttepunkter (innfartsparkering og
holdeplasser); videre at det legges bedre til rette for at folk skal gå og sykle til disse
byttepunktene. Hvert tiltak vil i seg selv kunne dra i riktig retning. Det som imidlertid
vil være utslagsgivende for hvilken rolle kollektivtransporten vil få etter at
tilfartsvegsystemet er ferdig utbygd, vil være kombinasjonen av arealutvikling,
kollektivprioritering og de andre overnevnte tiltakene, samt ulempene knyttet til
parkeringsrestriksjoner og bominnkreving,
Kombinasjonen av tiltak i Buskerudbypakke 2 vil også gi synergieffekter som vil
påvirke kollektivtransportens rolle og konkurransekraft, både på andre
reiserelasjoner og i hele avtaleområdet generelt. I den forbindelse vil kanskje også
midlene som er satt av til å utvikle nye, gunstigere billettordninger, blant annet med
et tettere samarbeid med NSB og Ruter, fungere som en katalysator for ønsket
utvikling. Dersom man lykkes med å få til et bedre billettsamarbeid, gjerne også
takstsamarbeid, vil bussens og togets konkurranseevne bli styrket når det gjelder
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reiser som innebærer bytte mellom Brakar og andre kollektivtilbud. Ikke minst vil
dette gjelde reiser som ikke foregår daglig, hvor månedskort i dag er gunstig.
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4. VURDERING AV ANDRE
TILTAK SOM KAN STYRKE
KOLLEKTIVTRAFIKKENS ROLLE
4.1. Innledning
I dette kapitlet drøftes hvilke forutsetninger som må være tilstede for at tiltakene i
Buskerudbypakke 2 skal få ønskede virkninger og bidra til best mulig måloppnåelse. I
tillegg drøftes hvilke andre tiltak som kan bidra til å utnytte og styrke kollektivtransportens konkurransefortrinn i det regionale og lokale markedet, og sikre at
samfunnet får mest mulig igjen for investeringene i henholdsvis Buskerudbypakke 2,
dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, Gulskogen stasjon, nytt sykehus, mv.
Målsettingen er et smart, fleksibelt, effektivt og sømløst mobilitetstilbud, som kan
bidra til å nå overordnede mål. Tilbudet må ivareta hele reisekjeden, og gi lav
avhengighet av egen bil.

4.2. Buskerudbypakke 2 må følges opp gjennom
arealstrategier, -planer og -tiltak som bygger
opp under kollektivtransporten
I forbindelse med Byutredning trinn 1 og revideringen av Buskerudbypakke 2 ble det
besluttet å legge den vedtatte Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023 til
grunn for analysene. Dette kan tolkes som et tydelig signal fra partene i Buskerudbysamarbeidet om at det er vilje til å følge opp tiltakene i Buskerudbypakke 2 gjennom
arealpolitiske grep som innebærer et trendbrudd i arealutviklingen i forhold til SSBs
prognoser. Et trendbrudd forutsetter at partene i fellesskap samordner areal- og
transportpolitikken gjennom strategier, planer og konkrete tiltak, noe som bidrar til
nullvekst i persontransporten med bil. Dette fordrer at mye av den kraftige
befolkningsveksten som er forventet å komme i Buskerudbyen i årene fremover
kommer i Drammen sentrum, i sentrumsnære områder og ved viktige
kollektivknutepunkt; videre at arealutviklingen i befolkningsrike ytterområder blir
mer konsentrert til lokale sentra og utviklingsområder med god kollektivdekning.
Ytterligere satsning på fortetting rundt knutepunkt åpner opp for nye
busstilbud og økt bruk av tog
I vedtatt areal- og transportplanen, omtalt i kapittel 2.1, blir det gitt viktige føringer
for utvikling fremover. Det innebærer at fremtidig arealutvikling skal bygge opp om
kollektivtilbudet, og at målet om at fremtidig vekst skal tas med kollektivtransport,
gange og sykling.
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Oppfølging av planen skjer gjennom kommuneplanene og andre typer planarbeid
som samarbeidspartnerne er involvert i. I forrige kapittel ble dette behovet utdypet i
drøftingen av avhengigheter mellom de viktigste fremkommelighetstiltakene i
Buskerudbypakke 2, de tre veglenkene i tilfartssystemet og planlagte utbyggingsområder som Gulskogen Nord og Konnerud. Konsentrert utbygging i det
sentrumsnære området ved Gulskogen viser hvordan samordning mellom areal- og
transporttiltak i Buskerudbypakke 2 er tenkt.
Buskerudbyen er Norges femte største byregion. I følge nye prognoser fra SSB (juni
2018) er det forventet at folketallet frem mot 2040 vil øke med mer enn 20 prosent,
fra dagens rundt 160 000 innbyggere til rundt 200 000.
Befolkningsvekst gir grunnlag for utvikling på mange områder. Den gir mer handelsog servicevirksomhet og mer liv i byene og tettstedene. Dersom det ikke blir
iverksatt tiltak som endrer innbyggernes reisevaner, vil imidlertid slik vekst også føre
til større belastning på vegnettet, mer utslipp og redusert fremkommelighet.
Befolkningsvekst kan åpne opp for nye, effektive busstilbud og styrket
knutepunktutvikling. Styrket knutepunktutvikling vil igjen kunne stimulere til økt
bruk av tog. Det er naturlig nok mer attraktivt å bruke tog på sentrum-sentrumreiser, sammenlignet med reiser som starter et stykke unna jernbanestasjonen.
Konkurranseflatemodellen som Analyse & Strategi (2016) har brukt, viser at færre vil
velge bil hvis de bor nært til en jernbanestasjon. Dette skyldes at en kortere reise til
jernbanestasjonen reduserer kostnadene og tiden knyttet til hele reisen,
sammenlignet med å foreta hele reisen med bil. Det gjør bruk av kollektivtransport
mer attraktiv sammenliknet med bil.
En ytterligere økt fortetting rundt jernbanestasjonene ville dermed styrke togets
konkurranseevne mer, og bidra til at det potensielle markedet for toget blir større.
Dette gjelder ikke bare for reiser ut av avtaleområdet, men også for lokale reiser
mellom stasjonene i bybåndet.
Samordning av areal og transport vil forsterke nytten av investeringene
i nytt sykehus på Brakerøya
Et annet eksempel som fremhever betydningen av en samordnet areal- og
transportutvikling er knyttet til etableringen av nytt sykehus på Brakerøya. Også her
er knutepunktutvikling et sentralt tema. Det nye sykehuset vil erstatte dagens to
sykehus i Drammen og Blakstad, og er planlagt å stå ferdig i 2025. Sykehuset vil
daglig generere ca. 4 000 daglige arbeidsreiser og 1 200 reiser knyttet til pasienter og
besøkende (Multiconsult 2018). Bane NOR er grunneier på deler av tomta, og skal
også være byggherre for legevakt og pasienthotell. Gangkulverten på Brakerøya
stasjon vil bli åpnet mot det nye sykehuset.
Sammen med den planlagte Fjordbyen på Lierstranda vil lokaliseringen av det nye
sykehuset generere betydelige endrede reisestrømmer. Med dagens kollektivsystem
vil en reise med buss til Brakerøya for de fleste innebære bytte av transportmiddel
og betydelig lenger reisetid enn om reisen skulle foretas med bil (Multiconsult 2018).
Dagens kollektivtilbud er med andre ord ikke tilpasset areal- og transportutviklingen
det legges opp til gjennom etableringen av nytt sykehus på Brakerøya og utviklingen
av Fjordbyen. Det er derfor satt i gang flere utredninger, der man skal se på
muligheter for å få på plass miljøvennlige og effektive samordnede areal- og
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transportløsninger knyttet til det nye sykehuset. En fellesnevner for disse
prosjektene er at de bygger videre på det omfattende utredningsarbeidet som ble
gjort i forbindelse med Byutredning trinn 1 og forslaget til revidert
Buskerudbypakke 2.
Det er utarbeidet et forslag til mulig framtidig rutemodell kalt R20277 som utnytter
den økte kapasiteten utbygging av Drammen-Kobbervikdalen-Gulskogen og NykirkeBarkåker og andre prosjekter vil gi. Disse prosjektene er planlagt ferdigstilt i 2025 og
gir mulighet til et betydelig forbedret togtilbud til Brakerøya stasjon som ligger i kort
gangavstand fra det nye sykehuset. Det legges opp til at toglinjene L12 KongsbergEidsvoll og innsatstog L14 Kongsberg-Kongsvinger skal betjene Brakerøya og Lier
stasjoner. Også L13 vil stoppe på Brakerøya og Lier når pendelen forlenges til
Tønsberg. Dette utgjør fire tog i timen i rush. Om L14 forlenges fra Asker til
Gulskogen i grunnrute, vil Brakerøya også få fire tog i timen utenom rushtidene.
Prosjektet Fremkommelighetstiltak buss Rosenkrantzgata-sentrum-nytt sykehus
utreder måter å optimalisere framkommeligheten for buss mellom Rosenkrantzgata
og nytt sykehus på. Målsettingen er å definere en hovedtrasé for buss. I den
forbindelse blir det vurdert det å jobbe videre med to hovedstrategier. Den ene
strategien tar utgangspunkt i en videreføring av dagens gatebruk, mens den andre
innebærer endring av trafikkmønsteret gjennom omprioriteringer av gater.
Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av januar 2019.
Det inngår også i oppdraget å se nærmere på aktuelle fremkommelighetstiltak på de
ulike delene av traséen som det i Buskerudbypakke 2 er satt av midler til, dvs.
Rosenkrantzgata (500 mill. kr), Hauges gate mellom Bragernes tog og fylkeshuset
(30 mill. kr) og Engene mellom Bragernes torg og Brakerøya (30 mill. kr.). Prosjektet
skal også se tiltakene i sammenheng med øvrige relevante tiltak i Buskerudbypakke 2. Evnen til å identifisere og løse utfordringer med viktige tverrgående
trafikkårer, som Landfalløya, Vinjesgate, Strandvegen trekkes frem som kritiske
suksessfaktorer, sammen med andre forhold som kan gi uforutsigbare forsinkelser.
En annen utredning er Mobilitet til nytt sykehus i Drammen (Multiconsult 2018). Her
blir det sett på muligheter for samordnet bruk av virkemidler som gjensidig
forsterker hverandre, og som kan sikre en høy grad av grønn mobilitet for
personreiser til og fra det nye sykehuset. Rapporten, som er skrevet på oppdrag fra
Brakar, peker både på velprøvde virkemidler og nye teknologiske muligheter som
kan bidra til å nå et mål om 75 prosent grønn mobilitet for reiser til og fra nytt
sykehus. Rapporten understreker at effekten av det enkelte tiltak isolert sett er
begrenset når det gjelder å påvirke transportmiddelfordelingen, men at en

7 Rutemodeller er et teoretisk verktøy som skisserer et mulig framtidig togtilbud gitt en bestemt

infrastruktur. Rutemodell 2027 forsøker å konkretisere togtilbudet som er mulig med investeringene i
NTP 2014-2029 (før forlengelsen av NTP-perioden var dette 2014-2027, derav navnet). Dette betyr
ikke at samtlige tilbudsforbedringer som er beskrevet i R2027 vil realiseres nøyaktig i 2027; noen
tilbudsforbedringer vil være mulig før og noen vil først bli mulig senere, avhengig av hvilke
infrastrukturtiltak som prioriteres i Statsbudsjettet. For togtilbudet i Buskerudbyen vil ferdigstillelsen
av Drammen-Kobbervikdalen-Gulskogen og Nykirke-Barkåker, samt en rekke andre investeringer
muliggjøre slik det ser ut nå, de tilbudsforbedringene som er beskrevet innen utgangen av 2025.
Ettersom rutemodellene er et teoretisk verktøy og ikke årlige fastsatte ruteplaner, vil rutemodellene
kunne være gjenstand for endringer.
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samordning av de aktuelle areal- og transporttiltakene kan gi betydelige
synergieffekter. Med andre ord trengs det en bred tilnærming til mobilitetsplanlegging, som i tillegg til nytt kollektivtilbud inkluderer løsninger knyttet til
arealplanlegging, arkitektur og byutvikling.
Vegprising, parkeringsregulering, tjenestetilbud og handelsmuligheter er viktige
virkemidler som blir drøftet. Ettersom nær 9 av 10 kollektivreiser inneholder etapper
med gange, blir det understreket at prioritering av tiltak for gange inn mot
kollektivholdeplasser vil kunne forsterke virkningene av kollektivtilbudet vesentlig.
Det fremkommer også at reisetid og komfort er avgjørende faktorer for å styrke
bruken av grønn mobilitet fremfor bil. I den forbindelse poengteres det at
kollektivreisene kan bli mer effektive hvis det iverksettes tiltak for å redusere
tidsbruk for alle etappene. Rapporten påpeker at dette, i kombinasjon med
restriksjoner for bilkjøring, vil kunne endre konkurranseforholdet, slik at det blir like
attraktivt å reise kollektiv som med bil.
Multiconsult skisserer to konsepter for grønn mobilitet til sykehuset; ett som dreier
seg om å sikre et samordnet mobilitetstilbud på kort sikt, og ett på lenger sikt. I det
førstnevnte konseptet vil den rutegående transporten være ryggraden i systemet for
grønn mobilitet. Da må man:
•

