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1. SAMMENDRAG 

Buskerudbyen omfatter kommunene Øver Eiker, Nedre Eiker, Lier, Kongsberg og Drammen. 
Samarbeidet har til hensikt å fremme en framtidsrettet areal-, transport- og klimapolitikk (ATM) i 
angitt byområde. 
 
Buskerudbyens mål for fireårsperioden 2010-13 er: 
 

1. At den samlede biltrafikken i byområdet Buskerudbyen ikke skal øke i perioden, og helst 
reduseres, selv om befolkningen og/eller antall arbeidsplasser øker 

2. En samlet reduksjon av biltrafikk på 5 % i rushtiden for hele byområdet Buskerudbyen 
 
En fireårig avtale ble inngått i 2010 mellom Buskerudbyen og Samferdselsdepartementet, og 
innebærer et tilskuddsbeløp på 280 mill kr i perioden 2010-2013. Rambølls arbeid har vært å gi 
innspill til revisjon av handlingsprogrammet for 2010-2013. Innspillene skal enten være 
infrastrukturtiltak eller tiltak rettet mot driften av kollektivtrafikk. Det er viktig å understreke at hvert 
enkelttiltak vil gi en begrenset gevinst. Derfor må det gjennomføres helhetlige pakker av tiltak som 
erfaringsmessig samlet sett gir en høyere gevinst enn summen av hvert enkelttiltak.  
 
Arbeidet som er utført er på et overordnet nivå. Det betyr at det ikke er gått ned i enkeltproblemer 
på de ulike strekningene. Vi har beskrevet mulige tiltak i tabells form for tiltaksområdene 2, 3, 4 og 5 
som er  
 

2.  Forbedring av kollektivtilbudet lokalt og regionalt 
3. Forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken 
4. Tiltak for gående og syklende 
5. Biltrafikkreduserende tiltak 

 
I tillegg har vi verbalt beskrevet mulige tiltak innen tiltaksområde 6 ”Informasjon og 
holdningskampanjer” og tiltaksområde 7 ”Felles kunnskapsgrunnlag, evaluering og trafikk-
/resultatmålinger”.  
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Tabellene gir informasjon om: 
 

� I hvilket tidsperspektiv kan dette tiltaket gjennomføres 
� Hva koster det å gjennomføre tiltaket. Dette har vi delt opp i investerings- og driftskostnad 
� Hvem har ansvaret for å gjennomføre det 
� Forventet virkning av tiltaket 
� Kort om hvilke utfordringer som må løses for å få satt tiltaket i verk  

 
Tiltakene prioriteres både ut fra tid for gjennomføring, kostnader og virkning. Beregnet kostnad for 
de ulike tiltakene er å betrakte som overordnede anslag. Vi understreker at det må utarbeides mer 
nøyaktige kostnadsoverslag senere i prosessen. 
 
Tiltakene som foreslås er en kombinasjon av driftstiltak og tiltak på infrastruktursiden. Eksempel på 
tiltak er: 
 

• Endret rutestruktur f.eks høyere frekvens i de større markedene eller en linjestruktur som gjør 
det enkelt å bytte  mellom linjer 

• Tiltak i gate-/veinettet f.eks kollektivfelt, bussveier, holdeplasser, fjerning av hindrende 
parkering, etc 

• Tiltak i kryss f.eks aktiv signalprioritering  
• Informasjonen til passasjerene f.eks sanntidsinformasjon på holdeplassene 

 
Bosettingsmønsteret legger hovedpremisser for valg av type kollektivtrafikktilbud. I Buskerud finner 
vi minst fire ulike typer bosetting med ulike utfordringer til kollektivtrafikken: Drammen tettsted med 
nær 60 000 innbyggere og Kongsberg som mellomstor by med 15-20 000 innbyggere, de mange små 
tettstedene i regionen, samt områder med spredt bebyggelse. Andre faktorer av betydning er 
topografi, som fjell, dalfører og elver. 
 
I følge SSBs mellomalternativ kan Buskerud fylke forvente å vokse med 50-60 000 nye innbyggere 
de neste 20 år. Størst vekst er forventet i Drammensregionen. Noe vekst er forventet i 
Ringeriksregionen og Kongsberg. 
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De tyngste pendlerstrømmene ut av fylket går fra Drammen, Lier til Oslo, Bærum og Asker. Innad i 
fylket er det Drammen som mottar flest pendlere, men også Kongsberg, Øvre og Nedre Eiker og Lier 
har en del arbeidstakere fra andre kommuner. 
 
Kollektivandelen totalt sett for alle reiser i Buskerudbyen er 6 % (RVU Drammensområdet 2005). 
Dette er høyere enn for de øvrige byområdene i region sør, men likevel lavt sammenlignet med Oslo. 
Andel syklende og gående er 22 %.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Reisemiddelfordeling i Buskerudbyen (RVU Drammensområdet 2005) 

 
Kollektivandelen varierer i stor grad avhengig av reisenes formål. Som et eksempel er 
kollektivandelen for arbeidsreiser 23 % for Drammen kommune og 18 % for Lier kommune 
Tilsvarende tall for reiser i forbindelse med innkjøp og service er betydelig lavere, henholdsvis 8 % 
for Drammen og 4 % for Lier.   
 
Potensialet for økning av kollektivandelen er størst for arbeidsreiser fordi disse har et fast 
reisemønster og dermed er lettere å fange opp. Arbeidsreiser utgjør i underkant av 20 % av alle 
daglige personturer i Drammensområdet. 
 

70 %
2 %

4 %

3 %

19 %

2 %

Bil

Tog

Buss

Sykkel

Til  fots

Annet



 
8 (66)          NNSPILL TIL HANDLINGS-PROGRAM 2010 - 2013 
 
 
 

 

For å kunne tilby et godt og robust kollektivsystem til områdets brukere, mener vi det er viktig å 
utvikle en infrastruktur som: 
 

� Synliggjør kollektivsystemet og tilbudet 
� Bedrer tilgjengeligheten for alle brukergruppene 
� kan håndtere økt driftssatsning, og gjennom det legge til rette for et godt tilbud på lang og 

varig sikt 
 
Tiltak det bør satses på er beskrevet under. 
 
T2 Forbedring kollektivtilbud  
 

• Frekvensfortetting i busstilbudet  
• Utredning knutepunktsutvikling 
• Utrede muligheter for forenklinger av linjenettet (tydelig stamlinjestruktur)  
• Tilpasning til stive ruter (Med stive ruter menes at en bussrute går på samme minuttantall 

hver time) 
• Utrede mulighet for kjøp av billett i forkant av reisen  
• Målrettede takstforsøk for arbeidsreiser 
• Innføring Ung Voksen-kort  
• Utarbeidelse av retningslinjer for holdeplassavstand 
• Kampanjer for informasjon og endring reisevaner  

 
Økt frekvens vil i seg selv gi flere reisende, og vil legge forholdene bedre til rette for omstigning fordi 
ventetiden ved bytte reduseres. Det vil videre gi flere kollektivreisende mellom byområdene i 
Buskerudbyen og bedre kobling mellom tog- og busstilbudet. 
 
Tilpasning til ”stive” ruter vil øke lesbarheten og det vil være lettere å markedsføre kollektivsystemet 
som en følge av bedre overgang mellom reisemidler. Dette gjelder både med hensyn til fysisk 
tilrettelegging og koordinering mellom ruter.  
 
Mer effektiv drift og flere direkte reiserelasjoner gir redusert press på senterområdet. Bedre 
billettsystem gir reduserte holdeplasstider og riktig avstand mellom holdeplassene optimaliserer den 
totale reisetiden (gangavstand + tid på kollektivmiddel). 
 
T3 Infrastrukturtiltak 



 
INNSPILL TIL HANDLINGS-PROGRAM 2010 - 2013        9 (66) 

 
 
 
 
 
 

 

 
• Kartlegging og utbedring av fremkommelighetsproblemer. Linjevis gjennomgang 
• Kartlegging og kategorisering av holdeplasser  
• Oppgradering av holdeplasser 
• Oppgradering av knutepunkt 
• Etablering av kollektivfelt/ kollektivtraséer langs strekninger med fremkommelighetsproblemer 
• Signalprioritering i kryss 
• Sanntidsinformasjon på holdeplasser (pilot, 2 pendellinjer) 
• Sanntidsinformasjon på innfartsveier 
• Dynamisk P-visning til innfartsparkering 

 
Dette er alle tiltak som kan startes opp umiddelbart, og som kan utføres i alle områdene.  
 
Bedre fremkommelighet bidrar til konkurransevridning fra bil til kollektiv og øker forutsigbarhet for 
kollektivtrafikken. Fremkommelighetstiltak bør gjennomføres linjevis for å oppnå størst effekt.  
 
Signalprioritering gir kortere reisetid for kollektivpassasjerer. Tiden det tar for en kollektivenhet å 
passere et lyskryss reduseres ved aktiv signalprioritering. Høyere fremføringshastighet gir også 
reduksjon i driftskostnader. 
 
Holdeplassen er brukernes første møte med kollektivsystemet, og bedre kvalitet vil kunne øke antall 
reisende. Sanntidssystem gir brukerne bedre informasjon om tilbudet og bedre mulighet for å 
planlegge egen reise. En holdeplass som er universelt utformet gir økt tilgjengelighet og øker det 
potensielle markedsgrunnlaget. 
 
T4 Gående og syklende 
 

• Komplett anlegg på nøkkelstrekninger i tettstedene (sykkelfelt, sykkelboks, skilting, evt. 
farget oppmerking) 

• Sykkelparkering ved viktige målpunkt (inkl utredning) 
• Utvikle felles drifts- og vedlikeholdsstandard for helårssykling. 
• Utbedring av hovedårer fra bysentra til boligområder 
• Tilrettelegge gangforbindelser i tilknytning kollektivknutepunkt/sentrale holdeplasser 
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Komplette sykkelanlegg på nøkkelstrekninger i tettstedene og utbedring av hovedårer fra bysentra til 
boligområder (mindre enn 5 km) gir økt følelse av fremkommelighet og trygghet. Dette inkluderer 
også sykkelparkering ved viktige målpunkt.  
 
Tilrettelegging av gangforbindelser i tilknytning til kollektivknutepunkt er viktig for å øke attraktivitet 
for kombinerte reiser. Som en del av en tiltakspakke gir ovennevnte tiltak økt sykkel-/gangtrafikk 
(også i kombinasjon med kollektivreiser) og nedgang i korte bilturer. 
  
T5 Biltrafikkreduserende tiltak 
 

• Oppfølging av felles parkeringsstrategi 
• Utarbeide helhetlige gatebruksplaner for sentrale områder 
• Hastighetsreduksjon i bysentra 
• Mobilitetsplanlegging hos deltakerne i ATM-samarbeidet Buskerudbyen 
• Boligsoneparkering 

 
Tilgang på parkeringsplasser har stor betydning for valg av bil som reisemiddel. 
  
Erfaring fra Oslo viser en svak nedgang i biltrafikk i områder med redusert hastighet, men biltrafikken 
kan øke i andre områder (flyttes) dersom det ikke innføres avbøtende tiltak for å unngå dette. 
 
Mobilitetsplanlegging og redusert parkeringsmulighet for bil vil redusere bilbruken ved den enkelte 
virksomhet. 
 
På lengre sikt vil det være viktig å videreføre den kortsiktige strategien og de typer tiltak som er 
anbefalt gjennomført i handlingsprogrammet. For mange av tiltakene som er foreslått prioritert i 
handlingsprogrammet innebærer tilgjengelige midler i 2010-13 kun en oppstart. For eksempel vil det 
være behov for å utvikle kollektivtilbudet og infrastrukturen for kollektivtransport og for gående og 
syklende også etter 2013. I handlingsprogrammet er det også prioritert planlegging av tiltak som må 
gjennomføres etter at handlingsprogramperioden er over.  
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Vårt forslag til prioritering er basert på en grunntanke om at et velfungerende, attraktivt og 
miljøvennlig transportsystem må være på plass for å sikre en positiv utvikling i forhold til fremtidig 
reisemiddelfordeling i Buskerudbyen. Reisetid, kvalitet og forutsigbarhet er viktige nøkkelord i den 
sammenheng. Målsettingen om redusert bilbruk skal nås gjennom å: 
 
• Etablere et robust og forutsigbart kollektivsystem med høy fremføringshastighet og stabil 

avvikling. Dette vil innebære et behov for betydelige investeringer i infrastruktur og vilje til å gi 
kollektivtrafikken større plass i vegnettet på bekostning av biltrafikk. 

• Synliggjøre kollektivsystemet og tilbudet. Nøkkelord er høy kvalitet i alle ledd, fra informasjon til 
møblering og materiell. Det må fortløpende gjennomføres en systematisk utbedring og profilering 
av holdeplasser og knutepunkt, der etablering av sanntidsinformasjon på viktige holdeplasser er 
en forutsetning. 

• Sørge for god tilgjengelighet for alle brukergrupper. God tilgjengelighet til kollektivsystemet skal 
sikres gjennom direkte gang-/sykkelveiforbindelser til stasjoner og holdeplasser, smidig overgang 
mellom reisemidler og universell utforming av alle elementer. 

• Tilrettelegge for gang-/sykkeltrafikk i områder der potensialet for høy gang-/sykkelandel er 
størst. På nøkkelstrekninger i by- og tettstedsområder etableres komplette anlegg med 
sykkelfelt, sykkelbokser, skilting og eventuelt farget oppmerking. Korte, lokale strekninger rundt 
knutepunktene prioriteres før lange, regionale reiser. 

 
Rambøll sitt forslag til fordeling er vist i tabellen under  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rambøll sitt forslag til fordeling – alternativ 1 

 

Total ramme 255 mill kr Rambølls forslag Brukt/ bundet 
T2 Forbedring kollektivtilbud 47,5 40,0 

T3 Infrastrukturtiltak 142,3 12,0 
T3  Gående og syklende 46,5 12,0 
T5 Biltrafikkreduserende tiltak 18,7 12,0 
SUM 255,0 76 
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I tabellen under er det satt opp en alternativ disponering. Endringen består i at det er lagt til kr 30 
mill til T1 ”Forbedring av kollektivtilbud. Post T2 ”Infrastrukturtiltak redusert tilsvarende mye. 
 
