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1 INNLEDNING
BAKGRUNN FOR OPPDRAGET
Utredningen er skrevet på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.
Bakgrunnen er
samferdselsutfordringer i Hurum, Røyken og søndre del av Asker knyttet til arbeidsreiser i retning Oslo
og Akershus. Kommunene i utredningen ligger i dag i både Buskerud og Akershus fylke, men har en
betydelig pendelstrøm i retning Oslo gjennom det som omtales som Spikkestadkorridoren og videre
inn i Vestkorridoren (fra Asker til Lysaker).
Oppdraget er utført i dialog med en prosjektgruppe med representanter for Buskerud fylkeskommune,
Akershus fylkeskommune, Røyken kommune, Hurum kommune, Asker kommune, Statens vegvesen,
Jernbanedirektoratet, Ruter og Brakar. I tillegg til merknader og forslag i møtene har de fleste bidratt
med skriftlige innspill i form av data og notater med vurdering av aktuelle tiltak.
Utredningen handler om å løse transportbehovet i forbindelse med arbeidsreiser fra
Spikkestadkorridoren og innover mot Oslo. Arbeidsreiser omfatter i denne sammenheng også
studenters pendling til og fra studiesteder i det samme området, men ikke skolereiser internt i
Spikkestadkorridoren. Omfanget av interne reiser til videregående skoler må antas å øke ved
sammenslåing av de tre kommunene. Interne reiser for elever i videregående skole vil i betydelig grad
kunne ha nytte av tiltak i de vurderte konseptene, men dette er ikke vurdert særskilt verken ved
utforming av konseptene eller vurdering av virkninger.
Analyseområdet er avgrenset til Spikkestadkorridoren og inkluderer Hurum, Røyken og den søndre
delen av Asker. Se Kart 1 på neste side. Spikkestadkorridoren strekker seg fra Hurum i sør gjennom
Røyken og den delen av Asker kommune som ligger sør for E18 med unntak av Dikemark.
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Kart 1: Avgrensing av Spikkestadkorridoren
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FORUTSETNINGER OG AVGRENSNING
Virkninger av pågående og planlagte utbygginger utenfor analyseområdet som rv. 23 mellom E6
Vinterbro og E18 ved Drammen er i samråd med prosjektgruppen ikke vurdert i denne utredningen.
Bedre framkommelighet på rv. 23 kan imidlertid redusere reisetiden for de som benytter togtilbudet
fra Lier stasjon og gi nye rutevalg for arbeidsreiser fra deler av Spikkestadkorridoren til sørøstre del av
Oslo. E18 utbyggingen vil ha betydning for fremkommeligheten for bil og buss rundt Asker og innover
mot Oslo.
Søndre del av Hurum kommune har relativt liten befolkning og spredt bosetting. Befolkningen gir ikke
tilstrekkelig marked for et konkurransedyktig busstilbud. Konseptutviklingen bygger derfor på en
forutsetning om at kollektivtilbudet sør for Sætre er omtrent som i dag. Arbeidsreiser mot Oslo fra
dette området betjenes med en kombinasjon av det lokale kollektivtilbudet eller privatbil til
knutepunkter med innfartsparkering og videre med et godt kollektivtilbud inn mot Akershus og Oslo.
Vurdering av virkninger av konseptene i Spikkestadkorridoren er sammenligning av mulighetene for et
bedre kollektivtilbud for arbeidsreiser fra dette området. Det er ikke vurdert hvordan tiltak i
konseptene bør prioriteres i forhold til andre transporttiltak i Oslo og Akershus. Noen av tiltakene vil
gi nytte også for lokale reiser (for eksempel skolereiser) i «nye Asker» etter sammenslåing av de tre
kommunene i korridoren, men utredningen ser primært på lengre arbeids- og studiereiser.
Utredningen bygger på eksisterende informasjon fra en rekke rapporter om utvikling av ulike deler av
transportsystemet i det aktuelle området. Det er ikke gjort nye transportanalyser eller kostnadsanslag.
Når det gjelder aktuelle investeringer, er det benyttet kostnadstall fra andre kilder og erfaringstall fra
realiserte prosjekter i sammenlignbare områder.
Mange forventer at selvkjørende kjøretøy vil bli en viktig del av fremtidens transportsystem. Dette kan
bety vesentlig lavere kostnader for rutegående kollektivtransport og helt annerledes arbeidsdeling
mellom et rutegående tilbud og bestilt transport med selvkjørende kjøretøy. Ruter utreder virkninger
av selvkjørende kjøretøy og vil i nær fremtid teste ut selvkjørende busser. Denne utredningen tar ikke
hensyn til slike endringer som blant annet kan bety lavere kostnader for mating til hovedårene i det
rutegående tilbudet.

PLANER FOR KOMMUNENE I ANALYSEOMRÅDET
I henhold til kommunereformen skal Røyken, Hurum og Asker skal slås sammen og inkluderes i
Akershus fylkeskommune. Dette vil ha innvirkning på organiseringen av kollektivtrafikken i
Spikkestadkorridoren ettersom kollektivselskapene eies av fylkeskommunene. Røyken og Hurum er i
dag til en viss grad inkludert i markedsområdet til Ruter på tross av at kommunene ligger i Buskerud,
men Brakar har også flere linjer i området. Brakars ruter kjører bare i Buskerud, mens noen av Ruters
linjer krysser fylkesgrensen. Per juni 2017 samarbeider Ruter og Brakar om å utarbeide en trafikkplan
for nye Asker kommune. Dette arbeidet er ikke ferdig, og denne rapportens vurdering av konsepter og
anbefalinger kan derfor ikke bygge på den nye trafikkplanen.
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2 DAGENS SITUASJON
TRANSPORTINFRASTRUKTUR I SPIKKESTADKORRIDOREN
Figur 1: Transportinfrastrukturen i Spikkestadkorridoren med en viktig
funksjon for arbeidsreisende fra Spikkestadkorridoren til Akershus og
Oslo.

Hovedårene i transportsystemet for arbeidsreisende i retning Oslo er Spikkestadbanen, Røykenveien
(fv.167) som i nord går parallelt med jernbanen, Slemmestadveien (fv.165) langs kysten fra
Slemmestad til Holmen og hurtigbåten fra Slemmestad og Vollen til Aker brygge. Veinettet langs kysten
fra Sætre til Slemmestad og fra Sætre til Røyken er viktig for bussreisende fra Hurum i retning Oslo.
8

BEFOLKNINGSMØNSTER OG BEFOLKNINGSUTVIKLING
Befolkningen i kommunen Asker, Røyken og Hurum er i stor grad konsentrert rundt tettstedene i
kommunene. Tall fra SSB (2016) viser at befolkningen er høyest i Asker med rundt 60 000 innbyggere.
Røyken har rundt 21 500 innbyggere, mens Hurum har omtrent 9 500 innbyggere. Kart 2 viser
befolkningskonsentrasjonene i kommunene. Skalaen går fra blå (lavere tetthet) via gul (middels
tetthet) til rød (stor tetthet).

Kart 2: Kart over befolkningstetthet i Asker, Røyken og Hurum (kilde: Analyse & Strategi)

Totalbefolkningen i hele markedsområdet er på godt over 60 000 innbyggere. I norsk skala er dette et
relativt betydelig tall. Det er allikevel verdt å merke seg at befolkningen i dette markedsområdet må
sies å bo mindre konsentrert enn mange andre områder i Oslo og Akershus.
Tabell 1 Befolkningsutvikling frem mot 2036

Kommune
Asker*
Røyken
Hurum

Befolkning 2016
60 106
21 492
9 413

Befolkning 2036
70 379
28 376
9 940

Vekst
10 273
6 884
527

%-vis vekst
17,1 %
32,0 %
5,6 %

*) Hele Asker kommune

Det er ventet en sterk befolkningsvekst i Røyken og Asker frem mot 2036. Antall innbyggere i Røyken
er ventet å øke med 32 %, som tilsvarer rundt 6 900 personer. I Asker er veksten ventet å bli rundt 17
%, som tilsvarer rundt 10 300 personer. Veksten i Hurum er ventet å være beskjeden. Gjennomsnittlig
9

forventet vekst i Norge frem mot år 2036 er på 18,6 %. Røyken forventes å ha langt høyere vekst enn
dette, Asker omtrentlig på snittet og Hurum langt lavere enn dette. Veksten er basert på SSB sine
MMMM-estimater1. Dette innebærer at man ser for seg en middels vekst i både fruktbarhet, levealder,
innenlands flytting og innvandring. Det er det alltid en viss usikkerhet knyttet til disse tallene, og SSB
skiver i sine rapporter at det i mange sentrale områder kan forventes en ytterligere vekst enn dette
estimatet (SSB, 2016). Altså mener også SSB at de fremlagte tallene trolig er noe lave for Røyken og
Asker.
Befolkningen i den søndre delen av Asker som er definert som rapportens analyseområde er 31 937
personer. Dette er omtrentlig halvparten av innbyggerne i kommunen.
Kart 3 viser et tydelig mønster der den prosentvise veksten forventes å være aller størst i randsonen
rundt Oslo, som Røyken, Lier, Hole, Ullensaker, Våler i Østfold, Ås og Vestby. Mange av disse
kommunene har relativt begrenset med innbyggere i dag slik at den reelle økningen i innbyggertall er
lav. Det er likevel et mønster at folk er villige til å bosette seg stadig lenger unna Oslo sentrum.
Røyken kommune forventer en befolkningsvekst i sin kommune som overstiger MMMM-estimatene
til SSB. Tallene fra Røyken kommune viser at årlig befolkningsvekst har ligget på omtrentlig 2,2 %. Dog
viser tallene også at den klart største veksten kommer blant innbyggere over 67 år, og disse foretar i
mindre grad arbeidsreiser. Det er allikevel verdt å merke seg at forventet befolkningsvekst i Røyken er
noe høyere enn SSBs estimater.

1

SSB MMMM – SSBs hovedalternativet for befolkningsframskriving. Legger til grunn middels vekst i
alle faktorene fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring.
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Kart 3: Forventet befolkningsvekst frem mot 2036 (Kilde: SSB)
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BOLIGUTBYGGING I KOMMUNENES AREALPLANER
Akershus fylkeskommune har konkretisert Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus i
mobilitetsprogrammer for de tre korridorene rundt Oslo (Akershus fylkeskommune, 2016). Sandvika
og Asker utvikles til regionale byer i Akershus. Det forutsettes også vekst i Heggedal som i den regionale
planen har status som lokalt tettsted. Store, arbeidsplassintensive virksomheter skal lokaliseres i
Sandvika og Asker, fortrinnsvis med kort gangavstand (ca. 600 meter) fra stasjonene. Det er ønskelig
med fortetting langs banene, særlig i vest, for å gi bedre balanse med befolkningen langs T-bane og
jernbane øst for Oslo. Dette fordi det i dag er en retningsubalanse i T-bane og jernbanesystemet, der
østgående trafikk er dimensjonerende.
HURUM
Arealplanen for Hurum kommune legger opp til at den største delen av veksten vil skje i tettstedet
Sætre. Her vil det i den første ti års perioden bygges rundt 400 leiligheter. Det planlegges også
boligutbygging på Tofte. Her vil det bygges 200-250 enheter i den første ti års perioden med en
blanding av blokkbebyggelse, rekkehus, hus i rekke og noen eneboliger. Utbyggingen på Tofte vil
videreføres også i siste del av planperioden hvor det planlegges for ytterligere 125 enheter. Det ligger
også inne i planene utbygging av rundt 150 eneboliger ved Holmsbu, og rundt 70 eneboliger og
leiligheter, omtrent 50/50, ved Klokkarstua.
RØYKEN
Veksten i Røyken skal i henhold til arealstrategien fordeles i alle tettstedene i kommunen, men mest
til de fire største, Spikkestad (ca 2300 boliger), Røyken (ca 1200 boliger), Slemmestad (ca 1900 boliger)
og Åros (ca 700 boliger). I disse fire tettstedene planlegges det også for utvikling av sentrumsområder
og mer konsentrert bebyggelse enn øvrig i kommunen. Boligutbyggingen i kommunen er stort sett
planlagt i tilknytning/forlengelsen av eksisterende bebyggelse. Det legges i arealplanen opp til en
utvikling med levende sentrumsområder og differensierte boligområder. Arealer i randsonen av
sentrum omdisponeres slik at det er mulig å utvikle boligområder med større tomter og mer landlig
preg. Det skal også legges til rette for en fremtidig utvikling i Hallenskog. Et stort område sør for
Follestad og et område utenfor Slemmestad sentrum er avsatt til næringsformål (Røyken kommune,
2016). Se 8.2 for plankartet som ligger til grunn for beskrivelsen.
I prosjektgruppemøtet 28. november 2016 ble det spilt inn at boligutbyggingen på Hallenskog er
mindre aktuell en det som fremkommer i arealplanen for Røyken. Av den grunn blir det i
konseptutviklingen ikke lagt opp til et omfattende kollektivtilbud til og fra dette området.

SØNDRE ASKER
I den første delen av planperioden fra 2014 til 2026 vil den største boligveksten i Asker skje i Søndre
Asker, rundt Asker sentrum og i Heggedal. Utover i planperioden vil andre deler av Asker kommune
prioriteres. Totalt sett vil det i henhold til kommuneplanen blir en årlig produksjon på 350 boliger i
Asker. Utvikling av Asker sentrum skal prioriteres, i tillegg kommer utvikling av Heggedal sentrum.
Vollen sentrum er tilnærmet ferdig utbygget (Asker kommune, 2016).
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PENDLING
Pendling uttrykkes gjerne gjennom antall bosatte innenfor et geografisk område med arbeidssted i et
annet området. I pendlingsanalysen er delområder benyttet som analyseenhet2.
Pendlingskart er tilgjengelig på web gjennom en interaktiv kartløsning hvor man se på pendling fra
hver enkelt av kommunene i analyseområdene. I det interaktive kartet er det mulig å zoome og
panorere slik at man kan se alle detaljer i kartet.