Gjennomføre Brakars kollektivstrategi

•

Etablere linje for superbuss i den nye kollektivtraseen mellom
Rosenkrantzgata og sykehuset

•

Få flere togavganger fra Brakerøya stasjon

•

Etablere nye togpendler som gir færre togbytter for reiser til sykehuset

•

Innføre parkeringsavgift, og kun ha 25 prosent parkeringsdekning for ansatte

•

Gjennomføre gåstrategi for Drammen

•

Iverksette fremtidig utbygging rundt knutepunkt og tunge kollektivkorridorer

•

Etablere gode ordninger for bildeling og bysykkel

• Sette inn selvkjørende minibusser som mater rutegående transport.
På lengre sikt vil transportsystemet være mer komplekst, og de ulike
transportformene vil spille mer likeverdig roller. Ny teknologi, som autonome
kjøretøy og MaaS, vil muliggjøre nye mobilitetstilbud. Det betyr at transport i stor
grad vil bli en tjeneste som bestilles ut fra varierende behov for den enkelte reise.
Bysykler og bestillingstransport vil fungere som tilbringer til rutegående busser og
tog, med god og forutsigbar fremkommelighet.
Arealplanlegging og restriksjoner for bilkjøring og parkering er ytterst viktig i begge
konsepter. Multiconsult jobber videre med å konkretisere disse strategiene, og vil
ferdigstille en rapport om dette i løpet av 2018.
Utvikling av Fjordbyen krever en samordnet areal- og
transportplanlegging
I areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23 er Lierstranda definert som ett av
fem regionale utviklingsområder.
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Lier kommune og Drammen kommune signerte en avtale om plansamarbeid for
Lierstranda og Brakerøya i 2010. Området er senere gitt navnet «Fjordbyen». Det er
ett av Norges største byutviklingsprosjekter. Området er på omlag 1 000 dekar. Det
forventes etablert rundt 10–15 000 arbeidsplasser og 10 000 boenheter.
Lier og Drammen kommuner har laget en felles strategisk plan med visjon, mål og
retningslinjer for utvikling av Fjordbyen. Denne vil være grunnlaget for arbeidet med
å utarbeide kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur, inkludert kollektivknutepunkt og trasé i området. Kommunedelplanen vil gi føringer for videre arbeid
med områdeplaner og detaljerte reguleringsplaner.
Transformasjonsområdet Lierstranda har gode forutsetninger for en utvikling med et
attraktivt og moderne, robust og fremtidsrettet kollektivknutepunkt. Pågående
planarbeider med Fjordbyen har som mål at gode plangrep skal tilfredsstille
transportetterspørselen, samtidig som de skal påvirke reisevaner i bærekraftig
retning. Målet er å få til en byutvikling med sømløse kollektivreiser som gjør at
veksten i persontrafikken tas med kollektivtrafikk, gange og sykling.
I de pågående planarbeidene legges det vekt på at kollektivknutepunktet og
omkringliggende bystruktur skal utformes som en integrert urban helhet som skal
legge til rette for byliv. For å få til dette, må transportsystem og bystruktur sees i
sammenheng. Knutepunktet skal være integrert i den øvrige bystrukturen på
Lierstranda. Kollektivreisende, syklende og gående skal prioriteres i transporthierarkiet. Etablering av en ny jernbanestasjon blir fremhevet som spesielt viktig for
Drammen og Liers fjordbyutvikling. Knutepunktnære arealer skal brukes til å utvikle
bykvalitet og byutvikling. Kollektivknutepunktet skal være et fremtidsrettet og
effektivt knutepunkt for buss, tog og taxi, noe som vil støtte opp om miljøvennlig
transport og de høye klimamålene for utvikling av Fjordbyen.
I Jernbaneverkets utredning Areal- og sporbehov i nedre Buskerud (2015) ble det på
lang sikt (2040) anbefalt å etablere en ny Lierstranda stasjon, som skulle erstatte
dagens Brakerøya og Lierstranda stasjoner. Lierstranda stasjon er i praksis en flytting
og utvidelse av dagens Brakerøya stasjon. Formålet er å få en mer kapasitetssterk
stasjon i en framtidig situasjon, samt at nedleggelse av dagens Lier stasjon vil gi
færre stopp på strekningen og bidra til bedre kapasitet. Ut fra at ny stasjonsstruktur i
Fjordbyen ligger frem i tid, skal en videreutvikling av Brakerøya og Lier stasjon bli
utredet i det videre planarbeidet.

4.3. Parkering
Som vist i kapittel 2.2 er det sterk sammenheng mellom tilgjengelighet til parkering
og reisemiddelvalg. Det fremkommer også at tilgangen til parkering i Buskerudbyen
er god, noe som gir bilen et fortrinn. Urbanet Analyse (2017b) har beregnet at
halvert parkeringsdekning vil gi to prosent redusert biltrafikk.
I Buskerudbypakke 2 ligger det ikke inne konkrete parkeringstiltak som vil endre
denne situasjonen til fordel for kollektivtransporten. En målrettet parkeringspolitikk
vil derfor kunne være et viktig bidrag. Den vil kunne forsterke ønskede virkninger av
kollektivsatsningen i pakken, og utgjøre en kostnadseffektiv måte å styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne på. Samtidig må parkeringspolitikken balansere ulike
hensyn.
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I Areal- og transportplan 2013-2023 for Buskerudbyen legges det vekt på at det
gradvis og i takt med forbedring av alternative transportmuligheter til privatbil skal
utvikles en samordnet parkeringspolitikk. Videre blir det lagt vekt på at parkeringspolitikken skal brukes aktivt for å utvikle attraktive byer og tettsteder, samtidig som
den skal begrense unødvendig privatbilbruk og skjerme sentrum og boligområder.
Nye minimums- og maksimumsnormer for parkering skal utformes, tilpasset den
enkelte kommune. Maksimumsnormer må også lages for parkering for kontor og
handel ved nybygg, ombygging og bruksendring.
Drammen kommune har kommet lengst i dette arbeidet. Høringsfrist for forslag til
ny parkeringsstrategi gikk ut i slutten av september 2018. Forventet politisk
sluttbehandling og vedtak blir gjort mot slutten av 2018.
Hovedgrepene i parkeringsstrategien er at samlet antall tilgjengelige parkeringsplasser i Drammen sentrum skal være omtrent uendret, selv om befolkningsmengden øker. Det blir innført parkeringstiltak rettet mot arbeidsreiser, ikke mot
handle- og fritidsreiser. Makstiden for gateparkering reduseres fra 5 til 2 timer, og
prisen på blir satt opp, blant annet for at å øke tilgjengeligheten til handel og service
i sentrum. Ordningen med boligsone- og beboerparkering på Strømsø skal utvides.
Hovedinnholdet i parkeringsveglederen er forenklet og endret soneinndeling.
Sentrumssonene (sone 1) foreslås utvidet. Minimumskravene til antall parkeringsplasser foreslås satt ned i alle soner. For kontor og forretning/service blir prinsippet
om kun maksimumsnorm i sone 1 opprettholdt. For de øvrige sonene blir det satt
både minimums- og maksimumskrav. De fleste kravene blir satt ned.
Nedre Eiker vil bli en del av Drammen kommune fra 2020. Det er ikke tatt stilling til
hvordan parkering skal håndteres etter kommunesammenslåingen. En mulighet er
trolig at Drammen parkering kan håndheve parkeringsordninger også i områder som
ligger i Nedre Eiker.
De øvrige kommunene Lier og Øvre Eiker arbeider med parkeringspolitikken på ulike
måter. Her vil det være et potensial for mer effektiv parkeringspolitikk, som kan
styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne fremover og bidra til at samfunnet får
mer igjen for investeringer og driftsmidler til kollektivtrafikken.

4.4. Sømløse reiser forutsetter tett samarbeid
mellom stat, fylkeskommune og
kollektivtilbyderne
Staten har ansvaret for transport med jernbane, mens fylkeskommunene har
ansvaret for regional/lokal kollektivtransport med buss, båt og lokale baner. En av
Jernbanedirektoratets oppgaver er å bidra til å utvikle et sømløst kollektivreisetilbud
nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette krever et tett samarbeid mellom
kollektivtilbyderne og de ovennevnte parter, og er viktig for at kollektivtilbudet skal
kunne bli utviklet på en slik måte at kollektivmidlene kan bli utnyttet på en best
mulig måte, tilpasset reisebehovet i regionen.
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«Brukerne bryr seg lite om administrative grenser mellom fylker, kommuner og
transportmidler. De vil ha enkle og sømløse reiser for alle, både faste og nye
reisende. (Nielsen & Lange 2015 s. 40)».

En viktig forutsetning for at tog og buss kan forsterke hverandres kundegrunnlag, er
et felles billettsystem; helst også et felles takst- og sonesystem. Manglende frekvens
i et togtilbud kan bli styrket med busstransport på en gitt strekning, slik at
frekvensen totalt sett blir akseptabel. Dette betinger imidlertid at kunden ikke må
kjøpe ulike billetter på ulike transportmidler.
Sikring av korrespondanse mellom buss og tog og tilbringertransport til tog er andre
aktuelle tiltak som vil kunne gi mer sømløse overganger mellom disse
transportmidlene. Ofte er det ikke tilstrekkelig kundegrunnlag til å sette opp egne
tilbringerruter til togavgangene. Noen steder er imidlertid stamruter med buss
avhengig av korrespondanse med tog for at de skal fylle sin funksjon som et regionalt
transporttilbud.
Buskerud fylkeskommune har siden arbeidet med Kollektivtransportplan mot 2030
ble sluttført i 2013 arbeidet for at jernbanen skal være ryggraden i tilbudet, og at
Brakars busser skal mate til togene. I Kongsberg og Hokksund er bussrutene lagt slik
at de skal korrespondere med toget, men manglende billettsamarbeid har hittil gjort
at man ikke får full effekt av dette.
Det kjøres i dag busslinjer mellom Hokksund og Drammen (linje 101 og linje 52).
Disse kunne vært omgjort til matelinjer for stasjoner mellom Hokksund og
Mjøndalen, dersom frekvensene mellom toget og bussene hadde vært bedre
tilpasset. Dette krever trolig langt høyere frekvens på toget. I tillegg dekker bussene
også et annet marked underveis, slik at det trolig vil være behov for en form for
bussbetjening selv med bedre togtilbud. Tilsvarende situasjon gjelder til dels linje
100, som går innom Buskerudbyområdet, selv om primærmarkedet ligger langs
rv. 35.
Busslinje 169 (Lierbyen – Oslo) går delvis parallelt med toget inn mot Oslo. Mange
opplever at det er liten ledig kapasitet på toget mellom Asker og Oslo S. I tillegg er
manglende felles billettering til hinder for at disse reisene kan mates til tog i Asker og
Sandvika. Når dette er på plass, vil det kunne frigjøre kapasitet i bussnettverket som
kan brukes til høyere frekvens inn mot knutepunktene. Dette er eksempler på at
samordning og felles billettsystem vil kunne gi samfunnet mer igjen for
ressursbruken.
Samarbeid om gjennomgående reiseinformasjon og sanntidsinformasjon er også
viktig. Det kan sikre trafikantene enklere tilgang til informasjon om reisemuligheter,
overganger og driftsforstyrrelser hjemme og underveis. Et viktig ledd i dette er
opprettelsen av Entur.