Tiltaksområde Rambølls 

forslag 
Alternativ 

disponering 
Opprinnelig 
handlings-
program 

T2 Forbedring kollektivtilbud 47,5 77,5 50 
T3 Infrastrukturtiltak 142,3 112,3 140 
T4 Gående og syklende 46,5 46,5 50 
T5 Biltrafikkreduserende tiltak 18,7 18,7 15 
SUM 255,0 255,0 255,0 

Forslag til fordeling - alternativ 2 

 
Konsekvensen av en omfordeling som vist i tabellen over vil være at man ikke har tilfredsstillende 
infrastruktur på plass for å kunne håndtere økt drift på en effektiv måte. En økning av potten til 
forbedringer i kollektivtilbudet vil bety en tilsvarende reduksjon i midler knyttet til 
fremkommelighetstiltak, oppgradering av holdeplasser, utvikling av knutepunkt, og etablering av 
sanntidsinformasjon.  
 
Etter vår vurdering vil en bærekraftig satsing på miljøvennlig transportutvikling i Buskerudbyen 
forutsette etablering av et robust kollektivsystem av høy kvalitet. Dette er nødvendig for å kunne 
håndtere en økt driftssatsning og overbevise brukerne om at miljøvennlige transportmidler er gode 
alternativ til bilen. 
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2. INNLEDNING 

 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 

Buskerudbyen omfatter kommunene Øver Eiker, Nedre Eiker, Lier, Kongsberg og Drammen. 
Samarbeidet har til hensikt å fremme en framtidsrettet areal-, transport- og klimapolitikk (ATM) i 
angitt byområde. For å sikre samordning av virkemiddelbruk i Buskerudbyen, er det nødvendig med 
et forpliktende samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune og statsetater.  
 
Buskerudbyens mål for fireårsperioden 2010-13 er: 
 

6. At den samlede biltrafikken i byområdet Buskerudbyen ikke skal øke i perioden, og helst 
reduseres, selv om befolkningen og/eller antall arbeidsplasser øker 

7. En samlet reduksjon av biltrafikk på 5 % i rushtiden for hele byområdet Buskerudbyen 
 
Belønningsordning for kollektivtransport i større byområder ble etablert av Samferdselsdepartementet 
med bakgrunn i St.meld.nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport og St.prp.nr.1 (2002-2003). 
Formålet med ordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, 
ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning 
av reiser med privatbil. Ordningen trådde i kraft fra og med budsjettåret 2004, og finansieres over 
Samferdselsdepartementets budsjett. Drammensområdet kom med i ordningen 2008. Det ble da 
etablert et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, kommunene Lier, Drammen og Nedre Eiker, 
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Vestviken Kollektivtrafikk og Nettbuss. En fireårig avtale ble 
inngått i 2010 mellom Buskerudbyen og Samferdselsdepartementet, og innebærer et tilskuddsbeløp 
på 280 mill kr i perioden 2010-2013. 
  
I dette oppdraget har Rambøll vurdert den fordelingen som er gjort for 6 av i alt 7 tiltaksområder i 
handlingsprogrammet og gitt innspill til omfordeling av midlene innenfor disse områdene.   

Forutsetninger for å øke 

kollektivandelen 

 
For å få 10 % flere passasjerer 
kreves det: 
• reduksjon i takstene på 4,5 kr 

per reise eller 
• 7,1 minutter kortere tid 

mellom avgangene eller 
• 6,3 minutter kortere reisetid 

eller 
• 10 minutter kortere gangtid 

til/fra holdeplass eller 
• 7,1 minutter kortere ventetid 

ved bytte (gitt at 30 % bytter) 
eller 

• 1,6 minutter kortere 
forsinkelse (hvis alle rammes) 
eller 

• 15,6 minutter kortere 
forsinkelse (hvis 1 av 10 
rammes) 

 
(Klimakur – tiltak for å øke 
kollektiv- og sykkelandelen, 
Urbanet 2009) 
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2.2 Organisering og gjennomføring av prosjektet 

Rambølls arbeid har vært å gi innspill til revisjon av handlingsprogrammet for 2010-2013. Disse 
innspillene skal enten være infrastrukturtiltak eller tiltak rettet mot driften av kollektivtrafikk. Det 
viktige er imidlertid at det er tiltak som 
 

• gir høy måloppnåelse 
• gir raske og synlige resultater 
• kombinerer kollektivtrafikkforbedringer med bilreduserende tiltak 
• skal gjøres i alle kommuner 

 
Arbeidet som gjøres er på et overordnet nivå og skal kunne gi gevinst for kollektivtrafikken i hele 
regionen. Vi mener derfor det er riktig at tiltakene er av en slik karakter at det også gir 
oppdragsgiver viktige innspill og hjelp i arbeidet utover perioden, dvs. etter 2013. Tiltaksområde 7 
”Kunnskapsgrunnlag” er derfor sentral i oppstarten av prosjektet fordi riktig datagrunnlag er helt 
nødvendig for å kunne vite at ressursene brukes på riktig sted og område. Dataene gir oss kunnskap 
om nøyaktig hvor fremkommelighetsproblemene er, når på døgnet de opptrer og det gir mulighet til å 
beregne effektene av tiltakene etter at de er innført.  
 
Tiltakene som foreslås er en kombinasjon av driftstiltak og tiltak på infrastruktursiden. Eksempel på 
tiltak kan være: 
 

• Endret rutestruktur f.eks høyere frekvens i de større markedene eller mer rasjonell 
linjedragning 

• Tiltak i gate-/veinettet f.eks kollektivfelt, bussveier, holdeplasser, fjerning av hindrende 
parkering, etc 

• Tiltak i kryss f.eks aktiv signalprioritering  
• Informasjonen til passasjerene f.eks sanntidsinformasjon på holdeplassene 

 
Denne listen er ikke utfyllende. Det er viktig å understreke at hvert enkelttiltak vil gi en begrenset 
gevinst. Derfor må det gjennomføres helhetlige pakker av tiltak som erfaringsmessig samlet sett gir 
en høyere gevinst enn summen av hvert enkelttiltak.  
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Vi mener også at det er viktig å se på linjevise forbedringer. De ulike linjene har ulike problemer og 
det er derfor behov for ulike tiltak. Dette synliggjøres når det forligger riktige grunnlagsdata. 
 

2.3 Metode 

Arbeidet som gjøres er, som tidligere nevnt, på et overordnet nivå. Det betyr at vi har ikke gått ned i 
enkeltproblemer på de ulike strekningene. Det er nødvendig å vite hvilke muligheter som finnes for 
løse de problemene som er beskrevet. Vi har derfor beskrevet mulige tiltak i tabells form for 
tiltaksområdene 2, 3, 4 og 5. I tillegg har vi verbalt beskrevet mulige tiltak innen tiltaksområde 6 og 
7.  
 
Tabellene gir informasjon om: 
 

� I hvilket tidsperspektiv kan dette tiltaket gjennomføres 
� Hva koster det å gjennomføre tiltaket. Dette har vi delt opp i investerings- og driftskostnad 
� Hvem har ansvaret for å gjennomføre det 
� Forventet virkning av tiltaket 
� Kort om hvilke utfordringer som må løses for å få satt tiltaket i verk  

 
Dette materialet vil være et godt grunnlagt for å utarbeide lister over prioriterte tiltak. Tiltakene vil 
kunne prioriteres både ut fra tid for gjennomføring, kostnader og virkning. Beregnet kostnad for de 
ulike tiltakene er å betrakte som overordnede anslag. Hensikten er å gi et bilde av investerings- og 
driftsomfag. Vi understreker at det må utarbeides mer nøyaktige kostnadsoverslag senere i 
prosessen. 
 

2.4 Grunnlagsdokumenter 

I tilbudsgrunnlaget er det liste opp grunnlagsdokumenter som er sentrale for oppdraget: 
 

• Buskerudbyen - Samarbeidsavtale ATMprosjekt Buskerudbyen - 05.02.2010 
• Buskerudbyen Belønningsordningen, 4-årig avtale med Samferdselsdepartementet 
• Buskerudbyen, Buskerudbypakke 1/Belønningsordningen, Handlingsprogram 2010-2013 
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• Buskerudbypakke1/belønningsordningen. Vedtatt tiltaksplan for 2010. 
• TØI rapport 1020/2009 – Kunnskapsgrunnlag for areal- og transportutvikling i Buskerudbyen 

2025 og 2050 
• Regional parkeringsstrategi for Buskerudbyen. Parkeringspolitikk som miljøpolitisk virkemiddel 

- differensiert strategi. Innlegg til Buskerudbyens ATM-råd 10. mai 
• Rambøll: Rapport om sambruksfelt Rosenkrantzgata 

 
 
Vi har i tillegg benyttet enkelte andre dokumenter og rapporter om de ulike temaene, jf henvisninger. 
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3. DAGENS SITUASJON 

Bosettingsmønster legger premissene 
Bosettingsmønsteret legger hovedpremisser for valg av type kollektivtrafikktilbud. I Buskerud finner 
vi minst fire ulike typer bosetting med ulike utfordringer til kollektivtrafikken: Drammen tettsted med 
nær 60 000 innbyggere og Kongsberg som mellomstor by med 15-20 000 innbyggere, de mange små 
tettstedene i regionen, samt områder med spredt bebyggelse. Andre faktorer av betydning er 
topografi, som fjell, dalfører og elver. 
 
De tyngste pendlerstrømmene ut av fylket går fra Drammen, Lier til Oslo, Bærum og Asker. Innad i 
fylket er det Drammen som mottar flest pendlere, men også Kongsberg, Øvre og Nedre Eiker og Lier 
har en del arbeidstakere fra andre kommuner. 
 
Drammensregionen forventes å vokse mest 
I følge SSBs mellomalternativ kan Buskerud fylke forvente å vokse med 50-60 000 nye innbyggere 
de neste 20 år. Størst vekst er forventet i Drammensregionen. Noe vekst er forventet i 
Ringeriksregionen og Kongsberg. 
 
Dagens linjestruktur 
I dag har Drammen og Kongsberg bylinjer med høy frekvens, i tillegg til supplerende linjer med færre 
avganger. Sammen med regionale busser og langrutebuss, danner jernbanen en grunnstamme for 
trafikk mellom knutepunktene og videre ut av fylket. Lokalt supplerer skoleskyss, bestillings- og 
syketransport ovennevnte tilbud både i tettsteder og i mer spredtbygde strøk. 
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Figur 2 Dagens linjenett og frekvens i rush. I en korridor vil tilbudet kunne være satt sammen av flere linjer, og avgangene er ikke nødvendigvis spredt jevnt 
over klokketimen.  



 
INNSPILL TIL HANDLINGS-PROGRAM 2010 - 2013        19 (66) 

 
 
 
 
 
 

 

Kollektivandelen totalt sett for alle reiser i Buskerudbyen er 6 % 
Kollektivandelen totalt sett for alle reiser i Buskerudbyen er 6 % (RVU Drammensområdet 2005). 
Dette er høyere enn for de øvrige byområdene i region sør, men likevel lavt sammenlignet med Oslo. 
Andel syklende og gående er 22 %.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Reisemiddelfordeling i Buskerudbyen (RVU Drammensområdet 2005) 

 
Kollektivandelen varierer i stor grad avhengig av reisenes formål. Som et eksempel er 
kollektivandelen for arbeidereiser 23 % for Drammen kommune og 18 % for Lier kommune 
Tilsvarende tall for reiser i forbindelse med innkjøp og service er betydelig lavere, henholdsvis 8 % 
for Drammen og 4 % for Lier.   
 
Potensialet er størst for arbeidsreiser 
Potensialet for økning av kollektivandelen er størst for arbeidsreiser fordi disse har et fast 
reisemønster og dermed er lettere å fange opp. Dette er også reiser som i stor grad foregår i 
rushtiden, og en overgang fra bil til kollektiv for denne type reiser vil dermed bidra til mindre trafikk 
og bedre fremkommelighet i vegnettet. Reiser i rushtid er samtidig dyre reiser for kollektivselskapene 
fordi trafikkvolumet i rush vil være bestemmende for det totale vogn- og mannskapsbehovet.  

Mange tiltak kan til sammen 

føre til endring i reisevaner 

 
Gjennomføring av ett tiltak har 
mindre effekt enn om flere tiltak 
iverksettes samtidig. Erfaringer 
viser at 1 + 1 > 2. Hvis man 
ønsker å endre reisevanene, må 
tiltak som begrenser bilbruken i 
Buskerudbyen innføres parallelt 
med utbygging av 
kollektivtransporttilbudet. 
Dette er nødvendig dersom 
Buskerudbyen skal nå de 
klimamål som er satt.  
 
Det er også viktig å jobbe med 
kortsiktige løsninger mot et 
langsiktig mål. En kortsiktig 
strategi må følges opp med en 
langsiktig strategi. Skal man få til 
endring over tid, må man 
begynne nå. 
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Arbeidsreiser utgjør 20 % 
Arbeidsreiser utgjør i underkant av 20 % av alle daglige personturer i Drammensområdet. Fordeling 
på reiseformål for øvrig er vist i Figur 4. Tallene omfatter kommunene Drammen, Lier og Nedre Eiker, 
og gjelder for alle reisemidler. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Reiseformål i Drammensområdet (RVU 2005) 
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4. TILTAK OG VIRKNINGER 

Buskerudbyen ønsker å prioritere følgende 7 tiltaksområder knyttet til midler fra belønningsordningen 
for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk: 
 

1. Felles areal-og transportplan 
2. Forbedring av kollektivtilbudet lokalt og regionalt 
3. Forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken 
4. Tiltak for gående og syklende 
5. Biltrafikkreduserende tiltak 
6. Informasjon og holdningskampanjer 
7. Felles kunnskapsgrunnlag, evaluering og trafikk-/resultatmålinger 

 
Denne rapporten omhandler tiltaksområdene 2 – 7. Videre i dette kapitlet er mulige tiltak innenfor 
disse tiltaksområdene og anslag på virkninger av disse tiltakene beskrevet. 
 

4.1 Forbedringer i kollektivsystemet  

Frekvens er den viktigste faktoren 
Frekvens er den viktigste faktoren for forklaring av endringer i reisehyppighet hos kollektivtrafikanter 
(kilde: Evalueringen av Samferdselsdepartementets støtteordning ”Tilskudd til utvikling av rasjonell 
og miljøvennlig transport (1996-2000)”, TØI, 2004). Det er en klar sammenheng mellom frekvens og 
antall reisende. Evalueringsrapporten antyder at en forverring i kollektivtilbudet kan ha nesten 
dobbelt så store utslag på etterspørselen som en forbedring. Dette tilsier at de frekvensforbedringer 
som gjennomføres må være sikret fremtidig driftsfinansiering også utover tiltaksplanens tidsperiode.  
 