PENDLING FRA HURUM
Analysen viser at langt fra de fleste arbeidstakerne i Hurum jobber i Hurum kommune – 39 %. Det er
også et betydelig antall av arbeidstakerne i Hurum som jobber i Røyken, og deretter er tendensen at
antall arbeidstakere er fallende jo lenger unna Hurum man kommer. En del pendler også mot
Drammen, men disse arbeidsreisene omfattes ikke av denne utredningen.
Videre ser det ut som at de som reiser langt i stor grad reiser til knutepunkter som Asker sentrum,
Skøyen og Oslo sentrum, og i mindre grad til mindre steder mellom knutepunktene. Det reelle antallet
pendlere fra Hurum til Vestkorridoren er begrenset.
Tabell 2: Arbeidssted for arbeidstakere fra Hurum

Arbeidskommune
Hurum
Oslo
Røyken
Asker
Drammen
Bærum

Antall
arbeidstakere
1 795
558
402
371
364
258

Prosent
39 %
12 %
9%
8%
8%
6%

2

Delområder er en sammenslåing av flere grunnkretser. Hver av kommunene i analyseområdet består
av 3-8 delområder.
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Kart 4: Arbeidssted for arbeidstakere fra Hurum kommune (Kilde: SSB)
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PENDLING FRA RØYKEN
Også i Røyken er det slik at en del av arbeidstakerne arbeider i Røyken – 25 %. Men det er tydelig at
det er en langt større reisevillighet for arbeidstakere i denne kommunen i flere retninger. Mønsteret
fra Hurum er tilsvarende, men enda tydeligere. Det er betydelig pendling inn mot knutepunkter som
Asker, Sandvika, Skøyen og Oslo sentrum.
Tabell 3: Arbeidskommune for arbeidstakere fra Røyken

Arbeidskommune Antall
Prosent
arbeidstakere
Røyken
2 762
25 %
Oslo
2 145
19 %
Asker
1 939
17 %
Bærum
1 348
12 %
Drammen
1 050
9%
Hurum
225
2%
Kart 5: Arbeidssted for arbeidstakere fra Røyken kommune (Kilde: SSB)
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PENDLING FRA SØNDRE ASKER
Området er markert med tykkere svart strek i Kart 6. Kartet viser at pendelstrømmen går langs E18
innover mot Oslo, men for dette området er det langt flere som jobber øst for Oslo sentrum. Hele 10
% av arbeidstakerne fra Søndre Asker arbeider i de tre delområdene som utgjør Oslo sentrum, men
pendlingen til hele Oslo kommune er betydelig. I dette området er det bare 19 % av arbeidstakerne
som både bor og arbeider og det er en betydelig utpendling inn mot Oslo.
Tabell 4: Arbeidssted for arbeidstakere fra søndre Asker

Arbeidskommune
Asker (hele kommunen)
Oslo
Bærum
Drammen
Røyken

Antall
Prosent
arbeidstakere
5 779
40 %
4 471
31 %
2 866
20 %
463
3%
279
2%

Kart 6: Arbeidssted for arbeidstakere fra delområdene i Søndre Asker (Kilde: SSB)
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Oppsummering pendling
Kort oppsummert så er øker andelen pendlere jo lenger inn i korridoren man kommer. Altså er det
flere i Røyken og særlig søndre Asker som pendler lengre avstander. Verdt å merke seg er det også at
selv om mange pendler til de store knutepunktene som Asker, Sandvika, Lysaker og Oslo sentrum, så
er pendlingen mindre tilgjengelige steder med kollektivtrafikk relativt betydelig. For mange pendlere
vil det bli nødvendig med flere bytter hvis kollektivtrafikk skal benyttes.

EKSISTERENDE TRANSPORTTILBUD
Det eksisterende transporttilbudet i Spikkestadkorridoren består av tog, buss, båt og bil. De ulike
transportmidlene har ulik dekning i forskjellige områder. Figur 2 viser en fremstilling av
hovedstrekningene innen Spikkestadkorridoren og hvilken type kollektivtransport som betjener
strekninger. Bil kan benyttes på fra alle områder og på hele eller deler av en strekning.
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Figur 2: Områder som betjenes av ulike typer kollektivtransport i Spikkestadkorridoren

I den videre beskrivelsen av det eksisterende transporttilbudet vises det til begrepet «skjult ventetid».
Dette begrepet er den ventetid som oppstår når den reisende må fremskynde eller utsette
avreisetidspunkt i forhold til ønsket tidspunkt. Det defineres som 50 % av intervallet mellom
avgangene siden denne tiden begrenser fleksibiliteten til den reisende. Skjult ventetid ansees som
uønsket/negativt for kollektivtrafikantene. (SINTEF teknologi og samfunn, 2006)
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TOG
Togrute L1 går mellom Spikkestad og Lillestrøm hver halvtime i grunnrute og rushtid. Halvtimesruter
innebærer 15 minutter i skjult ventetid med dagens tilbud.
Utfordringen med denne linjen er at den stopper på alle stasjoner hvilket innebærer 17 stopp mellom
Spikkestad og Oslo S. Det gir en reisetid på 55 minutter hvis man benytter samme tog på hele
strekningen. Den raskeste reiseveien med tog fra Spikkestad til Oslo S vil være å bytte til et
knutepunktstoppende tog på Asker. Reisetiden reduseres da til 47 minutter for den samme
strekningen, men den reisende vil oppleve det «ubehaget» det er å bytte tog.
Lokaltoget (L1) har god kapasitet i dag, men gitt den lange reisetiden er det mange som bytter tog i
Asker. Knutepunktstoppende tog på strekningen Asker – Oslo har kapasitetsutfordringer i rush. Det
innebærer at med dagens befolkningsgrunnlag i markedsområdet må det sies å være
kapasitetsutfordringer ettersom en god andel av de reisende velger den transportformen som har
kortest reisetid.
Arbeidsreiser hjemover om ettermiddagen har L1 som raskeste alternativ med en reisetid på 52
minutter fra Oslo S og til Spikkestad.

BUSS
Røyken og Hurum betjenes av busser fra både Ruter og Brakar, mens søndre Asker bare betjenes av
Ruter. Ifølge mobilitetsprogrammet er framkommelighet for buss den største utfordringen i Asker og
Bærum. Manglende kollektivfelt vestover fra Lysaker vurderes som det største enkeltproblemet for
bussframkommelighet i Vestkorridoren.
Brakar
Linje 81 går i halvtimesruter fra Sætre til Drammen, og korresponderer med togavgangen fra Røyken
stasjon. Linje 84 går med halvtimesruter fra Røyken rådhus og til Slemmestad skole. Bussholdeplassene
i Slemmestad ligger et stykke unna båtterminalen og rute 84 korresponderer ikke med båtavgangene.
De øvrige bussrutene til Brakar i Røyken og Hurum ser i mindre grad ut til å betjene arbeidsreisende i
Spikkestadkorridoren.
Ruter
Ruter har et relativt omfattende rutetilbud i Spikkestadkorridoren, men i denne utredningen er kun
relevante linjer for arbeidsreisende i retning Oslo beskrevet.
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Figur 3: Linjekart for buss i Asker, Slemmestad og Sætre (Kilde: ruter.no)

Linje 250 er todelt. De fleste av avgangene går mellom Slemmestad og Oslo bussterminal. Mens en del
går fra Sætre til Oslo Bussterminal. Kombinert med 255E fra Sætre er det halvtimesruter i rushtid
mellom Sætre og Oslo sentrum. Reisetid fra Sætre terminal til Oslo bussterminal er 70 minutter og
med 15 minutter i skjult ventetid.
Fra Slemmestad er det 5 minutters frekvens for busstilbudet mot Oslo. Rutetid fra Slemmestad til Oslo
bussterminal er 49 minutter i rushtid. Denne linjen sliter med fremkommelighet på strekningen på
grunn av stor trafikk og mange biler på veiene. Forsinkelsesdata fra Ruter viser at forsinkelse på
strekningen Toern – Landøya på 15 minutt i morgenrushet.
Togstasjonen i Asker mates fra Blakstad og Borgen med linje 290 i Spikkestadkorridoren. Denne mater
til togstasjonen fra begge retninger, men retningen fra Blakstad til Asker har langt hyppigere avganger.
Det er også bare denne delen av strekningen som er definert inn i analyseområdet for dette prosjektet.
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I rushtid har linjen avganger hvert 10 minutt og reisetiden fra Blakstad til Asker skal være på 11
minutter. Også her har vi utarbeidet forsinkelsestall som gjennomsnittlig er på 5 minutter. Total
reisetid tatt i betraktning er dette en svært stor forsinkelse.
Forsinkelsene skyldes i all hovedsak at veiene er fulle, og på de strekningene hvor det ikke er
kollektivfelt står bussene i kø sammen med bilene. Ruter har gjentatte ganger i løpet av
prosjektarbeidet påpekt at bussen allerede i dag har betydelige fremkommelighetsproblemer, og at
det må iverksettes fremkommelighetstiltak for å bedre situasjonen. Med tanke på den ventede
befolkningsveksten vil problemet øke hvis det ikke settes inn tiltak.

BÅT
Det går en båtrute mellom Slemmestad – Vollen – Aker brygge. Ruten er en rushtidsrute med tre
avganger fra Slemmestad om morgenen, og tre avganger fra Aker brygge om ettermiddagen.
Rutetidene er som følger:
 Fra Slemmestad: 06:05, 07:10, 08:15, 15:45, 16:55
 Fra Aker brygge: 06:40, 07:45, 15:10, 16:20, 17:30
Båten bruker 28 minutter fra Slemmestad til Aker brygge. Linjen betjenes i dag av én båt som gir
tilnærmet timesfrekvens på strekningen.
Ettersom det er mer enn en time mellom avgangene på båten, så blir skjult ventetid ved dagens tilbud
på hele 32,5 minutter.
Figur 4: Illustrasjon av båtruten Slemmestad - Vollen - Aker Brygge
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Dagens båttilbud betjener utelukkende de som skal helt inn til Oslo sentrum. Det er ikke et reelt
alternativ for reisende som skal andre steder i Vestkorridoren enn sentralt i Oslo.
Mating til båttilbudet:
 Innfartsparkering Vollen – 30 sykkelplasser, 83 parkeringsplasser for bil
 Innfartsparkering Slemmestad – ca 40 sykkelplasser, ca 170 parkeringsplasser for bil
 Matebusslinje 295 fra Guibekken til Vollen – mater til/fra avgangene til båten
 Linje 250 – kjører på hovedveien. Ca 15 minutters gange til/fra båten ved Slemmestad, 5 min
ved Vollen.

BIL
Mange av de arbeidsreisende i Spikkestadkorridoren velger bil som transportmiddel. Noe av
hovedutfordringen i dag er at det er for mange biler på veien i rushtid. I tillegg er det en utfordringen
at deler av strekningen ikke er i tilstrekkelig god stand. Kartet under viser gjennomsnittlig antall
bilpasseringer pr strekning pr døgn. Kart 7 viser at trafikkstrømmene på E18 er svært stor, men at det
også er betydelig trafikk inn mot de større knutepunktene, som Røyken, Asker og nordover mot Oslo.
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Kart 7: Gjennomsnittlig antall bilpasseringer pr døgn (Kilde: Statens vegvesen)

Videre er det en utfordring at det som er estimert reisetid fra Asker til Skøyen langs E18 ofte har en
helt annen reell reisetid. Det har vært foretatt stikkprøvekontroller over data publisert på
reisetider.no, som er en nettadresse under vegvesen.no. Estimert reisetid skal være 12 minutter, mens
det i morgenrush normalt sett ligger mellom 25-50 minutter. Reisetider på over 1 time har vært
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registrert gjentatte ganger. Reisetid i rush på ettermiddagen er normalt sett noe kortere enn
morgenrush, og variasjonene er større fra dag til dag.

Figur 5: Graf som viser reisetid på en representativ dag på strekningen Asker – Skøyen (Kilde: reisetider.no)

Parkering og parkeringsdekning
Muligheter for parkering ved arbeidsplassen har betydning for arbeidstakeres valg mellom bil og
kollektivtransport på arbeidsreisen. Arbeidstakere som ikke har tilgang på gratis parkering benytter i
større grad kollektivtransport på arbeidsreisen enn arbeidstakere med tilgang på gratis parkering.
Arbeidsplasser i Oslo sentrum, men også i Indre Oslo har betydelig lavere andel med gratis parkering
enn arbeidsplasser i Oslo forøvrig samt Asker og Bærum.
Tabell 5 - Parkering og parkeringsdekning ved arbeidsplasser

Område

Oslo sentrum
Indre Oslo
Oslo Vest
Oslo nordøst
Oslo sør
Asker og Bærum

Gratis parkering på
arbeidsplass
23 %
44 %
71 %
91 %
87 %
84 %

Må betale for
parkering på
arbeidsplass
5%
12 %
13 %
3%
2%
6%

Innfartsparkering er et parkeringstilbud som kan øke kollektivtransportens markedsgrunnlag dersom
det benyttes av arbeidsreisende med dårlig kollektivtilbud ved bosted. Fra reisevaneundersøkelsen
2013/2014 fremkommer det at innfartsparkering benyttes i tilknytning til 4 % av kollektivreisene, og
er mest vanlig for reiseformålet arbeidsreiser. 75 % av de som benytter innfartsparkering reiser videre
med tog og skal i hovedsak inn til Oslo sentrum. Lenger avstand fra bosted til Oslo sentrum, ikke gratis
parkering ved arbeidsstedet og arbeidssted i Oslo sentrum gir større sannsynlighet for å benytte
innfartsparkering.
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Strenge parkeringsnormer ved arbeidsplasser kan bidra til at flere benytter seg av kollektivtransport
på arbeidsreisen. Asker, Bærum og Oslo har litt ulike parkeringsnormer for ulike deler av kommunen.
Parkeringsnormene er betydelig strengere i Oslo sentrum enn i øvrige kommuner.
Tabell 6 – Parkeringsnormer for nye arbeidsplasser Kilde: (Sweco for Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2013)

Område
Lysaker

Antall parkeringsplasser per Parkeringsdekning*
1000 m2
Maks 20
40 %

Fornebu

Maks 12

24 %

Sandvika

Maks 14

28 %

Oslo sentrum og Bjørvika

0-3

6%

Asker (400 m fra kollektivakse)

0-20

40 %

Asker (400 m fra Asker stasjon)

0-14

28 %

*) Parkeringsplasser sammenlignet med antall ansatte. Antar 20 m2 kontorplass per ansatt (Oslo på
arealtoppen) (Areal på statlige kontorplasser)

PRIS- OG SONESTRUKTUR
Det er Brakar som hovedsakelig står for kollektivtransport i Buskerud, men ettersom det er mange i
Spikkestadkorridoren som forflytter seg fra Buskerud til Akershus og Oslo har også Ruter et tilbud i
dette området. Det er ikke helt problemfritt at området betjenes av to kollektivselskaper når det
kommer til pris- og sonestruktur. Har passasjeren kjøpt enkeltbillett om bord hos Brakar gir den
overgang til Ruters linjer, og motsatt. Det er også mulig å bruke periodebillett til Brakar og Ruter på
alle linjer i området, men hvis man kjøper periodebillett på et reisekort må man kunne vise kvitteringen
før man aktiverer billetten. Dette skyldes at billettutstyret til Ruter ikke kan aktivere eller lese billettene
til Brakar, og omvendt. De reisende oppfatter dette som en kompliserende faktor.
I Ruterområdet utgjør Røyken kommune takstsone 3V og Hurum kommune 4V. Ettersom prisen stiger
for hver sone, så vil det for de som bor i nærheten av en sonegrense være attraktivt å komme seg over
takstgrensen før de setter seg på kollektivtransport. Dette er særlig aktuelt for de reisende som uansett
starter reisen sin med bil til en innfartsparkering, men dette fordrer at det er tilstrekkelig
parkeringskapasitet ved sentrale holdeplasser.