4.5. Styrket togtilbud bygger opp om
Buskerudbypakke 2 og arealutviklingen
Dette kapittelet har til hensikt å beskrive noen egenskaper ved toget som
transportmiddel, beskrive prinsipper for utvikling av togtilbud og sette et framtidig
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styrket togtilbud inn i en kontekst hvor utfordringer og samfunnsøkonomi også er
viktig
Mange aktører i Buskerudbyen mener at det er viktig at togtilbudet mot Hokksund
og Kongsberg blir bedre. Jernbaneverket utarbeidet i 2015 «Perspektivmeldingen –
Jernbanen mot 2050», som skisserer et mulig framtidig togtilbud på Østlandet.
Strategien legger til grunn at et byområde som Kongsberg skal ha to regiontog i
timen i grunnrute. Også i Jernbanesektorens handlingsprogram 2018–2029 omtales
dette: «Det er behov for forbedret togtilbud, særlig mellom Drammen og Hokksund.»
(Jernbanedirektoratet 2018 s. 109). Dette krever imidlertid store investeringer i
infrastruktur, og det er kamp om ressursene.
Toget er et transportmiddel som kan transportere mange mennesker over store
avstander i høy hastighet. Dette avhenger naturligvis av infrastrukturen som blir
benyttet, altså jernbanesporene og stasjonene. Det er ønskelig å utvikle ny jernbane
etter disse prinsippene. Det betyr at avstanden mellom stasjonene ikke kan være for
liten, og at banens kurvatur må tillate høy hastighet. Hvilket marked toget skal
betjene, vil avgjøre hvor tett stasjonene skal ligge, og hvor stiv kurvaturen skal være.
I Buskerudbyen har man blitt enige om en areal- og transportplan som definerer hva
som er sentrale steder. Utvikling av framtidig jernbane kan følge disse premissene.
I Buskerudbyen er jernbanen definert som ryggraden i transportsystemet. Skal
jernbanen fungere slik, må busstilbudet organiseres slik at det mater inn til toget ved
stasjonene der det ligger til rette for det. Man må i utgangspunktet legge opp til at
buss og tog ikke kjører parallelt, for å unngå at de konkurrerer om det samme
markedet. Samtidig vil buss og tog i samme korridor kunne utfylle hverandre, ved at
de til sammen gir økt frekvens, flere reisemuligheter og ulik flatedekning. Dette vil
bidra til samlet økt kollektivandel.
For å øke kollektivtrafikkens samlede konkurranseevne, er det viktig at utviklingen av
transportmidlene blir sett i sammenheng og vurdert som ett kollektivsystem. Økt
frekvens med tog og buss gir redusert ventetid. Sømløse overganger blir en realitet
når frekvensen er tilstrekkelig høy, billettsystemene fungerer på tvers og det er
tilrettelagt for enkle omstigninger.
Har ikke toget tilstrekkelig frekvenshyppighet til å fylle denne rollen, er det viktig at
et busstilbud som helt eller delvis betjener samme marked blir kjørt slik at man til
sammen får et optimalt kollektivtilbud.
Når togfrekvensen øker, vil det være naturlig å redusere busstilbud som konkurrer
om de samme kundene. Ved store forbedringer av togtilbudet så må det foretas en
full omstrukturering av busstilbudet, men man må i slike tilfeller ta hensyn til de
ulike egenskapene som tog og buss har.
Buss har fleksibilitet og kan gi god betjening av spredtbygde områder, mens
jernbanen har sin styrke i stor kapasitet. Bussen kan, med større flatedekning, nå
flere målpunkter enn toget, samtidig som den kan ha høyere frekvens enn tog, til
lavere kostnad. Toget er avhengig av få stopp med relativt stor avstand for å kunne
utnytte sine fortrinn, mens bussen kan ha mange stopp som betjenes ved behov.
Toget er lite fleksibelt, ettersom det må følge sporene, og kun kan stoppe ved
stasjonene. Dermed er det som regel nødvendig at det mer fleksible busstilbudet må
tilpasses jernbanen. Framtidig togtilbud på Østlandet er utviklet gjennom
«rutemodeller». De er utarbeidet på grunnlag av detaljerte studier av infrastruktur,

Rapport Byutredning Buskerudbyen trinn 2

Side 5 9

kapasitetsforhold og kjøretider, og er et utgangspunkt for å anbefale et togtilbud
som kan oppnås med infrastrukturtiltak som er anbefalt og prioritert i Nasjonal
transportplan.
Rutemodellene har til hensikt å «imøtekomme markedets behov i så stor grad som
mulig, gitt mulighetsrommet» (NTP). I arbeidet med Rutemodell 2027 ble det
anbefalt «[…] å innføre tilbudsforbedringer som vurderes å være samfunnsøkonomisk lønnsomme.» Disse modellene er utviklet for hele Østlandet i
sammenheng, med avhengigheter til resten av landet. Det er derfor svært krevende
å gjøre endringer på en delstrekning uten at dette får konsekvenser for hele
systemet.
En jernbane med et høyfrekvent togtilbud kan gjøre det attraktivt å bosette seg nær
en jernbanestasjon. Sammen med en tydelig arealpolitikk som bygger opp rundt
knutepunktene bidrar dette til at man kan oppnå mer effektiv arealbruk, mindre
behov for transport og høyere kollektivandel. Arealpolitikk og fortetting rundt
knutepunkter er helt nødvendig for at toget skal kunne bidra til å nå målene som er

Figur 31: Prinsipper for sammenhengen mellom ulike områder og de ulike transportformenes kapasitet. Kilde Ruter 2015

satt. Mennesker som bor langt unna stasjonen vil ofte velge bil for å komme seg til
toget. Når man først har satt seg i bilen, er det lett å velge bil på hele reisen.
Ulemper knyttet til overganger og bytter mellom transportmidler favoriserer bilen.
Hvis kollektivtilbudet forbedres på rett måte, og arealbruken er tydelig og prioriterer
fortetting rundt knutepunkter, vil det være mulig å nå nullvekstmålet også over tid.
Toget er et verktøy for å oppnå mer miljøvennlig transport ved at det i stor grad er
drevet på fornybar energi, og ved at det legger beslag på et langt mindre areal enn et
vegsystem med tilsvarende transportkapasitet. Dette er spesielt relevant i
Buskerudbyen, der det er mye dyrket mark av høy kvalitet.
Driftskostnader, materiellkostnader og investeringskostnader i jernbaneinfrastruktur
er generelt svært høye. Derfor må det ligge et betydelig marked til grunn for å
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forsvare at samfunnet skal foreta slike investeringer. Der dette markedsgrunnlaget
finnes, vil toget kunne frakte mange mennesker over lange avstander, i høy
hastighet. Siden jernbanen er et eget infrastruktursystem, vil man slippe forsinkelser
og uforutsigbarhet som dem man får som følge av kø i et vegsystem.
I arbeidet med Rutemodell 2027 gjennomførte Jernbaneverket en nytte/kostvurdering av to tog i timen mellom Drammen og Hokksund (Jernbaneverket
2014). Analysen konkluderte med at en slik økning i grunnrute gjennom hele døgnet
ikke er lønnsom. Det er allerede er to tog i timen i rush, og dermed er mye av nytten
allerede hentet ut. Samfunnsnytten blir derfor negativ. Legger man til grunn at to tog
i timen gjennom døgnet vil kreve betydelige infrastrukturforbedringer, vil
kostnadene for dette redusere nytten ytterligere.
Nye dobbeltspor og oppgraderte stasjoner
I Nasjonal transportplan 2018–2029 ligger Intercity Drammen-KobbervikdalenGulskogen inne med byggestart i 2019. Dette er fulgt opp i regjeringens forslag til
statsbudsjett for 2019. Prosjektet har et kostnadsestimat på ca. 10 milliarder kroner,
og skal etter planen stå ferdig i 2025. Ombyggingen av Drammen og Gulskogen
stasjoner med dobbeltspor mellom betyr at Buskerudbyen får to nye moderne
knutepunkter med høy frekvens.
Prosjektet gir også en avklaring av arealbehov knyttet til jernbane, slik at det blir
mulig for kommunen å utvikle viktige eiendommer i sentrumskjernen. Den gamle
jernbanetraseen mot Vestfold kan brukes til gang- og sykkelveg, og slik gi bedre
forbindelse inn til sentrum. Sammen med tiltakene som ligger inne i Buskerudbypakke 2 gir dette mulighet for å legge opp til en ny, hensiktsmessig struktur for
mating inn mot Gulskogen stasjon
Prosjektet Drammen-Kobbervikdalen-Gulskogen medfører at Drammen stasjon vil bli
bygget om til seks spor med retningsdrift og planskilt påkobling til Vestfoldbanen,
samt at Gulskogen stasjon får fire spor med vending. I tillegg vil det bli nytt sikringsanlegg på strekningen. Dette vil føre til en mer rasjonell logistikk til og fra Holmen
godsterminal, og kapasiteten for gods- og persontog gjennom Drammen stasjon vil
bli økt. Det betyr også at den flaskehalsen som sidesporet til Holmen i dag
representerer, inntil videre blir fjernet. Måloppnåelse om mer godstransport på bane
og økte volum, vil gjøre det nødvendig med ytterligere tiltak (Jernbanedirektoratet
2017).
Bedring av kapasiteten rundt Drammen stasjon med IC-prosjektet innebærer at det
skal bli mulig å trekke L14 til Drammen/Gulskogen i stedet for til Asker, slik det er i
dag. I Rutemodell 2027 har L12 og L14 til sammen halvtimesintervall på strekningen
Asker-Lillestrøm. Det er denne pendelen som er tenkt forlenget videre mot
Hokksund, og etter hvert mot Kongsberg, ved en eventuell dobbeltsporutbygging.
Rutemodell 2027 er satt opp slik at frekvensforbedringer i Buskerudbyen kan bygges
på rutemodellen, dersom det gjøres ytterligere infrastrukturtiltak vest for Gulskogen.
I Jernbanesektorens handlingsprogram for 2018-2024 har Jernbanedirektoratet pekt
på Mjøndalen stasjon som et mulig prioritert prosjekt i en byvekstavtale. Bane NOR
planlegger å bygge en ny kulvert under sporene, tilgjengelig for gående og syklende,
samt nye sideplattformer til to spor. Dette vil gjøre stasjonen langt mer sikker og
tilgjengelig for publikum, og bidra til at Mjøndalen blir en bedre jernbanestasjon.
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Banen NOR Eiendom og andre grunneiere arbeider samtidig med planer for
arealutvikling rundt knutepunktet.
Hensetting er en forutsetning for økt togtilbud
I forbindelse med tilbudsforbedringer på en strekning vil det være nødvendig med
steder der togene kan parkeres, rengjøres og vedlikeholdes når de ikke er i drift,
såkalt hensetting. I dag foregår dette på Skamarken, Sundhaugen og Sundland i
Drammen, samt på Kongsberg stasjon. Flere av dagens hensettingsplasser i
Drammen vil forsvinne med byggingen av IC. Det gir behov for å etablere et nytt
hensettingsanlegg i Drammensregionen. Bane NOR har igangsatt planarbeid for
lokalisering av et slikt anlegg. Planprogram skal legges fram våren 2019.
Et viktig prinsipp for lokalisering av hensettingsanlegg er at det bør være lokalisert i
nærheten av togtilbudet, slik at man i størst mulig grad reduserer tomkjøring
(togtrafikk uten passasjerer).
På grunn av manglende hensettingsplasser i Kongsberg kjøres noen tog tomme til og
fra Sundland for å hensettes der. For å oppnå en mer rasjonell togdrift er det derfor
ønskelig å etablere flere hensettingsplasser også i Kongsberg.
I utredningen Hensetting Østlandet (Jernbaneverket 2015), ble det pekt på behov for
en kapasitetssterk påkobling til hensettingsanlegg i Drammensregionen. Et
hensettingsanlegg likt det som skal bygges i Drammen er definert som et «stort
anlegg». Det er spesifisert at «hensettingsanlegget og dets sportilknytning til
togsporene på tilhørende stasjon skal ha nødvendig kapasitet for effektiv og fleksibel
materiellforflytning». Det bør med andre ord vurderes om det er fornuftig å bygge
dobbeltspor på hele strekningen fram til hensettingsanlegget.
Økt transportkapasitet ved lengre tog
En måte å utnytte kapasiteten i eksisterende infrastruktur ytterligere, er å kjøre
lengre tog. Selskapet Norske tog har mottatt flere togleveranser, slik at flere
avganger på Østlandet vil kunne kjøre med doble togsett de kommende årene. Disse
vil bli tatt i bruk fortløpende, noe som vil gi bedre plass og komfort, og gjøre det
enklere å jobbe på toget. Fulle og trange tog har en avvisende effekt på reisende. Det
er derfor forventet at innføring av doble togsett vil øke antall passasjerer.
Norske tog har også flere opsjoner på togleveranser.
Framtidig togtilbud
Ved ferdigstillelsen av IC Nykirke-Barkåker og IC Drammen-KobbervikdalenGulskogen vil det være sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. Da
skal pendelen L13 Drammen-Dal og pendelen R10 Drammen-Lillehammer forlenges
til Tønsberg. Sammen med R11, som i dag betjener strekningen, vil dette gi fire tog i
timen. Ved bygging av en dobbeltsporparsell mellom Tønsberg og Larvik vil R10 også
kunne forlenges ytterligere, og sammen med R11 gi to tog i timen til Skien. Dette vil
gi et betydelig bedret togtilbud fra Buskerudbyen mot Vestfold og Grenland.
Det er ikke skissert noe nytt togtilbud på Sørlandsbanen i R2027. Med de
infrastrukturtiltakene som gjennomføres i Drammen vil det imidlertid være mulig å
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forlenge pendelen L14 Asker-Kongsvinger til Drammen/Gulskogen. Dette vil gi seks
avganger med region- og lokaltog til og fra Drammen.
Bygging av Ringeriksbanen vil medføre at fjerntogene på Bergensbanen ikke lenger
vil betjene Drammen. Togreisende fra Drammensområdet som skal med
Bergensbanen må derfor i fremtiden foreta omstiging i Sandvika. Dette vil likevel
ikke føre til økt total reisetid. RVU-data indikerer at dette gjelder relativt få personer.
I Byutredningens trinn 2 er det ikke gjort noen egne kapasitetsberegninger og
vurderinger av hva som skal til for å gi betydelige tilbudsforbedringer mellom
Drammen og Kongsberg. Eksisterende utredninger er lagt til grunn.
Dobbeltspor Gulskogen–Hokksund
Bane NOR-prosjektet Dobbeltspor Gulskogen-Hokksund innebærer planlegging av
sammenhengende dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund, samt oppgradering
av Hokksund stasjon. Dette vil gi betydelig bedre kapasitet på strekningen, og
muliggjøre økt frekvens. De samfunnsøkonomiske analysene som er gjennomført,
viser at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Prosjektet er ikke prioritert
i gjeldende Nasjonal transportplan.
Konsekvensutredningen skisserer ulike alternativer, som innebærer investeringskostnader på mellom 6 og 8,4 milliarder kroner. Togtilbudet som er lagt til grunn for
de samfunnsøkonomiske analysene er fire avganger per time i rushtid og to per time
utenom rush.
Bane NOR arbeider med å avklare om det er aktuelt med en trinnvis utbygging på
strekningen, og hvilken trafikk som eventuelt kan avvikles i de ulike trinnene. Bane
NOR skisserer fem ulike konsepter med bygging av dobbeltspor på ulike
delstrekninger mellom Gulskogen og Hokksund, i kombinasjon med enkeltsporet
drift på resterende delstrekninger. I konseptene inngår nødvendig ombygging av
Mjøndalen og Hokksund stasjoner, tiltak for godstrafikken, mulighet for og
konsekvenser ved bruk av eksisterende spor, m.v. Hovedfokuset for utredningsarbeidet er å få avdekket hva det er mulig å få til, samt hvilke fordeler og ulemper de
ulike konseptene kan gi.
Foreløpige resultat viser at det kun er dobbeltspor på hele strekningen Gulskogen–
Hokksund som oppfyller effektmålene som er definert for prosjektet, mens ingen av
konseptene med enkeltspor på delstrekninger når opp. Effektmålene må modifiseres
for at konsept med trinnvis utbygging skal kunne være funksjonelt.
Utredning tiltak for økt togtilbud til Hokksund og Kongsberg
På bestilling fra Buskerudbyen gjennomførte Rambøll i 2013 en utredning om
utvikling av togtilbud og jernbane i Buskerudbyen. Utredningen vurderer ulike
konsepter for togtilbud og ulike trinn for utbygging av infrastruktur som muliggjør
tilbudsforbedring. Analysene var ruteplanavhengige, det vil si at man tok
utgangspunkt i Ruteplan 2014 for å skissere hvilke tog som kunne forlenges til
Hokksund/Kongsberg. Det ble vurdert hvilke nye infrastrukturtiltak som måtte til for
å gi optimal kjøretid, og hvordan man kunne tilpasse eksisterende infrastruktur
(f.eks. kryssingsspor). Man vurderte forlengelse av L13 og R10, samt et alternativ
med en togpendel som kun kjører Drammen-Kongsberg.