Enkel linjestruktur 
Linjenettet bør forenkles slik at kollektivtrafikken i størst mulig grad følger felles trasé.  Større grad 
av samkjøring på deler av ruten vil gi et tilbud med høy frekvens på viktige ferdselsårer, men dette 
må selvsagt vurderes opp mot ønsket flatedekning. Høyere frekvens vil også legge forholdene bedre 
til rette for omstigning mellom ruter fordi ventetiden ved bytte reduseres.  
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Figur 5 Kollektivkorridorer der det er viktig med høy frekvens 
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Mange fordeler med stive ruter 
Det bør i all hovedsak legges opp til stive ruter. Med stive ruter menes at en bussrute går på samme 
minuttantall hver time. Fordelene med stive ruter er at de reisende vet at bussen går til faste tider, 
slik at de ikke trenger å finlese rutetabellen. Dette gjør det også lettere å tilpasse rutesystemet for 
korresponderende transportmidler. 
 
Dagens stamlinjer i Drammen (linje 3, 4, 5, 6, 22 og 24) har 20 – 30 minutters frekvens. Disse 
linjene er på deler av strekningen lagt til samme trasé og koordinert slik at frekvensen på midtpartiet 
er 10 minutter. I Kongsberg er det halvtimes- eller timesfrekvens på de viktigste rutene. Systemet er 
i større grad lagt opp med direkteruter med felles avgangstid fra Kongsberg knutepunkt, til en viss 
grad koordinert mot toget. Det er halvtimesfrekvens mellom Drammen og Lierbyen/Tranby, med noe 
forsterkning i rush. Lokalbusstilbudet i de øvrige kommunene er i stor grad basert på et 
minimumstilbud med varierende frekvens og dårlig dekning i helgene.  
 
I flere av korridorene går to-tre linjer rett etter hverandre, med halvtimesfrekvens.  I den grad dette 
ikke må koordineres mot tog bør det satses på å spre avgangene bedre over klokketimen. 
Det bør være minst 10 minutters frekvens, men helst 5 - 7,5 minutt, på sentrale linjer for å gi et 
tilbud der de reisende ankommer holdeplassen uavhengig av rutetabell. På hovedtraséer for øvrig bør 
det minst være halvtimesfrekvens for at tilbudet skal oppleves som godt. Frekvensfortetting er 
forbedringer som kan innføres gradvis i takt med utvikling i passasjerantall og tilhørende 
inntektsgrunnlag.  
 
Stort potensial for økning i kundegrunnlag 
Det er forventet en økning på rundt 40.000 innbyggere i Buskerudbyen i perioden fram til 2030. 
Dette vil bety et stort potensial for økning i kollektivtrafikkens kundegrunnlag, men grad av suksess 
vil være avhengig av om man lykkes med en samordnet areal- og transportpolitikk med fortetting i 
knutepunkt i kollektivsystemet. 

Jönköping – tenk sporvogn, 

kjør buss 

 

Citybussene i Jönköping i Sverige 
ble innført i 1996, og var det 
første svenske eksempelet på 
prinsippet ”Tenk sporvogn, kjør 
buss”. Kollektivnettet er bygget 
opp etter stamlinjeprinsippet. 
Stamlinjene er kapasitetssterke 
og har høy frekvens (10 min). Det 
er i stor grad etablert egne 
kjørefelt og aktiv signalprioritering 
i kryss. Holdeplassene og 
overgangsstedene har høy 
standard og er godt tilrettelagt for 
bytte mellom reisemiddel med 
kort ventetid og god 
tilgjengelighet. Stamlinjenettet er 
supplert med finmasket 
lokalbussnett. Strategien har vært 
svært vellykket med høy 
tilfredshet blant kundene og 
kraftig økning i antall 
kollektivreisende. 
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Figur 6 Dagens rutestruktur i Buskerudbyen 

 
Strategisk ruteplan for 2012 
Som en del av arbeidet med strategisk ruteplan for 2012 har NSB vurdert muligheten for å øke 
frekvensen på lokaltoget til Hokksund til halvtimes frekvens, med tilknytningsbuss Hokksund – 
Kongsberg. Dette ligger ikke inne i prioriteringene per dags dato, men bør være gjenstand for en 
revurdering. En fremtidig arealutvikling med fortetting i knutepunkt langs jernbanen vil kunne øke 
passasjergrunnlaget rundt stasjonene og dermed forsvare en enda høyere frekvens.  
 
Jernbanen danner grunnstammen 
Jernbanen danner grunnstammen for trafikk i Buskerudbyen, og er gjennomgående fra Lier til 
Kongsberg. Toget har per i dag sin viktigste funksjon som bindeledd mot Oslo og Akershus, og 
betjener i mindre grad et lokalt marked mellom byområdene i Buskerudbyen.  
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Figur 7 Integrert knutepunkt med tog, buss og sykkel, Mjøndalen 

Drammen er Buskerudbyens bussknutepunkt, og de regionale bussene fordeler seg mot øst og vest 
fra Drammen. Mot vest er hovedakse for busstrafikk på nordsiden av elven. Mot øst fordeler de 
regionale bussene seg på flere alternative traséer. Det er integrert knutepunkt for buss og tog ved 
Kongsberg, Hokksund, Mjøndalen og Drammen stasjon.  
 
Kollektivnett bør bygges opp av stambussnett supplert med lokale linjer 
Kollektivnettet i Buskerudbyen bør bygges opp av et sett tunge busslinjer med høy frekvens og god 
kapasitet. Dette linjenettet bør i områder med fremkommelighetsproblemer ha egne kollektivfelt eller 
traséer. Stambusser på det overordnede kollektivnettet kombineres med et lokalt linjenett som 
betjener et lokalt marked. Regionale og lokale linjer kan møtes i knutepunkt der det er tilrettelagt for 
smidig og effektiv omstigning. Prioritering mellom direkterute og nettverksløsning må vurderes opp 
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mot kundenes motvilje mot omstigning. I boligområder bør man prioritere kortest mulig trasé sentralt 
gjennom området i stedet for ringruter som betjener mange stopp i områdets ytterkanter. 
 
Pendel gir effektiv drift 
Strategisk sett bør det i størst mulig grad tilrettelegges for pendellinjer gjennom sentrumsområdene. 
Dette gir mer effektiv drift og vil redusere presset på senterområdet fordi man unngår behov for 
regulering i sentrumssonen. En tilleggseffekt er at reisende med målpunkt på motsatt side av 
sentrum i større grad kan unngå å bytte buss underveis. I viktige knutepunkt der linjene ikke går i 
pendel bør det i størst mulig grad legges opp til takting av busslinjer for å sikre god overgang 
mellom kollektivenheter og øke antall reiserelasjoner. 
 
Drammen er et viktig knutepunkt for busstrafikk i Buskerudbyen. Drammen sentrum er todelt med 
to tunge kollektivknutepunkt på hver sin side av Drammenselva. Ved Strømsø torg ligger Drammen 
stasjon og bussterminalen, mens Bragernes torg er lokalisert i hjertet av Drammen 
handelssentrum. Omegnsbussene går ikke i pendel og betjener i hovedsak sentrum på begge sider 
av elva. Dette er positivt for kundenes tilgjengelighet til sentrumsområdet, men innebærer økt 
behov for kryssing av Bybrua som binder de to torgene sammen. Bybrua er tidvis overbelastet, noe 
som fører til forsinkelser for kollektivtrafikken. Dette er forhold som kan endre seg ved åpning av 
Øvre Sund bru. Bybussene betjener også begge sider av sentrum, men disse er i hovedsak lagt i 
pendel.  
 
Bylinjene i Kongsberg er teknisk sett lagt opp som pendelruter gjennom Kongsberg, men dette er 
ikke synliggjort for brukerne i linjenettstruktur eller rutetabeller. Her fremstår tilbudet som 
sentrumsrettede linjer med endepunkt ved Kongsberg knutepunkt. Det er til en viss grad lagt opp til 
et taktingsystem for å tilrettelegge for overgang mellom kollektivenheter.  
 
Det bør vurderes å koble sammen linjene i Kongsberg til gjennomgående pendler. Dette vil gi flere 
direkte reiserelasjoner for kundene. Det er i denne forbindelse viktig å sikre stabil fremkommelighet, 
ikke minst i forhold til behovet for koordinering mot toget.  
 
Det bør legges opp til stive ruter 
Det bør i størst mulig grad legges opp til stive ruter (avgang på samme minuttantall hver time) for å 
lette brukernes forståelse av systemet. Forutsigbarhet i forhold til oppsatt rutetabell er svært viktig 

Figur 8 Bybrua i Drammen (Foto: Gustav Nielsen) 
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for kundenes oppfattelse av tilbudet, og en forutsetning for et system basert på korrespondanse. 
Dette har særlig stor betydning dersom frekvensen er lav.  
 
Toget til Kongsberg har tilnærmet timesfrekvens, men minuttallet varierer noe fra time til time som 
følge av tilpasning til øvrig trafikk på jernbanenettet. Toget snur på Kongsberg og det er lagt opp til 
en reguleringstid for toget på rundt 15 minutter ved endestasjonen. Dette gjør det vanskelig å 
tilrettelegge for god koordinering mellom buss og tog. I dagens ruteopplegg er overgangstiden fra tog 
til buss rundt 13 minutter og motsatt rundt 8 minutter. Dette vil for de fleste ikke oppleves som god 
korrespondanse, og ruteopplegget bør gjennomgås for å søke tilpasninger som vil redusere 
ventetiden ved overgang mellom tog og buss.  
 
Elektronisk billettering gir kortere oppholdstid på holdeplass 
Valg av billetteringssystem har stor betydning for oppholdstiden på holdeplassene. Elektronisk 
billettering med automatisk detektering vil gi kortere og mer forutsigbar oppholdstid på holdeplass. 
Erfaringer viser at et elektronisk billetteringssystem også sikrer høyere inntekter. Det bør gis 
mulighet til å benytte alle dører ved av- og påstigning for ytterligere å minimere oppholdstiden.  
 
Kjøp av billetter bør foregå i forkant av reisen.  
Kollektivselskapet i Buskerud har i flere år hatt et elektronisk betalingssystem. Dagens system er 
basert på salg av billetter på bussen, og åpner også for mulighet for å fornye periodekortene hos 
sjåfør. Det gis 25 % rabatt på full pris ved kjøp av verdikort. Verdikortene kan fylles opp hos 
Ruteopplysningen, men mulighetene er ellers svært begrenset. Dette har ført til lang oppholdstid på 
holdeplass, og da særlig i de mest kritiske periodene med høy trafikk. Det bør sterkt vurderes å 
kanalisere alt salg av billetter, og i alle fall periodekortene, til automater eller andre salgssteder. I 
tillegg til redusert holdeplasstid har dette også et sikkerhetsmessig aspekt. Dette vil kreve innkjøp av 
billetteringsmateriell og inngåelse av avtaler med kommisjonærer.  
 
Det er vedtatt innført et nytt elektronisk billetteringssystem, og dette skal etter planen 
implementeres i løpet av våren 2011. Hovedforskjellen med det nye systemet vil være at dette er 
basert på berøringsfrie kort slik at oppholdstiden på holdeplass kan reduseres noe. 
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Målrettede takstforsøk kan være effektive  
Det har som en forsøksordning vært foreslått å innføre et nytt korttilbud Ung Voksen i Buskerudbyen.  
Målgruppen for kortet er unge voksne i alderen 20-26 år.  Målrettede takstforsøk rettet mot særskilte 
kundegrupper kan være svært effektive, men det er viktig å evaluere ordningen over tid for å sjekke 
om denne fungerer etter hensikten. Ved henvendelse til unge voksne kan man for eksempel risikere å 
i hovedsak få en overføring av reiser fra gang/sykkel til kollektiv, noe som i seg selv ikke er ønskelig. 
Reisevanene endres lettest på arbeidsreiser. Dette er reiser som er lettere å fange opp fordi de har et 
fast reisemønster og fordi de foregår i perioder på døgnet med høy trafikk slik at den relative 
reisetidsforskjellen mellom bil og kollektivtrafikk er mindre. Subsidiering av månedskort for 
arbeidsreisende fra arbeidsgiver vil motivere til å velge kollektivtransport. 
 
Behov for samordning av takstsystem 
Det bør være unødvendig for brukerne av kollektivsystemet å måtte forholde seg til hvilken operatør 
som drifter kollektivtilbudet. Det ideelle er et sømløst system der de reisende fritt kan bytte 
reisemiddel uten å løse ny eller tilleggsbillett. Dette har i flere sammenhenger vist seg å være 
vanskelig fordi det krever at operatørene er enige om hvordan inntekter skal fordeles. Dette er særlig 
et problem i forhold til overgang mellom buss og tog, og må adresseres med tanke på å finne gode 
løsninger. 
 
Antall holdeplasstopp har betydning for reisetiden 
Antall holdeplasstopp langs en rute har stor betydning for den totale reisetiden, og det bør gjøres en 
overordnet avveining mellom tilgjengelighet til kollektivsystemet (avstand mellom holdeplasser) på 
den ene siden og total reisetid på den andre. For brukerne vil akseptabel gangavstand være kortere i 
bysentra enn i utkantområdene. Samtidig vil antall stopp i utkantstrøkene i praksis være så få at 
dette regulerer seg selv. 
 
Det anbefales at det overordnede kollektivnettet i Buskerudbyen deles inn i soner der det gis 
retningslinjer for holdeplassavstand. Lokalisering av holdeplasser bør deretter kartlegges med tanke 
på å vurdere om det er en optimal balanse mellom holdeplassavstand og reisetid. Behov for 
etablering av nye holdeplasser eller sammenslåing av eksisterende vurderes. 
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Figur 9 Soneinndeling for klassifisering av holdeplasser 
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Kollektivtilbudet må tilpasses et marked i utvikling 
Det må fortløpende vurderes om planlagt arealutvikling gir grunnlag for etablering av nye eller 
justering av eksisterende linjer for å treffe markedet i større grad. Det er grunnleggende at et 
tilfredsstillende kollektivtilbud er på plass før beboere og arbeidstakere flytter inn og etablerer nye 
reisevaner.   
 