RELATIV REISETID
Reisetider med bil, tog, buss og båt fra kapittel 2.5 er satt inn i Tabell 7. Forholdet mellom reisetid med
kollektiv og bil er omtrent det samme for reiser fra Slemmestad og Røyken til to viktige
kollektivknutepunkter i Oslo sentrum. I begge tilfeller er reiser med kollektivtransport noe raskere,
men beregningen tar ikke hensyn til reisetid til og fra holdeplass i hver ende av arbeidsreisen.
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I dag er forsinkelse med buss til Slemmestad om ettermiddagen større enn motsatt vei om morgenen
fordi det mangler bussfelt utover fra Lysaker. Tallene indikerer at kollektivtransport allerede i dag er
konkurransedyktig med bilreiser. Dette forsterkes av at bare én av fem har tilgang til parkering på
arbeidssted i Oslo sentrum. Over fire av fem har mulighet for gratis parkering i Asker og Bærum (AS,
2015; Ruter AS, 2015).
Tabell 7: Dagens reisetider i rush med kollektivtransport og bil. Kilde: Rutetabeller og sanntidsinformasjon
Strekning

Slemmestad
brygge

Transportmiddel
–

Skjult
ventetid

Reisetid rush Relativ reisetid
kollektiv – bil i rush

27

40

0

67

Buss

43

15

2,5

60,5

0,9

Båt

32

30

62

0,9

Buss

67

15

15

97

1,06

Bil

51

40

0

91

Bil

31

40

0

71

Tog

52

15

67

Aker Bil

Sætre – Aker brygge

Røyken – Oslo S

Kjøretid
Forsinkelse
utenom rush rush

0,9
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3 BEHOV OG MÅL
BEHOV
Utredningen er avgrenset til utvikling av transporttilbudet for arbeidsreiser for bosatte i
Spikkestadkorridoren til og fra reisemål i Vestkorridoren og i Oslo. De primære interessentene i denne
sammenhengen er bosatte i Spikkestadkorridoren som pendler til jobb eller studier i Vestkorridoren
eller i Oslo. Pendlerne har behov for et transporttilbud med tilfredsstillende kvalitet når det gjelder





Total reisetid, som avhenger av hastighet og fremkommelighet i transportnettet for alle
transportmidler og frekvens for tog, buss og båt
Forutsigbarhet med tanke på forsinkelser for alle transportmidler og regularitet for
kollektivtransport 3
Pris
Komfort - trengsel om bord på tog, buss og båt samt ventefasiliteter

Andre trafikantgrupper og reiseformål har i stor grad sammenfallende behov med pendlerne, men
dette er reiser til andre tider av døgnet og med andre reisemål.
Næringslivet i Vestkorridoren og i Oslo har behov for arbeidskraft, særlig kompetansebedrifter er
avhengig av et stort omland for å sikre seg nødvendig kompetanse og impliserer behov for gode
transportløsninger.
Naboer til de to store fylkesveiene (fv. 165 og fv.167) gjennom korridoren har behov for sikre reiser på
sykkel og til fots og for et nærmiljø med ren luft og lite støy. I dag påføres beboerne langs fv. 165 og
fv. 167 betydelige ulemper av biltrafikken som er spesielt stor gjennom Asker morgen og ettermiddag.
Det dreier seg om støy, luftforurensing, trafikksikkerhet og barrierevirkninger.
Ut fra klimamålet og mål om nullvekst i biltrafikken er det behov for tiltak og virkemidler som øker
kollektivandelen for arbeidsreiser fra Røyken, Hurum og Asker sør for E18. Færre bilreiser til og fra Oslo
i rush er også viktig ut fra behov for effektiv trafikkavvikling og miljøhensyn etter hvert som
befolkningen vokser.

3

Regularitet = at oppsatte avganger faktisk kjøres.
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MÅL
Med utgangspunkt i behovene beskrevet i 3.1 er det formulert mål for utvikling av konseptene. Det er
viktig å understreke at verken behovene eller målene dekker alle forhold som bør avveies ved utvikling
av transportsystemet i Spikkestadkorridoren. Konseptene omfatter bare de delene av
transportsystemet som er viktige for relativt lange arbeidsreiser ut av korridoren og vurderer derfor
ikke tiltak som vil være viktige for kortere, mer lokale reiser.
Konseptene skal bidra til å sikre
 Effektive arbeidsreiser, inkludert studiereiser, med mer forutsigbare reisetider enn i dag
 Økt kollektivandel for arbeidsreiser fra Spikkestadkorridoren i retning Oslo for å bidra til målet
om nullvekst i biltrafikken i Oslo-området
 Utvikle et mer konkurransedyktig kollektivsystem. Dette forutsetter forbedring av en rekke
forhold knyttet til kollektivtilbudet: reisetid, forutsigbarhet, komfort og kostnad.
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4 PREMISSER FOR UTVIKLING AV ET KONKURRANSEDYKTIG
KOLLEKTIVTILBUD
Dette kapitlet beskriver mulighetsrommet for utforming av tiltak for å ivareta målene om effektive og
forutsigbare arbeidsreiser med betydelig økt andel kollektivreiser. Vurderingene er blant annet basert
på gjennomgang av strategidokumenter fra Akershus fylkeskommune, Ruter, Jernbanedirektoratet
mfl. som skisserer viktige prinsipper for utvikling av kollektivsystemet og utreder virkninger av
konkrete forbedringstiltak.
Ved gjennomgang av foreliggende rapporter og utredninger ble det identifisert et stort antall
transporttiltak som kan forbedre transporttilbudet for arbeidsreiser til og fra Spikkestadkorridoren.
Denne lista ble brukt som utgangspunkt for diskusjon med oppdragsgivers prosjektgruppe.
Jernbanedirektoratet har vurdert jernbanetiltakene i eget notat.

KUNDENES KRAV TIL ET KONKURRANSEDYKTIG KOLLEKTIVTILBUD
For å øke kollektivandelen må tilbudet utvikles målrettet ut fra kunnskap om kundenes behov. Ruter
har undersøkt hvilke faktorer som er de viktigste for kundenes tilfredshet (Ruter AS, 2015). Resultatet
fra undersøkelsen er framstilt i Figur 6 nedenfor.

Figur 6: Ulike faktorers betydning for kundenes tilfredshet med kollektivtilbudet. Resultater fra Ruters
markedsinformasjonssystem (MIS)
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Frekvens (antall avganger), flatedekning (mulighet til å reise dit jeg skal) og punktlighet (pålitelighet)
peker seg ut som aller viktigst for trafikantenes tilfredshet. Pris vurderes av de reisende som mindre
viktig enn mulighet for direkte reiser uten bytter og enkel overgang mellom transportmidler. Erfaring
tyder på at lavere priser gir liten overgang fra bil til kollektiv (Ruter AS, 2016).
Når målet er å øke kollektivandelen for å bidra til nullvekst i biltrafikken, er forholdet mellom reisetid
med kollektivtransport og bil avgjørende. Det er grunn til å anta at reisemiddelvalget for arbeidsreiser
er særlig følsomt for reisetid fordi disse reisene for mange må utføres innenfor at stramt tidsbudsjett
morgen og ettermiddag. Skjult ventetid (beregnet som halvparten av tiden mellom to avganger) vil for
relativt korte reiser utgjøre en betydelig del av kollektivtrafikantenes reisetid. Økt frekvens vil ofte
være det samfunnsøkonomisk mest effektive tiltaket for å redusere den totale reisetiden med buss,
tog og båt (Urbanet Analyse, 2011).
En fersk rapport utarbeidet av Ubanet Analyse på oppdrag fra Statens vegvesen og K2 (det svenske
kompetansesenteret for kollektivtransport) viser til nederlandske beregninger som indikerer at
reisetid med kollektivtransport ikke bør være mer enn det dobbelte av reisetid med bil for at det skal
være reell konkurranse mellom transportmidlene (Urbanet Analyse, 2017). En temarapport om
kollektivanlegg fra konsekvensutredning for E6 Ranheim – Stjørdal viser til at erfaringer fra byområder
tyder på at når reisetidsforholdet kollektiv/ bil blir bedre enn ca. 1,7, velger mange å reise kollektivt.
Det er få tilsvarende studier for områder utenfor byer, men i bynære områder kan 1,7 også være et
relevant forholdstall (Statens vegvesen, 2014). Arbeidsreisene fra Spikkestadkorridoren er relativt
lange, og kollektivtransport er generelt mer konkurransedyktig med bil på lengre enn på korte reiser
der skjult ventetid og stopp ved holdeplasser utgjør en større andel av total reisetid.
Tilgang til parkering ved arbeidsplass er viktig for valg av transportmiddel for arbeidsreisen. Figur 7
nedenfor viser forventet kollektivandel med varierende forhold mellom reisetid med bil og kollektiv
med ulik tilgang til parkering på arbeidsstedet (Engebretsen & Christiansen, 2011). Figuren er basert
på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2009 koplet med geografiske registre for bolig
og arbeidssted. Med tilgang på gratis parkering er beregnet kollektivandel under 30 % hvis
kollektivreisen tar halvannen gang tiden av en bilreise. Uten gratis parkering anslås kollektivandelen
ved samme forhold mellom reisetid med kollektiv og bil til ca. 65 %.
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Figur 7: Sannsynlig kollektivandel for motoriserte reiser til arbeid i store tettsteder etter relativ reisetid og parkering på
arbeidsstedet. Kilde: (TØI, 2011)

RUTERS OVERORDNEDE STRATEGI FOR KOLLEKTIVTRANSPORT I ASKER OG BÆRUM
OG I DELER AV RØYKEN OG HURUM
Ruter har formulert overordnede prinsipper for utvikling av kollektivnettet (Ruter AS, 2011). De mest
relevante for forbedring av kollektivtilbudet i Spikkestadkorridoren er å





Unngå parallellkjøring med flere linjer og transportmidler på samme strekning.
Utvikle mest mulig rette linjer som gir kortere reisetid for flertallet av passasjerene og lavere
driftskostnader for selskapene
Etablere et system med stive rutetider over driftsdøgnet
Utnytte transportmidlenes egenskaper og forskjell i kostnader. For eksempel har båtruter
høye kostnader, men kan gi raske forbindelser der andre transportmidler gir store omveier.

Mating av passasjerer til tog med buss istedenfor å opprettholde lange bussruter med parallellkjøring
kan gi bedre utnyttelse av materiellet og gi grunnlag for økt frekvens i det lokale busstilbudet. Dessuten
er det ikke ønskelig med flere busser i sentrale deler av Oslo.
Mindre parallellkjøring betyr færre direktereiser med buss. Økt mating og bytte av transportmiddel
underveis forutsetter at det legges til rette for enkel overgang for å begrense ulempene for
trafikantene. For å redusere ventetiden bør matetilbudet til knutepunktene ha samme frekvens som
tilbudet på stamnettet. Videre er det viktig med optimal takting av avganger (jevn fordeling over tid)
der ulike linjer går på fellesstrekninger.
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Figur 8: Illustrasjon av knutepunktstrafikk. Kilde: (Ruter AS, 2015)

Ifølge Ruters prinsipper bør det som et minimum tilbys timesfrekvens til nærmeste by eller
knutepunkt. Ti minutters intervall eller bedre gir såkalt nettverkseffekt der trafikantene kan klare seg
uten rutetabellen, og omstigning er akseptabelt. Høyere frekvens enn 12 avganger i timen reduserer i
liten grad ventetiden og gir derfor lav nytte sammenlignet med kostnadene. Hvis kapasitet er en
problemstilling, så kan dette avhjelpes med kjøretøyer med større kapasitet.
De ovennevnte prinsippene for konkurransedyktig kollektivtransport er operasjonalisert av Ruter AS i
M2016 som er fulgt opp i Trafikkplan Vest (Ruter AS, 2016). Akershus fylkeskommune har utarbeidet
mobilitetsprogrammer for de tre korridorene som stråler ut fra Oslo. Mobilitetsprogram Vest støtter
opp under strategien i Ruters Trafikkplan vest.
Trafikkplan Vest har tidshorisont 2 – 10 år og anbefaler forenkling av linjenettet og kraftig økning av
busstilbudet lokalt. Planen gjelder Asker og Bærum, men noen busslinjer er forlenget til Slemmestad,
Midtbygda og Sætre. Spesielt Hurumlandet–Slemmestad–Asker får mangedobling av frekvens på
enkelte linjer. Dagens skinnegående tilbud ligger fast i Kollektivplan vest. I Figur 9 under viser anbefalt
rutetilbud med buss i Asker og Bærum og deler av Røyken og Hurum. I tillegg kommer forsterket
togtilbud i R2027 som delvis er en premiss for busstilbudet i Trafikkplan Vest.
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Figur 9: Anbefalt rutetilbud med buss i Asker og Bærum. Kilde: (Ruter AS, 2016)

Trafikkplan Vest anbefaler i løpet av ti år et busstilbud i rush med
 5 minutters frekvens Blakstad – Oslo, dvs. samme frekvens som for direkte buss fra
Slemmestad i dag. Alle områder syd for Blakstad skal primært mates til tog på Asker stasjon.
 10 minutters frekvens fra Midtbygda og Sætre via Slemmestad til Asker stasjon. I tillegg er det
foreslått en rushtidslinje fra Slemmestad via Blakstad til Asker og en pendel mellom
Slemmestad og Heggedal.
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KRITERIER FOR VURDERING AV KONSEPTER
Ut fra mål om nullvekst i biltrafikken (og økt kollektivandel) og kundenes krav til konkurransedyktig
kollektivtransport vurderes konseptene i kapittel 6 ut fra antatt endring i følgende kriterier
(indikatorer):
 Relativ reisetid bil – kollektiv
 Forutsigbarhet (primært omfang av forsinkelser)
 Markedsgrunnlag (flatedekning) for linjer med bedre tilbud
 Kostnader
For noen av kriteriene, primært endring i relativ reisetid og kostnader, er det mulig å gjøre kvantitative
anslag, mens virkninger for andre kriterier bare kan vurderes kvalitativt. For å ta hensyn til
usikkerheten er konseptene plassert på en tredelt skala for alle kriteriene, også de det gir mening å
anslå kvantitativt.
Ulike deler av kollektivtilbudet betjener litt
forskjellige
områder
i
korridoren.
Tilbudsforbedringene i konseptene vil derfor
ha noe ulik betydning ettersom hvilket
området
i
korridoren
den
største
forbedringen skjer. Av den grunn har vi
definert noen sentrale områder i korridoren
hvert transportmiddel i hovedsak betjener for
å kunne gjøre en bedre vurdering av
konseptene.

Tabell 8 – Områder ulike
Spikkestadkorridoren betjener.

