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1

Innledning
Jernbaneverket skal utarbeide Strekningsvise utviklingsplaner (SUP) for alle landets
jernbanestrekninger. I forbindelse med arbeidet med SUP for Spikkestadbanen avholdt
Jernbaneverket en medvirkningssamling i Asker den 1. juni 2011. Samlingen ble ledet av
prosesslederne Ellen Melander og Kristin Grenan fra Norconsult. Dette dokumentet oppsummerer
resultatene fra samlingen, som er et viktig innspill til det videre arbeidet.

1.1

OM SAMLINGEN
Medvirkningssamlingen for Spikkestadbanen ble avholdt på Scandic Hotell Asker den 1. juni 2011,
med 24 påmeldte deltakere. Programmet var todelt, med en informasjonsdel innledningsvis og en
del med gruppearbeid. Det overordnede målet for samlingen var:
- Er forslaget til samfunnsmål dekkende?
- Hvilke effektmål skal vi legge til grunn for det videre arbeidet?
- Hva må til for å sikre at Spikkestadbanen styrker sin rolle som et attraktivt transporttilbud i
konkurranse med privatbilen?

1.2

PROGRAM
14.00-14.10

Velkommen
v/Anne Marstein, regional plan- og utviklingsdirektør, Jernbaneverket

14.10-14.45

Strekningsvise utviklingsplaner
v/prosjektleder Sigrid Lerud, Jernbaneverket
•
•
•
•
•

Hva er strekningsvise utviklingsplaner og forholdet til andre utredninger i
forhold til Nasjonal transportplan 2014-2023
Fremdrift og milepæler
Resultater av analyser fase 1
Forslag til mål for strekningen
Utfordringer og videre utredninger

14.45-15.00

Buskerud støtte til jernbanen
v/ Roger Ryberg, Fylkesordfører Buskerud fylkeskommune

15-00-1530

Pause med litt å bite i

15.30-17.50

GRUPPEARBEID
v/Ellen Melander, Norconsult
Oppgave 1: Samfunnsmål
Oppgave 2: Reisetid, frekvens, stoppmønster, fortetting, takstsystem

17.50-18.00

Kort oppsummering og litt om videre prosess
v/ Anne Marstein, regional plan- og utviklingsdirektør, Jernbaneverket
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1.3

DELTAKERE
Opplistet nedenfor er deltakerne som var tilstede på medvirkningsseminaret.
Invitasjon og deltakerliste som ble utsendt i forkant av seminaret utgjør vedlegg 3.
VIRKSOMHET

NAVN

FYLKESKOMMUNER

Buskerud fylkeskommune

Roger Ryberg, fylkesordfører
Nils Peter Underbakke, hovedutvalgsleder
Mette Lund Stake (pol)
Gro R. Solberg, samferdselssjef
Runar Stustad, samferdselsrådgiver

KOMMUNER

Asker kommune

Lene Conradi, ordfører
Stein Annexstad, leder av Spikkestadutvalget
Hildur Horn Øien, Spikkestadutvalget
Toril Skovli, plan- og bygningsavdelingen
Tor Arne Midtbø

Røyken kommune

Rune Kjølstad, ordfører
Birger Blomkvist, Spikkestadutvalget
Georg N. Smedhus, rådmann, Spikkestadutvalget
Jan Erik Lindøe, kommunalsjef
Einar Jørstad, planlegger

OPERATØRER KOLLEKTIV
PERSONTRANSPORT

NSB Persontog

Ulf Bakke
Frank Wamstad

Buskerud Kollektivtrafikk AS

Kari Ovesen Haugland, utviklingssjef
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JERNBANEVERKET

Plan og utvikling, Plan Øst

Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør
Sigrid Lerud, prosjektleder
Bodil Riis, senioringeniør
Sara Brøngel Grimstad, prosjektkoordinator
Iselin Eng, overarkitekt
Anne-Gro Ahnstrøm, senioringeniør