Beregninger viser at fortettingspotensialet for boliger er størst ved Kongsberg, Hokksund og 
Mjøndalen stasjoner (Utbyggings- og fortettingspotensialet rundt stasjonsområdene i Buskerudbyen, 
Asplan Viak oktober 2010). Fortettingspotensialet for arbeidsplasser er størst ved Mjøndalen og 
Hokksund stasjoner. I analysen er også potensialet for etablering av nye jernbanestasjoner vurdert, 
og resultatene viser at det er et stort fortettingspotensial for boliger ved Skollenborg i Kongsberg og 
for arbeidsplasser ved Amtmannssvingen i Lier. 
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4.2 Forbedring av infrastrukturtiltak og fremkommelighet for kollektivtrafikken
  

Buss bør få raskere kjøretid enn bil i rush  
En av de største utfordringene i Buskerudbyen i dag er å redusere forsinkelsene som oppstår i og 
rundt Drammen by. Disse forplanter seg til større deler av linjenettet. Avviklingsproblemene i 
Buskerudbyen er i hovedsak konsentrert rundt rushperiodene. Dette gjelder både buss og bil. Dette 
er også den tiden på døgnet hvor det er størst gevinst å hente i forhold til å overføre biltrafikk til 
kollektive reisemidler. Buss bør få raskere kjøretid enn bil i rush slik at kollektivmiddelet får et 
konkurransefortrinn fremfor bil. Dette vil man ikke oppnå så lenge bussene står i samme kø som 
bilene, men etablering av egne kollektivfelt og aktiv signalprioritering i kryss vil bidra til at bussens 
framkommelighet bedres.  
 
Dårlig fremkommelighet er kostbart 
Det er en direkte sammenheng mellom fremføringshastighet for kollektivmiddelet og kostnad per 
kjørte kilometer. Dette henger sammen med at lengre reisetid vil kunne utløse behov for å sette inn 
flere vogner på linjen. Dette er særlig kostbart i rush der fremkommelighetsproblemene er størst og 
tilgjengelig vognmateriell allerede er utnyttet maksimalt. I tillegg vil dårlig fremkommelighet 
oppleves svært negativ av kundene, og dette kan igjen føre til reduksjon i antall reisende og dermed 
inntektsgrunnlag.  
 
Signalprioritering øker avviklingen med opp til 40 prosent 
En grunnleggende faktor for å sikre kollektivtrafikkens fremkommelighet i et belastet vegnett er 
etablering av signalprioritering i kryssområder. Aktiv signalprioritering øker avviklingen for 
kollektivtrafikken i lyskryss med opp til 40 prosent. Ved hjelp av et radiosignal som sendes fra bussen 
sørger systemet for at trafikklyset raskere skifter til grønt lys eller at grønntiden forlenges. 
Signalprioriteringssystemer kan også gi mulighet for å prioritere gitte kollektivkjøretøy basert på grad 
av forsinkelse i forhold til ruteplanen, belegget på kjøretøyet eller andre forhold som skulle tilsi behov 
for prioritering.  
 

Aktiv signalprioritering 

 

I Oslo og Akershus ble det i 
perioden 2003 - 2006 gjennomført 
41 tiltak som i hovedsak var aktiv 
signalprioritering, holdeplasstiltak 
og strekningstiltak. En 
etterundersøkelse gjennomført i 
2006 viste at aktiv 
signalprioritering hadde størst 
effekt på reisetid (målt i 
sekunder) totalt sett, mens 
strekningstiltakene hadde effekt i 
morgenrushet. 
 
Totalt økte hastigheten med 
mellom 2 og 9,5 %. Dette er 
oppnådd på tross av en samtidig 
trafikkvekst i perioden (4 år) 
mellom før- og 
etterundersøkelsen.  
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Figur 10 Soner og korridorer der det er viktig å sørge for god fremkommelighet for kollektivtrafikk 
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Det bør fortløpende etableres signalprioritering i alle belastede kryss i sentrumsområder og langs 
innfartsårer i Buskerudbyen. I Buskerudbyen er det i dag totalt sett 50 signalanlegg (inkl. gangfelt). 
Det er etablert signalprioritering for kollektivtrafikk i to av disse, men det er kun ett av anleggene 
som fungerer etter hensikten. Det er benyttet et system som heter TIC-PRIO som kan integreres i et 
sanntidssystem. 
 
Bussen må gis større plass i vegnettet 
I kapasitetssvake bygater eller på innfartsårer med høy belastning må det søkes løsninger som 
innebærer at kollektivtrafikken ikke ender opp i samme kø som trafikken for øvrig. Stadig økende 
trafikk på et vegnett med begrenset kapasitet har ført til kamp om tverrsnittet, og for å jevne ut 
reisetiden mellom buss og bil må bussen gis større plass. Dette kan gjøres ved å utvide 
vegstrekninger med egne felt for kollektivtrafikk, omprioritere slik at eksisterende felt forbeholdes 
kollektivtrafikk eller omregulere enkeltstrekninger til rene kollektivgater. 
  
I mange kryss vil det ikke være behov for gjennomgående kollektivfelt, men tilstrekkelig med 
etablering av egne bussfelt inn mot kryssene. Areal- og kostnadsmessig er dette enklere å 
gjennomføre. 
 
Sambruksfelt kan gi bedre utnyttelse av vegsystemet 
Sambruksfelt der høyre felt reserveres for kollektivtrafikk og biler med to eller flere personer kan gi 
en bedre utnyttelse av vegsystemet, og kan vurderes på hovedinnfartsårer med dårlig avvikling i 
rush.  
 
Systematisk kartlegging av fremkommelighet 
Det bør foretas en systematisk kartlegging av fremkommelighetsproblemer i forhold til oppsatt 
rutetabell/0-kjøring og kjørehastighet for å avdekke hvor behovet for egne kollektivtraséer er størst. 
Deretter bør det vurderes hvilke tiltak som er enklest å gjennomføre i forhold til regulering og 
ressursbruk. Tiltak bør prioriteres linjevis for å gi maksimal effekt. 
 
Tilfartskontroll der det er vanskelig å etablere kollektivfelt 
Etablering av tilfartskontroll bør vurderes på strekninger der det er vanskelig eller kostnadskrevende 
å etablere kollektivfelt. Tilfartskontroll er et egnet virkemiddel for å holde øvrig trafikk tilbake for å 
sikre akseptabel avvikling på en strekning eller i et område med kapasitetsbegrensninger. 

Relativ reisetid mellom bil og 

kollektiv 

En litteraturstudie gjennomført av 
TØI (2005) viser at den relative 
reisetiden (forholdet mellom 
reisetid på en kollektivreise og 
reisetid med bil) har betydning for 
valg av reisemiddel. Når 
reisetiden med kollektivtransport 
er lenger enn med bil, synker 
andelen som velger 
kollektivtransport. 
 
Andelen som velger 
kollektivtransport vil være 50 % 
når forholdet er 1 (reisen tar like 
lang tid med bil og kollektiv). 
Andelen vil synke til ca 10 – 15 % 
når forholdstallet blir 3 
(kollektivreisen tar 3 ganger så 
lang tid som med bil). Denne 
undersøkelsen har kun sett på 
tidsforholdet. Parkering er også et 
viktig aspekt. 
 
 (Kilde: TØI 1048/1996) 
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Tilfartskontroll vil ikke fjerne, men flytte køer, og dermed flytte behovet for kollektivfelt til 
strekninger der dette er enklere eller rimeligere å realisere. 
 
 

Figur 11 Eksempel på sambruksfelt  

 
 
Holdeplassens utforming har stor betydning 
Nøkkelfaktorer for en velfungerende holdeplass er at den skal være funksjonell, ha god informasjon 
og ha høy kvalitet på utforming og møblering. Som et minimum må det være holdeplasskilt og 
oppdatert rutetabell for linjene som trafikkerer holdeplassen. På holdeplasser med stort antall 
påstigende passasjerer bør det tilrettelegges for sanntidsinformasjon for å gi brukerne bedre kontroll. 
Dette gjelder både i forhold til hvilke busser som trafikkerer holdeplassen og når disse ankommer, og 
vil også være viktig i forhold til planlegging av reisen for trafikanter med alternative reiseruter.   
 

 

SMILE-prosjektet i Malmö 

 

Det ble i 2005 gjennomført en 
omlegging av bussystemet i 
Malmö. Hovedfokus for prosjektet 
var å bedre overgangsforholdene. 
I tillegg ble det lagt vekt på 
forenkling av systemet og en bred 
informasjonskampanje for å 
synliggjøre tilbudet for 
trafikantene. Rutene fikk også 
kortere reisetid, men dette førte 
samtidig til at noen fikk lengre 
gangavstander til bussen. Det ble 
videre satset på bedre 
tilrettelegging for gang-/ 
sykkeltrafikk. Summen av tiltak 
har gitt effekter både med tanke 
på flere kollektivreisende, men 
også langt flere gående og 
syklende. Biltrafikkens andel har 
gått ned fra 52 % til 41 % i løpet 
av 5 år. 
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Det bør foretas en systematisk kartlegging av holdeplasstatus i Buskerudbyen. Videre bør 
kollektivnettet deles inn i soner med ulike standardkrav til holdeplassutforming. Klassifiseringen kan 
baseres på antall påstigende passasjerer eller antall avganger per time.  
 

 

Figur 12 Drammen busstasjon 

 
 
Universell utforming er et lovpålagt krav 
Det er et lovpålagt krav om at kollektivsystemet skal ha universell utforming. Minst 25 prosent av 
befolkningen har behov for særskilt tilrettelegging, og lykkes man ikke i å tilfredsstille kravene til 
universell utforming risikerer man å ekskludere en stor gruppe fra kollektivsystemet. I tillegg til at 
dette sosialt sett ikke er akseptabelt, vil det også ha betydning for det potensielle 
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markedsgrunnlaget. I tillegg til utforming av selve holdeplassområdet må også tilgjengelighet til og 
fra holdeplassen vektlegges. 
 
Det er i hovedsak oppgradert til universell utforming på linje 3-6 i Drammen. For øvrig er det liten 
grad av særskilt tilrettelegging på holdeplasser i Buskerudbyen. Oppgradering av holdeplassene bør 
prioriteres linjevis på de mest trafikkerte rutene. 
 
Trygghetsfølelse er viktig 
Holdeplassene må oppleves trygge å bruke. Dette kan oppnås ved å lokalisere holdeplassene på 
områder som er åpne og oversiktlige, og sørge for god belysning. På holdeplasser med mange 
påstigende passasjerer bør det settes opp lehus for å beskytte mot vær og vind. Disse bør ha en 
transparent utforming og være utstyrt med benk og søppelbøtte.  
 
Kantsteinsholdeplasser vil bedre bussens fremkommelighet 
Langs strekninger med relativt lav hastighet og på stamlinjenettet bør det vurderes å etablere 
kantsteinsholdeplasser som et alternativ til de tradisjonelle busslommene. I henhold til Håndbok 232 
skal dette legges til grunn på strekninger med skiltet hastighet under 50 km/t og ÅDT under 12.000, 
eller strekninger med skiltet hastighet under 60 km/t og ÅDT under 4.000. Dette gir god kjørekomfort 
for passasjerene, og vil i tillegg gi bussen prioritet foran bilen og dermed bedre bussens 
fremkommelighet. 
 
Knutepunkt må utformes med tanke på å redusere ulempe ved bytte 
Behov for bytte av reisemiddel vurderes som en ulempe for trafikantene, og det har derfor stor 
betydning at overgang kan foregå så smidig som mulig. Terminaler og knutepunkt må ha en fysisk 
utforming som reduserer ulempen i form av korte gangavstander, god informasjon og høy fysisk 
standard. I tillegg bør rutetabellene være samkjørte for å korte ned ventetiden i størst mulig grad. 
Behov for koordinering av rutetabeller reduseres ved høyere frekvens. 
 
Ideelt sett bør kollektivsystemet bygges opp med et kapasitetssterkt stamlinjenett supplert med et 
finmasket lokalbussnett. Et slikt system med mindre bruk av direktelinjer vil stille høyere krav til 
antall og utforming og av omstigningspunkt. 
 
Det er videre viktig å vektlegge god tilgjengelighet til andre transportformer. Dette innebærer 
etablering av innfartsparkering ved behov, sikker sykkelparkering (helst under tak) og gode g/s-

Verdi av reduksjon i reisetid 
 
Ruter AS har beregnet at 
selskapet vil redusere sine 
kostnader med ca 100 mill kr i 
året ved å øke reisehastigheten 
med 20 prosent (til 20 km/t for 
trikk og 21 km/t for stambuss). I 
tillegg vil økt attraktivitet og 
innsparte kostnader for de 
reisende tilsvare minst 200 mill 
kroner per år.  
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forbindelser. Universell utforming er en forutsetning for enkelte brukergrupper, men vil også lette 
tilgjengeligheten for alle.  
 
Det er integrert knutepunkt for buss og tog ved Kongsberg, Hokksund, Mjøndalen og Drammen 
stasjon, men behov og mulighet for bedre kobling mellom buss og tog på de resterende stasjonene 
bør vurderes.  
 
 

 

Figur 13 Integrert tog- og bussterminal i Kongsberg 
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Investeringer i kollektivsystemet må forvaltes på en forsvarlig måte 
Det er viktig å sikre at investeringer i kollektivsystemet blir forvaltet på en forsvarlig måte. Grad av 
vedlikehold har stor betydning for brukernes oppfatning av kollektivsystemets kvalitet. Dette 
innebærer et behov for kontinuerlig renhold, søppeltømming og fjerning av tagging.  
 
Videre bør man med rimelig sikkerhet vite at man har midler til å videreføre frekvensfortetting eller 
drifte sanntidssystemer som er tatt i bruk. 
 
Ekstra vintervedlikehold av busstraséer kan være med på å sikre framkommeligheten og 
regulariteten i kollektivsystemet. Dette kan være både vedlikehold av selve kjørebanen og 
vedlikehold knyttet til holdeplasser og tilstøtende gang-/sykkelvegforbindelser. 
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4.3 Tiltak for gående og syklende  

Med en sykkelandel på 3,5 % har Buskerudbyen i følge RVU 2005 lavest sykkelandel blant 
byregionene i region sør (5,4 i Grenlandsbyen, 6,1 % i Vestfoldbyen og 6,3 % i Agderbyen) 
(Bystrategi region sør, 2008). En av forklaringene kan være Drammens lange utstrekning og 
beliggenhet på begge sider av Drammenselva. Mange har trolig lang veg til jobb. Drammen har også i 
større grad et storbypreg og god frekvens på busstilbudet. Kongsberg er i oktober 2010 kåret av 
syklister til Norges nest beste sykkelby. Kongsberg har hått fokus på sykkel de siste årene, og er et 
godt eksempel på at tiltak nytter, også på kort sikt.  
 
Størst potensial på de korte turene 
Det er på de korte turene det er størst potensial for overgang fra bil til sykkel. En undersøkelse blant 
bilister i Oslo viser at de som har arbeidsreise under 5 km i større grad svarer at sykkel er alternativt 
transportmiddel (43 %) enn kollektivtransport (39 %). Potensialet vil derfor være stort i små og 
mellomstore norske byer, der de daglige reisene er kortere enn i store byer. I Drammensområdet 
benyttes bil på nær 50 % av reiser under 5 km og 30 % på reiser under 3 km. Kollektivtransport 
benyttes i svært liten grad på reiser kortere enn 3 km. 60 % av handels/service-reisene, 30 % av 
arbeidsreisene og 35 % av tjenestereisene er under 5 km. Blant disse korte daglige reisene vil det 
være mange potensielt nye sykkelreiser.  
 