Rapport Byutredning Buskerudbyen trinn 2

Side 6 3

Utredningen anbefaler noen mulige tiltak og løsninger. Disse anbefalingene er
ruteplanavhengige og således sårbare for endringer. En sentral anbefaling er denne:
«Å bygge nye kryssingsspor mellom Drammen og Hokksund, synes vi ikke er noen god
ide da det på denne strekningen allerede er ganske tett med kryssingsspor (3-5 km
innbyrdes avstand). En ytterligere fortetting medfører investeringskostnader til
signal- og sikringsanlegg som vil være overflødig når det på sikt blir dobbeltspor på
strekningen. Det vil dessuten ikke være mye å hente på samtidig innkjør på
strekningen. Ruteplanarbeidet har vist at vi kun tjener 1-2 minutter på samtidig
innkjør. Når vi samtidig vet at det vil være svært kostnadskrevende å anlegge
samtidig innkjør på grunn av kryssende veger, vil vi ikke anbefale dette. På denne
strekningen vil det derfor være langt mer framtidsrettet å vurdere
dobbeltsporparseller. En slik variant vil også gjøre investering i samtidig innkjør
overflødig. Vi anbefaler derfor dobbeltspor på de strekninger der vi får kryssinger
utenfor eksisterende kryssingsspor i den aktuelle ruteplanen.»
Utredning av frekvensøkning til Hokksund (to tog i timen)
Analyse & Strategi (2016) undersøkte hvordan togets relative konkurranseflate ville
bli endret, dersom frekvensen som følge av utbygging av dobbeltspor eller andre
tiltak øker fra en til to avganger i timen på strekningen Gulskogen-Hokksund.
Analysen ble gjort for tre utvalgte strekninger, som i praksis er representative for
flere andre:
•

Mjøndalen–Oslo. Representativ for reiser mellom et stoppested i
Buskerudbyen og en av holdeplassene i Oslo sentrum. En tilsvarende bilreise
gir høye kostnader for bompassering, kø (rushtid) og parkering

•

Hokksund–Drammen. Representativ for reiser internt i Buskerudbyen inn til
Drammen. Medfører kostnader for bil knyttet til kø (rushtid) og parkering.

•

Drammen–Hokksund. Representativ for reiser internt i Buskerudbyen til et
av tettstedene utenom Drammen. Medfører små kostnader for bil knyttet til
kø og parkering.
Strekningene ble behandlet som reiser én veg og ikke en tur-returreise, slik det ofte
vil være. Det er et poeng å få frem ulike egenskaper ved destinasjonene, f.eks. at det
er dyrere å parkere i Drammen enn i Hokksund, og at dette gir ulike konkurranseflater mellom bil og tog. For retningsspesifikke bompengesnitt gjøres det imidlertid
en tilpasning, basert på at alle reiser er tur-returreiser.
Det er særlig tjenestereisesegmentet som verdsetter en økning i frekvensen på
strekningen Gulskogen–Hokksund. Tjenestereisende har høyere tidskostnad enn de
andre segmentene, og får dermed relativt størst gevinst av den reduserte skjulte
ventetiden knyttet til hyppigere avganger. Ettersom tjenestereisende forutsettes å få
dekket alle betalbare kostnader, utgjør dessuten skjult ventetid en større andel av
den generaliserte kostnaden ved reisen for denne kundegruppen. Økt frekvens fører
til at toget ventes å dominere markedet på strekningen Mjøndalen–Oslo for
tjenestereisende. På de lokale strekningene fører økt konkurranseevne til at toget
går fra å være lite attraktivt i forhold til bil til å bli et relevant alternativ for denne
gruppen.
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For arbeidsreisesegmentet indikerer modellen at økt frekvens med dobbeltspor vil
gjøre toget veldig konkurransedyktig, både for reisende fra Mjøndalen til Oslo, og fra
Hokksund til Drammen.
Økt frekvens har begrenset effekt på togets markedsandel i fritidsreisesegmentet. I
dette segmentet er bilen svært konkurransedyktig. Bilens attraktivitet skyldes blant
annet at disse reisene forutsettes gjennomført utenom rushtid, slik at kø blir
unngått. Vanligvis vil det også være flere personer i hver bil på fritidsreiser, slik at
kostnadene ved å velge bil blir relativt lavere.
Analyse og Strategi (2016) peker også på at kapasitetsutnyttelsen på dagens
enkeltspor er høy, blant annet som følge av de fire innsatstogene som er satt opp i
rushtimene. Antallet forsinkede lokaltog er imidlertid relativt høyt. Mer enn hvert
femte tog på strekningen Hokksund–Drammen er forsinket. Økt punktlighet som
følge av utbygging av dobbeltspor inngår ikke i den samfunnsøkonomiske analysen.
En økning i frekvens vil redusere skjult ventetid. Det vil styrke togets rolle i omlandet
rundt stasjonene. F.eks. vil det bli mer attraktivt å ta toget fra Hokksund til dagens
sykehus i Drammen, og å gå, sykle eller ta buss det siste stykket fra stasjonen.
Dermed blir togets konkurranseevne i forhold til bil og buss styrket.
Virkninger av økt frekvens (to tog i timen) sammen med
Buskerudbypakke 2
Analyse & Strategi har også sett på hvordan de reisende reagerer på innføring av
Buskerudbypakke 2, slik den var planlagt i 2016, i kombinasjon med økt togfrekvens
mellom Drammen og Hokksund. Følgende tiltak i pakken ble undersøkt:
• Økt frekvens for toget (fra 1 til 2 avganger i timen)
• Forbedret takting mellom buss og tog
• Hyppigere bussavganger inn mot jernbanestasjoner
• Innføring av bomsystem
• Lavere pris for kombinerte reiser med buss og tog
For tjenestereiser gjør tiltakene at toget ventes å dominere markedet på strekningen
Mjøndalen–Oslo. På de lokale strekningene fører økt konkurranseevne til at toget
går fra å være lite attraktivt sammenlignet med bilen til å bli et reelt alternativ.
For arbeidsreiser indikerer modellen at toget vil bli svært konkurransedyktig både fra
Mjøndalen til Oslo og fra Hokksund til Drammen. Endringen i markedsandel virker å
være størst på strekningen Hokksund–Drammen, der toget i dag fremstår som lite
konkurransedyktig.
Det ser ut til at økt frekvens, også med innføring av Buskerudbypakke 2, har
begrenset effekt på togets markedsandel mot bil på fritidsreiser På strekningen
Mjøndalen-Oslo og Hokksund-Drammen vi likevel toget forbedre sin attraktivitet.
På reiser fra Drammen til Hokksund vil ikke tiltakene flytte store markedsandeler
over til tog. På denne strekningen er bilen svært konkurransedyktig, ettersom det er
lite kø og gratis/billig å parkere i Hokksund.
En del reisende er ikke i en valgsituasjon, slik modellen forutsetter. Deler av
markedet bør ansees som avhengig av ett transportmiddel, og bør således bli holdt
utenfor det markedet som modellen fordeler.
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Mange mener nok at de er avhengig av bilen, f.eks. på grunn av mange
medpassasjerer, bagasje, bosted, arbeidssted eller andre faktorer. Andre igjen har
ikke bil, og er således avhengig av kollektivtransport. Da spiller det liten rolle om
bilen har en overlegen konkurransekraft på en gitt reisestrekning. Slik avhengighet
kan også være situasjonsbetinget. Det kan være reiser til f.eks. kulturarrangement,
der det er upraktisk å benytte bil, eller det kan være at man kan vegre seg for å kjøre
bil i Oslo sentrum.
I fremtiden kan det innføres andre ordninger som fører til at bilen blir mindre
konkurransedyktig. Som følge av planlagt bompengefinansiert utbygging av E18 i
Vestkorridoren kan det bli økte parkeringsavgifter i Buskerudbyen og betydelig
dyrere å kjøre bil på E18 inn mot Oslo. Dette er ikke vurdert i analysen til Analyse og
Strategi (2016)
Pågående utredninger
Jernbanedirektoratet har gjennom Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-29
foreslått å etablere tilsving mellom Sørlandsbanen (retning Kongsberg) og
Randsfjordbanen (retning Hønefoss) vest for Hokksund. Denne tilsvingen har til
hensikt å gi en mer rasjonell framføring av godstog fra Sørlandet og Telemark mot
Bergen og Alnabru over Roa i avvikssituasjoner. Disse godstogene slipper da å vende
på Hokksund, eller å kjøre helt til Drammen og vende der, noe som tar kapasitet fra
strekningen. Jernbanedirektoratet arbeider med nå med grunnlaget for etableringen,
og ønsker å inngå avtale om utredning med Bane NOR. Utredningen vil gi
beslutningsgrunnlag for hvorvidt dette er et fornuftig tiltak.
Jernbanedirektoratet gjennomfører for tiden Mulighetsstudie Buskerudbyen og
Grenland. Utredningen er en oppfølging av en rekke problemstillinger som har fulgt
av byutredningsarbeidet og forberedelser til byvekstavtaler i disse to byområdene.
Jernbanedirektoratet har sett behov for å samle kunnskap fra eksisterende
utredninger av jernbane i Buskerudbyen og vurdere disse i sammenheng med senere
tids utvikling og vedtak. En viktig oppgave blir å identifisere tiltak av ulikt omfang, og
vurdere hvordan disse gir mest mulig nytte for de reisende og for samfunnet, for
eksempel gjennom gradvise utbedringer.
Mulighetsstudiet er fremdeles inne i en fase hvor de konkrete analysene og
metodene diskuteres. Aktuelle temaer kan være:
• Hvilke oppgraderinger er helt nødvendige
• Muligheter for å øke frekvensen fra dagens tilbud
• Prioriteringer mellom person- og godstog
• Konsekvenser for punktlighet og reisetid
• Stasjonsstruktur
Elektriske bysykler øker omlandet til stasjonene
Tiltak som gjør det enklere og raskere å komme til og fra kollektivtilbudet vil bidra til
å styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne. For eksempel vil en dobling av
avstanden man rekker å tilbakelegge fra stasjonen på fem minutter gi en
mangedobling av arealet man kan nå. Bedre tilrettelegging for sykling og innføring av
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elektriske bysykler, særlig i områder med store høydeforskjeller, vil kunne gi stor
økning i markedsgrunnlaget for kollektivtrafikk.
En ny bysykkelordning med elektriske sykler er under planlegging. Det skjer i regi av
Buskerudbysamarbeidet og Brakar, i samarbeid med Bypakke Nord-Jæren og
Kolumbus. Nye Asker kommune deltar også i prosjektet. Et større geografisk område
vil utvide kundegrunnlaget og gi flere stordriftsfordeler. Kolumbus/Bysykkelen AS har
i samarbeid med København drevet en elektrisk bysykkelordning siden 2014, og er
dermed blant dem som har mest erfaring med slike løsninger i Norge.
I følge Tiltakskatalogen kan bysykler bidra til økt kollektivbruk. Det blir enklere å
komme seg til og fra jernbanestasjoner og andre målpunkt – ofte kalt «first mile» og
«last mile». Dette øker dermed kollektivtrafikkens konkurranseevne på reiser hvor
ikke begge målpunktene er rett ved holdeplassene (Tiltakskatalogen 2016). Det er
planlagt oppstart i 2019, med tilgang via egen app eller Brakars app og billettsystem.
Drammen har hatt bysykler i drift siden 2001. Bruken har nesten blitt doblet fra 2012
til 2016, og ligger nå på over 12 000 uttak/turer (Drammen kommune 2017). Enda
mer formidabel vekst har man sett i Nord-Jæren, der bruken ble mer enn tidoblet,
fra 3 600 i 2015 til nesten 57 000 turer i 2017 (Bysykkelen AS 2018).
Det er begrenset med forskning på hvor mye kollektivandelen øker med bruk av
bysykler, men innføringen av bysykler har vist at bilturer har gått ned med mellom 7
og 16 prosent (Tiltakskatalogen 2017). Økt sykkelbruk bidrar også til andre viktige
samfunnsmål, knyttet til miljø og folkehelse.
Oppsummering togsatsning
Buskerudbypakke 2 bygger opp om effekter av nytt dobbeltspor og stasjonsutvikling i
blant annet Drammen, Gulskogen og Mjøndalen og motsatt – nytten av
jernbanetiltakene øker med tiltakene i Buskerudbypakke 2 og mer konsentrert
arealbruk.
Det er satt av midler i Nasjonal transportplan 2018–2029 for å ferdigstille
infrastruktur for Intercity Vestfoldbanen. I dette inngår også tiltak på Drammen
stasjon, dobbeltspor til Gulskogen og ny Gulskogen stasjon. Det er også satt av
midler til hensetting av tog vest for Gulskogen. I alt summerer tiltakene seg til
størrelsesorden 10 mrd. kr.
Det pågår arbeid med kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og
Hokksund. Det er imidlertid ikke satt av midler til prosjektet i NTP for perioden 2018–
2029. Bane NOR skal likevel vurdere om det er mulig å etablere et styrket togtilbud
frem til Mjøndalen og Hokksund.
Buskerudbyen vil følge opp pågående planarbeid sammen med Jernbanedirektoratet, som er partner i Buskerudbysamarbeidet, og arbeide for at et styrket
togtilbud kan etableres så raskt som mulig, og at stasjonene Mjøndalen og Hokksund
kan rustes opp. Videre vil Buskerudbyen prioritere utredning av ny jernbanestasjon
på Lierstranda.