Transportmiddel
Tog

Figur 10 – Illustrasjon av ulike områder i Spikkestadkorridoren og
hoved transportmiddel som betjener ulike områder

Matebuss til Asker
Direktebuss til Oslo

Båt til Oslo

transportmidler

i

Betjener i
hovedsak område
Langs
Spikkestadbanen
Blakstad - Asker
Sætre –
Slemmestad Blakstad
Slemmestad
sentrum og Vollen
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Endring i relativ reisetid bil kontra kollektivtransport
Tabell 7 (side 26) gir oversikt over dagens reisetider med bil og kollektivtransport mellom viktige
startpunkter og Oslo sentrum for arbeidsreiser fra Spikkestadkorridoren. I tillegg er det andre viktige
målepunkter for arbeidsreiser, for eksempel i Asker, Sandvika, Lysaker og Skøyen. I konseptene
forbedres reisetiden ved investeringer som reduserer kjøretid med tog og forsinkelser for buss og ved
bedre tilbud med økt frekvens som reduserer skjult ventetid.
I vurderingen er det lagt til grunn reisetid fra selve holdeplassen/stasjonen selv om de som reiser
starter og slutter reisen i sitt eget hjem, og har dermed har reisetid til kollektivtilbudet. Utfordringen
med å ta denne faktoren inn i arbeidet er at variasjonen i reisetid for den enkelte reisende vil variere
svært mye. Så for å skape sammenlignbare tall har vi tatt utgangspunkt kollektivpunktene ved
tidsberegningen. Dette gjelder for reisetid med bil.
Sammenligning av endringer i konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport målt som endring
i relativ reisetid tar ikke hensyn til at undersøkelser av trafikantenes verdsetting av tid viser at ventetid
og særlig forsinkelser har vesentlig høyere tidskostnader enn normal kjøretid.
Konseptene er rangert etter beregnet reduksjon i reisetid med kollektivtransport til Oslo sentrum, fra
området med størst reduksjon. Endring i reisetid til målepunkter vest for Lysaker vil i togkonseptene
være mindre. Reduksjon i reisetid fra Spikkestadkorridoren til Oslo sentrum er vurdert ut fra følgende
skala:

< 10 minutter

10 – 15 minutter

> 15 minutter

Endring i forutsigbarhet
I rush er det normalt betydelige forsinkelser på viktige busslinjer for arbeidsreiser fra
Spikkestadkorridoren til og fra Oslo. Dette gjelder både for direkte busser til Oslo på Slemmestadveien
og busser som mater til tog fra Asker stasjon. Forsinkelsene varierer fra dag til dag, og medfører lav
forutsigbarhet for trafikantene.
Buss og bil har størst usikkerhet knyttet til faktisk reisetid, men tog på strekninger med stor
trafikkbelastning kan også ha utfordringer med punktlighet. Enkelte av konseptene inneholder
kollektivfelt som bedrer framkommelighet for buss på strekninger der det i dag er forsinkelser
Vurdering av forutsigbarhet tar ikke hensyn til mulige virkninger av utbygging av E18 gjennom
Vestkorridoren.
Konseptene er rangert etter kvalitative vurderinger om hvorvidt endringene i forutsigbarhet og
systemets robusthet er liten, middel eller stor.
Liten

Middels

Stor
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Markedsgrunnlag (flatedekning) for linjer med bedre tilbud
Markedsgrunnlaget eller flatedekningen for en gitt tilbudsforbedring er viktig for trafikantnytten. En
stor forbedring i reisetid og forutsigbarhet for en relativt liten del av befolkningen i
Spikkestadkorridoren kan gi mindre samfunnsnytte enn en mindre endring for vesentlig flere
trafikanter.
Markedsgrunnlaget for de ulike konseptene er vurdert ved registrering av antall bosatte i gangavstand
rundt togstasjonene og holdeplassene langs busslinjer der det iverksettes tiltak (GIS-analyse). Det ble
benyttet en sirkel på 500 meter rundt hver holdeplass på den aktuelle ruten. Deretter ble det talt opp
hvor mange som har bosted innenfor hver buffersone. Merk at dette gjelder antall personer som bor i
området og ikke antall arbeidsreisende.
Under 10 000

10 000 - 15 000

Over 15 000

Konseptenes virkninger for relativ reisetid, forutsigbarhet og markedsgrunnlag for tilbudsforbedringer
vil i sum gi en indikasjon på hvordan forbedringer av kollektivtilbudet, eventuelt sammen med andre
virkemidler, kan endre transportmiddelfordelingen.

Kostnader
Det er vanlig å beregne samfunnsøkonomi ved konseptvurderinger, men det er ikke en del av denne
utredningen. For å skille konseptene er det likevel gjort en vurdering av kostnadene. For
togkonseptene er det også utført noen samfunnsøkonomiske betraktninger og enkle beregninger av
mulig vekst i antall togpassasjerer anslått ved hjelp av en enkel elastisitetsmodell basert på empiri fra
gjennomførte prosjekter.
Investeringskostnader
Vurdering av investeringskostnader i kapittel 6 er i stor grad basert på kostnadsanslag i andre
utredninger. For enkelte tiltak, for eksempel nye strekninger med kollektivfelt, er kostnadene anslått
med løpemeterpriser for gjennomførte prosjekter i sammenlignbare områder.
Investeringskostnader for kollektivtiltak: Oppmerking av 1 kilometer bussfelt uten vegutvidelse ble i
2011 anslått til 50 000 – 100 000 kroner. Skiltingen koster 25 000 – 50 000 avhengig av krysstetthet.
Utvidelse med et felt koster 1/3 av kostnader for ny veg, dvs. 3 – 5 mill. kroner pr kilometer.
Kostnader for offentlig kjøp
De fleste linjer for kollektivtransport er avhengig av offentlig delfinansiering. Dette gjelder for alle
kollektivmidler. Ved effektivisering av ruteproduksjonen kan det likevel være mulig å forbedre
kollektivtilbudet i et område uten økt offentlig kjøp. Ved redusert parallellkjøring med buss og tog kan
for eksempel det lokale busstilbudet forbedres innenfor en gitt ramme for offentlig kjøp av
kollektivtransport (Ruter AS, 2016). Det er videre beregnet at 20 prosent økt hastighet i rush kan
redusere kollektivselskapenes kostnader med fem prosent (Urbanet Analyse, 2011).
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I alle konseptene er det lagt til grunn at økt mating med buss ikke krever økt offentlig kjøp, mens et
bedre togtilbud på Spikkestadbanen må delfinansieres med statsmidler.

Investeringskostnader > 5 mrd

Investeringskostnader > 2-5 mrd

Investeringskostnader < 2 mrd

Kostnader foroffentlig kjøp: Stor Kostnader for offentlig kjøp: Middels Kostnader for offentlig kjøp: Liten
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5 LØSNINGSMULIGHETER - OVERSIKT OVER MULIGE TILTAK FOR
KONSEPTUTVIKLING
Ved gjennomgang av foreliggende rapporter og utredninger ble det innledningsvis i oppdraget
identifisert et stort antall tiltak som kan forbedre transporttilbudet for arbeidsreiser til og fra
Spikkestadkorridoren og utarbeidet en bruttoliste. Denne bruttolista ble brukt som utgangspunkt for
diskusjon med oppdragsgivers prosjektgruppe i møte 8. februar 2017 4 hvor tiltakene i konseptene ble
bestemt.

MULIGHETER FOR BEDRE TOGTILBUD
I Rutemodell R2027 er det lagt opp til økt frekvens med fire tog per time i grunnrute til Tønsberg
(Jernbaneverket, 2015). I tillegg foreslås innsatstog Drammen – Eidsvoll for å øke setekapasiteten
gjennom Vestkorridoren. Et bedre togtilbud på strekningen Drammen – Oslo S kan gi mulighet for
raskere reiser, på grunn av redusert ventetid, både for bosatte sør i Spikkestadkorridoren og for
pendlere nord i korridoren som kan gå, sykle eller mates med buss til Asker stasjon. R2027 foreslår i
tillegg doble togsett i rush som vil gi bedre kapasitet på togene til og fra Asker stasjon.
Tabell 9 gir oversikt over tiltak, i tillegg til innholdet i R2027, som kan forbedre togtilbudet for
arbeidsreiser fra Spikkestadkorridoren. Togtilbudet for pendlerne (og andre reisende) kan bli mer
attraktivt ved tiltak som reduserer reisetida med Spikkestadbanen uten overgang og ved tiltak som gir
mulighet for overgang til et bedre tilbud på andre tog via Asker stasjon.
Jernbanedirektoratet har vurdert virkninger av og realisme i gjennomføring av disse tiltakene i eget
notat (Jernbanedirektoratet, 2017).
Tabell 9: Mulige tiltak for bedre togtilbud

Tiltak for å forbedre togtilbudet i Spikkestadkorridoren
Mindre tiltak for redusert reisetid Spikkestad - Asker (sanering av sju planoverganger og
fornyelsestiltak).
Flere tiltak for redusert reisetid Spikkestad – Asker
Økt frekvens Spikkestadbanen
Kople Spikkestadbanen til Askerbanen på strekningen Asker - Lysaker
Nytt stoppmønster Drammenbanen. Spikkestadbanen kjører direkte Asker – Sandvika ved at L2
Ski – Stabekk forlenges til Spikkestad.
Utgangspunktet for Jernbanedirektoratets vurdering av tiltakene er normative krav til togtilbudet fra
underlagsrapport «Langsiktig jernbanestrategi februar 2016» til etatenes forslag til Nasjonal
Transportplan for perioden 2018-2029. Kravene er basert på målbildet fra perspektivmeldingen
«Jernbanen mot 2050». Som vist i Figur 11 nedenfor ligger Spikkestad innenfor en radius på 50

4

Deltakerne på idemyldringen kom fra: Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Røyken
kommune, Hurum kommune, Asker kommune, Ruter, Brakar, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet
og Analyse & Strategi.
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kilometer rundt Oslo der Jernbanedirektoratet på lang sikt ser for seg et tilbud med 13 minutter
kortere kjøretid enn i dag og fire avganger per time forutsatt at det er markedsgrunnlag for dette.
Figur 11: Langsiktig målbilde for regiontogtilbudet på Østlandet. Kilde: Jernbanedirektoratet

I Jernbanestrategien er tilbudsforbedringer på Østlandet delt opp i fem hovedtrinn som vist i Tabell
10. Tilbudsforbedringene i de ulike markedene bør prioriteres opp mot hverandre på grunnlag av
markedsstørrelse og samfunnsøkonomi etter hvert som kunnskapsgrunnlaget forbedres og
planarbeidet øker i detaljnivå. Dette kan medføre at tilbudsforbedringer over tid bør skyves fra et trinn
til et annet. Jernbanedirektoratet mener per i dag at fire tog i timen og redusert reisetid på
Spikkestadbanen hører hjemme i Trinn 5 som ligger langt fram i tid. I NTP 2018 – 2029 er det skissert
at ny regiontogtunnel gjennom Oslo kan stå ferdig etter NTP-perioden.
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Tabell 10: Fem trinn for utvikling av togtilbudet på Østlandet. Kilde Jernbanedirektoratet

Nedenfor gjengis Jernbanedirektoratets vurdering av tiltakene i Tabell 10 med utgangspunkt i
målbildet i Figur 8. Et tilbud med fire tog i timen forutsetter ny jernbanetunnel gjennom Oslo og planfri
avgrening fra Askerbanen i retning Spikkestad ved Asker stasjon. På mellomlang sikt legger
Jernbanedirektoratet til grunn det anbefalte togtilbudet i Rutemodell 2027 som
dimensjoneringsgrunnlag i utrednings- og planprosjekter.
Den anbefalte innføringen av ny rutemodell på Østlandet, med et nytt hovedgrep for togtrafikken i og
gjennom Oslo, vil gi et forbedret togtilbud. Det anbefales også å øke rushkapasiteten gjennom bruk av
doble togsett i totimers rush på hele Østlandet. Allerede i dag benyttes det normalt doble togsett i
rush på Spikkestadbanen. Problemet er heller at reisende med Spikkestadbanen i dag må bytte til og
fra enkle togsett. Rutemodell 2027 vil samlet gi noe økt kapasitet på tog som betjener Asker stasjon,
og vil gi reisende på Spikkestadbanen bedre mulighet til å reise med knutepunktstoppende tog inn og
ut fra Oslo.
Rutemodellen er basert på et gitt teknisk-økonomisk mulighetsrom som ikke inkluderer en ny
Oslotunnel. Den økende etterspørselen etter transport på jernbanen gjør at den anbefalte
rutemodellen kun er en løsning på mellomlang sikt. Rutemodellen i R2027 med tilhørende
investeringstiltak er et trinn på veien mot det langsiktige målet i KVU for Oslo-navet med ny Oslotunnel
og realisering av alle fem trinn i tilbudsforbedringene for persontrafikken.
Jernbanedirektoratet anbefaler å forkaste
 Gjenåpning av Hallenskog holdeplass eller etablering av ny stasjon mellom Heggedal og
Røyken. En ny holdeplass vil øke reisetiden, gjøre banestrekningen mindre robust og kreve
nyinvesteringer.
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Kryssing i plan på Asker stasjon. Løsningen forutsetter mindre trafikk over Asker stasjon enn i
dag, og vil gjøre Vestkorridoren mindre robust.



Vending av tog vestfra i Vestkorridoren. Tiltaket vil enten medføre dårligere togtilbud enn i
dag, eller at det bygges kostbare vendeanlegg. Neppe reisetidsgevinst for Spikkestadbanen,
og nytten av nye vendeanlegg faller bort ved bygging av ny Oslo-tunnel.



Forlengelse av L2 til Spikkestad og kjøre uten stopp på Drammenbanen fra Sandvika til Asker.
Tiltaket gir liten gevinst på grunn av takting av lokaltogene gjennom Oslo-navet. Endret
takting krever ny rutemodell, og det er usikkert om det er mulig. Uansett vil raskere
framføring øke kapasitetsbelastningen på Drammenbanen, som kan gi dårligere robusthet og
punktlighet.

Videre mener Jernbanedirektoratet at følgende tiltak ikke vil ha direkte effekt for reisende på
Spikkestadbanen


Vending av flere lokaltog på Asker stasjon. Dette åpner ikke for flere tog på Spikkestadbanen
eller på Askerbanen.



Økt kapasitet for hensetting av tog langs Spikkestadbanen. Tiltaket gir i seg selv verken et
bedre togtilbud på Spikkestadbanen eller muliggjør kjøring på Askerbanen.

Jernbanedirektoratet mener det ved utforming av nye konsepter for Spikkestadkorridoren kan være
hensiktsmessig å se nærmere på
1. Sanering av planoverganger. Dette vil i liten grad gi reisetidsgevinst, men kan bedre
robustheten og sikkerheten på Spikkestadbanen.
2. Planskilt avgrening mot Spikkestadbanen. Tiltaket vurderes som den eneste gode måten å
knytte Spikkestadbanen til Askerbanen. Tiltaket krever ny Oslotunnel som er prioritert i NTP
2018 – 2029.
3. Doble togsett på alle tog i rushtid. Doble togsett på de knutepunktstoppende regiontogene
vil lette overgang på Asker stasjon for reisende på Spikkestadbanen.
4. Økt frekvens på Spikkestadbanen. Femten minutters intervall vil kreve dobbeltspor på hele
eller store deler av Spikkestadbanen.
Punkt 3 med doble togsett på Askerbanen er inngår i togtilbudet i R2027. Tiltaket kan realiseres
tidligere dersom det er tilstrekkelig materiell tilgjengelig, og stasjoner/holdeplasser på
Kongsvingerbanen ikke lenger begrenser toglengden.
Til punkt 4 kommenterer Jernbanedirektoratet at det neppe er markedsgrunnlag for så høy frekvens
på Spikkestadbanen med forventet befolkningsvekst fram mot analyseåret 2035. Hvordan
Spikkestadbanen knyttes til Asker stasjon er sentralt for dette tiltaket, og kopling til Askerbanen er en
løsning som er lagt til grunn i den langsiktige jernbanestrategien. En slik tilknytning forutsetter ny
Oslotunnel. Økt frekvens reduserer vente- og byttetiden til de reisende, slik at deres totale reisetid
reduseres. På grunn av trafikkavvikling på Drammensbanen fant prosjektgruppa det mest
hensiktsmessig å anbefale nærmere undersøkelser av 20 minutters frekvens ettersom dette ikke
trenger å medføre endringer i trafikkplanen.
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MULIGHETER FOR BEDRE BUSSTILBUD
Tabell 11 nedenfor gir oversikt over aktuelle tiltak som kan bedre busstilbudet i Spikkestadkorridoren.
Tabell 11: Muligheter for bedre busstilbud arbeidsreiser