En pakke tiltak 
Ingen enkelttiltak gir et plutselig hopp i sykkelandelen, men en pakke tiltak som øker følelsen av 
fremkommelighet og trygghet vil være effektivt. Når midlene er begrensede og tidsrammen for 
resultater er kort vil vi anbefale en kombinasjon av ny infrastruktur og holdningsendrende 
kampanjer. Godt synlige infrastrukturprosjekter som kommer mange til gode vil være en 
førsteprioritet. Eksempler kan være komplett anlegg (sykkelfelt, kryssløsning, farget oppmerking og 
skilting) på en eller flere nøkkelstrekninger i de store tettstedene og sykkelparkering på sentrale 
målpunkt. Informasjon om ny infrastruktur og et holdningsendrende budskap kan så kombineres i 
kampanjer for redusert bilbruk og økt sykkelbruk/gange. I tillegg bør ny drifts- og 
vedlikeholdsstandard for helårssykling utvikles og implementeres, for å oppnå et pålitelig 
sykkelvegsystem og en identitet rundt det å være (prioritert) syklist. 
 

Hva skal til for å sykle mer? 
 
Størst betydning for valg av 
sykkel til jobb: 
• Flere sykkelfelt (30 %) 
• Tiltak underveis (mindre 

biltrafikk, prioritering i 
lyskryss, lavere kanter, bedre 
dekke) (17 %) 

• Trygg sykkelparkering (13%) 
 
(Spørreundersøkelse i Oslo) 
 
Hva skal til for å sykle mer: 
• Flere egne sykkelfelt/ 

sykkelveger (17 %) 
• Bedre motivasjon (11 %) 
• Mer tid/fritid til å sykle (11 %) 
• Ny sykkel (10 %) 
• Bedre helse (7 %) 
• Utbedre vegene (5 %) 
 
(Sykkelbyundersøkelse 2008 
Region sør) 
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Dersom sentrumsområder allerede er godt utbygd med sykkelfasiliteter på sammenhengende anlegg, 
vil neste skritt være å bygge komplette anlegg på hovedårer fra bysentra til boligområder innenfor 
avstanden til en kort sykkelreise. Deretter bør regionale gang- og sykkelveger fullføre et komplett 
sykkelvegnett i Buskerudbyen. 
  
Sammenhengende sykkelvegnett 
Et velfungerende sykkelvegnett kjennetegnes som et komplett anlegg, der både strekninger og kryss 
har sykkelfasiliteter. Sykkelen bør oppleves som en integrert del av transportsystemet, med lik verdi 
som andre transportmidler.  
 
Et hovedsykkelvegnett skal være en kombinasjon av tiltak som sikrer syklistene god 
fremkommelighet mellom ytre og indre byområder eller mellom viktige målpunkt forøvrig. 
Hovedsykkelvegnettet skal forbindes med et mer finmasket lokalt nett av gang- og sykkelveger og 
andre egnede veger for syklister. Drammen kommune har de siste årene jobbet ut i fra en hovedplan 
for sykkelvegnett fra 1993. Når de nå skal utarbeide en ny hovedsykkelplan, vil fokuset være på 
planlegging i flere snitt. I tillegg til hovedsykkelvegnettet, skal også andre gater, flere parallelle 
sykkelgater etc. prioriteres, med andre ord et mer finmasket nett. Kongsberg er godt i gang med 
sykkelvegutbyggingen, og jobber ut i fra egen sykkelplan vedtatt i 2006.   
 
Prinsippløsninger for strekning 
Adskillelse av syklister og gående anbefales i dag i større grad enn tidligere. I sentrumsområder 
anbefales egne sykkelfelt i kjørebanen. Sykkelveg med fortau (helst på begge sider av vegen)er 
anbefalt utenfor tettbygd strøk, i mindre tettsteder og i utkanten av by og tettsted.  
 
Kryssløsninger for sykkel 
Gode kryssløsninger er viktig for å oppnå sammenheng i et sykkelvegnett. I bysentra med egne 
sykkelfelt anbefales for eksempel sykkelboks i lyskryss, eventuelt i en kombinasjon med farget 
oppmerking av sykkelfelt gjennom krysset.  
 

• Sykkelboks er et oppmerket venteområde for syklister, plassert foran bilenes stopplinje i et 
lyskryss. Formålet er økt fremkommelighet og større sikkerhet for syklisten. Syklisten får et 
forsprang i forhold til bilene, bedre mulighet til ulike vegvalg i kryss (f.eks. venstresving), og 
blir mer synlige for bilister.  

 

”Boost investments in cycling, 
and you’ll get bums on bikes” 
 
6 engelske småbyer med lav 
sykkelandel, stort etterslep på 
sykkelnettet og manglende tro på 
sykkelsatsing. 
 
• 27 % økning i sykkeltrafikken 

på 3 år 
• Flere voksne mennesker 

sykler i daglige reiser, dvs. 
man har fått nye grupper 
over på sykkelen 

 
Tiltak: 
• Infrastruktur – sykkelnett og 

parkering 
• Kampanjer og opplæring - 

sykkelkultur 
 
www.dft.gov.uk/cyclingengland 
 

Tiltak for økt sykkelbruk: 
 
Sykkelveg 
• Sammenhengende nett 
• Sykkelfelt og kryssløsninger 
• Skilting 
• Vedlikehold 
 
Sykkelparkering 
• Kollektivknutepunkt 
• Viktige målpunkt 
 
Kampanjer 
• Holdningsendring 
• Informasjon ny infrastruktur 
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• Farget oppmerking av sykkelfelt anbefales i små signalregulerte kryss i de største byene. Slik 
oppmerking øker trygghetsfølelsen hos syklisten, og har i begrenset bruk (ett eller to felt per 
kryss) positiv effekt på sikkerheten. 
 

Utenfor tettbygd strøk anbefales ulike kryssløsninger ut i fra stedlige forhold (Sykkelhåndboka). 
 
Skilting og oppmerking 
Dette er verktøy man allerede har, og som med fordel kan benyttes som tiltak på kort sikt. Dette er 
også et viktig tiltak i arbeidet for et helhetlig og fullverdig sykkelvegnett. Tydelig oppmerking og 
skilting av sykkelfelt og skilting av viktige sykkelruter er eksempler.  
 
Sykkelparkering 
God og sikker sykkelparkering bør være tilgjengelig på stasjoner og utvalgte bussholdeplasser, skoler 
og arbeidsplasser, handelsområder og andre populære målpunkt. God utforming av parkeringsanlegg 
vil kunne ha en symboleffekt og bidra til å kommunisere sykkel som prioritert satsningsområde og 
attraktivt fremkomstmiddel. Sykkelanlegg tilpasses målpunktets parkeringsbehov. Langtidsparkering 
vil kreve andre fasiliteter (tyverisikkerhet, beskyttelse mot vær etc.) enn korttidsparkering (nærhet til 
inngangsdør).  
 
Tilrettelegging for kombinerte reiser 
Eksempler på en kombinert reise kan være sykkel/gange til holdeplass, og videre reise med buss. En 
kombinert reise kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med lange arbeidsreiser, eller reiser i 
bratt terreng. For publikum i Buskerudbyen vil slike reiser kunne være et godt alternativ, og en 
tilrettelegging for slike reiser bør prioriteres. God og sikker sykkelparkering på knutepunkt/stasjoner 
er tiltak som kan gjennomføres på kort sikt. Tilrettelegging av gangforbindelser i tilknytning til 
holdeplasser/stasjoner vil også kunne være aktuelt.   
 
Drift og vedlikehold for helårssykling 
Det er viktig å få på plass en drifts- og vedlikeholdsstandard for helårssykling. I tillegg til generell 
standsmessig vedlikehold av gang- og sykkelnettet, bør prosedyrer for rydding rundt sesongendringer 
(grus, løv, snø) være på plass og i funksjon. I Oulu i Finland uttrykker syklistene en spesiell stolthet 
over det å være vintersyklist. Og de er mange – rundt en tredel av syklistene er helårssyklister. I 
Oulu er sykkelvegnettet delt inn i kategorier, og ryddes for snø innen bestemte klokkeslett.   

Vintersykling Oulu - Finland 
 
20 % sykkelandel, rundt 1/3 
sykler også om vinteren! 
 
• God kvalitet på 

sykkelinfrastruktur – 
sammenhengende nett 

• Vintervedlikehold (nett delt i 
kategorier, som ryddes innen 
bestemte tidspunkt) – 
sammenhengende rydding 

• Sykkelkultur og stolthet over 
ryktet som vintersyklister 

 
(Oulu ligger nord i Finland, 
137 000 innb.)  
 

Sykling i en bratt by – 
Lausanne 
 
Sykling økt med 50 % siden 2002. 
 
Tiltak: 
• Infrastruktur (sykkelfelt 

tilpasset høydeforskjell, heis, 
sykkelbru) 

• Kombinerte reiser (sykkel øst-
vest, kollektivt sør-nord. Bike 
and Ride) 

• Informasjon/Kampanjer 
 
(Lausanne ligger i Sveits og har 
500 m høydeforskjell.)  
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Kampanjer for holdningsendring og formidling av tiltak 
Kampanjer kan være et effektivt kortsiktig tiltak – dersom de gjennomføres med engasjement og 
kløkt, og med en viss hyppighet. Nye infrastrukturtiltak og vedlikeholdsstandarder kan kommuniseres 
i en kampanje sammen med et holdningsendrende budskap. I 2007 ble den første i rekken av 
kampanjer ”Inga löjliga bilresor” (ingen fjollete bilreiser) gjennomført Malmö. Byen hadde i 2007 
lignende tall som Drammensområdet: 50 % av bilturene var kortere enn 5 km og 30 % kortere enn 3 
km. Kampanjen regnes som svært vellykket. I følge reisevaneundersøkelser har det vært en nedgang 
i bilturer kortere enn 5 km fra 49 % til 38 %. Kampanjen er videreført som en årlig begivenhet og 
har dessuten spredt seg til andre byer i Sverige.  
 
Sykkelplan Buskerudbyen 
Buskerudbyen bør i forbindelse med prioritering av tiltak innenfor belønningsordningen utarbeide en 
mindre sykkelplan for området. Slik kan en sikre at de kortsiktige tiltakene ikke havner helt utenfor 
kommunenes langsiktige sykkelplaner, samt supplere områder som ikke omfattes av tydelig 
sykkelplanlegging i dag.  
  

Ingen fjollete bilreiser! 
 
Årlig kampanje i Malmö for å flytte 
korte bilturer over på sykkel. 
 
Humor og seriøsitet i 
markedsføringen: 
• Informasjonsmateriell, kart og 

gratis-effekter 
• Syklister i kampanjens farger 

(oransje) gjør sprell bl.a. i 
rushtiden 

• Konkurranse om tilståelse av 
den mest fjollete korte 
bilturen 

 
Reisevaneundersøkelse fra 2008 
viser en nedgang i bilturer kortere 
enn 5 km fra 49 % til 38 %. Men 
– folk glemmer raskt, så 
kampanjen fortsetter! 
 
http://www.ingalojligabilresor.nu/ 
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Figur 14 Soneinndeling for sykkeltiltak 
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4.4 Bilbegrensende tiltak 

I følge RVU 2005 utgjorde bilandelen 69,7 % av alle reiser i Buskerudbyen (sum bilfører og 
bilpassasjer), jf ”Reisevaner i Region sør” (Bystrategi region sør, 2008). Dette er en høy andel 
bilreiser sammenlignet med andre byområder. Samme rapport viser at bilholdet også er høyt i 
Buskerudbyen med 1,4 biler per husstand, og at antall personer i hver bil (bilbelegget) per reise i 
snitt er på 1,56. For arbeidsreiser er bilbelegget lavere, og utgjør 1,2 personer per bil i 
Drammensområdet (RVU 2005 – Hovedresultater for Drammensområdet, Sintef 2007) 
 
Utredning av biltrafikkreduserende tiltak basert på økonomiske incentiver inngår ikke i dette 
oppdraget, dvs bompenger/veiprising/køprising, skattlegging av arbeidsplassparkering, osv.  
 
Arealbruk er viktig for bilbruk 
Arealbruken, herunder lokalisering av boliger og arbeidsplasser, nærings- og handelsvirksomheter, er 
også av stor betydning for bilbruken. For å redusere bilandelen er det viktig at kommunene har et 
bevisst forhold til hvor det bør være boliger, hvilke typer næringsvirksomhet som bør være i ulike 
områder, osv. En felles areal- og transportplan vil derfor være et viktig grunnlag for å redusere 
bilbruken på lengre sikt.  
 
Arbeidet med felles parkeringsstrategi bør fullføres 
Tilgang på parkeringsplass er en av de viktigste grunnene til at man velger å reise med bil framfor 
kollektivtransport eller sykkel. Det er en klar sammenheng mellom tilgjengelighet til parkeringsplass 
og kollektivandel. Der det er tilstrekkelig antall parkeringsplasser, særlig hvis de er gratis, vil 
kollektivandelen være lav.   
 
Parkeringstilbudet reguleres blant annet gjennom kommunale parkeringsnormer. Det finnes 
maksimumsnormer og minimumsnormer. Maksimumsnormene legger begrensning på hvor mange 
plasser som kan anlegges i tilknytning til et nybygg (gjerne forretningsbygg og/eller boligbygg i 
sentrale strøk). Normene er et virkemiddel som kan bidra til å påvirke parkeringstilbudet og dermed 
biltrafikken. Strengere parkeringsnormene har først og fremst effekt ved nybygging og ombygging 
(endring av arealbruk).   
 

Fakta om parkeringseffekter  
 
• Er parkeringsdekningen i 

sentrum under 10 prosent, er 
kollektivandelen av motoriserte 
reiser på 40 prosent. 

• Hvis parkeringsdekningen er 
over 50 prosent, er 
kollektivandelen under 10 
prosent. 

• Den isolerte effekten av økt 
parkeringsdekning i et område 
viser at 10 prosent flere 
plasser, vil gi ca 2,3 prosent 
færre kollektivreiser og 0,9 
prosent flere bilturer. 