4.6. Bedre tilgang til internett
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NSB har gratis internett om bord på tog og på en del stasjoner. Dette brukes av
mange kollektivtrafikanter. Det er ønskelig med økt stabilitet og kapasitet på nettet.
Det antas at innføring av tilsvarende for lokal kollektivtrafikk vil gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt, særlig for dem som ikke har betalt mobilabonnement av
arbeidsgivere. Det er usikkert hvor viktig dette vil være i fremtiden. For eksempel er
det i Danmark vanlig med mobilabonnement med ubegrenset datamengder. Om det
skulle bli tilfelle i Norge, vil det trolig være av mindre betydning med gratis internett
om bord i togene. God mobildekning vil i så fall bli desto viktigere.
God internettdekning gjør at reisetida kan brukes på annen måte, f.eks. jobbing på
PC eller streaming av innhold. Det kan gi økt aksept for lengre reisetid, sammenlignet
med å kjøre egen bil. God internettdekning antas derfor å styrke kollektivtrafikkens
konkurranseevne.
Generelt er nettdekningen bedre langs vegnettet enn langs jernbanenettet. Bussreisende har dermed generelt bedre dekning enn togreisende. Kundetilfredshetsundersøkelser som NSB har gjennomført, bekrefter at opplevelsen av dekningen ikke
er tilfredsstillende. Økt utbygging av telenettet og innføring av 4G mobilforsterkere
på mange Flirt-tog har gitt merkbar forbedring. Det er imidlertid fortsatt ikke dekning
eller tilstrekkelig datahastighet på mange strekninger.
Jernbanedirektoratet (2018) har utarbeidet en plan for hvordan nettdekningen til
togreisende kan bedres. For å oppnå god brukeropplevelse, må det være god
mobildekning og kapasitet utenfor toget. Mobilsignalene må også komme gjennom
togkarosseriet. Ett aktuelt tiltak er å installere utstyr som forsterker mobildekningen
inne i togene.
Reisende kan i utgangspunktet få nettilgang via en wifi- eller mobilforsterkerløsning i
tog. En wifi-løsning kan gi de reisende gratis tilgang til internett. Tilgjengelig wifihastighet deles mellom alle brukere om bord. Det gir ikke tilstrekkelig datakapasitet
når det er mange passasjerer.
En mobilforsterkerløsning gir mulighet for å gjennomføre vanlige mobilsamtaler, har
ikke samme kapasitetsbegrensning som wifi, og har lavere levetidskostnad. Ulempen
for trafikantene er eventuelle kostnader knyttet til bruk av mobildata. Det gir
samtidig teleoperatørenes en inntektsside. Jernbanedirektoratets utredning
anbefaler å velge mobilforsterkerløsning i det videre arbeidet med å forbedre
internettilgangen i togene.
I tillegg til mobilforsterkere i togene er det nødvendig å forbedre dekningen langs
jernbanen. Det innebærer at teleoperatørene må forsterke sine mobilnett, i
kombinasjon med at Bane NOR etablerer nødvendig mobilforsterkerløsning i
tunnelene. Teleoperatørene har allerede i stor grad etablert dekning i de områdene
som gir kommersiell lønnsomhet.
Det er behov for tiltak både i togene (togselskapenes ansvar) og langs toglinjene
(teleoperatørenes og Bane NORs ansvar) for å få til bedre nettilgang om bord. Tiltak i
togene har forventet kostnad på 93 millioner kr.
For tiltak langs toglinjene (basestasjoner og forsterkere i tunneler mv.), legger
Jernbanedirektoratets plan opp til en trinnvis gjennomføring. Tetting av dekningshull
i områder med mange reisende prioriteres først. Dette innebærer særlig tiltak i
tunneler. Deretter anbefales det å bygge mobildekning med kapasitet som innfrir
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ambisjonsnivået på disse strekningene. Til sist anbefales å bygge jevn dekning i
områder med færre reisende.
Denne planen antas å kunne bli fullført i løpet av en seksårsperiode, men gevinster
vil kunne hentes ut fortløpende. Forventet investeringskostnad er om lag 3 mrd. kr
for hele landet. Dette er utenfor Buskerudbyens ansvarsområde, men gjennomføring
av planen vil bidra til å styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne også i
Buskerudbyen.

4.7. Brukere, teknologi og mobilitet
Det er ikke bare teknologi som er i rask endring, men også reisendes behov og
preferanser knyttet til mobilitet. I sin strategi fra 2016 (M2016) åpner Ruter med å si
at «blikket [er] løftet fra kollektivtrafikk til mobilitetsløsninger for å sikre utvikling av
et stadig mer attraktivt tilbud til regionens innbyggere». Multiconsult (2018)
understreker behovet for et mangfoldig transportsystem for å nå målet om 75
prosent andel grønn transport til det nye sykehuset i Drammen
Behovet for samordnet takstsystem er allerede belyst, men samordning går lengre
enn bare takst. I tillegg til lettvint betaling ønsker flere reisende mer fleksible og
personlig tilpassede reiser. I tråd med dette er det en økende tendens til å anse
mobilitet som en tjeneste, hvor flere transportformer inkluderes i ett og samme
brukergrensesnitt (app), slik sitatet fra Ruter hinter om. Ideelt sett skal reiser kunne
planlegges, betales og gjennomføres så enkelt og sømløst som mulig. SINTEF (2017)
viser til fem nivåer av slik integrering, fra enkeltstående tilbydere til fullstendige
løsninger som omfatter alle tilgjengelige transportmuligheter. Per i dag har vi kun
delvis integrerte løsninger, eksempelvis reiseplanleggeren i Google Maps, men det
finnes flere aktører som jobber med å utvikle og tilby fullstendige løsninger.
I 2017 ble appen og nettsiden Entur lansert. Den har en reiseplanlegger for
kollektivtransport som dekker hele Norge uavhengig av hvilket selskap som kjører
linjene. På kort sikt er målet at hele reiser skal kunne planlegges og kjøpes gjennom
appen, selv om det innebærer omstigning mellom linjer som betjenes av ulike
selskap. På lengre sikt er målet en fullverdig løsning (MaaS) som skal dekke alle ledd i
persontransport, inkludert kollektivtrafikk, bysykler, delingsbiler og så videre.
Foreløpig er ikke Brakar med i billettordningen til Entur, men NSB og Ruter inngår.
Informasjonssystemene har de fleste steder et stort potensial for forbedring,
godt hjulpet av teknologiens stadige utvikling. Når forbedret informasjon
kombineres med forenkling og tydeligere presentasjon av tilbudet, kan det
oppnås betydelig vekst I etterspørselen med begrenset økning i
driftskostnader. Slike tiltak er det lurt å prioritere. (Nielsen & Lange (2015) s.
87)

Å måtte forholde seg til forskjellige løsninger på kryss og tvers av regioner og
reiseformer skaper usikkerhet og gjør det utfordrende å finne frem til riktig
informasjon. Dette er til ulempe for reisende som krysser regioner eller bytter
transportform. For å motvirke dette, og styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne,
bør man derfor etterstrebe at hele reiser kan planlegges, bestilles og betales
gjennom én enkelt løsning, på tvers av reisetilbydere. Slike løsninger vil kunne gi
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kollektivtransporten – og grønn mobilitet generelt – betydelig økt konkurranseevne,
samtidig som det krever begrenset økning i driftskostnader.
Rent praktisk bør de som
tilrettelegger for og tilbyr
kollektivtransport holde seg
oppdatert på nye løsninger og
muligheter. I konkurransebidraget SmartBusk ble det
skissert en løsning med full
integrasjon og samkjøring av
mobilitetstilbud for reisende.
Denne tok hensyn til behov både
hos de reisende og tilbydere.
Den lignet i stor grad en
fullstendig MaaS-løsning. Rent
kostnadsmessig bør man
vurdere hvorvidt det lønner seg
å utvikle en egen, lokal løsning
for Buskerudbyen, eller om man
bør samarbeide med andre
Figur 32 Mobility as a Service (MaaS) er et begrep som beskriver
aktører om felles løsning for
mobilitet som en tjeneste, og et konsept for brukergrensesnitt hvor
større områder.
reisende kan planlegge, bestille og betale hele reiser, uansett leverandør
av tjenesten.