Norconsult AS

Ellen Winje Melander
Kristin P. Grenan
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1.4

GRUPPEINNDELING

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Nils Peter
Underbakke,
Buskerud
fylkeskommune

Georg N.
Smedhus,
Røyken
kommune

Roger Ryberg,
Buskerud
fylkeskommune

Einar Jørstad,
Røyken
kommune

Gro R. Solberg,
Buskerud
fylkeskommune

Kari Ovesen
Haugland,
Buskerud
Kollektivtrafikk AS

Tor Arne Midtbø,
Asker kommune

Ulf Bakke, NSB

Lars Bjerke, Asker
kommune

Mette Lund
Stake, Buskerud
fylkeskommune

Jan Erik Lindøe,
Røyken kommune

Runar Stustad,
Buskerud
fylkeskommune

Birger Blomkvist,
Røyken kommune

Torill Skovli,
Asker kommune

Hildur Horn Øien,
Asker kommune

Stein Annexstad,
Asker kommune

Frank Wamstad,
NSB

Sara Brøngel
Grimstad,
Jernbaneverket

Iselin Eng,
Jernbaneverket

Rune Kjølstad,
Røyken
kommune
ordfører

Nils Peter
Underbakke,
Buskerud
fylkeskommune

Georg N.
Smedhus,
Røyken
kommune

Gruppe 5

Bodil Riis,
Jernbaneverket

Opprinnelig oppsatte deltakere på gruppe nr 5 ble fordelt på øvrige grupper.
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2
2.1

Rammeverk/faglig innledning
BAKGRUNN
Jernbaneverket skal utarbeide strekningsvise utviklingsplaner for alle landets banestrekninger, jfr.
Jernbaneverkets styringsdokument "Styring og ledelse i Jernbaneverket". Planene skal være ett av
verktøyene som gir Jernbaneverket grunnlag for strategisk planlegging og helhetlig prioritering.
De strekningsvise utviklingsplanene skal:
•

Konkretisere jernbaneverkets strategi og sikre sammenheng mellom målsetninger i NTP,
nasjonale strategiske utredninger (Stamnett/Godsstrategi m.v.), og
infrastrukturtiltak/fornyelsestiltak på den enkelte banestrekning.

•

Være et verktøy for kommunikasjon med eksterne aktører og vise helheten av planer for
infrastrukturtiltak og fornyelsestiltak på strekningen.

•

Forenkle arbeidet med planer i Jernbaneverket.

Strekningsvise utviklingsplaner skal også være et underlag for og en forberedelse til Nasjonal
Transportplan (NTP) for perioden 2014 til 2023 og skal blant annet avklare behov for:
•

Kapasitetstiltak for gods og persontrafikk

•

Stasjon- og knutepunktsutvikling

•

Fornyelsestiltak

•

Sikkerhetstiltak

•

Fremtidig areal for jernbanesektoren, inkl. hensettingsarealer, driftsspor etc

•

Potensial for reisetidsforkortelser

De strekningsvise planene skal ta utgangspunkt i gjeldende NTP, Jernbaneverkets
handlingsprogram, Godsstrategien, Stamnettutredningen og Perspektivutredningen. Planene skal
primært omhandle programområdene og fornyelser. Med programområder menes små og
mellomstore investeringer i eksisterende infrastruktur. Disse er samlet i tre grupper av tiltak;
•

Kapasitet og gods

•

Stasjoner og knutepunkter

•

Sikkerhet og miljø
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2.2

FAGLIG INNLEDNING

Anne
Marstein,
regional-,
planog
utviklingsdirektør fra Jernbaneverket åpnet
samlingen og ønsket velkommen. Hun
innledet kort om arbeidet med Strekningsvise
utviklingsplaner og viktigheten av de lokale
innspillene som medvirkningssamlingen la opp
til.