 
(Kilde: Kollektivhåndboka, TØI) 
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Mange kommuner er redd for at nyetableringer vil skje i andre kommuner dersom de har for strenge 
parkeringsnormer. Det er derfor viktig å se på parkeringstilbud og ha en felles parkeringsstrategi i et 
større område enn en enkelt kommune. Det bør av den grunn utarbeides en felles parkeringstrategi 
for hele Buskerudbyen. Hensikten bør være å vurdere reduksjon i antall parkeringsplasser og å 
komme fram til en felles strategi for parkeringstilbud, pris på parkering, osv. Arbeidet bør starte med 
en gjennomgang og analyse av dagens parkeringstilbud. 
 
I arbeidet med en felles parkeringsstrategi bør tiltak som parkeringsrestriksjoner i bysentra, særlig 
rettet mot arbeidsreiseparkering og boligsoneparkering i sentrumsnære boligområder vurderes. 
Samordning av parkeringstakster for kjøpesentra bør også inngå. Det bør videre arbeides med ny 
parkeringsnorm som bør nyansere etter hvilket kollektivtilbud som finnes og hvor godt det er 
tilrettelagt for gang/sykkel. 
 
En felles parkeringsstrategi vil først og fremst ha effekter på redusert bilbruk på lengre sikt, siden det 
er først når selve tiltakene gjennomføres at effekten vil oppstå. Det vil likevel være viktig og riktig å 
prioritere utarbeidelsen av en slik felles strategi nå.  
 
Utarbeidelsen av en felles parkeringsstrategi kan eventuelt gjøres som del av den felles areal- og 
transportplanen. 
 
Reduksjon i parkeringsmulighetene og/eller innføring av parkeringsavgift er virkningsfullt 
I påvente av en felles parkeringsstrategi, kan det gjennomføres tiltak som reduserer antall offentlige 
parkeringsplasser, særlig antallet gratis parkeringsplasser, i sentrale deler av byene/tettstedene i 
Buskerudbyen. En slik reduksjon vil føre til redusert bilbruk og til en økning i antall reisende med 
kollektivtrafikk.  
 
For avgiftsbelagte parkeringsplasser kan det innføres progressive parkeringsavgifter, dvs at taksten 
per time øker med økende parkeringstid (første time er billigst). Parkeringsrestriksjoner i form av 
avgift eller bortfall av p-plass vil ha særlig betydning for arbeidsreiser. Dette må imidlertid ikke 
medføre økt parkering i boligområder. Boligparkering hvor bosatte bare har tillatelse til å parkere, er 
en måte å regulere dette på. 
 
 

Sammenheng mellom 
parkering og bilbruk 
 
Bilbruken er markant høyere for 
de som har god tilgang på 
parkering ved arbeidsplassen. 
Tre av fire som har tilgang til 
gratis parkeringsplass som 
disponeres av arbeidsgiver, og 
hvor det alltid er ledig plass, 
bruker bil til jobb.  
 
Etter hvert som muligheten for 
parkering forverres, reduseres 
bilbruken vesentlig. Det er for 
eksempel 15 prosent færre som 
bruker bil dersom det er 
begrenset plass på arbeidsgivers 
parkeringsplass. 
 
Det går også et klart skille 
mellom gratis og avgiftsbelagt 
parkering. 
I det man må betale, reduseres 
bilbruken betydelig, både for vei-
/gateparkering og 
parkeringsplass som disponeres 
av arbeidsgiver. 
 
(Kilde: TØI-rapport 596/2002 
Arbeids- og tjenestereiser) 
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Gateregulering og trafikkstyring har innvirkning på biltrafikken 
For å redusere bilbruken kan det også gjennomføres tiltak som gjør det vanskeligere å komme fram 
med bil. Slike tiltak vil redusere bilens konkurranseflate mot andre transportmidler og gjøre det 
mindre attraktivt å velge bilen. I sentrale områder vil dette kunne innbære tiltak som prioriterer 
kollektivtransport og gang-/sykkeltransport på bekostning av bil i gatebildet, som smalere kjørefelt 
for bil for å få plass til sykkelfelt, fjerne kjørefelt for bil for å anlegge kollektivfelt, øke grønntider for 
gående i kryss og redusere for bil, osv. Dette er tiltak som reduserer kapasitet for biler.  
 
Flytting av biltrafikk fra en gate for å frigi areal til kollektivtrafikk og/eller gang/sykkel har innvirkning 
på biltrafikken. Trafikken reduseres når kjøreareal blir redusert. Gateregulering og trafikksanering gir 
mulighet for å skape attraktive plasser, parker og møterom. 
 
For å oppnå biltrafikkreduserende effekt i et større område, ikke bare lokalt, bør den reduserte 
kapasiteten ikke ”tas igjen” andre steder (omkjøringsveier o.l) siden man da bare vil flytte trafikken, 
ikke redusere den. Tiltak som å stenge gater for gjennomkjøring ol, vil redusere biltrafikken lokalt, 
men kan også til en viss grad bidra til redusert trafikkbelastning i en større sammenheng. For å 
avklare hvilke tiltak som bør gjennomføres, bør det utarbeides en helhetlig gatebruksplan for de mest 
sentrale områdene i byene/tettstedene i Buskerudbyen.  
 
Traffic management eller økt bruk av intelligente transportsystemer kan innføres for å styre og gi 
mulighet for å redusere biltrafikken og samtidig legge til rette for sterkere prioritering av 
kollektivtrafikk. Tiltaket gjør det mulig å prioritere en transportform foran en annen samt å regulere 
trafikk på tider av døgnet når trafikkproblemene er størst.  
 
Utarbeidelsen av en gatebruksplan kan eventuelt gjøres som del av den felles areal- og 
transportplanen. 
 
Hastighetsreduksjoner kan gi redusert biltrafikk  
Redusert hastighet til 30 km/t i sentrale bystrøk har gitt bedre forhold for syklister og fotgjengere og 
kan gi redusert biltrafikk. Oslo har gjennomført 30 km/t i hele indre sentrumsområde med positive 
effekter. Det har bidratt til svak nedgang av biltrafikken. 
 
 
Barn bør gå til skolen 

Groningen har hatt særlig vekt 
på trafikkregulering 
 
Groningen i Nederland (ca 175000 
innbyggere) er en tett og kompakt 
by hvor fortetting har blitt 
gjennomført nær sentrum. 
Avstanden fra ytterområdene til 
sentrum er ca 5 km.  
 
Det har i svært liten grad blitt 
satset på tung infrastruktur med 
nye veger, men en sterk satsing 
på regulering av gater og trafikk. 
Dette er rimelige tiltak som har 
vært effektive for å begrense 
bilbruken.  
 
Byen er bl.a. delt i 4 adskilte 
transportsoner. Det er ikke tillatt 
med gjennomgang for bil mellom 
sonene, mens det er tillatt for 
kollektivtrafikk og sykkel. 
Gatenettet i de 4 sonene er 
utviklet og endret systematisk 
gjennom 20 år.  
 
Bilandelen er redusert fra 35 % til 
24 % på 20 år, mens 
kollektivtrafikken har økt fra 17 til 
26 % i samme periode (1976 - 
1997). 
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Skoleveisplaner for skolene i området, gjerne kombinert med ”gå/sykle-til-skolen-aksjoner”, bør 
utarbeides for å redusere bilbruk i nærheten av skolene og for å bevisstgjøre foresatte i større grad. 
Erfaringer fra andre land (blant annet Linköping i Sverige og Marin County i California, USA) viser at 
kampanjer og bevisstgjøringer av denne typen kan redusere antallet bilturer til skolene med 40 %. 
 
Opprettelse av mobilitetskontor vil gjøre trafikanter mer bevisst egen bilbruk 
Det bør vurderes å opprette et mobilitetskontor som kan gi råd og veiledning til virksomheter i 
Buskerudbyen. ”Smart trafikant”-konsepter har som ambisjon å stimulere til økt bruk av miljøvennlig 
transport bl.a. til/fra større arbeidsplasser, bedrifter etc. Erfaringer viser at stimuleringstiltak som 
kampanjer, konkurranser e.l. har noe effekt for å få folk til å endre holdninger og således også 
reisevaner. Det er opprettet flere mobilitetskontor som driver veiledning overfor offentlige og private 
arbeidsplasser og er pådrivere for å igangsette tiltak. I München i Tyskland, der man gjennomførte 
mobilitetsplanlegging blant 5.000 av 85.000 årlige tilflyttere til byen, viste en undersøkelse blant ca 
300 av de som hadde mottatt mobilitetsrådgivning (testgruppe) og tilsvarende for de som ikke hadde 
mottatt slik rådgivning (kontrollgruppe), at andelen bilreiser var over 3 % lavere i testgruppen enn 
kontrollgruppen. Effekten er størst i områder der det er enighet om at mobilitetsplanlegging skal 
gjennomføres og mobilitetskontoret gis en aktiv rolle for at dette skjer, enn der slik rådgivning er 
frivillig og det er opp til den enkelte virksomhet å be om mobilitetsplanlegging. 
 
Mobilitetsplanlegging bør starte hos deltakerne i ATM-samarbeidet Buskerudbyen 
I Buskerudbysamarbeidet deltar 5 kommuner, Buskerud fylkeskommune og 4 statlige etater. Til 
sammen utgjør disse deltakerne et betydelig antall arbeidsplasser. Det bør gjennomføres en 
reisevaneundersøkelse og mobilitetsplanlegging på alle disse arbeidsplassene. Dette vil bevisstgjøre 
ansatte på deres bilbruk til/fra og i arbeidet. Gjennom mobilitetsplanlegging vil de ansatte også få 
mer kunnskap om de ulike alternative reisemulighetene for å redusere denne, enten ved å reise 
kollektivt, sykle, samkjøre, osv. Mobilitetsplanleggingen bør både omfatte reiser til/fra arbeid og 
tjenestereiser. Tiltaket vil kunne bidra til holdningsendringer hos de ansatte, slik at de i større grad 
vurdere behov for bil før bilen tas i bruk til den konkrete reise. Mobilitetsplanlegging kan gjerne også 
kombineres med kurs i økokjøring for de som ”må” kjøre i eller til/fra arbeid.   
 
Gjennomføring av mobilitetsplanlegging hos deltakerne i ATM-samarbeidet kan gjennomføres også 
uten at det opprettes et eget mobilitetskontor for området. 
 

Mobilitetsplaner er lovpålagt 
i Storbritannia 
 

I Storbritannia er det krav til 
bedriftene å utarbeide en 
mobilitetsplan som beskriver 
virksomhetens transport 
(arbeidsreiser, tjenestereiser, 
besøkendes reiser, 
varetransport). Målet er redusert 
bilbruk. Det rapporteres årlig om 
utviklingen. Tiltaket har redusert 
bilbruken. 
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At de deltakende bedriftene selv reduserer bilbruken vil gi positive signaler til andre bedrifter/etater 
i Buskerudbyen. Blest om tiltaket i medier vil også kunne bidra til at også andre virksomheter vil 
gjennomføre mobilitetsplanlegging for sine ansatte og derigjennom bidra til holdningsendringer i et 
større perspektiv.  
 
Mobilitetsplanleggingen bør følges opp av reduserte parkeringsmuligheter 
Valg mellom kollektivtransport og bil er nært knyttet til tilgangen til gratis parkering på jobb. Ni av 
ti ansatte har generelt sett tilgang til gratis parkering på jobb. For arbeidsreiser utgjør verdien av 
gratis parkering gjerne halvparten av den totale reisekostnaden. Gratis parkering er en subsidiering 
av arbeidsreiser. 
 

 
Figur 15 Gratis parkering betyr svært mye for valg av bil (Kilde: TØI rapport 868) 

I forbindelse med mobilitetsplanleggingen blant deltakerne i ATM-samarbeidet bør det derfor gjøres 
en vurdering av behovet for antall parkeringsplasser, og gjerne gjøre om ”unødvendige” 
parkeringsplasser for bil til annet areal, for eksempel sykkelparkering, beplantning, e.l. Det bør også 
vurderes å avgiftsbelegge parkeringsplassene.  
 

Mobilitetsplanlegging har 
vært sentralt i Lund 
 
Lund i Sverige har 100.000 
innbyggere. Byen har gjort et 
helhetsgrep for å få til en 
vridning mot økt miljøvennlig 
transport. Det er satset på en 
rekke tiltak, både fysiske tiltak 
og tiltak for å påvirke adferd og 
holdninger. Tiltakene har gitt 
effekter over tid. Fra 1997 til 
2005 oppga 10 % av Lunds 
befolkning at de hadde endret 
reisemønster mot miljøvennlig 
transport. Kollektivtrafikken økte 
med 3,4 % fra 2000 til 2001, 
mens biltrafikken gikk ned med 
1 %. Det er opprettet et eget 
mobilitetskontor som driver 
utadrettet virksomhet alt fra 
kampanjer til prosjekter rettet 
mot virksomheter og 
enkeltpersoner.  
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Bildeling/samkjøring reduserer biltrafikk 
I de byer der det er blitt omfattende bildeling og/eller samkjøring/kameratkjøring, har biltrafikken 
blitt redusert og kollektivtrafikken økt. Tiltaket krever at god tilrettelegging for kollektivtrafikk. I 
forbindelse med belønningsmidlene for 2010 – 2013 vil bildeling/samkjøring være mest aktuelt for 
ATM-samarbeidet Buskerudbyen gjennom mobilitetsplanleggingen blant deltakerne i samarbeidet. For 
også å ha effekt på lengre sikt bør det likevel startes planlegging for hvordan deltakerne, særlig 
kommunene, kan bidra til å tilrettelegge for bildeling og samkjøring i et større perspektiv. 
 
Økt innfartsparkering vil gjøre det lettere å sette fra seg bilen 
”Reisevaner i Region sør” (Bystrategi Region sør, Statens vegvesen) viser at det foregår et betydelig 
antall reiser mellom Buskerudbyen og Oslo og Akershus hver dag (33 600 reiser per dag), og at ca  
20 % av disse reisene foregår med kollektive transportmidler (motorisert kollektivandel). Dette er en 
relativt høy kollektivandel, til sammenligning har reiser mellom Akershus og Oslo en motorisert 
kollektivandel på 27 % (jf Reisevaner i Oslo og Akershus, TØI rapport 910/2007). Det bør være mulig 
å overføre flere reiser til kollektivtransport, kanskje særlig mellom Buskerudbyen og Akershus vest.  
Innfartsparkering kan være et tiltak i den sammenheng. Slike tilbud bør anlegges på steder med god 
kollektivforbindelse til viktige målpunkter, i praksis gjerne ved togstasjoner.  
 
Det fins allerede innfartsparkering ved stasjonene mellom Kongsberg og Lier. Noen av 
parkeringsplassene er relativt store, mens andre er små. Det bør vurderes om noen av 
innfartsparkeringsplassene kan/bør utvides. I første omgang bør det gjennomføres en analyse av 
belegg, potensial for økt utnyttelse og behov for utvidelse av plasser. 
 