Tiltak for å bedre busstilbudet i Spikkestadkorridoren
Fv. 165 Slemmestadveien – dagens bussfelt forlenges sørover fra Hvalstrand til
Langenga – omtrent 2000 meter
Fv. 167 Røykenveien – nytt bussfelt fra Lensmannslia til Asker sentrum – mellom 1100
og 1400 meter
Økt mating til Røyken stasjon – økt frekvens (taktet med toget) gir økning i stasjonens
markedsgrunnlag
Økt mating til Spikkestad stasjon - økt frekvens (taktet med toget) gir økning i
stasjonens markedsgrunnlag
Økt kapasitet Rute 250
Rute 250 som superbuss, dvs. økt kapasitet og bedre framkommelighet
I Samferdselsplan for Akershus er det ikke satt av budsjettmidler til kollektivfelt verken på Røykenveien
eller Slemmestadveien.
I møtet med prosjektgruppa 7. februar var det enighet om at
 Framtidig utbyggingsområde på Hallenskog vil ha sykkelavstand (1,5 kilometer) til Heggedal
stasjon. Ifølge Brakar er det derfor neppe markedsgrunnlag for bussmating Hallenskog –
Heggedal. På den annen side er det langt å gå utenom sykkelsesongen. Det kan tenkes en
pendelrute Slemmestad – Heggedal –Hallenskog dersom det er veier som er egnet for bussen.
Det er blant annet behov for opprusting av Rustadveien.
 Utvidelsen av Asker kommune trolig vil prioritere utbygging av Heggedal (som er lokal by i
areal- og transportplan for Oslo og Akershus) før Hallenskog. Kollektivbetjening av eventuell
utbygging på Hallenskog vurderes således ikke som viktig for utvikling og vurdering av
konsepter fram mot 2035. Dette innebærer også vurdering av ny vei til Hallenskog.
 Økt mating til Spikkestad stasjon er lite aktuelt fordi reisetida med tog er for lang. Mange kjører
i dag bil til Lier stasjon som har raskere togforbindelse retning Oslo.
 Mating til Røyken stasjon er aktuelt, spesielt fra Hurum.
 Kan være aktuelt med mating til Asker stasjon (også i rush), men dette krever bedre
framkommelighet for buss på deler av Røykenveien.
Videre ble det i møtet med prosjektgruppa foreslått en ny bussrute Heggedal – Asker (i utakt med toget
for å øke frekvensen), men dette forutsetter også bedre framkommelighet på Røykenveien. Pr i dag
betjenes denne strekningen kun av tog som har relativt lav frekvens sammenlignet med busstilbudet i
markedsområdet.
God og forutsigbar framkommelighet for buss, både direkte busser mellom Spikkestadkorridoren og
Oslo og for matebusser til toget, er en forutsetning for et konkurransedyktig kollektivtilbud. Ifølge
framkommelighetsstrategi for buss i Akershus må ressursene konsentreres i områder som oppfyller
følgende kriterier (Akershus fylkeskommune, 2014)
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Høy viktighet i kollektivsystemet. Viktig for at kollektivnettet skal fungere i dag og ved fremtidig
utvikling, for eksempel strekning inn mot viktig byttepunkt.
Stort marked. Mange reisende i dagens situasjon og potensial for flere reisende ved fremtidig
vekst.
Forsinkelser i dagens situasjon og sårbarhet ved fremtidig vekst.

I rush sliter bussene med forsinkelser i veinettet i og rundt regionbyene. I framkommelighetsstrategien
for Akershus er Asker sentrum ett av flere områder som er aktuelle for sentrumspakker, men aktuelle
tiltak er ikke konkretisert. Det ble spilt inn mulighet for rushtidsbommer på enkeltstrekninger i Asker.
Det er i eksisterende samferdselsplaner ikke prioritert fremkommelighetstiltak for buss på
fylkesveinettet i Spikkestadkorridoren. Bussfelt og veiprising vil trekke i samme retning. Bussfelt vil
medføre at bussen kommer fortere frem og dermed blir mer attraktiv. Veiprising vil medføre at færre
velger bil på grunn av økte kostnader og de som allikevel velger bil vil bidra til finansiering av et bedre
kollektivtilbud. Rushtidsbommer vil stenge av trafikken for andre biler enn kollektivtrafikk i kortere
perioder, men vil belaste andre veier i området betydelig i disse periodene.
Det har ikke vært innenfor denne utredningens rammer foreslå nøyaktig lokalisering av verken
bomplasseringer, rushtidsbommer eller lengde på kollektivfelter. Det anbefales at det gjennomføres
tiltak på strekningene markert på kartet nedenfor, og at nøyaktig hvilket tiltak som vil ha best effekt
utredes nærmere før det fattes noen beslutning.

Kart 8: Oversiktskart over problemområder for bussen med foreslåtte områder for kollektivfelt og/eller bussbommer
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Problemer med dårlig framkommelighet for busser til og fra Asker sentrum kan reduseres ved at
matebusser kjører langs Lensmannslia til Asker stasjon istedenfor å kjøre Røykenveien over E18.

Kart 9: Oversiktskart over Asker sentrum med markering av Lensmannslia

I konsekvensutredning for kommunedelplan E18 gjennom Asker (Statens vegvesen, 2016) er økte
kostnader til offentlig kjøp av kollektivtransport beregnet å være omtrent i samme størrelsesorden
som drift og vedlikehold av det nye veisystemet, ca. 85 mill. kr per år.

MULIGHETER FOR BEDRE FRAMKOMMELIGHET MED BIL
Tabell 12 nedenfor gir oversikt over tiltak som kan gi bedre framkommelighet med bil for arbeidsreiser
fra Spikkestadkorridoren retning Oslo.
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Tabell 12: Tiltak for bedre framkommelighet med bil

Tiltak for å bedre fremkommelighet med bil
Fv. 165: Kopling til E18 vest for Holmen (Ravnsborg) via ny Syverstaddiagonal
Fv. 167: Tunnel Lensmannslia - E18 (en av to vedtatte veitraseer for ny Røykenvei)
Fv. 167: Ny Røykenvei rv. 23 - E18, med tverrforbindelse fra Slemmestadveien.
Kostnadsanslag 3 – 6 milliarder kr (Asplan viak, 2011)

I NTP 2018 – 2029 er det foreslått oppstart av E18 Slependen – Drengsrud i siste del av planperioden
forutsatt at det er enighet om finansiering med bompenger. Vedtatt kommunedelplan for prosjektet
omfatter nordre del av Røykenveien og Slemmestadveien med investeringer som både tilgodeser buss
og personbil. Kommunedelplanen skisserer også ny bussterminal i Asker sentrum. Kommunedelplan
for E18 med bussvei og hovedsykkelvei inkluderer ny kollektivterminal. Tidspunkt for gjennomføring
er fastlagt i bestemmelsene.
I møte i prosjektgruppen 7. februar var det enighet om at ny Røykenvei fra rv. 23 i Røyken – Asker
sentrum ikke vurderes i konsept Bil. Statens vegvesen mener dette er en lite aktuell løsning og har bedt
Asker kommune ta denne traséen ut av sin kommuneplan.
I etterfølgende møte i prosjektgruppen 26. april ble det besluttet at det ikke skulle utredes et
bilkonsept som kan sammenlignes med konseptene for tog, buss og båt. Bakgrunnen for beslutningen
er at det framstår som lite relevant å vurdere tiltak med virkninger som er i strid med målet om å
begrense biltrafikken og/eller har urealistisk høye kostnader.

RESTRIKSJONER FOR BILTRAFIKK
Asplan Viak har i en konseptstudie for veisystemet i Spikkestadkorridoren analysert trafikale virkninger
av bomsnitt på Røykenveien og Slemmestadveien nord for kryssene med Blakstadmarka med takst 20
kr i begge retninger (Asplan viak, 2011). Modellresultatene indikerer at biltrafikken sammenlignet med
Referanse i 2024 reduseres med ca. 25 % til et noe lavere nivå enn dagens trafikk. Samtidig ser
innføring av bompenger for å regulere trafikken (dvs. veiprising) ut til å gi noe vekst i reiser med tog
og buss i korridoren, 5 – 7 %.
Etablering av rushtidsbommer for å redusere gjennomkjøring på viktige traséer for buss er kort omtalt
i kapittel 5.2 foran.

ET BEDRE TILBUD MED BÅT
Man kan øke båtens attraktivitet og markedsgrunnlag blant annet ved å øke frekvensen for tilbudet og
tilrettelegge for et større markedsgrunnlag for båten ved økt mating.
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Tabell 13: Tiltak for et bedre båttilbud
Tiltak for å bedre båttilbudet fra Slemmestad og Vollen
Dobbel frekvens Slemmestad - Vollen - Aker brygge i rush
Øke bussmating til båttilbudet, f.eks fra Sætre
Øke mulighetene for innfartsparkering
Bedre tilrettelegging for sykling til båten ved høystandard sykkelhotell
I dag trafikkeres Slemmestad – Vollen – Aker brygge med tre avganger om morgenen og tre i
ettermiddagsrush med litt over en time mellom hver avgang. Belegget på de tre avgangene varierer
betydelig. Dobling av frekvensen krever at det settes inn en ekstra båt. For å øke markedsgrunnlaget
for båten kan man iverksette tiltak som økt bussmating i tråd med frekvensøkningen, tilrettelegge for
overgang fra linje 250 til båttilbudet ved Slemmestad, og forbedre mulighet for innfartsparkering med
både bil og sykkel.
Parallelt med denne utredningen om transportmuligheter i Spikkestadkorridoren har det foregått et
arbeid med utredning av nullutslipps hurtigbåt på ruten Slemmestad – Vollen – Aker brygge.
Utredningen tar hovedsakelig for seg endringer i utslipp ved endring av drivstoff til batteri- eller
hydrogendrift på ruten. Endringen i drivstoffteknologi medfører lavere utslipp, men også høyere
kostnader for fartøy og nødvendige anlegg til lading eller produksjon/bunkring av hydrogen. I
nullutslippsutredningen er det lagt til grunn samme driftsopplegget for ruten som i dag. Ettersom det
er knyttet stor usikkerhet til hvilken teknologi som eventuelt skal benyttes på ruten, kostnader,
tidspunkt for implementering samt at det ikke er belyst betydning for driftsopplegget, forutsigbarhet
og punktlighet inkluderes ikke overgangen til nullutslipps hurtigbåt i båtkonseptet.
Fra undersøkelse blant reisende med båten vet man at 2/3 av de reisende har arbeidsplass i
gangavstand fra Aker brygge (fra Solli plass til Oslo S). Pendlingsandelen fra Sætre til Oslo sentrum er
betydelig lavere enn fra Slemmestad og Vollen og betyr at markedsgrunnlaget for å forlenge båtruten
til Sætre er tynt. Et båttilbud fra Sætre til Aker brygge vil redusere reisetiden med omtrent 15 minutter
sammenliknet med buss, men vil fremdeles være lang. Spesielt for reisende med behov for overgang
til buss/t-bane/trikk for å komme til jobb. Seilingstiden fra Sætre til Aker brygge er lengre enn fra
Slemmestad/Vollen, og med kun en båt vil åpningstiden begrenses til to avganger per retning. Det kan
da medføre at ene avgangen er litt for tidlig og at den andre blir for sen (TØI, 2015). Grunnet et
begrenset markedsgrunnlag fra Sætre, og samtidig et dårligere tilbud fra Slemmestad/Vollen grunnet
reduksjon i antall avganger, medfører at vi ikke ønsker å belyse denne muligheten videre i denne
utredningen.

INNFARTSPARKERING
Det kan legges til rette for økt kollektivandel ved å bedre muligheten for innfartsparkering ved
jernbanestasjoner og terminaler for buss og båt, se Tabell 14. Innfartsparkering («park and ride») skal
(Akershus fylkeskommune, 2014)


Kompensere for dårlig flatedekning i kollektivtilbudet og bidra til at de som bor utenfor sykkeleller gangavstand fra stasjoner eller et tjenlig busstilbud, skal kunne reise kollektivt.
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Gjøre transportsystemet tilgjengelig for flest mulig, og gjøre det mulig å kombinere en
kollektivreise med andre ærend som for eksempel levering av barn i barnehage.

Tabell 14: Utbygging av kapasitet for innfartsparkering

Kapasitet for innfartsparkering
Stasjoner - sykkel og bil
Bussterminaler - sykkel og bil
Båt - sykkel og bil
Parkering konkurrerer om arealer med behov knyttet til kontorer, handel, service og boliger nær viktige
knutepunkter. I Spikkestadkorridoren gjelder dette særlig for Heggedal og kommunesentrene i Røyken
og Hurum. Konflikten mellom parkering og andre arealformål kan reduseres ved bygging av
parkeringskjellere, men dette betyr økte kostnader per parkeringsplass. Innfartsparkering bør primært
rettes mot bosatte i områder der det ikke er marked for å tilby busstransport. I praksis viser det seg at
innfartsplasser i stor grad fylles opp av reisende i gang- eller sykkelavstand rundt
kollektivknutepunktene, og det er vanskelig å «reservere» plassene for bosatte som verken kan gå,
sykle eller ta buss til et kollektivtilbud med høy kvalitet. Ifølge strategi for innfartsparkering i Akershus
og Oslo bør det i tettbygde områder innføres en moderat brukerbetaling som dekker løpende
driftskostnader og oppsyn med parkeringsanleggene, men ikke som et kapasitetsregulerende
virkemiddel.
Bruk av innfartsparkering utgjør bare 2 % av de samlede kollektivreiser i Akershus og Oslo. Ser en på
reiser fra Akershus til arbeid i Oslo, er imidlertid andelen 7 %. Størst er andelen på togets
ytterstrekninger, på Romerike og i Follo, hvor andelen gjerne ligger på 15 – 30 % av togreiser til og fra
arbeid (Akershus fylkeskommune, 2014).
I Vestkorridoren finnes det i dag omtrent 1 600 registrerte innfartsparkeringsplasser, med et
gjennomsnittlig belegg på 80 %. Av kollektive arbeidsreiser som går over grensen mellom Akershus og
Oslo, er andelen som benytter en innfartsparkeringsplass 4 %. Av de som reiser med tog, er andelen 6
% og 13 % for T-bane (Akershus fylkeskommune, 2014).
Kartlegging i regi av Akershus fylkeskommune viser at det i Spikkestadkorridoren i dag er begrenset
ledig kapasitet for innfartsparkering ved stasjonene i Spikkestadkorridoren (Akershus fylkeskommune,
2014). Kapasiteten er i praksis fullt utnyttet ved Asker stasjon. Et vesentlig bedre tilbud med tog, buss
eller båt kan øke etterspørselen etter parkering. Både Asker kommunes og fylkeskommunens strategi
for innfartsparkering fastslår at nye IP-plasser ikke skal etableres i Asker sentrum. Der skal
fremkommelighet/tilrettelegging for buss og sykkel prioriteres. Det vurderes som mest aktuelt å bygge
ut mer kapasitet for innfartsparkering ved Røyken stasjon, bussterminalen ved Slemmestad og
Blakstad og for båten ved Slemmestad.

6 KONSEPTBESKRIVELSER
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Kostnads- og tiltakseiere
Stat (jernbane) og fylkeskommune (fylkesveier) har ansvar for planlegging, finansiering og bygging av
aktuelle investeringstiltak og eventuelt offentlig kjøp for å muliggjøre et forbedret kollektivtilbud med
tog (stat) eller buss og båt (fylkeskommune). Når det gjelder restriksjoner på biltrafikk, er det
kommunene som vedtar parkeringspolitikken. Veiprising må godkjennes av Stortinget og forutsetter
lokale vedtak i kommune og fylkeskommune.