2.2.1

Strekningsvise utviklingsplaner for Spikkestadbanen

Prosjektleder Sigrid Lerud fra Jernbaneverket
orienterte så om hva strekningsvise
utviklingsplaner er og forholdet til andre
utredninger. Videre fortalte Lerud om
prosjektets fremdrift og milepæler, samt
foreløpige resultater av de overordnede
analysene som er gjort.
Forhold som spesifikt gjelder
Spikkestadbanen ble også lagt frem.
Avslutningsvis viste Lerud hvilke utfordringer
som finnes og hvilke videre utredninger som
skal gjøres.
Presentasjonen i sin helhet ligger vedlagt.

Kommentar fra salen:
Spikkestadutvalget har utført spørreundersøkelse blant bilister. Det er villighet til å gå over til tog.
Bedret regularitet vil øke antall reisende!
Det er stor befolkningsvekst i Oslo og Akershus – i denne forbindelse er Røyken og Spikkestad
attraktive boligområder. Det er stort potensiale for vekst for regionen – nettopp langs
Spikkestadbanen.
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2.2.2 Buskerud støtte til jernbanen
For å få et bedre innblikk i
Spikkestadbanens utfordringer sett fra et
lokalt/regionalt perspektiv presenterte
Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud
fylkeskommune, hva som gjøres i det
geografiske området rundt jernbanestrekningen for å støtte opp om jernbanen.
Presentasjonen i sin helhet ligger vedlagt
denne rapporten.
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3

Gruppearbeid
Etter den innledende informasjonsdelen av samlingen satt deltakerne seg sammen i grupper og
arbeidet.

3.1

OPPGAVE 1: SAMFUNNSMÅL
Den første oppgaven gruppene fikk jobbe med lød slik:

Oppgave 1
Forslag til samfunnsmål for Spikkestadbanen:
Spikkestadbanen skal bidra til regional utvikling blant annet ved at Asker og Røyken ytterligere
integreres i Oslo-området som en samlet arbeids-, bolig- og serviceregion.

Spikkestadbanen skal bidra til at trafikkveksten tas kollektivt ved at jernbanen blir konkurransedyktig
mot bil.
Hvilke innspill har gruppen til forslaget til samfunnsmålene for Spikkestadbanen. Lag et tankekart.

Det var stort engasjement i gruppene og gode diskusjoner.

Besvarelser er gjengitt under slik de ble satt opp av gruppene.
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Gruppe 1
+ Hurum
Begrensning til Asker-Røyken. Hva med Hurum?
Pendling i dag mot Asker/Oslo. Dette kan endres. Eks. mot Kongsberg.
Viktig å tenke utvikling ved kombinasjon tog/buss.
"Bidra til" å ta trafikkvekst er svakt – lite spisset og konkret.
Hvilken "trafikkvekst" – Røyken, deler av Røyken eller også Hurum.
Linnes-Dagslett med bommer vil forsterke behovet for bruk av jernbanen Spikkestad-Asker.
Trafikkveksten mot Asker-Oslo må i all hovedsak tas med tog.
Mating med buss/privatbil.
Spikkestadbanen skal i all hovedsak ta trafikkveksten i Røyken/Hurum mot Oslo/Asker.
Universelt utformet overgang buss/tog med vær-beskyttelse.
God målformulering i forhold til jernbanen som helt nødvendig i forbindelse med videre vekst i regionen.
2 dårlige riksveier ved samme strekning må ha hjelp av bane frem til E18.

Gruppe 2
Mer offensiv formulering på del 2 av samfunnsmålet!
"Spikkestadbanen skal TA ANSVAR FOR at trafikkveksten tas kollektivt ved at jernbanen blir
konkurransedyktig mot bil."
Gjør det mer spenstig – ikke så passivt. All økning skal tas kollektivt (vi har ikke vei!)