ITS og smartere infrastruktur
Det oppstår mange muligheter for det som gjerne omtales som intelligente
transportsystemer (ITS) når biler, veger og reisende er utstyrt med datamaskiner og
sensorer som gir mulighet for datasamling og -utveksling. Dette er et svært vidtfavnende felt. I korthet innebærer det at data blir brukt i sanntid til å registrere,
effektivisere og påvirke trafikken. Automatiske bomstasjoner, dynamisk skilting og
regulerbare fartsgrenser er eksempler på dette.
Allerede i dag brukes det systemer som prioriterer kollektivtrafikken gjennom
signalanlegg. På den måten endrer konkurranseforholdet seg mellom ulike
transportformer. For eksempel deler trikker og busser i Oslo informasjon om
posisjon og eventuell forsinkelse, noe som blir brukt både til å gi sanntidsinformasjon
på holdeplasser og mobiltelefon, og til å gi raskere grønt lys i signalanleggene slik at
kollektivreisende kommer raskere frem.
Et annet tiltak for å gjøre bussen mer effektiv er å redusere tiden brukt på
billettering (avvikling av billettsalg) om bord, slik som blant annet rapporten til
Multiconsult (2018) nevner. Det tilbys allerede billettkjøp via telefon og apper, men
det finnes også andre mulige løsninger. Bruk av wifi-baserte «nettvarder» (beacons)
kan for eksempel bidra til å automatisere betalingsprosessen for kollektivreiser, og
om ønskelig brukes til dynamisk reiseprising, basert på tid og sted. I dag benyttes
nettvarder først og fremst i kommersielle sammenhenger, men tilsvarende system
for kjøp av kollektivreiser har vært testet ut av Ruter i Oslo. Hvorvidt en slik løsning i
praksis blir aktuell, gjenstår å se, men det er liten tvil om at dagens billettsalg om
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bord bidrar til å øke den samlede reisetiden (Norconsult 2017), og at det dermed
svekker kollektivtrafikkens konkurranseevne.
Konkurranseforholdet til kollektivtrafikken kan også styrkes ved å gjøre bilkjøring
mindre attraktivt. Det er ventet at ny teknologi etter hvert vil gjøre det mulig å gå fra
dagens bompengeordning til vegprising, hvor størrelsen på avgiften kan avhenge av
for eksempel kjørelengde, tid og sted. En fordel med en slik ordning, fremfor
konvensjonell bompengeordning, er at prisingen kan gjøres målrettet inn mot
geografi, tid på døgnet og/eller type kjøretøy.
I innledende fase av Byutredning Buskerudbyen trinn 1 (2017) ble det gjennomført en
forenklet beregning av kilometerbasert trafikantbetaling (vegprising), nettopp for å
se hvilken effekt dette virkemiddelet vil kunne ha for bilister i Buskerudbyen i
framtiden. Taksten i beregningen var på 1 kr/km utenfor rush og 2 kr/km i rush. Det
ble ikke gjort forsøk på optimalisering eller differensiering med tanke på geografi, tid
eller kjøretøy. Beregningsresultatet viste likevel at vegprising har stort potensial som
trafikkregulerende virkemiddel. Beregnet reduksjon av trafikkarbeid (kjøretøykm) var
på samme nivå som for de mest virkningsfulle bomalternativene som ble utredet for
avtaleområdet, inkludert det vedtatte bomkonseptet.
Disse forenklede beregningene viser at det en gang i fremtiden kan bli aktuelt å
vurdere å fase vedtatte bompengeordninger over i ITS-basert vegprising. Det
forutsetter både at en fullverdig teknologisk løsning er på plass og at alle vilkår og
personvernhensyn er ivaretatt. En slik overgang til vegprising vil i prinsippet gjøre det
mulig å redusere køer og forurensing i utsatte områder, samtidig som det gis
insentiver til å reise kollektivt ved å regulere priser og tilbud for vegkapasitet og
kollektivtilbud. Et slik ordning vil også kunne utformes for å gi insentiver til at korte
turer kan tas til fots eller med sykkel. I en fremtid med autonome kjøretøy vil man på
tilsvarende måte kunne ha insentiver som motvirker tomkjøring.
Autonome kjøretøy (AK)
I Kongsberg prøver man i dag ut forskjellige autonome kjøretøy i virkelige trafikksituasjoner. Det finnes allerede et vesentlig antall biler på norske veger som tilbyr
varierende grad av førerassistanse. Nøyaktig når fullstendig autonome kjøretøy blir
allemannseie er usikkert, og avhenger av blant annet teknologisk utvikling og juridisk
regulering. Vi har i denne rapporten tatt utgangspunkt i at dette kommer på plass, og
gir en kort vurdering av hvilke muligheter og utfordringer det vil kunne gi for
Buskerudbyen.
Mye tyder på at autonom transport vil medføre lavere kostnader for transport enn i
dag (Arbib & Seba 2017, Sintef 2017). Behov for lønnede sjåfører vil bli redusert, og
batteri- eller hydrogenelektriske kjøretøy med lave drifts- og vedlikeholdskostnader
vil i økende grad bli tatt i bruk. En konsekvens er at rutegående kollektivtrafikk vil
kunne betjene steder hvor det i dag ikke er lønnsomt eller økonomisk mulig å kjøre
faste linjer. Autonome, mindre kjøretøy vil i tillegg kunne ha en matefunksjon for
større kjøretøy i faste linjer. På den måten vil problematikken knyttet til å komme til
og fra holdeplasser («first-/last mile») bli motvirket (UITP 2017).
Foruten kollektivtransport antas autonome kjøretøy (AK) å ville ha effekter på
trafikkbildet som helhet. Flere rapporter peker på at hvis AK kun blir et supplement
til dagens trafikk, så kan den totale belastningen på vegnettet øke (TØI 2017, UITP
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2017, McKinsey & Company 2016). Videre vil privateide AK åpne for muligheten til å
sende bilen hjem tom fremfor å finne parkeringsplass, noe som i praksis betyr doblet
kjøretøykilometer for samme transportjobb, og at parkeringspolitikk vil få redusert
betydning. Parkeringspolitikken er et viktig virkemiddel i dag for å regulere biltrafikk i
byområdene. For å motvirke dette kan man vurdere å bruke prismekanismen i form
av vegprising, eller innføre andre tiltak/lover som påvirker kjøreomfang og
tomkjøring.
På den andre siden vil trolig AK kunne ha en rekke positive effekter på trafikksituasjonen. Med langt kortere reaksjonstid og bedre «konsentrasjonsevne» enn
bilførere forventes AK å øke effektiviteten og trafikksikkerheten. Dette forutsetter
trolig en viss andel AK i trafikkbildet. AK kan øke transportkapasiteten på
eksisterende infrastruktur, og øke utnyttelsen av ny infrastruktur. Skjer økningen i
form av kjøretøy for individuell transport, kan det derimot være i strid med
nullvekstmålet.
Delt mobilitet
Uavhengig av om fremtidens biler er autonome, vil en fortsettelse av dagens modell
for bileierskap og egenkjøring trolig ikke være bærekraftig eller effektiv i fremtiden
(UITP 2017, McKinsey & Company 2016). Sett i lys av dagens bilsituasjon og utvikling,
og målet om nullvekst i personbiltrafikk, virker det rimelig å tro at vi i fremtiden må
bli bedre til å dele på kjøretøy og kjøre sammen. Utfordringen er å få dette til i
praksis, uten å svekke kundegrunnlaget til kollektivtransport.
Vi snakker i dag om delingsøkonomi, og om hvordan teknologi har forenklet
logistikken knyttet til utnytting at ubrukte ressurser. Apper og smarttelefoner legger
til rette muligheter for å finne andre å kjøre sammen med.
Foruten app-løsninger er det en rekke tiltak som kan settes i verk for å oppmuntre til
samkjøring. En veileder fra Statens vegvesen anbefaler blant annet kjøring i
sambruksfelt, reduserte bomtakster og parkeringsavgifter, rabatterte kollektivreiser
ved returreise uten match, og bedriftsfordeler i regi av arbeidsgiver.
Også bildeling er godt hjulpet av teknologisk utvikling. Tradisjonelt har dette vært
basert rundt en sentral aktør som besitter en større flåte av kjøretøy som
medlemmer kan bruke og kjøre selv, for eksempel Bilkollektivet. I senere tid har det
oppstått andre og mer uformelle former for bildeling hvor enkeltpersoner deler bil
gjennom app eller nettplattform.
Utbredelse av bildeling avhenger av flere geografiske forhold, som befolkningstetthet og muligheter for parkering. Bildeling er en økende tendens. Utstrakt deling
øker utnyttelsen av hvert enkelt kjøretøy, og fordeler dermed kostnader på flere
brukere enn hva tilfellet er ved privat eie av egen bil. En konsekvens er at grupper
som i dag ikke har bil, får mulighet til å bruke bil ved behov. På den ene siden kan
dette redusere markedsgrunnlaget for kollektivtrafikk. På den annen side vil bildeling
bidra til lavere bilhold og mindre bilbruk. Gjennomførte undersøkelser tyder på at
bildelere har en tredel av det bilbruket som vanlige bileiere har. Forskningen tyder
på at det er en positiv miljømessig nettoeffekt av bildeling (tiltak.no, Nenseth 2012,
Multiconsult 2018).
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Praktiske grep for fremtiden
På et overordnet plan er det visse utviklingstrekk som virker forholdsvis sikre. Basert
på dagens analyser av framtidens transportsektor virker det åpenbart at autonome
kjøretøy vil utgjøre en vesentlig del av fremtidens mobilitetsbilde. Et aktuelt
spørsmål er hvilken rolle kollektivtransport skal fylle, og hvordan den best bør
tilrettelegges.
UITP (2017) skisserer tre mulige fremtidsscenarier med autonome kjøretøy, hvor det
er varierende grad av overordnet integrering og deling. Det blir her hevdet at hvis
eierskap fortsetter som i dag, med privateide biler, vil resultatet bli en ikkebærekraftig situasjon med enda mer trafikk enn i dag. På den annen side kan
forholdene endre seg og gjøre bildeling mer vanlig. Spørsmålet da blir hvorvidt disse
vil konkurrere mot eller samarbeide med kollektiv transport. UITP hevder at total
mobilitet vil øke i et slikt konkurranseforhold, men at den ikke vil være veldig
effektiv.
Motsatt hevder UITP at den beste og mest effektive løsningen er at delte kjøretøy
utfyller ordinær offentlig transport, for eksempel ved å mate til hovedlinjer og
betjene områder hvor kundegrunnlaget er for lite for ordinær, rutebasert transport.
Lignende resultater finner man hos McKinsey og Multiconsult.
En gjennomtenkt og helhetlig løsningsarkitektur er avgjørende for at
SmartBusk skal kunne realisere fremtidsrettede mobilitetsløsninger.
Arkitekturen bygger på internasjonale standarder og skal sikre fleksibilitet og
overførbarhet nasjonalt og internasjonalt.

Bidraget SmartBusk skisserte en rekke faktorer som er avgjørende for å sikre
kollektivtransportens konkurransekraft i fremtiden. Blant disse er en stegvis og
fleksibel arbeidsmetode med fokus på utprøving og erfaringsbygging, hvor både
brukere og offentlige aktører samarbeider om å finne gode løsninger. Ettersom den
teknologiske utviklingen til dels er uforutsigbar og skjer i et høyt tempo, anses
behovet for fleksibilitet å være stort.
I SmartBusk skisseres også en kundeløsning hvor reisende kan bestille et vidt spekter
av reiseformer – i praksis en fullintegrert mobilitetstjeneste á la MaaS. For å lykkes
med dette, må den tekniske plattformen, både fra private og offentlige tilbydere,
være åpen og tilgjengelig for alle transportmåter. Vi har ikke grunnlag for å si
hvordan dette bør gjennomføres rent praktisk og formelt, men SmartBusk er ikke
alene om å understreke behovet for privat-offentlig samarbeid. Også McKinsey
påpeker behovet for fleksible løsninger for slikt samarbeid, og hevder at byer som
utvikler gode og brukerorienterte mobilitetsløsninger vil ha et konkurransefortrinn.
Dette vil ikke bare bidra til å nå nullvekstmålet i personbiltrafikk; det vil også være
med på å sikre markedsgrunnlaget til kollektivtransport i fremtiden.
På et praktisk plan er det flere grep som kan tas i dag og i nær fremtid. I sin analyse
viser UITP til behovet for samkjøring i fremtiden, og hevder at det er lurt å legge til
rette for dette allerede nå. Dette har potensial til å redusere belastningen på
vegnettet, og på sikt skape gode vaner og en kultur for deling. Tilsvarende
understreker Multiconsult (2018, s. 38) at samkjøring er enkelt, administrativt og
teknologisk, men at mange gjerne vegrer seg for å gi slipp på privatbilens friheter.
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For å nå mobilitetsmålet trengs en annerledes og bredere tilnærming til
mobilitetsplanlegging som i tillegg til utvikling av transporttilbudet inkluderer
muligheter i arealplanlegging, arkitektur og byutvikling, vegprising,
parkeringsregulering, tjenestetilbud og handelsmuligheter.