REFERANSE 2035
I en konseptvalgutredning skal virkninger av konseptene sammenlignes med et referansekonsept der
transporttilbudet er som i dag. Referanse skal ikke inneholde nye utbygginger som ikke er igangsatt og
andre tiltak ut over drift og vedlikehold av dagens infrastruktur. Ved vurdering av virkninger for en
situasjon langt fram i tid, i dette tilfellet 2035, er det stor sannsynlighet for at transportsystemet er
utvidet med andre tiltak enn de tiltakene som inngår i de aktuelle konseptene. I forslag til NTP 2018 –
2029 ligger det inne flere prosjekter i korridoren Asker – Oslo med potensielt stor betydning for
arbeidsreiser fra Spikkestadkorridoren: bygging av ny E18 gjennom Bærum og Asker, ny T-bane via
Lysaker og Skøyen til Fornebu og bedre IC-tilbud med dobbeltspor på Vestfoldbanen til Tønsberg.
I samråd med prosjektgruppa for transportutredningen inneholder Referanse 2035











Dagens togtilbud på Spikkestadbanen og i Vestkorridoren. Foreslåtte endringer i ny rutemodell
(R2027) betyr uansett mest for kapasiteten med tog Asker – Lysaker og endrer i liten grad
reisetid med tog. Nye tiltak i R2027 er ikke tatt med i Referanse 2035.
Bygging av samtidig innkjør på Heggedal stasjon er planlagt gjennomført i løpet av 2017, og er
tatt med i Referanse 2035. Tiltaket vil kunne redusere kjøretiden mellom Spikkestad og
Heggedal med to minutter, men innsparingen vil utnyttes for å gi bedre tid for vending av tog
på Spikkestad stasjon. Dette vil bedre robustheten og punktligheten på Spikkestadbanen.
Dagens frekvens på alle aktuelle busslinjer. Økt frekvens på direktelinja Slemmestad – Oslo vil
bety lite for reisetida, men tilbudet vil ikke ha tilstrekkelig kapasitet i 2035.
Nytt bussfelt Lysaker – Sandvika. Denne strekningen vurderes i dag som den største
enkeltutfordringen når det gjelder framkommelighet for buss i Vestkorridoren (Akershus
fylkeskommune, 2016).
Ingen nye prosjekter på E18, Røykenveien eller Spikkestadveien
Rv. 23 med ny parsell Dagslett – Linnes. Dette vil trolig ha liten effekt for de arbeidsreisende
bosatt i Spikkestadkorridoren.
Økte takster i revidert avtale om Oslopakke 3 fra 2016

KONSEPT: TOG – HØY
Dette konseptet omfatter alle jernbanetiltakene som Jernbanedirektoratet har vurdert som aktuelle
for utforming av konsepter i transportutredningen. I tillegg er det lagt inn andre tiltak som kan bidra
til å få flest mulig til å utnytte et bedre togtilbud på Spikkestadbanen og i Vestkorridoren for øvrig.

48

Figur 12: Illustrasjon av tilbudsforbedringer i konsept "tog - høy"
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Tabell 15 – Tiltak og effekter i konseptet tog-høy5
Tiltak
Jernbane - investering
Kople Spikkestadbanen til
Askerbanen (planskilt kryssing)

Forutsetter

Trafikantnytte

Kostnad. mill. kr

Ny tunnel for
regiontog
gjennom Oslo

I snitt 10 minutter
redusert kjøretid

1 900 (2015-kr)

Tilrettelegger for høyere
frekvens

2000 – 3000
(Stor usikkerhet
i estimatet)

5 minutter mindre skjult
ventetid
Økt transportkapasitet
Asker - Oslo

Uavklart

Bedre framkommelighet

< 500 (100 mill.
kr per km)

Dobbeltspor Spikkestadbanen

Bedre togtilbud
Økt frekvens Spikkestadbanen
(3 tog i timen)
Doble togsett regiontog i
Vestkorridoren
Vei – investering
Bussfelt Blakstad – Asker
stasjon
Bedre busstilbud
(Økt) mating til Asker stasjon –
10 minutter
Flere avganger fra Sætre –
Røyken stasjon
Restriksjoner biltrafikk
Strengere P-normer i Asker,
Sandvika og Lysaker
Veiprising på fv. 165/167

Økt offentlig
kjøp
Inngår i R2027.
Økt offentlig
kjøp.

Økt offentlig
kjøp
Økt offentlig
kjøp
Lokale vedtak
(PBL)
Lokale vedtak

Uavklart

Lav
Øker stasjonens
flatedekning
Økt effekt bedre
togtilbud
Økt effekt bedre
togtilbud

3,2

+ finansieringsbidrag

Konseptet representerer «full pakke» når det gjelder utvikling av togtilbudet. En 20 minutters frekvens
på Spikkestadbanen og planskilt kryssing i Asker gir en tilbudsforbedring for de reisende.
Frekvensøkningen er tilpasset til å fungere sammen med et tilbud med 10 minutters frekvens på
Drammenbanen. Dobbeltspor på Spikkestadbanen hører for eksempel hjemme på trinn 5 i
Jernbanestrategien. Ved eventuell gjennomføring av dette konseptet må det legges en plan for trinnvis
utvikling av togtilbudet med utvalgte tiltak for å forsterke virkningene av jernbanesatsingen.

5

Se vedlegg 8.3 for forutsetninger og kilder til kostnadsestimatene i konseptene
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REISETIDSFORBEDRING
Konseptet gir en stor reisetidsforbedring for reisende bosatt langs Spikkestadbanen på 15 minutter. I
tillegg får reisende med matebussen mellom Blakstad og Asker stasjon redusert forsinkelse som gir
dem noe spart reisetid. Reisende med buss (linje 250) langs Slemmestadveien får ingen
reisetidsforbedring som følge av investeringene i konseptet.
Tabell 16 - Reisetidsforbedring for ulike områder sammenliknet med referanse i konsept "Tog - høy"

Område
Langs
Spikkestadbanen
Blakstad - Asker
Sætre Slemmestad - Oslo
Rundt Slemmestad
og Vollen brygge

Transport
-middel
Tog

Kjøretid

Forsinkelse

Ventetid

-10

Bytte

-5

Matebuss
og tog
Buss

-5

Sum
endring
-15
-5
0

Båt

0

For reisende med Spikkestadbanen inn til Oslo medfører tilbudsforbedringen i konseptet en kraftig
forbedring i relativ reisetid sammenliknet med bil fra referansesituasjonen. Relativ reisetid for reisende
med buss Sætre/Slemmestad, eller båt fra Slemmestad/Vollen endres ikke.
Tabell 17 – Endring i relativ reisetid for ulike strekninger i konseptet sammenliknet med bil

Strekning

Røyken – Oslo

Transportmiddel

Reisetid
bil (rush)

Tog

71

Reisetid
kollektiv
(rush)
52

Relativ
reisetid
0,7

Relativ
reisetid i
referanse
0,9

Endringen i reisetid og relativ reisende med Spikkestadbanen er så stor av kriteriet vurderes til grønn
score.

FORUTSIGBARHET OG ROBUSTHET
Toget regnes som et transportmiddel med god forutsigbarhet og robusthet. Investering i dobbeltspor
på Spikkestadbanen vil ytterligere øke togets forutsigbarhet og tilbudets robusthet. Samtidig medfører
bygging av kollektivfelt mellom Blakstad og Asker bedre forutsigbarhet for matebussen på strekningen.
En mer forutsigbar matebuss øker attraktiviteten og vil kunne bidra til å øke togets markedsgrunnlag.
En forutsigbar matebuss med tog fra Asker vil kunne være et attraktivt alternativ for arbeidsreisende
til Oslo fra Blakstad og områdene rundt.
Togets forutsigbarhet og robusthet i konseptet vurderes for god, og konseptet får en grønn score.
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MARKEDSGRUNNLAG FOR LINJER MED BEDRE TILBUD
Togstasjonene vil ikke endres, og antall personer som bor i gangavstand til disse er noe begrenset, men
ettersom konseptet også inkluderer en bedring i mating til togstasjonene så blir antall personer som
vil oppleve en forbedring relativt god, selv om den ikke er best av konseptene.
Strekning
Blakstad - Asker
Sætre - Røyken
Spikkestad - Asker
Totalt

Transportmiddel
Buss
Buss
Tog

Antall personer
5 900
4 400
5 100
15 400

Forbedringen for dette konseptet får en grønn score.

KOSTNADER
Tilbudsforbedringene i konseptet medfører en totalkostnad på rundt 5 400 millioner kroner. I tillegg
kommer kostnader knyttet til økt offentlig kjøp som muliggjør økt frekvens og kapasitet. Dette
inkluderer lenger togsett og frekvensøkning. Flere av endringene i busstilbudet finansieres gjennom
omdisponering av materiell og personell, men det tilkommer en kostnad på 3,2 millioner kroner årlig
for økt bussmating mellom Sætre og Røyken stasjon.
Investeringer
Planskilt kryssing mellom Spikkestad- og Askerbanen
Dobbeltspor Spikkestad - Asker
Bussfelt Blakstad - Asker
Sum investering

Kostnad (millioner kroner)
1900
2-3000
500
5 400

Totalt sett vurderes kostnadene til å være betydelige og medfører at konseptet får rød score på
kriteriet.
Ved hjelp av en enkel elastisitetsmodell har vi beregnet økning i antall togreiser når
transportkostnadene reduseres på grunn av kortere reisetid mellom stasjonene på Spikkestadbanen
og knutepunktene fra Sandvika og videre inn mot Oslo S. I konsept Tog –høy reduseres reisetida med
til sammen 15 minutter (10 minutter kortere kjøretid og 5 minutter nedgang i skjult ventetid) som
tilsvarer 37 kroner lavere kostnader per togreise. I elastisitetsmodellen gir dette en trafikkvekst på ca.
160 000 togreiser per år (dvs. drøyt 400 reiser per dag) på Spikkestadbanen.
Med investeringskostnader på om lag 750 mill. kroner vil trafikantnytten for alle togreiser
på Spikkestadbanen gi en samfunnsøkonomisk netto nytte (nytte for trafikantene minus alle kostnader
til investering, drift og vedlikehold) omkring null. Investeringskostnader på nivå 1 200 mill. kroner kan
gi samfunnsøkonomisk netto nytte per investert krone omkring ÷ 0,5 som var beregnet lønnsomhet
før oppstart av utbygging av Follobanen. Basert på kostnadsanslag i Civitas sitt arbeid med grenbanene
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(Civitas, 2016) og grove estimater fra Jernbanedirektoratet er investeringskostnader i jernbane i
konsept Tog høy vurdert å ligge i området 4 – 5 milliarder kroner. Det betyr at jernbaneinvesteringen
i Tog –høy trenger et trafikkgrunnlag som er om lag fire ganger større enn dagens trafikk i
Spikkestadkorridoren for å gi samfunnsøkonomisk lønnsomhet på samme nivå som beregnet for
Follobanen. Samlet befolkningsøkning og overgang fra bil til kollektivtrafikk tilsier ikke at
trafikkgrunnlaget skal øke fire ganger, så denne investeringen vil ikke være samfunnsøkonomisk
lønnsom.

OPPSUMMERING – TOG - HØY
Vurderingskriterier
Reisetidsforbedring
Forutsigbarhet, robusthet
Markedsgrunnlag
Kostnader
SUM

Forklaring
Stor reisetidsforbedring langs Spikkestadbanen
God forutsigbarhet og robusthet, bedring i forutsigbarhet
for matetilbudet
Antall personer som vil få forbedret tilbud er 19 336
Investeringskostnader på 5 400 millioner, i tillegg til noe
kostnader for økt offentlig kjøp
God tilbudsforbedring for mange reisende, men store
kostnader

Konseptet medfører en betydelig tilbudsforbedring, spesielt for bosatte langs Spikkestadbanen og for
områder som dekkes av matetilbud til jernbanen. Ettersom investeringskostnaden er svært stor krever
den et stort markedsgrunnlag for å kunne forsvares.
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KONSEPT: TOG – LAV
Dette konseptet omfatter noen av de mest sentrale jernbanetiltakene som Jernbanedirektoratet har
vurdert som aktuelle for utforming av konsepter i transportutredningen. I tillegg er det lagt inn andre
tiltak som kan bidra til å få flest mulig til å utnytte et bedre togtilbud på Spikkestadbanen og i
Vestkorridoren for øvrig.

Figur 13 – Illustrasjon av tilbudsforbedringer i konsept «tog-lav»
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Tabell 18 – Tiltak og effekter i konseptet tog-lav

Tiltak
Jernbane - investering
Kople Spikkestadbanen til
Askerbanen (planskilt kryssing)

Forutsetter

Trafikantnytte

Kostnad. mill. kr

Ny tunnel for
regiontog
gjennom Oslo

I snitt 10 minutter
redusert kjøretid

1 900 (2015-kr)

Økt punktlighet

100

Økt transportkapasitet
Asker - Oslo

Uavklart

Bedre framkommelighet

< 500 (100 mill.
kr per km)

Sanering av planoverganger
Bedre togtilbud
Doble togsett regiontog i
Vestkorridoren
Vei - investering
Bussfelt Blakstad – Asker
stasjon
Bedre busstilbud
(Økt) mating til Asker stasjon –
10 minutter
Flere avganger fra Sætre til
Røyken stasjon
Restriksjoner biltrafikk
Strengere P-normer i Asker,
Sandvika og Lysaker
Veiprising på fv. 165/167

Inngår i R2027.
Økt offentlig
kjøp.

Økt offentlig
kjøp?
Økt offentlig
kjøp
Lokale vedtak
(PBL)
Lokale vedtak

Lav
Øker stasjonens
flatedekning
Økt effekt bedre
togtilbud
Økt effekt bedre
togtilbud

1,7

+ finansieringsbidrag

Konseptet representerer en bedring i togtilbudet, med blant annet planskilt kryssing i Asker og
sanering av planoverganger på Spikkestadbanen. Tilbudsforbedringene medfører redusert reisetid for
reisende med Spikkestadbanen videre fra Asker, og danner grunnlag for et mer robust tilbud.
For å utvide togets markedsgrunnlag og stimulere til økt bruk av kollektivtransport er togtilbudet
supplert med matebusser og restriksjoner for biltrafikk.