Innfartsparkeringsplasser bør tilbys de reisende så tidlig i reisekjeden som mulig. En slik plassering 
vil bidra til redusert bilbruk også internt i Buskerudbyen, og er også i tråd med trafikantenes eget 
ønske om lokalisering av innfartsparkering, jf Urbanet Analyse notat 8/2008 Arbeidsreiser – potensial 
for bruk av innfartsparkering i Osloregionen. 
 
Også mellom de ulike byene i Buskerudbyene foregår en god del daglige reiser, særlig mellom 
Drammen og Nedre Eiker og Drammen og Lier, jf ”Reisevaner i Region sør”. På disse relasjonene er 
kollektivandelen vesentlig lavere, henholdsvis 7 og 9 %. Innfartsparkering bør også tilbys med tanke 
på å overføre flere bilreiser på disse relasjonene til kollektivtransport. Dette ”stemmer” med 
anbefalingen om å anlegge innfartsparkering tidlig i reisekjeden. 
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4.5 Markedsføring og informasjon  

I stor grad er informasjonen rundt kollektivsystemene tilgjengelig for alle. Men man må selv søke seg 
frem til den og den finnes på ulike steder. Målet er at det etableres såpass mange muligheter at det 
alltid er lett å finne informasjon om kollektivtilbudet. Den viktigste effekten av god markedsføring og 
informasjon er at kollektivtilbudet skal være tilgjengelig og godt synlig. 
 
Nedenfor er det listet opp noen punkter for virkning av god og riktig markedsføring og informasjon 
 

• Informasjon i sanntid gjør at flere synes det er enkelt å benytte kollektiv transport 
• God og riktig informasjon gjør at brukerne stoler på systemet 
• Det oppleves enkelt å ta bussen når det er tilgjengelig informasjon 
• Ved innføring av et sanntidssystem og medfølgende oppgradering av holdeplasser med skilt 

som viser de neste avgangene blir kollektivsystemet synliggjort. Dette vil bidra til at 
bevisstheten rundt det øker. Dette vil også øke bruken av kollektivsystemet  

 
God informasjon om alle forhold knyttet til bruk av kollektivtrafikk skal være lett tilgjengelig for 
brukerne. Dette er informasjon om alt fra hvor billetten kjøpes, hva den koster og til hvor lang tid 
reisen tar. Noe informasjon bør være tilgjengelig på en nettside på internett, annen informasjon må 
man få underveis på reisen. Dette kan f.eks være inne på bussen, på skilter langs veien eller direkte 
på telefonen. 
 
Sanntidssystem på holdeplassene gjør kollektivtransport mer tilgjengelig 
Med et sanntidssystem kan reisende få oppdatering på holdeplassen om når bussen ankommer 
holdeplassen. Denne informasjonen baserer seg på at det til enhver tid er mulig å vite hvor bussen 
befinner seg. For å angi enhetens posisjon brukes GPS og GSM. På den måten får man informasjon 
om når bussen ankommer i stedet for at det opplyses om når den skulle ha vært der. Inne i bussen 
er det mulighet for at det leses opp en stemme med navnet på neste holdeplass slik at blinde også 
kan følge med, samtidig som det vil komme på en skjerm i bussen. Den viktigste effekten av dette er 
at trafikantinformasjon vil gjøre kollektivtilbudet mer tilgjengelig og synlig. Systemet kan også gjøres 
tilgjengelig på internett ved at informasjon om når bussen ankommer ulike holdeplasser legges ut på 
internett. Bussene er ofte forsinket i forhold til oppsetting i rutehefter og holdeplasser. Dette skyldes 
som oftest rush, og kan ikke gjøres noe med umiddelbart. Med et sanntidssystem vil forholdene bli 
bedre ved at man får vite når bussen kommer, selv om det er rush. 
 Figur 17 Sanntidsinformasjon på holdeplass i Berlin 

Figur 16 Betydning av informasjon 
(Illustrasjon: Gustav Nielsen) 
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Infotavler med sanntidsvisning for avganger for kollektivtrafikk bør i tillegg til å etableres på 
holdeplassene også etableres sentrale steder som kjøpesenter og sentrale knutepunktene. Visningen 
bør ikke bare være tilgjengelig på selve holdeplassområdet. 
 
Et sanntidssystem vil også innbære at man systematisk samler inn fremkommelighetsdata for de 
linjene som er utstyr med det. Data for hver tur kjøres vil samles i en sentral database og vil være 
tilgjengelig for planleggere. Dataene kan benyttes i planlegging av nye tiltak og til å måle effekten av 
de man har innført. 
 
Tilgjengelig informasjon på web og mobiltelefon er også viktig 
All Informasjonen om reisen skal finnes på internett (tilgjengelig før reisen starter), mobiltelefon 
(tilgjengelig under reisen) og på infotavler langs vegen, på holdeplasser, terminaler og 
innfartsparkering.  

Man må lett kunne finne ut hvordan man skal ta seg frem med kollektiv transport. Det betyr at det 
må ligge ute informasjon om  
 

• hvilke linjer som går hvor (reiseplanlegger) 
• når neste avgang er 
• hva reisen koster 
• hvor og hvordan man får kjøpt billett 

 
Det bør også på samme nettsted være tilgjengelig informasjon om reisetid på de mest belastede 
innfartsårene. Denne informasjonen vil kunne brukes til å velge andre tidspunkt å kjøre på eller å 
velge kollektive løsninger. Informasjonen om reisetid som gis ut bør være sanntidsinformasjon slik at 
brukerne kan stole på den, og tilegne seg kunnskap om forholdene rundt kollektivtrafikkens avganger 
og trafikkavviklingen på vei inn mot sentrum. 
 
Informasjon bør også gis i aktuell dagspresse 
Fast spalte med løpende informasjon om endringer i linjer, avgangstider som følge av offentlige 
høydager og ferie eller redusert kapasitet av annen grunn. 
 

Informasjon til trafikantene er viktige 
tiltak for å få flere til å reise kollektivt 

Figur 18 Eksempel på nettside med reiseplanlegger 
hos operatør (Kolumbus, Rogaland)  
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Sanntidsinformasjon på innfartsveien for å bytte til kollektivtransport 
Bedre og lettere tilgjengelig informasjon gjør det enklere å benytte kollektive transportmidler. 
Informasjon bør først og fremst rettes mot de som reiser på de større hovedinnfartsårene. Lett 
tilgjengelig informasjon vil gjøre det mer attraktivt og enklere å bytte fra bil til kollektivmiddel. Et 
slikt informasjonssystem vil hjelpe trafikantene når de skal velge reisemiddel inn mot knutepunktene. 
 
Ved å gi bilistene som kjører inn mot tettstedene informasjon om avviklingsforholdene for bil- og 
kollektivtrafikk og hvilke muligheter for innfartsparkering som finnes, vil flere benytte seg av 
tilgjengelig tilbud og flere vil kunne velge alternative ruter inn til knutepunktene. 
 
P-visning til innfartsparkering gir informasjon til trafikantene 
Et system som leder trafikantene til P-hus eller annen parkering med informasjon om det er ledige 
plasser  
 

• Visning til etablerte P-plasser  
• Skiltene angir også om det er ledige plasser eller om det er fullt 
• Hvis det er ledig viser de ofte også hvor mange plasser det er 
• Etableres på hovedinnfartsårene for å hjelpe bilisten å finne parkering  

 
Dette systemet vil det være aktuelt å etablere for å kunne lede trafikken på hovedinnfartårene til 
tilgjengelige parkering når de ønsker å benytte kollektiv transport på deler av strekningen. 
 
Trafikantinformasjon om beregnet reisetid til sentrum  
Informasjon rettes mot de som ønsker å benytte benytter bil og kollektiv transport inn mot sentrum. 
Informasjonen om antatt reisetid inn mot knutepunktene finnes på infotavler langs vegen. 
Informasjonen som gis ut bør være sanntidsinformasjon og bør kombineres med informasjon om 
tilgjengelige parkering langs veien (se punktet over). 

 
Figur 19 Innfartsparkering Malmõ med 
sanntidinformasjon 
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Tallene i tabellen angir sparte kostnader ved nedgang i reiser med bil. De er hentet fra 
prøveprosjektet Asker hvor man anga forsinkelsen i minutter inn til sentrum. Ønske var å få flere til å 
benytte toget. Asker stasjon har etablert P&R.  
 
Nyhetsbrev fra kollektivselskapene 
Alle registrerte bruker av billettsystemet og andre som ønsker å abonnere på det får tilsendt 
nyhetsbrev hver måned slik at de kan holde seg oppdatert om endringer i tilbudet. Brevet bør være 
kortfattet og inneholde informasjon om endringer og nyheter i rutetilbudet. Denne informasjonen 
skal selvfølge også være tilgjengelig på driftsselskapets hjemmeside og en eventuell reiseportal. 
 
For tiden arbeides det med å utvikle en nasjonal reiseportal. Dette arbeidet skjer i regi av 
Samferdselsdepartementet og skal gi informasjon om alle typer reiser. Reiseplanlegger for kollektiv 
trafikk i Buskerud fylke ligger på nettsiden til ”Buskerud kollektivtrafikk”. Det ligger også en link til 

denne på ”Trafikanten” sin nettsiden. Trafikanten AS er en servicebedrift som skal markedsføre 
kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. 
 

20–30 % av bilistene velger en 
annen rute enn den vanlige når 
budskap om større hendelser vises 
på informasjonstavler. 
 
Kilde: ITS på väg, Sverige 

Figur 20 Trafikantinformasjon – Forsinkelse i reisetid 
mot sentrum (Foto: ViaNova) 
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4.6 Kunnskapsgrunnlag, registreringer og evaluering  

Målet er at tiltakene som settes i verk skal føre til endring reisevaner. Dvs. målet er å overføre trafikk 
fra vei til kollektiv og sykkel. Det er viktig i dette arbeidet at vi ikke bare kan måle hvor mange flere 
passasjer som benytter det kollektive tilbudet, men at man også har mulighet til å måle andre 
endringer i systemet så det er mulig å si noe om hvorfor disse endringene opptrer. 
 
Et riktig datagrunnlag er derfor viktig for å kunne måle effekter av tiltakene, men også for at 
troverdigheten til det kollektive systemet øker. Dette vil gi en positiv effekt på kollektivandelen. 
 
Nedenfor er det listet opp noen punkter for virkning av et godt og riktig datagrunnlag. 
 

• Riktig datagrunnlaget gjør det mulig å måle effekter av tiltak 
• Riktig datagrunnlag gjør det mulig å rapportere virkninger 
• Riktig datagrunnlag gjør det f.eks mulig å kartlegge endringer reisehastighet, 

passasjergrunnlag, reisemønster og trafikkavvikling 
 
Et godt datagrunnlag, både sanntid og historiske data, er en forutsetning for effektiv 
virkemiddelbruk. Datagrunnlaget må være kvalitetssikret og tilgjengelig som grunnlag for systemer 
og tjenester. Datagrunnlaget bør blant annet bestå av trafikkdata, kjørtidsdata, miljødata. Så langt 
det er mulig bør det forefinnes data for alle transportformer.  
 
Tiltakene vi foreslår utført under dette punktet skal gi planleggeren et riktig datagrunnlag som igjen 
bidrar til at riktige tiltak settes inn på rett sted og at det skal gjøre det mulig å måle effekten av 
disse.  
  
Sanntidssystem på holdeplassene 
Se foregående kapittel for beskrivelse av dette. 
 
Nullkjøring danner utgangspunkt for analyser av forsinkelse 
Såkalte 0-kjøringer benyttes som referansegrunnlag for registreringer. 0-kjøringen skal angi hvor 
lang tid det tar å kjøre en kollektivrute uten påvirkning av annen trafikk. 0-kjøringen er kjøretid 
eksklusiv oppholdstid på holdeplassene og forholder seg kun til kjøretid på strekningen mellom 
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holdeplasser. 0-kjøringen benyttes for å kunne si noe om hvor mye av den registrerte kjøretiden (i 
rushene) som er forsinkelse. Dvs: Forsinkelse = Registrert kjøretid – 0-kjøring. 
 
Linjevise reisetidsmålinger vil avdekke hvor forsinkelsen oppstår 
Reisetidsmåler for utvalgte linjer gjøres årlig for å kunne registrere endringer i reisetid på 
strekningen. Disse målingene vil kunne være en hjelp for å identifisere om hvor på strekningen 
forsinkelsen ligger og hvordan utviklingen i reisetiden er over en periode. Målingene vil være viktig 
for å kunne måle effekten av utførte tiltak. 
 
Registrering av framkommelighetsdata bør gjøres årlig 
Årlig registreringer av trafikken i utvalgte områder for å kartlegge trafikkutvikling og eventuelle 
endringer av trafikkmønsteret på hovedvegnettet. Dette utførers med GPS på utvalgte strekninger.  
 
Passasjerstatistikk er et viktig datagrunnlag 
Dette er statistikk som benyttes for å kunne få kunnskap om hvor mange som benytter et 
kollektivtilbud, på hvilke strekninger det er flest passasjerer, hvor mange som i snitt benytter en 
holdeplass osv. Denne informasjonen vil kunne hentes ut i fra et billettsystem. 
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5. STRATEGI PÅ KORT OG LANG SIKT 

I vårt arbeid har vi kommet fram til tiltak innen hvert tiltaksområde vi mener det kan være aktuelt å 
gjennomføre (Vedlegg xx). Dette er tiltak av ulik karakter og tidshorisonten for gjennomføring vil 
også være ulike. Vi har i tabellene synliggjort i hvilket tidsperspektiv vi mener de kan la seg 
gjennomføre. En del kan iverksettes umiddelbart, mens andre tiltak vil kreve planlegging som gjør at 
det tar lenger tid å gjennomføre. Det er også nødvendig å prioritere miljøvennlig trafikk foran 
biltrafikk. Videre må det sikres en langsiktig satsing og at den kortsiktige satsingen bygger opp under 
den langsiktige. 
 
Vi tenker oss at kort sikt i denne sammenheng er i handlingsprogrammets periode (2010-13). Lang 
sikt vil være utover dette. 
 