Sammen med Fjordbyen på Lierstranda vil det nye sykehuset på Brakerøya skape nye
og endrede transportstrømmer i Buskerudbyen. Dette byr på så vel utfordringer som
muligheter. Hvis reisene utelukkende foregår med personbil, vil dette være i strid
med nullvekstmålet. Motsatt skaper sykehuset mulighet for uttesting av nye
mobilitetsløsninger og reisevaner.
I SmartBusk foreslås sykehuset som potensiell testarena for autonome kjøretøy,
sammen med Testarena Kongsberg. Videre antas det at innen sykehuset åpner i
2025 kan autonome kjøretøy kjøre faste ruter i avgrensede områder, og fungere som
matebusser til annen kollektivtransport (Multiconsult Kongsberg rapport). På
oppdrag fra Brakar har Multiconsult (2018) skissert et forslag til hvordan man kan
oppnå 75 prosent grønn transport til det nye sykehuset. Dette innebærer kombinert
mobilitet, restriktive tiltak mot bil og utnytting av ny teknologi. På kort sikt vil buss
og tog å utgjøre ryggraden i transportsystemet, men på lengre sikt tenkes det at
kombinerte reiser og andre transportformer bedre skal utfylle hverandre. Erfaringer
gjort her kan skaleres i Buskerudbyen.
Nøyaktig utforming på fremtidens kollektivtransport er usikker, men med Testarena
Kongsberg og satsning ved det nye sykehuset har kollektivtransport i Buskerudbyen
et godt utgangspunkt.
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5. SAMLET VURDERING AV
KOLLEKTIVTRAFIKKENS ROLLE
OG RESSURSBRUK
5.1. Situasjonsbeskrivelse
Som det fremgår av situasjonsanalysen, konkurrerer ulike kollektivtrafikkformer først
og fremst mot privatbilen, og i liten grad seg imellom. Buss og tog oppfyller i stor
grad forskjellige funksjoner og dekker forskjellige markeder og behov blant de
reisende. I tillegg ble det i kapittel 2 vist hvordan det skjeve konkurranseforholdet
mellom kollektivtransport og bil først og fremst skyldes de gunstige rammevilkårene
for bruk av bil i Buskerudbyen, og i liten grad kommer av mangler ved selve
kollektivtilbudet.
Kombinasjonen av god tilgang til parkering, relativt lite kø i store deler av
avtaleområdet og ingen bomkostnader betyr at de opplevde kostnadene og
ulempene ved å velge bil er små. En del spredt arealbruk, høyt bilhold og
høydeforskjeller spiller også inn. Det er spesielt på de lengre og sammensatte
reisene som involverer bytter at transportsystemene ikke er godt nok samordnet til å
kunne utgjøre noen reell utfordrer til bil. På korte reiser er gange og sykkel en aktuell
konkurrent til kollektivtransport, men også her ser vi at bil brukes hyppig.
Blant dem som reiser kollektivt er det en vesentlig andel bundne reiser utført av
barn, unge og andre uten førerkort eller tilgang til bil. Blant voksne som reiser
kollektivt utgjør arbeids- og tjenestereiser en viktig del av markedet. Handels-,
omsorgs- og øvrige fritidsreiser utgjør en liten andel av kollektivreisene, men står for
en stor del av de totale reisene i Buskerudbyen. Dette gir klare indikasjoner på hvilke
markeder tiltak bør rettes mot for å ha størst mulig effekt.
Vedrørende rollefordeling viser analysen at bussen har relativ god flatedekning og er
viktigst for lokale reiser innad i Buskerudbyen, mens toget i større grad dominerer på
de lengre reisene inn og ut av regionen. Toget konkurrerer i dag godt mot bil på
reiser mellom Buskerudbyen og Oslo/Akershus, godt hjulpet av ulempene ved bruk
av bil på disse reisene – da i form av kø, parkeringskostnader og bompenger.
Selv om det i stor grad er lave kostnader som gjør at bilen blir så hyppig brukt i
Buskerudbyen, er det også flere utfordringer og forbedringsmuligheter knyttet til
dagens kollektivsituasjon. For eksempel skaper rushtrafikk fremkommelighetsproblemer for buss gjennom Drammen, mens manglende kapasitet på sporene ofte
fører til store forsinkelser for tog. Kombinert med manglende billett- og
takstsamordning bidrar dette til å gjøre bytter og kombinerte reiser utfordrende.
Kort oppsummert kjennetegnes Buskerudbyen av å være bilorientert, men med de
riktige grepene kan denne trenden skiftes i kollektivtrafikkens favør.
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5.2. Befolkningsvekst krever en kombinasjon av
positive virkemidler og restriktive tiltak
I situasjonsbeskrivelsen fremkommer det at konkurranseforholdet mellom bil og
kollektiv vil forbli relativt uendret i årene som kommer dersom det ikke settes inn
konkurransevridende tiltak. Det betyr at om lag 80 prosent av de nye reisene i
Buskerudbyen frem mot 2030 vil komme som bilreiser, med mer kø og miljømessige
utfordringer som konsekvens. Derfor er det behov for å sette inn tiltak som gjør det
mulig å håndtere framtidig vekst i persontransport med gange, sykling og
kollektivtrafikk. Et spørsmål som reiser seg, er dette: Hvilke overordnede areal- og
transportgrep skal til for å sikre at nullvekstmålet nås innenfor forsvarlige
økonomiske rammer?
Det er godt dokumentert at bilbasert utvikling vil kreve store investeringer i
vegsystemet, og at en mer miljøbasert utvikling der kollektivtransport, sykkel og
gange tar transportveksten vil være vesentlig billigere (Urbanet Analyse 2016b,
Norheim m.fl. UA-rapport 23/2011, Norheim m.fl. UA-rapport 35/2012, Kjørstad
m.fl. UA-rapport 36/2012). Hva som kreves av investerings- og driftskostnader,
avhenger imidlertid av hvilken strategi som legges til grunn for utviklingen av
transportsystemet.
Urbanet Analyse (2016b) skisserer tre ulike strategier. De representerer ulike måter
å ta trafikkveksten på, og indikerer samtidig hvordan man kan få mest igjen for
pengene. Én strategi handler om å satse på å ta veksten i persontransporten med bil
ved å benytte sterke bilrestriktive virkemidler, samtidig som kollektivtransporten kun
får helt nødvendig kapasitetsøkning. Denne tilnærmingen til nullvekstmålet dreier
seg om å utnytte all ledig kapasitet i kollektivtransporten, samtidig som sterke
bilrestriktive tiltak tvinger folk over på bussen. Dette krever lave investerings- og
driftskostnader. Problemet med å rendyrke denne strategien, er at tilbudet blir både
trangt og dårlig. Det er også grunn til å anta at transportsystemet som helhet vil bli
oppfattet som svært lite attraktivt. Dermed vil en av grunnforutsetningene for
politisk gjennomførbarhet heller ikke være til stede.
En annen strategi innebærer at så godt som alle midler brukes på økt
tilbudsforbedring for kollektivtransporten. Dette strategiske grepet er det dyreste
alternativet. Det innebærer en stor produksjonsøkning og en kraftig økning i
driftskostnadene. Hvis man satser alt på dette kortet, får man lite igjen for
pengebruken, noe som blant annet henger sammen med at man må øke
produksjonen vesentlig også i områder med lite kundegrunnlag. Det er flere
problemer med å implementere en slik strategi i avtaleområdet. For det første vil et
slikt ensidig grep koste langt mer enn det Buskerudbyen eller staten har mulighet til
å finansiere (Urbanet Analyse 2016b). For det andre har Byutredning Buskerudbyen
trinn 1 vist at det ikke er mulig å nå nullvekstmålet med positive virkemidler alene.
Den tredje strategien bygger opp under kollektivtransporten med fortetting der det
er et godt markedsgrunnlag for buss og tog, samtidig som arbeidsplassparkering blir
redusert. I tillegg tar man i bruk andre virkemidler som bygger opp under
passasjergrunnlaget. Dermed blir det ikke like stort behov for å øke kollektivtilbudet
for å sikre nødvendig passasjerøkning som for scenarioet som kun baserer seg på
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kollektivsatsning. Denne mer sammensatte og helhetlige strategien medfører også at
kapasitetsutnyttelsen i bussene blir bedre. Kombinasjonen av mange virkemidler
sørger for at kostnadene vil kunne bli vesentlig redusert, sammenlignet med en
strategi som kun omfatter positive virkemidler

5.3. Buskerudbypakke 2 styrker bussens rolle og
legger til rette for økt passasjergrunnlag for
tog
Buskerudbypakke 2 kan sies å være et overordnet areal- og transportgrep som ligger
tett opp til sistnevnte strategi. Til grunn for pakken ligger en beslutning om å følge
opp de ulike tiltakene gjennom en målrettet arealpolitikk som samsvarer med Arealog transportplan 2013-23. Det betyr at Buskerudbysamarbeidet er opptatt av å styre
arealpolitikken på en måte som sikrer at den positive trenden med økt grad av boligog arbeidsplasskonsentrasjon rundt knutepunkt, i sentrumsområder og langs viktige
kollektivårer forsterkes.
Kapittel 3 har også vist at kombinasjonen av et effektivt bomsystem med bynært
snitt og en kraftig kollektivsatsning gir en bedre balanse mellom restriktive og
positive virkemidler enn hva tilfellet er i dag. Det betyr at pakken endrer dagens
rammevilkår for bil, samtidig som det blir mer effektivt og attraktivt å reise med
buss. Det lokalpolitisk vedtatte bomsystemet gjør det med andre ord mer aktuelt for
mange å la bilen stå. Dessuten vil en dobling av frekvens, sammen med en rekke
andre viktige fremkommelighetstiltak, øke punktligheten og gjøre det mer attraktivt
å velge å reise kollektivt. Det henger sammen med at den gjennomsnittlige totalbelastningen på kollektivreisene blir redusert, samtidig som ulempene knyttet til
bilbruk øker på mange av reisene.
De betydelige midlene som er satt av til knutepunktutvikling og andre byttepunkter i
Buskerudbypakke 2 forventes å ha samme virkning: Investeringene i knutepunktene
vil gjøre det mer fristende å velge buss og tog, siden bytte mellom transportmidler
både blir enklere, kjappere og mer attraktivt. Knutepunktinvesteringer vil også kunne
ha en arealstrukturerende effekt, som på sikt vil kunne føre til lavere bilhold, kortere
kollektivreiser og færre belastende tilbringeretapper og bytter. I tillegg vil en slik
arealutvikling styrke passasjergrunnlaget for tog, både for Oslorettede reiser og for
reiser mellom knutepunktene i Buskerudbyen. Det betyr at nytten av eventuelle
tilbudsforbedringer for tog vil øke.
Midlene som er satt av til innfartsparkering vil kunne gjøre det lettere for folk som er
avhengig av bil på deler av reisen å velge buss eller tog som hovedtransportmiddel.
Holdeplassinvesteringer og tiltak for syklende og gående vil på sin side kunne gjøre
tilbringerreiser til fots eller med sykkel mer effektive og attraktive. Det betyr at de
samlede ulempene knyttet til ulike etapper av en kollektivreise vil bli ytterligere
redusert.
Samordning av takst- og billettsystemer er også viktig, både for at man skal få mest
mulig igjen for pengebruken, og for å gjøre bruk av buss og tog mer attraktivt. I dag
er det ikke takstsamarbeid mellom Brakar og NSB. Derfor har Buskerudbysamarbeidet lagt inn bidrag til dette i Buskerudbypakke 2. Bidraget sender et tydelig
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signal om at partene i samarbeidet er opptatt av å jobbe videre med å få på plass et
samordnet billetterings- og takstsystem. En slik samordning forutsetter imidlertid en
avtale mellom NSB/Samferdselsdepartementet, Ruter og eventuelle andre aktører.
Hvis man lykkes med å få dette på plass, vil kombinerte kollektivreiser bli betydelig
mer attraktive. Stikkord her er effektivitet, forutsigbarhet, sømløshet, fleksibilitet og
robusthet.
De ulike virkemidlene og strategiske grepene i Buskerudbypakke 2 har en
sammensetning som sikrer måloppnåelse gjennom en fornuftig pengebruk. Mange
av tiltakene er rettet inn mot områder og reiserelasjoner som man forventer vil få
kraftig vekst. Buskerudbypakke 2 kan derfor også sies å gi mye igjen for pengene.
Velger man ikke å gjøre vesentlige areal- og transportgrep i avtaleområdet, er det
beregnet en betydelig økning i biltrafikk og mer kø i fremtiden. Dette tilsier at både
det vedtatte bynære bomkonseptet og kollektivsatsningen i Buskerudbypakke 2
treffer bra og er av stor betydning.