REISETIDSFORBEDRING
Konseptet gir en reisetidsforbedring for reisende bosatt langs Spikkestadbanen på 10 minutter. I tillegg
får reisende med matebussen mellom Blakstad og Asker stasjon redusert forsinkelse som gir dem noe
spart reisetid. Reisende med buss (linje 250) langs Slemmestadveien, eller båt får ingen
reisetidsforbedring som følge av investeringene i konseptet.
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Tabell 19 - Reisetidsforbedring for ulike områder sammenliknet med referanse i konsept Tog - høy

Område
Langs
Spikkestadbanen
Blakstad - Asker
Sætre Slemmestad - Oslo
Rundt Slemmestad
og Vollen brygge

Transport
-middel
Tog

Kjøretid

Forsinkelse

Ventetid

Bytte

-10

Matebuss
og tog
Buss

-5

Sum
endring
-10
-5
0

Båt

0

For reisende med Spikkestadbanen inn til Oslo medfører tilbudsforbedringen i konseptet en forbedring
i relativ reisetid sammenliknet med bil fra referansesituasjonen. Relativ reisetid for reisende med buss
Sætre/Slemmestad, eller båt fra Slemmestad/Vollen endres ikke.
Tabell 20 – Endring i relativ reisetid for ulike strekninger i konseptet sammenliknet med bil

Strekning

Røyken – Oslo

Transportmiddel

Reisetid
bil (rush)

Tog

71

Reisetid
kollektiv
(rush)
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Relativ
reisetid
0,8

Relativ
reisetid i
referanse
0,9

Endringen i reisetid og relativ reisende med Spikkestadbanen er middels stor og kriteriet vurderes til
oransje score.
FORUTSIGBARHET OG ROBUSTHET
Toget regnes som et transportmiddel med god forutsigbarhet og robusthet. Samtidig medfører bygging
av kollektivfelt mellom Blakstad og Asker bedre forutsigbarhet for matebussen på strekningen. En mer
forutsigbar matebuss øker attraktiviteten og vil kunne bidra til å øke togets markedsgrunnlag. En
forutsigbar matebuss med tog fra Asker vil kunne være et attraktivt alternativ for arbeidsreisende til
Oslo fra Blakstad og områdene rundt.
Togets forutsigbarhet og robusthet i konseptet vurderes som middels god, og konseptet får en grønn
score.
MARKEDSGRUNNLAG FOR LINJER MED BEDRE TILBUD
Togstasjonene vil ikke endres, og antall personer som bor i gangavstand til disse er noe begrenset, men
ettersom konseptet også inkluderer en bedring i mating til togstasjonene så blir antall personer som
vil oppleve en forbedring relativt god, selv om den ikke er best av konseptene.
Strekning
Transportmiddel
Antall personer
Blakstad - Asker
Buss
5 900
Sætre - Røyken
Buss
4 400
Spikkestad - Asker
Tog
5 100
Totalt
15 400
Forbedringen for dette konseptet får en grønn score.
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KOSTNADER
Tilbudsforbedringene i konseptet medfører en totalkostnad på rundt 2 500 millioner kroner. I tillegg
kommer kostnader knyttet til økt offentlig kjøp. Bussmating til Asker stasjon i Tog – lav forutsetter at
kapasiteten på jernbanetilbudet økes gjennom Vestkorridoren. Flere av endringene i busstilbudet
finansieres gjennom omdisponering av materiell og personell, men det tilkommer en kostnad på 1,7
millioner kroner årlig for økt bussmating mellom Sætre og Røyken stasjon.
Investeringer

Kostnad (millioner kroner)

Planskilt kryssing mellom Spikkestad- og Askerbanen

1 900

Sanering av planoverganger

100

Bussfelt Blakstad - Asker

500

Sum investering

2 500

Konseptet krever middels høye investeringskostnader, og kriteriet får oransje score.
I konsept Tog – lav reduseres reisetida med 10 minutter på grunn av kortere kjøretid for
Spikkestadtogene mellom Asker og Sandvika. Dette tilsvarer 15 kroner lavere kostnader for en
gjennomsnittlig togreise på Spikkestadbanen. I elastisitetsmodellen gir dette en trafikkvekst på
ca. 50 000 togreiser per år (dvs. ca. 150 ekstra reiser per dag) på Spikkestadbanen.
Med investeringskostnader på om lag 300 mill. kroner vil trafikantnytten for alle togreiser (ikke bare
arbeidsreiser) på Spikkestadbanen gi en samfunnsøkonomisk netto nytte omkring null.
Investeringskostnader på nivå 450 mill. kroner vil gi samfunnsøkonomisk netto nytte per investert
krone omkring ÷ 0,5 som var beregnet lønnsomhet før oppstart av utbygging av Follobanen. Basert på
kostnadsanslag i Civitas sitt arbeid med grenbanene (Civitas, 2016) er investeringskostnader i jernbane
i konsept Tog - lav vurdert å være i størrelsesorden 2 milliarder kroner. Det betyr at
jernbaneinvesteringen i Tog – lav trenger et marked som er fire - fem ganger større enn dagens marked
for togreiser i Spikkestadkorridoren for å gi samfunnsøkonomisk lønnsomhet på nivå med Follobanen.
Årsaken til at markedet i Tog – lav må øke like mye som i Tog – høy på tross av store forskjeller i
kostnadene er at det i Tog – lav bare vil gi økt nytte av tilkobling på Askerbanen, men at Tog – høy også
får en reisetidsforbedring på grunn av økt frekvens.

OPPSUMMERING – TOG - LAV
Vurderingskriterier
Reisetidsforbedring
Forutsigbarhet, robusthet
Flatedekning
Kostnader
SUM

Forklaring
Middels reisetidsforbedring langs Spikkestadbanen
God forutsigbarhet og robusthet, bedring i forutsigbarhet
for matetilbudet
Antall personer som vil få forbedret tilbud er 19 336
Investeringskostnader på 2 500 millioner, i tillegg til noe
kostnader for økt offentlig kjøp.
God tilbudsforbedring for mange reisende, men store
kostnader
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KONSEPT: BUSS
Kjernen i dette konseptet er satsingen på busstilbudet og fremkommelighet for bussen. I konseptet er
det inkludert aktuelle elementer fra Ruters trafikkplan vest (2016), i tillegg til andre faktorer som har
fremkommet gjennom litteraturstudie, diskusjon i prosjektgruppemøtene og dialog med Ruter.

Figur 14 – Illustrasjon av tilbudsforbedringer i konsept «tog-lav»
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Tabell 21: Tiltak og effekter i konseptet buss

Tiltak

Forutsetter

Vei - investering
Slemmestadveien (fv.
165) – bussfelt til
Langenga
Bussfelt Blakstad – Asker
stasjon
Røykenveien (fv. 167) –
bussfelt Lensmannslia – Asker
sentrum
Bedre busstilbud
Midtbygda – Slemmestad –
Asker

Trafikantnytte

Kostnad. mill.
kr

Bedre fremkommelighet,
redusert forsinkelse med
5 min for linje 250.
Bedre framkommelighet,
redusert forsinkelse med
5 min for linje 290
Bedre fremkommelighet
inn mot Asker sentrum

100

Økt frekvens. Økt
flatedekning for tog/linje
250
Øker stasjonens
flatedekning

Lav

Økt frekvens Røyken st. –
Midtbygda - Sætre

Økt offentlig
kjøp

Økt kapasitet for linje 250 +
forlenget til Bødalen og høyere
frekvens til Sætre

Høyere
frekvens, eller
større busser

Økt frekvens gir redusert
skjult ventetid for
reisende til Bødalen og
Sætre

Restriksjoner biltrafikk
Strengere P-normer i Asker,
Sandvika og Lysaker

Lokale vedtak
(PBL)

Økt effekt bedre
togtilbud

Rushtidsbommer (rushtid),
Langenga/Bleikerveien

< 500 (100 mill.
kr per km)
100-150

1,7 (30 min
frekvens)
Lav

Bedre fremkommelighet
for bussen

Konseptet representerer en bedring i busstilbudet. Det fokus på økt antall avganger og etablering av
nye busslinjer, samt bedre fremkommeligheten for buss ved bygging av kollektivfelt og etablering av
rushtidsbommer.

REISETIDSFORBEDRING
Konseptet gir en reisetidsforbedring for reisende med buss og matebuss. Den største forbedringen i
reisetid får reisende fra Sætre, mens reisende fra Slemmestad og Blakstad får noe forbedring.
Tabell 22 - Reisetidsforbedring for ulike områder sammenliknet med referanse i konsept "Buss"
Område
Langs
Spikkestadbanen
Blakstad - Asker

Transport
-middel
Tog
Matebuss
og tog

Kjøretid

Forsinkelse

-5

Ventetid

Bytte

Sum
endring
0
-5
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Sætre - Oslo

Buss

-5

Slemmestad – Oslo

Buss

-5

Rundt Slemmestad
og Vollen brygge

Båt

-10

2,5

-12,5

2,5

-2,5
0

For reisende med buss fra Sætre og Slemmestad inn til Oslo medfører tilbudsforbedringen i konseptet
en forbedring i relativ reisetid sammenliknet med bil fra referansesituasjonen. Forbedringen er størst
for reisende fra Sætre der buss i dette konseptet får en relativt lavere reisetid enn bil.
Strekning

Slemmestad – Aker
brygge
Sætre – Aker Brygge

Transportmiddel

Reisetid
bil (rush)

Relativ
reisetid

67

Reisetid
kollektiv
(rush)
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0,86

Relativ
reisetid i
referanse
0,9

Buss
Buss

91

84,5

0,9

1,06

Reisetiden forbedres, men relativ reisetid har noe mindre forbedringer i dette konseptet enn i togkonseptene og får derfor score oransje.

FORUTSIGBARHET OG ROBUSTHET
Tilbudsforbedringen i busskonseptet medfører en betydelig bedring i forutsigbarheten ved at
fremkommeligheten for buss forbedres og forsinkelsene reduseres. Samtidig er man i konseptet sårbar
ovenfor trafikkulykker og annet som kan skape forsinkelser på vei.
Systemet har dermed noe lavere robusthet enn togkonseptene og får en oransje score.

MARKEDSGRUNNLAG FOR LINJER MED BEDRE TILBUD
Busslinjer kan forsvare å ha relativt mange holdeplasser siden både holdeplasstid og
akselerasjon/retardasjon er relativt begrenset. Når det i dette konseptet i tillegg skjer forbedringer på
mange strekninger, så er antallet personer som vil få et forbedret tilbud høyest av alle i dette
konseptet.
Strekning
Blakstad - Asker
Bødalen - Slemmestad
Slemmestad - Blakstad
Blakstad - Holmen
Sætre - Slemmestad
Totalt

Transportmiddel
Buss
Buss
Buss
Buss
Buss

Antall personer
5 900
4 100
4 900
3 400
6 700
25 000

Forbedringen for dette konseptet får en grønn score.
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KOSTNADER
Tilbudsforbedringene i konseptet medfører investeringskostnader på rundt 500 millioner kroner. I
tillegg kommer kostnader knyttet til økt offentlig kjøp. Bussmating til Asker stasjon i busskonseptet
forutsetter at kapasiteten på jernbanetilbudet økes gjennom Vestkorridoren. Flere av endringene i
busstilbudet finansieres gjennom omdisponering av materiell og personell, men det tilkommer en
kostnad på 1,7 millioner kroner årlig for økt bussmating mellom Sætre og Røyken stasjon.
Investeringer

Kostnad (millioner kroner)

Slemmestadveien (fv. 165) – bussfelt til Langenga

100

Bussfelt Blakstad – Asker stasjon

250

Røykenveien (fv. 167) – bussfelt Lensmannslia – Asker sentrum
Oppgradering av Rustaveien i Buskerud

Sum investering

100-150
20-25
470 - 525

Busskonseptet har betydelig lavere investeringskostnader enn togkonseptene og vurderes derfor til
score grønn.

OPPSUMMERING – BUSS

Vurderingskriterier
Reisetidsforbedring
Forutsigbarhet, robusthet
Markedsgrunnlag
Kostnader
SUM

Forklaring
Middels reisetidsforbedring langs Slemmestadveien
Stor bedring i forutsigbarheten for busstilbudet. Totalt sett
middels forutsigbarhet og robusthet.
Antall personer som vil få forbedret tilbud er 25 950
Investeringskostnader på 600 millioner, i tillegg til noe
kostnader for økt offentlig kjøp.
God tilbudsforbedring spesielt for reisende fra Sætre. Lave
kostnader, men fortsatt utfordringer med robusthet.
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KONSEPT: BÅT
Båtkonseptet innebærer å bedre rutetilbudet ved å doble frekvensen rush og dermed utvide
åpningstiden på linje 256 Slemmestad – Vollen – Aker brygge. Tilbudet vil fortsette å være et
rushtidstilbud med et primært fokus på arbeidsreiser fra Røyken og søndre Asker til Oslo sentrum.
For å øke flatedekningen til tilbudet vil det suppleres med bussmating til/fra Vollen.
Ved å doble frekvensen utløser det behov for en ekstra båt. I dag er det ingen reserveferge til
strekningen. Det medfører at alle avganger innstilles ved tekniske problemer med fartøyet. Ved to
ferger i drift vil strekningen kunne betjenes med et tilbud tilsvarende dagens tilbud ved problemer på
et av fartøyene. Det medfører noe mer robusthet i tilbudet.
Lenger åpningstid gir mer fleksibilitet til de reisende i form av muligheter til å arbeide lenger og fortsatt
rekke båten, og mindre ventetid dersom man ikke skulle rekke planlagt avgang.
Tiltak
Vei - investeringei - investering
Mating med 250-bussen

Bedre båttilbud
Doble frekvens og
utvide driftstiden

Økt busstilbud
Økt bussmating til Vollen

Forutsetter

Trafikantnytte

Veiutbygging
mot
Slemmestad
Brygge

Kostnad. mill. kr
100-200

En ny båt

Skjult ventetid ÷15
minutter

13,3
(Kostnad til
operatør for
ekstra båt)

Ekstra buss(er)

Skjult ventetid ÷15
minutter

1,4
(Kostnad for økt
bussmating)

Annet
Sykkelhotell ved Slemmestad og
Vollen kai.

2-4

REISETIDSFORBEDRING – FORUTSIGBARHET
Konseptet medfører en betydelig reisetidsforbedring for reisende med båten. Dette gjelder i hovedsak
bosatte rundt Slemmestad og Vollen, i tillegg til de som dekkes av matetilbudet, og som har endepunkt
i Oslo sentrum. Reisetidsforbedringen kommer i helhet av redusert skjult ventetid som følge av
frekvensøkningen.
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Område
Langs
Spikkestadbanen
Blakstad - Asker

Transport
-middel
Tog

Kjøretid

Forsinkelse

Ventetid

Bytte

Sum
endring
0
0

Sætre - Oslo

Matebuss
og tog
Buss

Slemmestad – Oslo

Buss

0

Rundt Slemmestad
og Vollen brygge

Båt

0
-15

-15

For reisende med båten medfører tilbudsforbedringen i konseptet en forbedring i relativ reisetid
sammenliknet med bil fra referansesituasjonen.
Strekning

Slemmestad – Aker
brygge

Transportmiddel

Reisetid
bil (rush)

Båt

67

Reisetid
kollektiv
(rush)
47

Relativ
reisetid
0,7

Relativ
reisetid i
referanse
0,9

Det er en stor reisetidsforbedring på grunn av sterkt redusert skjult ventetid, så dette kriteriet får grønn
score.

FORUTSIGBARHET OG ROBUSTHET
Båten går stort sett uten forsinkelser og båttilbudet har dermed god forutsigbarhet. Det er få
innstillinger av båttilbudet, med unntak av tekniske problemer og perioder med is på fjorden. Hvorvidt
det er is på fjorden varierer fra år til år. Noen år går båten tilnærmet hver dag, mens den i 2013 var
innstilt fra 14. januar og til 4. mars. Ved slike hendelser er det buss i beredskap som kan settes inn på
strekningen ved kort varsel. Det medfører god robusthet for tilbudet. Ved å doble frekvensen utløser
det behov for en ekstra båt. I dag er det ingen reserveferge til strekningen. Det medfører at alle
avganger innstilles ved tekniske problemer med fartøyet. Ved to ferger i drift vil strekningen kunne
betjenes med et tilbud tilsvarende dagens tilbud ved problemer på et av fartøyene. Det medfører noe
mer robusthet i tilbudet.
Forutsigbarheten og robustheten til båttilbudet er god, og vurderes til grønn score.