5.1  Strategi på kort sikt 

For å kunne tilby et godt og robust kollektivsystem til områdets bruker, mener vi det er viktig å 
utvikle en infrastruktur som: 
 

� Synliggjør kollektivsystemet og tilbudet 
� Bedrer tilgjengeligheten for alle brukergruppene 
� kan håndtere økt driftssatsning og gjennom det legge til rette for et godt tilbud på lang og 

varig sikt 
 
Tiltak det bør satses på er beskrevet på de følgende sidene. 
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T3 Infrastrukturtiltak 
 

• Kartlegging og utbedring av fremkommelighetsproblemer. Linjevis gjennomgang 
• Kartlegging og kategorisering av holdeplasser  
• Oppgradering av holdeplasser 
• Oppgradering av knutepunkt 
• Etablering av kollektivfelt/ kollektivtraséer langs strekninger med fremkommelighetsproblemer 
• Signalprioritering i kryss 
• Sanntidsinformasjon på holdeplasser (pilot, 2 pendellinjer) 
• Sanntidsinformasjon på innfartsveier 
• Dynamisk P-visning til innfartsparkering 

 
Dette er alle tiltak som kan startes opp umiddelbart som kan utføres i alle områdene. Det viktig med 
disse tiltakene er at det vil heve standarden på kollektivsystemet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virkninger av tiltakene 
Bedre fremkommelighet bidrar til konkurransevridning fra bil til kollektiv og øker forutsigbarhet for 
kollektivtrafikken. Fremkommelighetstiltak bør gjennomføres linjevis for å oppnå størst effekt.  
 
Signalprioritering gir kortere reisetid for kollektivpassasjerer. Tiden det tar for en kollektivenhet å 
passere et lyskryss reduseres ved aktiv signalprioritering. Høyere fremføringshastighet gir også 
reduksjon i driftskostnader. 
 
Holdeplassen er brukernes første møte med kollektivsystemet, og bedre kvalitet vil kunne øke antall 
reisende. Sanntidssystem gir brukerne bedre informasjon om tilbudet og bedre mulighet for å planlegge 
egen reise. En holdeplass som er universelt utformet reduserer diskrimineringen og øker det potensielle 
markedsgrunnlaget. 
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T2 Forbedring kollektivtilbud  
 

• Frekvensfortetting i busstilbudet  
• Utredning knutepunktsutvikling 
• Utrede muligheter for forenklinger av linjenettet (tydelig stamlinjestruktur)  
• Tilpasning til stive ruter 
• Utrede mulighet for kjøp av billett i forkant av reisen  
• Målrettede takstforsøk for arbeidsreiser 
• Innføring Ung Voksen-kort  
• Utarbeidelse av retningslinjer for holdeplassavstand 
• Kampanjer for informasjon og endring reisevaner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virkninger av tiltakene 
Økt frekvens vil i seg selv gi flere reisende, og vil legge forholdene bedre til rette for omstigning fordi 
ventetiden ved bytte reduseres. Det vil videre gi flere kollektivreisende mellom byområdene i 
Buskerudbyen og bedre kobling mellom tog- og busstilbudet. 
 
Tilpasning til ”stive” ruter vil øke lesbarheten og det vil være lettere å markedsføre kollektivsystemet 
som en følge av bedre overgang mellom reisemidler. Dette gjelder både med hensyn til fysisk 
tilrettelegging og koordinering mellom ruter.  
 
Mer effektiv drift og flere direkte reiserelasjoner gir redusert press på senterområdet. Bedre 
billettsystem gir reduserte holdeplasstider og riktig avstand mellom holdeplassene optimaliserer den 
totale reisetiden (gangavstand + tid på kollektivmiddel). 
 



 
INNSPILL TIL HANDLINGS-PROGRAM 2010 - 2013        59 (66) 

 
 
 
 
 
 

 

 
T4 Gående og syklende 
 

• Komplett anlegg på nøkkelstrekninger i tettstedene (sykkelfelt, sykkelboks, skilting, evt. 
farget oppmerking) 

• Sykkelparkering ved viktige målpunkt (inkl utredning) 
• Utvikle felles drifts- og vedlikeholdsstandard for helårssykling. 
• Utbedring av hovedårer fra bysentra til boligområder 
• Tilrettelegge gangforbindelser i tilknytning kollektivknutepunkt/sentrale holdeplasser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virkninger av tiltakene 
Komplette sykkelanlegg på nøkkelstrekninger i tettstedene og utbedring av hovedårer fra bysentra til 
boligområder mindre enn 5 km gir økt følelse av fremkommelighet og trygghet. Dette inkluderer også 
sykkelparkering ved viktige målpunkt.  
 
Tilrettelegge gangforbindelser i tilknytning til kollektivknutepunkt er viktig for å øke attraktivitet for 
kombinerte reiser. I samspill med andre tiltak gir det økt sykkeltrafikk og nedgang i korte bilturer. 
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T5 Biltrafikkreduserende tiltak 
 

• Oppfølging av felles parkeringsstrategi 
• Utarbeide helhetlige gatebruksplaner for sentrale områder 
• Hastighetsreduksjon i bysentra 
• Mobilitetsplanlegging hos deltakerne i ATM-samarbeidet Buskerudbyen 
• Boligsoneparkering 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virkninger av tiltakene 
Tilgang på parkeringsplasser har stor betydning for valg av bil som reisemiddel. 
  
Erfaring fra Oslo viser en svak nedgang i biltrafikk i områder med redusert hastighet, men biltrafikken 
kan øke i andre områder (flyttes) dersom det ikke innføres avbøtende tiltak for å unngå dette. 
 
Mobilitetsplanlegging og redusert parkeringsmulighet for bil vil redusere bilbruken ved den enkelte 
virksomhet. 
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5.2 Strategi på lang sikt 

På lengre sikt vil det være viktig å videreføre den kortsiktige strategien og de typer tiltak som er 
anbefalt gjennomført i handlingsprogrammet. For mange av tiltakene som er foreslått prioritert i 
handlingsprogrammet innebærer tilgjengelige midler i 2010-13 kun en oppstart. For eksempel vil det 
være behov for å utvikle kollektivtilbudet og infrastrukturen for kollektivtransport og for gående og 
syklende også etter 2013. I handlingsprogrammet er det også prioritert planlegging av tiltak som må 
gjennomføres etter at handlingsprogramperioden er over.  
 
Både i handlingsprogramperioden og etter 2013 bør det gjennomføres analyser av gjennomførte tiltak 
og oppnådde effekter som grunnlag for å videreutvikle og utvide tiltakene i omfang eller til 
andre/større områder. 
 
I tillegg er det enkelte tiltak i de tabellariske oversiktene over mulige tiltak innenfor hvert 
tiltaksområde som det ikke er funnet rom for å anbefale innenfor handlingsprogrammets rammer. 
Dette er tiltak som bør tas opp til ny vurdering etter 2013. 
 
Arealbruken er av stor betydning for bilbruken. Arealutvikling må derfor være en viktig del av en 
strategi på lengre sikt. Fortetting i knutepunkter, rett virksomhet på rett sted, osv er avgjørende 
prinsipper i en arealstrategi for å redusere bilandelen. Endringer i arealbruk kan ta noe tid å 
gjennomføre, slik at også effektene av endringer ofte er av mer langsiktig karakter. Det er likevel 
viktig at arealutviklingen skjer i riktig retning uten vesentlige ”feilskjær” etter en helhetlig plan og 
over lang tid skal effektene bli størst mulig. En felles og forpliktende areal- og transportplan vil være 
et viktig verktøy for å utvikle arealene på en måte som reduserer bilbruken på lengre sikt. 
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6. FORSLAG TIL PRIORITERING 

Vårt forslag til prioritering er basert på en grunntanke om at et velfungerende, attraktivt og 
miljøvennlig transportsystem må være på plass for å sikre en positiv utvikling i forhold til fremtidig 
reisemiddelfordeling i Buskerudbyen. Reisetid, kvalitet og forutsigbarhet er viktige nøkkelord i den 
sammenheng. Målsettingen om redusert bilbruk skal nås gjennom å: 
 
• etablere et robust og forutsigbart kollektivsystem med høy fremføringshastighet og stabil 

avvikling. Dette vil innebære et behov for betydelige investeringer i infrastruktur og vilje til å gi 
kollektivtrafikken større plass i vegnettet på bekostning av biltrafikk. 

• synliggjøre kollektivsystemet og tilbudet. Nøkkelord er høy kvalitet i alle ledd, fra informasjon til 
møblering og materiell. Det må fortløpende gjennomføres en systematisk utbedring og profilering 
av holdeplasser og knutepunkt, der etablering av sanntidsinformasjon på viktige holdeplasser er 
en forutsetning. 

• sørge for god tilgjengelighet for alle brukergrupper. God tilgjengelighet til kollektivsystemet skal 
sikres gjennom direkte gang-/sykkelveiforbindelser til stasjoner og holdeplasser, smidig overgang 
mellom reisemidler og universell utforming av alle elementer. 

• tilrettelegge for gang-/sykkeltrafikk i områder der potensialet for høy gang-/sykkelandel er 
størst. På nøkkelstrekninger i by- og tettstedsområder etableres komplette anlegg med 
sykkelfelt, sykkelbokser, skilting og eventuelt farget oppmerking. Korte, lokale strekninger rundt 
knutepunktene prioriteres før lange, regionale reiser. 

 
Det har ikke inngått i dette oppdraget å foreslå endringer i handlingsprogrammet for tiltaksområdene 
1 Felles areal- og transportplan, 6 Markedsføring og informasjonstiltak og 7 Kunnskapsgrunnlag og 
evaluering. Vårt forslag til fordeling av de resterende 255 mill kr for 4-årsperioden 2010-13 er vist i 
tabellen på neste side. 
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Komplett anlegg på nøkkelstrekninger i tettstedene (sykkelfelt, skilting, sykkelboks, farget oppmerking) 19,5  

Sykkelparkering viktige målpunkt inkl utredning 5,0  
Utvikle felles drifts- og vedlikeholdsstandard for helårssykling. 1,0  
Utbedring hovedårer fra bysentra til boligområder <5 km 17,0  
Tilrettelegge gangforbindelser i tilknytning kollektivknutepunkt/sentrale holdeplasser 4,0  
T5 Biltrafikkreduserende tiltak 18,7 12,0 

Oppfølging av felles parkeringsstrategi 3,8  
Utarbeide helhetlige gatebruksplaner for sentrale områder 2,0  
Hastighetsreduksjon i bysentra 1,5 1,5 
Mobilitetsplanlegging hos deltakerne i ATM-samarbeidet Buskerudbyen 0,9  
Boligsoneparkering 10,5 10,5 

Total ramme 255 mill kr Rambølls forslag Brukt/ bundet 

T2 Forbedring kollektivtilbud 47,5 40,0 

Frekvensfortetting i busstilbudet 40,0 40,0 
Utredning knutepunktsutvikling 1,3  
Utrede muligheter for forenklinger av linjenettet (tydelig stamlinjestruktur) 1,3  
Tilpasning til stive ruter 0,6  
Utrede mulighet for kjøp av billett i forkant av reisen 0,5  
Målrettet takstforsøk arbeidsreiser 0,6  
Innføring Ung - Voksen-kort 1,3  
Kampanjer for informasjon og endring reisevaner 1,9  
T3 Infrastrukturtiltak 142,3 12,0 

Kartlegging og utbedring av fremkommelighetsproblemer (linjevis) 9,5  
Kartlegging og kategorisering av holdeplasser 1,0  
Oppgradering av holdeplasser 19,0  
Oppgradering av knutepunkt 23,0  
Etablering av kollektivfelt/ kollektivtraséer 45,0  
Signalprioritering i kryss 13,5  
Sanntidsinformasjon på holdeplasser (pilot, 2 pendellinjer) 22,5  
Sanntidsinformasjon på innfartsveier 2,2  
Dynamisk P-visning til innfartsparkering 6,6  
T3  Gående og syklende 46,5 12,0 
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En omdisponering av rammen med større vekt på frekvensforbedringer i rutetilbudet vil gi følgende 
fordeling: 
 
Tiltaksområde Rambølls 

forslag 
Alternativ 

disponering 
Opprinnelig 

handlingsprogram 
T2 Forbedring kollektivtilbud 47,5 77,5 50 
T3 Infrastrukturtiltak 142,3 112,3 140 
T4 Gående og syklende 46,5 46,5 50 
T5 Biltrafikkreduserende tiltak 18,7 18,7 15 
SUM 255,0 255,0 255,0 

 
 

Konsekvensen av en omfordeling som vist i tabellen over vil være at man ikke har tilfredsstillende 
infrastruktur på plass for å kunne håndtere økt drift på en effektiv måte. En økning av potten til 
forbedringer i kollektivtilbudet vil bety en tilsvarende reduksjon i midler knyttet til 
fremkommelighetstiltak, oppgradering av holdeplasser, utvikling av knutepunkt, og etablering av 
sanntidsinformasjon.  
 
Etter vår vurdering vil en bærekraftig satsing på miljøvennlig transportutvikling i Buskerudbyen 
forutsette etablering av et robust kollektivsystem av høy kvalitet. Dette er nødvendig for å kunne 
håndtere en økt driftssatsning og overbevise brukerne om at miljøvennlige transportmidler er gode 
alternativ til bilen. 
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7. VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 

 
Buskerudbyprosjektets mål for 4-årsperioden 2010 – 2013: 
 

1. Den samlede biltrafikken i byområdet Buskerudbyen skal ikke øke i perioden, og helst 
reduseres, selv om befolkning og/eller antall arbeidsplasser øker. 

2. En samlet reduksjon av biltrafikken i rushtiden for hele byområdet Buskerudbyen i perioden 
 
Anslåtte virkninger av vårt forslag til prioriterte tiltak innenfor handlingsprogrammet for 2010-13 
framgår av kapittel 5.1. Dette er anslåtte virkninger av enkelttiltak, og viser at de anbefalte tiltakene 
vil bidra til måloppnåelse. I tillegg bør det kunne antas noe tilleggseffekt av å gjennomføre flere tiltak 
som en helhetlig pakkeløsning. Hvorvidt tiltakene gjør at ovennevnte mål nås innen 2013, avhenger i 
stor grad av det konkrete innholdet i og/eller utformingen av tiltakene. De anbefalte tiltakene 
forventes uansett å bidra til å dempe veksten i biltrafikk og derigjennom snu kursen mot en 
bærekraftig utvikling. 
  
En rekke tiltak som er viktige for å redusere bilbruk vil først og fremst ha effekt på lengre sikt, dvs 
etter 2013. Dette gjelder blant annet arealutvikling, gjennomføring av parkeringsstrategien, 
gjennomføring av tiltak som framkommer av gatebruksplaner, osv.   
 
 
 



 
66 (66)               FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN 
ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. 
 
 
 
 
 

 

VEDLEGG 
 
Tiltakslister: 
 
T2 Forbedringer i kollektivsystemet 
T3 Forbedring av infrastrukturtiltak og fremkommelighet for kollektivtrafikken 
T4 Tiltak for gående og syklende 
T5 Bilbegrensende tiltak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