5.4. Parkeringstiltak, nye mobilitetsløsninger,
bedre jernbaneinfrastruktur og togtilbud vil
styrke kollektivtransportens konkurransekraft
Målrettet parkeringspolitikk styrker kollektivtrafikkens rolle
Gjennomgangen over gir grunnlag for å fastslå at mange av tiltakene i Buskerudbypakke 2 vil bidra til å styrke kollektivtransportens rolle i avtaleområdet. Spesielt vil
dette gjelde buss. Kollektivtransportens rolle kan bli ytterligere forsterket dersom
det også iverksettes nye parkeringstiltak. Kommunene i avtaleområdet er allerede
godt i gang med dette arbeidet. Det blir spesielt viktig å følge opp den nylig vedtatte
parkeringsstrategien i Drammen, siden sentrum skiller seg ut som det klart viktigste
målpunktet.
Tilbudsforbedringer og infrastrukturtiltak for tog vil øke togets
markedsandel og styrke kollektivtransportens konkurranseevne
Tilbudsforbedringer og infrastrukturtiltak for tog ligger ikke inne i Buskerudbypakke
2, men man forventer at de store investeringene i avtaleområdet de nærmeste
årene samlet sett vil gi toget økt markedsandel, styrket rolle i kollektivtransporten og
større betydning for interne reiser i Buskerudbyen.
I tillegg vil disse midlene generere positive sideeffekter knyttet til areal- og
byutvikling. For eksempel vil arbeidene som nå settes i gang, med omfattende
jernbaneutbygging i Drammen sentrum, endre bybildet betydelig. De tunge
investeringene i ny infrastruktur vil gi innbyggerne i Buskerudbyen to nye og mer
tilgjengelige stasjoner med tilhørende bedret togtilbud. Jernbaneutbyggingen vil
også frigjøre en rekke større arealer i sentrum som i dag brukes til jernbaneformål.
Dette muliggjør store byutviklings- og fortettingsprosjekter. Disse vil blant annet
styrke kundegrunnlaget for tog, redusere behovet for biltransport, gi flere korte
reiser, samt færre etapper og bytter knyttet til kombinerte kollektivreiser. En slik
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utvikling vil ha en ønsket konkurransevridende effekt, og den vil forsterke nytten av
en rekke tiltak for myke trafikanter og kollektivreisende i Buskerudbypakke 2.
En forsterket knutepunktutvikling utover det som inngår i Buskerudbypakke 2 vil
bidra til ytterligere økt konkurransekraft. Aktuelle tiltak er oppgradering av blant
annet Mjøndalen og Hokksund stasjoner. Mjøndalen stasjon er omtalt som mulig
tiltak i en byvekstavtale.
Nytt sykehus på Brakerøya skal stå ferdig i 2024. Året etter skal det være klart til
bruk. En ny stasjon her vil være en motor for kollektivorientert byutvikling i området.
Da skal også InterCity-prosjektet gjennom Drammen være ferdig, noe som gjør det
mulig for reisende mellom nordre Vestfold og nytt sykehus å benytte tog (L13).
Videre legges det også opp til at L12 skal stoppe ved Brakerøya og Lier. Det vil gi
reisende fra Kongsberg, Hokksund og Mjøndalen muligheten til å benytte tog uten å
måtte bytte. Dette gir totalt 3 tog i timen som betjener Brakerøya og Lier.
Det er også andre tiltak innen jernbanesektoren som vil gjøre det mer attraktivt å
bruke tog. Selskapet Norske tog anskaffer flere nye togsett for å øke kapasiteten og
tilbudet. Dette vil gi økt komfort. I tillegg vil flere få muligheten til å velge om de vil
bruke tiden om bord til å jobbe eller slappe av. Med andre ord vil økt komfort og
større fleksibilitet redusere de samlede, opplevde belastningene knyttet til
ombordtid.
Lokalt er det et tydelig ønske om økt frekvens for passasjertog til Hokksund og
Kongsberg. Gjennomgangen av dagens situasjon viser at det er utfordrende å skulle
få til omfattende tilbudsforbedringer uten store investeringer, fordi kapasiteten
allerede er sprengt. Dette gir seg utslag i svært dårlig punktlighet.
Kunnskapsgrunnlaget som foreligger, tilsier at et kraftig forbedret togtilbud
forutsetter store infrastrukturinvesteringer. Både Bane NOR og Jernbanedirektoratet
arbeider nå med å undersøke mulighetsrommet for trinnvis utvikling og tilbudsforbedring. Dobbeltspor vestover fra Gulskogen i retning av Hokksund og Kongsberg
vil være et godt tiltak hvis toget på sikt skal utgjøre et fullverdig alternativ til bil
mellom knutepunktene i bybåndet. Den beregnede samfunnsøkonomiske negative
nytten må veies opp mot de muligheter som åpner seg og gevinster dette
infrastrukturtiltaket gir når det gjelder oppnåelse av viktige målsetninger.
Nye mobilitetsløsninger vil kunne gjøre det mer attraktivt og effektivt
å reise kollektivt
Kapittel 4 viser at det ligger et stort potensial til å styrke kollektivtransporten
gjennom innovativ bruk av teknologier – både nye og eksisterende. Basert på dagens
kunnskap om teknologitrender og brukerpreferanser virker den opplagte
målsettingen å være å kunne tilby en enkel, fullintegrert mobilitetsløsning (MaaS) for
reisende i Buskerudbyen. Dette er det flere grunner til. Utviklingen av et slikt tilbud
vil imidlertid måtte skje stegvis. På veien dit er det sannsynlig at rammevilkårene for
den eksisterende kollektivtransporten gradvis vil bli forbedret.
For eksempel vil et første steg i denne retningen være samordning av
billettsystemer. Når man har klart dette, har man fjernet en viktig barriere knyttet til
overganger og kombinerte kollektivreiser. Tilsvarende vil en reiseplanlegger som
omfatter både buss og tog bidra til å gi reisende flere muligheter.
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En viktig del av en slik løsning er å inkludere andre tilbud som bidrar til å øke
kollektivreisendes mobilitet, noe som vil bidra til generelt å styrke
kollektivtransportens konkurranseevne. Et konkret eksempel er bysykler. På
egenhånd tilbyr bysyklene fleksibel persontransport i byområder. Kombinasjonen
buss, tog og bysykler vil imidlertid gi de reisende et langt mer fleksibelt og attraktivt
tilbud, under forutsetning av at det finnes felles abonnementsordning,
bestillingssystem eller annen form for brukerløsning.
Tilsvarende kan og bør tiltak som bildeling og samkjøring også være inkludert i en
felles løsning, selv om det vil kunne by på noen utfordringer. Det vil sannsynligvis ta
tid før folk flest blir komfortable med økt samkjøring og deling, men de potensielle
gevinstene er store. Vi vet at de fleste biler står ubrukt og tar opp verdifullt areal
mesteparten av døgnet. Tilsvarende brukes biler svært lite effektivt når de fleste
velger å kjøre alene. Hvis man derimot klarer å tilrettelegge for bildeling fremfor
privat eie, og samtidig gjør det enklere og mer attraktivt for reisende å kjøre
sammen, vil man kunne sikre bedre utnyttelse av veinettet, og frigjøre verdifullt
areal.
Her blir kun det rent prinsipielle skissert når det gjelder den praktisk
gjennomføringen og implementeringen av teknologiske løsninger. Det må
understrekes at selv om potensialet for gevinster er stort når det gjelder å ta i bruk
teknologi – ikke minst for styrking av kollektivtransporten – vil gevinstene ikke
komme av seg selv. De vil avhenge av konkret handling. Kort sagt er teknologi et
verktøy, ikke i seg selv en løsning. Vi har i dag få tekniske begrensninger som stopper
utviklingen av en fullstendig integrert mobilitetsløsning. Derimot finnes en rekke
organisatoriske hindringer.
Det ventes å komme nye og attraktive kommersielle tilbud i årene som kommer, for
eksempel i form av selvkjørende skysstjenester og applikasjonsløsninger for
forenklet samkjøring og bildeling. Både den tekniske plattformen og det faktiske
samarbeidet må være åpent for offentlige og private aktører, for å oppnå en best
mulig integrering i et overordnet og felles system som kan inkludere kollektivtrafikk.
Dette vil nødvendigvis innebære nye forretningsmodeller. Videre er det et åpent
spørsmål om man skal utvikle den tekniske løsningen selv, eller ta del i noen andres.
Appen EnTur er for eksempel allerede på markedet, og det finnes andre som utvikler
noe tilsvarende. Her vil videre utredningsarbeid være nødvendig. Det vil imidlertid
sannsynligvis være mest ideelt med løsninger som fungerer på kryss og tvers av såvel
mobilitetstilbud som regioner. Derfor anbefales det at det offentlige tilrettelegger
for økt samarbeid i retning av kompatible løsninger som kan komme alle parter til
gode.
En fullintegrert mobilitetsløsning kan være med på å løfte kollektivtransport langt
utover det som dette tilbudet innebærer i dag. En løsning som omfatter og
samkjører alt fra bysykler via delingsbiler og selvkjørende busser til tog vil både
kunne sikre markedsgrunnlaget for kollektivtransport, og bidra til å nå målsettingene
om grønn mobilitet og nullvekst i personbiltrafikken. Motsatt kan mangel på
samkjøring føre til økt konkurranse og mindre markedsgrunnlag. Det er derfor
allerede nå avgjørende å ta stilling til hvilken utvikling man ønsker, og hvilke grep
man vil ta for å få til dette.
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5.5. Tenk hele reisekjeder, fokusér på grønne
mobilitetsløsninger og brukerperspektiv
Virkningene av tiltakene drøftet i kapittel 3 og 4 vil gi økte markedsandeler for toget,
og vil på mange viktige reiserelasjoner også styrke bussens konkurransekraft. Dette
til tross for at enkelte vegtiltak i Buskerudbypakke 2 isolert sett vil dra i motsatt
retning. Det er vanskelig å forutsi hvor kraftig de ulike tiltakene i Buskerudbypakke 2
vil slå ut. Samordning, planlegging og iverksetting av de ulike tiltakene vil ha stor
betydning for om man vil klare å motvirke utilsiktede negative virkninger, samtidig
som ønskede effekter forsterkes. En nøkkel til å lykkes er at man i det videre arbeidet
ikke håndterer de ulike tiltakene som isolerte enkeltprosjekter og virkemidler, men
at man jobber aktivt for å sikre størst mulig grad av helhetlig samvirke og synergieffekter. En forutsetning for dette er at man identifiserer viktige reiserelasjoner som
blir berørt av de ulike tiltakene, og at man jobber aktivt for å gjøre gange, sykling og
kollektive transportmidler til konkurransedyktige alternativer til bil på disse reisene.
Alle kollektivreiser er i praksis kombinerte reiser som består av flere etapper, og som
til sammen utgjør en kjede av delreiser. De fleste kollektivreiser består av etapper
med gange, men deler av reisekjeden kan også innebære sykling og bilbruk. Dette
fremkommer i illustrasjonen under (Figur 33).

Figur 33: Kollektivreiser vil normalt bestå av flere delreiser. Med sykkel og bil øker potensielt omland rundt stasjoner og holdeplasser.
Ill: Statens vegvesen.

Til hver av etappene som inngår i en sammensatt reise er det knyttet en rekke
belastninger. De har betydning for hvorvidt en reise med buss eller tog oppfattes
som et effektivt og attraktivt alternativ til bil. Viktige poeng i denne sammenheng er
at reisekjeden ikke er sterkere enn det svakeste leddet, og at kollektivreisen starter
allerede når en person planlegger å reise. Det betyr at både forestillinger om og

Rapport Byutredning Buskerudbyen trinn 2

Side 8 1

opplevelser av de ulike etappene underveis på reisen må vies oppmerksomhet,
dersom man ønsker å få flere til å bruke tog og buss.
«Reisekjeden er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Kollektivreisen starter
når en person planlegger å reise, og slutter når vedkommende kommer til
målet på forventet tidspunkt. Informasjon før reisen, gangvegen, holdeplassen,
ventetiden, kjøretiden som sittende eller ståendepassasjer, komforten og
informasjonen undervegs, eventuelle bytter mellom transportmidler,
informasjon og orientering ved avstigning, og til sist gangvegen frem til målet alle disse elementene påvirker opplevelsen og verdsettingen.» (Nielsen og
Lange 2015 s. 86)

For at ønskede effekter i størst mulig grad skal kunne bli oppnådd, er det altså viktig
at man allerede på et tidlig planleggingsstadium jobber målrettet med å redusere de
ulike ulempene som er knyttet til den enkelte etappe. Dette er en praktisk
tilnærming til samordning av areal- og transportplanleggingen, og den øker
sannsynligheten for at kombinerte kollektivreiser både blir effektive og oppleves som
attraktive alternativ til bil.
Fokuset på opplevde belastninger representerer et brukerorientert perspektiv. Det
kan være avgjørende for hvorvidt ønskede målsetninger blir nådd. Denne måten å
jobbe på innebærer også en perspektivdreining, der blikket løftes fra kollektivtrafikk
til grønne, samordnede og sømløse mobilitetsløsninger.
I kapittel 3 ble areal- og transportgrepene knyttet til Konnerud trukket fram som ett
av flere cases. Her ble viktigheten av de ulike belastningene knyttet til tilbringerreisen vektlagt. Dette ble gjort for å fremheve betydningen av å jobbe aktivt med å
redusere totalbelastningen på hele reisen. På den måten kan man sikre best mulig
samvirke mellom ulike tiltak. Det fremkommer at investeringer i gang- og sykkelveger og holdeplasser kan være avgjørende for om folk velger å kjøre buss til byen.
Snarveger, attraktive gangforbindelser og trivelige sykkelruter til holdeplasser og
stasjoner vil med andre ord kunne øke kundegrunnlaget for kollektivtrafikken.
Det er også avgjørende at man følger opp vedtatte areal- og transportplaner. Dette
for blant annet å sikre at flest mulig får tilbringerreiser innenfor gåavstand til godt
betjente holdeplasser. Dessuten må man vurdere grep som gjør det mulig å sette
igjen bilen ved byttepunkt for dem som er avhengig av bil på den første etappen av
reisen.
For noen vil dårlig tilrettelagte tilbringerreiser fungere som en barriere som hindrer
dem i å velge bort bilen. For de fleste vil nok likevel totalbelastningen knyttet til hele
reisekjeden være mer avgjørende for transportmiddelvalg enn enkeltbelastninger.
Betydningen av fremkommelighetstiltak for buss og frekvensøkning ble også trukket
fram. Gjennom Konnerud-caset ble det understreket at bompengesystemet og ulike
parkeringstiltak vil være helt nødvendige for å få et taktskifte i bruken av kollektive
transportmidler.
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