MARKEDSGRUNNLAG FOR LINJER MED BEDRE TILBUD
Båten har få holdeplasser i Spikkestadkorridoren, og den er i tillegg bare et alternativ for de som skal
helt inn til Oslo sentrum. Selv om det også skjer en utbedringen av matebussen ned til båtholdeplassen,
så vil virkningen av dette konseptet være for et relativ begrenset antall personer.
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Strekning
Slemmestad - Vollen
Gui - Vollen
Totalt

Transportmiddel
Båt
Buss

Antall personer
1 100
6 900
8 000

Forbedringen for dette konseptet får en rød score.

KOSTNADER
Tilbudsforbedringen i båtkonseptet medfører en betydelig økning i offentlig kjøp på totalt 32,5
millioner kroner årlig, og en investeringskostnad på mellom 100 – 205 millioner for utbedring av veien
fra Slemmestadveien til Slemmestad brygge for bussmating med linje 250, og bygging av sykkelhotell.
Tabell 23 – Kostnadsanslag for båtkonseptet (Ruter, 2015)

Godtgjørelse per hurtigbåt
Beredskap buss (is, avvik)
Matebuss 295
Sum per år

Kostnader per enhet Antall enheter
13 300 000 kr
2
3 100 000 kr
1
1 400 000 kr
2

Kostnader i mill. kr
26,6
3,1
2,8
32,5

Kommentar: Kostnadsanslaget er basert på kostnader for båtruten fra Ruterrapport 2014:5, Trafikkplan båt.

Totalt sett er tilbudsforbedringene i båtkonseptet lave i investering, men høye i drift og medfører en
oransje score for konseptet.

OPPSUMMERING - BÅT
Vurderingskriterier
Reisetidsforbedring
Forutsigbarhet, robusthet
Flatedekning
Kostnader

SUM

Forklaring
God reisetidsforbedring for brukere av båttilbudet
God forutsigbarhet og robusthet.
Antall personer som vil få forbedret tilbud er 7 873
Økt offentlig kjøp som følge av frekvensøkning på
båttilbudet
og
tilhørende
matetilbud.
Lave
investeringskostnader
Høye kostnader kombinert med lite markedsgrunnlag gir
dette konseptet oransje score

Grunnet svært høye driftskostnader og kostnader per passasjer for båttilbudet sammenliknet med
busstilbudet på Slemmestadveien bør bussen prioriteres over båten dersom det sikres god
fremkommelighet på Slemmestadveien. Antall passasjerer som kan fraktes pr båtavgang er relativt
begrenset i forhold til den forventede økningen i antall passasjerer som skal transporteres innover mot
Vestkorridoren.
Dersom det sikres god fremkommelighet på Slemmestadveien bør bussen prioriteres over båten.
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7 KONKLUSJON
Vurdering av virkninger for hvert konsept i kapittel 6 er sammenstilt i tabellen nedenfor.
Tabell 24: Sammenstilling av oppsummeringene fra samtlige konsepter

Konsept

Tog
høy

– Tog
lav

– Buss

Båt

Reisetidsforbedring
Forutsigbarhet og
robusthet
Markedsgrunnlag
Kostnader
Sum

I samlet vurdering av konseptene er det lagt noe større vekt på markedsgrunnlag og kostnader enn
på reisetid og forutsigbarhet. De høye kostnadene gjør at konseptet tog – høy ikke kan anbefales
innenfor tidsperspektivet for denne utredningen (fram til 2035). Verken befolkningsgrunnlaget eller
den forventede befolkningsveksten i området kan forsvare denne investeringen. Bedre båttilbud
skårer lavt både når det gjelder markedsgrunnlag og kostnader.
Målet om effektive arbeidsreiser med høy kollektivandel fra Spikkestadkorridoren forutsetter utvikling
av et kollektivtilbud med høy frekvens og kapasitet både på Spikkestadbanen og i busstraséen langs
Slemmestadveien. Bussene kan eventuelt termineres i knutepunkter vest for Oslo sentrum for å
begrense busstrafikken i sentrale deler av byen. Et bedre togtilbud på Spikkestadbanen/fra Asker
stasjon kan på lang sikt endre grensene («vannskillet») mellom geografiske områder som betjenes av
henholdsvis tog og direkte buss. Med et bedre togtilbud er det aktuelt å mate områder som i dag
bruker direkte buss retning Oslo, til Asker stasjon.
I dag har bussene for dårlig framkommelighet og forutsigbarhet langs Slemmestadveien og videre
innover mot Oslo. Bussene inn mot Asker stasjon har også store forsinkelser i rush. Samtidig er det for
lav kapasitet på togene i relativt kortvarige rushtopper. Forventet befolkningsvekst vil forsterke disse
problemene.

65

Figur 15: Tidslinje over foreslåtte tiltak

På kort og mellomlang sikt er det viktig å bedre framkommelighet og kapasitet. For bussene er det
mulig å redusere problemene uten store kostnader, for eksempel ved bussbommer som reduserer
biltrafikken og endring av traséer for å unngå de verste strekningene. I tillegg bør det bygges bussfelt
på utvalgte strekninger langs Slemmestadveien, men dette er kostbare tiltak med store utfordringer i
forbindelse med planlegging og utbygging. På mellomlang sikt kan det være aktuelt å bygge bussfelt
for å bedre framkommelighet for mating mellom Blakstad og Asker. Behov for bygging av bussfelt må
vurderes ut fra effekt av ovennevnte kortsiktige tiltak.
På mellomlang sikt vil realisering av R2027 gi pendlere fra Spikkestadkorridoren et bedre togtilbud på
strekningen Asker – Oslo S. I første omgang kan det tilbys økt kapasitet på enkelte avganger. Økt
frekvens krever imidlertid bygging av ny tunnel gjennom Oslo som i NTP 2018 – 2029 er prioritert med
anleggsstart i siste halvdel av planperioden og planlagt ferdigstilling rundt 2032.
På lang sikt må investeringsnivå for utvikling av togtilbudet på Spikkestadbanen tilpasses
markedsgrunnlaget. For å kunne forsvare så store investeringer på Spikkestadbanen som det er lagt
inn i de to togkonseptene, kreves en helt annen befolkningsutvikling enn SSBs prognoser fram til 2035,
jfr. 6.2.4 og 6.3.4. Storstilt utbygging rundt knutepunkter sør for Asker vil ikke være i tråd med Regional
plan for areal og transport for Oslo og Akershus som prioriterer vekst i knutepunkter langs ICkorridorene.
Etter hvert som tilbudet med tog og buss (kapasitet og reisetider) utvikles i tråd med strategien
beskrevet ovenfor, bør dagens rushtidstilbud med båt fra Slemmestad og Vollen vurderes ut fra
kostnader per reise sammenlignet med andre transportmidler.
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Kart 10: De deler av befolkningen som vil oppnå en forbedring i sitt kollektivtilbud på kort og mellomlang sikt i hvis
anbefalingene i denne utredningen gjennomføres
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8 VEDLEGG
PLANKART FOR HURUM KOMMUNE

Figur 16: Plankart for Hurum kommune (Røyken kommune, 2015)
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PLANKART FOR RØYKEN KOMMUNE

Figur 17 – Plankart for Røyken kommune (Røyken kommune, 2016).
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PLANKART FOR ASKER KOMMUNE

Figur 18: Plankart for Asker kommune (Asker kommune, 2014)
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FORUTSETNINGER OG KILDER TALLFESTING I KONSEPTENE
Konsept: Tog-høy, «Full pakke» for utviklingen av togtilbudet
Tiltak
Jernbane - investering
Kople Spikkestadbanen til
Askerbanen (planskilt
kryssing)

Effekt / kostnad

Kommentar

I snitt 10 minutter
redusert kjøretid.

Kople Spikkestadbanen til
Askerbanen (planskilt
kryssing)
Dobbeltspor
Spikkestadbanen

Investeringskostnad
på 1 900 mill. kr
(2015-kr).
Investeringskostnad
2000 – 3000 mill. kr

15 minutter redusert kjøretid for reisende på
Spikkestadbanen og videre med lokaltog fra
Asker til Lysaker. 7 minutter redusert reisetid ved
overgang i Asker til direkte tog Asker – Sandvika Lysaker.
Kostnad for ny Oslotunnel er ikke inkludert i
estimatet, men er en forutsetning for tiltaket.
(Jernbanedirektoratet, 2017)
Grovt estimat basert på enkle vurderinger.
Innebærer stor grad av usikkerhet. Kostnaden
Gjelder for Spikkestadbanen frem til ca.
Bondivann stasjon (Jernbanedirektoratet, 2017)

Bedre togtilbud
Økt frekvens
Spikkestadbanen

20 min frekvens. Får 5
minutter mindre skjult
ventetid.
Inngår i R2027 og
krever økt offentlig
kjøp

Frekvensøkningen følger av investering i
dobbeltspor på Spikkestadbanen.
(Jernbanedirektoratet, 2017)
Kostnaden for tilbudsforbedringen er uavklart.
(Jernbanedirektoratet, 2017)

Bedre
framkommelighet.
Kostnad < 500 mrd

Antar en kostnad på 100 mill. kr per km.
Strekningen er 5 km. Ved full utbygging av
bussfelt gir det en kostnad på 500 mill. kr.

(Økt) mating til Asker
stasjon – 10 minutter

Kostnad = 0

Kan omdisponere dagens ressurser, etter
informasjon fra Ruter.

Flere avganger fra Sætre
til Røyken stasjon

Økt offentlig kjøp

Tilpasset en frekvens på 20 minutter krever en ny
buss og innebærer en kostnad på 3,2 millioner
(Brakar, 2017).

Doble togsett regiontog i
Vestkorridoren
Vei - investering
Bussfelt Blakstad – Asker
stasjon
Bedre busstilbud

Restriksjoner biltrafikk
Strengere P-normer i
Asker, Sandvika og
Lysaker
Veiprising på fv. 165/167

Økt effekt bedre
togtilbud
Økt effekt bedre
togtilbud

71

Konsept: Tog-lav
Tiltak
Jernbane - investering
Kople Spikkestadbanen til
Askerbanen (planskilt
kryssing)

Effekt

Kommentar

I snitt 10 minutter
redusert kjøretid

Kople Spikkestadbanen til
Askerbanen (planskilt
kryssing)
Sanering av
planoverganger

Investeringskostnad
på 1 900 mill. kr
(2015-kr)
Investeringskostnad
på 65,3 mill.kr + 40 %.
Omtrent 100
millioner.

15 minutter redusert kjøretid for reisende på
Spikkestadbanen og videre med lokaltog fra
Asker til Lysaker. 7 minutter redusert reisetid ved
overgang i Asker til direkte tog Asker – Sandvika Lysaker.
Kostnad for ny Oslotunnel er ikke inkludert i
estimatet, men er en forutsetning for tiltaket.
(Jernbanedirektoratet, 2017)
Kilde til kostnadene er et notat fra
Jernbanedirektoratet med svar på spørsmål fra
prosjektgruppemøte 26.04.2017
(Jernbanedirektoratet, 2017)

20 min frekvens. Får 5
minutter mindre skjult
ventetid.

Frekvensøkningen følger av investering i
dobbeltspor på Spikkestadbanen.
(Jernbanedirektoratet, 2017)

Bedre
framkommelighet.
Kostnad = 250 mrd

Antar en kostnad på 100 mill. kr per km.
Strekningen er 5 km. Ved utbygging av bussfelt
på halve strekningen (2,5 km) gir det en kostnad
på 250 mill. kr.

(Økt) mating til Asker
stasjon – 10 minutter

Økt offentlig kjøp?
Kostnad = 0

Kan omdisponere dagens ressurser, etter
informasjon fra Ruter.

Flere avganger fra Sætre
til Røyken stasjon

Økt offentlig kjøp

Tilpasset en frekvens på 20 minutter krever en ny
buss og innebærer en kostnad på 3,2 millioner
(Brakar, 2017).

Bedre togtilbud
Doble togsett regiontog i
Vestkorridoren
Vei - investering
Bussfelt Blakstad – Asker
stasjon

Bedre busstilbud

Restriksjoner biltrafikk
Strengere P-normer i
Asker, Sandvika og
Lysaker
Veiprising på fv. 165/167

Økt effekt bedre
togtilbud
Økt effekt bedre
togtilbud
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Konsept: Buss
Tiltak
Vei - investering
Slemmestadveien (fv.
165) – bussfelt til
Langenga
Bussfelt Blakstad – Asker
stasjon

Røykenveien (fv. 167) –
bussfelt Lensmannslia –
Asker sentrum

Effekt

Kommentar

Bedre
fremkommelighet og
redusert forsinkelse
Kostnad = 100 mill
Bedre
fremkommelighet og
redusert forsinkelse
Kostnad = 250 mill
Bedre
fremkommelighet mot
Asker sentrum.
Kostnad = 100 – 150
millioner

Antar en kostnad på 100 mill. kr per km. Ved
utbygging av bussfelt på 1 km gir det en kostnad
på 100 mill. kr.

Bedre busstilbud
Midtbygda – Slemmestad
– Asker
Økt frekvens Røyken st. –
Midtbygda - Sætre
Økt kapasitet for linje 250
+ forlenget til Bødalen og
høyere frekvens til Sætre
Restriksjoner biltrafikk
Strengere P-normer i
Asker, Sandvika og
Lysaker
Rushtidsbommer
(rushtid),
Langenga/Bleikerveien

Antar en kostnad på 100 mill. kr per km.
Strekningen er 5 km. Ved utbygging av bussfelt
på halve strekningen (2,5 km) gir det en kostnad
på 250 mill. kr.
Antar en kostnad på 100 mill. kr per km.
Strekningen er 1-1,5 km. Ved utbygging gir det en
kostnad på 100-150 mill. kr.

Kan omdisponere dagens ressurser, etter
informasjon fra Ruter.
Økt offentlig kjøp.
Årlig kostnad = 1,7 mill
Investering i snuplass i
Bødalen

En frekvens på 30 minutter innebærer en årlig
kostnad på 1,7 millioner (Brakar, 2017).
Vurdert av Ruter til å ha relativt lav kostnad
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Konsept: Båt
Tiltak
Vei - investering
Mating med 250-bussen

Bedre båttilbud
Doble frekvens og utvide
driftstiden

Økt busstilbud
Økt bussmating til Vollen

Annet
Sykkelhotell ved Slemmestad
og Vollen kai.

Effekt

Kommentar

Investeringskostnad
på 100-200 mill

Krever veiutbygging mot Slemmestad brygge.
Gir ikke økning i offentlig kjøp, kan kjøres
innenfor dagens ruteopplegg

Redusert skjult
ventetid med 15 min

Antar doblet kostnad i offentlig kjøp
sammenliknet med dagens tilbud. Gir 13,3
millioner i årlige kostnader. (Ruter Trafikkplan
båt)

Bussmating til alle
avganger/ankomster

Antar doblet kostnad i offentlig kjøp
sammenliknet med dagens tilbud. Gir 1,4
millioner i årlige kostnader. (Ruter Trafikkplan
båt)

Investering på 2-4
millioner

Kostnadsestimatet er basert på erfaringstall
fra Jernbanedirektoratet etter bygging av
sykkelhotell ved flere stasjoner.
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