Hurum.
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Nye arbeidsplasser lokalt. Øker bolysten.
Sentrumsutvikling – "BO uten bil" – avhengig av kollektivtilbud.
Bidra til sentrumsutvikling.
Samordnet areal- og transportplanlegging! Vedtatt 1993!
Oslo-området, inkl. Asker og Røyken + Hurum er en samlet arbeids-, bolig- og serviceregion som det må tas
konsekvenser av.
Blir i stand til å takle en forholdsmessig stor andel av befolkningsvekst rundt Oslo.
Samarbeid buss-båt-bane. Det samlede tilbud må stå i sentrum.
Samarbeid stat-kommune, pålitelighet i forhold til langsiktige planer for bane versus arealplaner og
økonomiske rammer.
Pålitelighet en forutsetning.
Fokus på frekvens.
Knutepunktsutvikling.
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Gruppe 3
Samfunnsmål:
Parkering. Lier stasjon
Store arbeidsmarkedskonsentrasjoner må legges i knutepunktene → Avlaste Oslo-Asker, Spikkestad
1. Hurum tas med inn i Asker/Røyken vedr. den videre regionale utvikling – integreres i Regionen.
2. Spikkestadbanen → Knyttes til Drammen og videre intercity triangel, integreres med Buskerudbyen.
Gang-sykkelvei Spikkestad-Drammen.
3. Nytt spor fra Røyken/Spikkestad ut mot Hurum, Oslofjordbrua, tog, perspektiv Oslo-ring.
4. Aktiv utvikling av boområder i knutepunktsutviklingen. Vil gi betre grunnlag for jernbanen.
→ Moss-Horten må skrinlegges – bruk ressursene der det gir gevinst.
5. Utnytte eksisterende infrastruktur.
6. JBV må bli en tydelig samfunnsaktør.

Gruppe 4
Viktig for å avhjelpe transportutfordring som følger av vekst.
Hyppigere avganger rushtid.
Bra med jernbanedirektør med bakgrunn fra kommunen: Vet at det er mulig å få til ting.
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Forslag til tillegg og endringer er understreket, og tekst som kan utgå er satt strek over:
Spikkestadbanen skal være det raskeste og
mest attraktive transporttilbudet og skal gi
bedre håndtering av regional vekst og
utvikling bidra til regional utvikling blant
annet ved at Asker og Røyken ytterligere
integreres i Oslo-området som en samlet
arbeids-, bolig- og serviceregion.
Spikkestadbanen skal øke markedsandel
og ta ny vekst (all vekst + litt til) og bidra til
at trafikkveksten tas kollektivt ved at
jernbanen i samspill med buss blir
konkurransedyktig mot bil.

Gruppe 5
Ingen gruppe 5.
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3.2

OPPGAVE 2: FREMTIDIG UTVIKLING AV SPIKKESTADBANEN

Oppgave 2 lød som følger:

Oppgave 2
Diskuter følgende punkter og kom med innspill:
a) Reisetid, frekvens og stoppmønster
b) Arealbruk/fortetting/knutepunkt
c) Hvordan kan øvrig kollektivtrafikk og takstsystem over fylkesgrensene være med på å
bygge opp om jernbanen?
Skriv alle innspill på flipover.

Besvarelser er gjengitt under slik de ble satt opp av gruppene.
Etter gruppeoppgavene presenterte alle gruppene sitt arbeid for resten av forsamlingen som fikk mulighet til
å kommentere innspillene.

Gruppe 1
Reisetid
-Reisetid i dag Asker-Spikkestad 17 min.
OK også i framtida.
-Reisetid Asker-Oslo i dag 22 min
Bør bedre noe
Gjennomgående trafikk til Oslo viktig.
Frekvens
Timesavganger i dag (halvtime i rush)
Viktig å bedre frekvens for å få flere reisende og kapasitet (døgn, rush og helg)
- Punktlighet viktig!!
Forsterke punktlighet – må tørre å ta upopulære avgjørelser
Stoppmønster
Prioritere stopp på viktige knutepunkt (stort passasjergrunnlag)
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b) Arealbruk/fortetting/knutepunkt
-Fokus på fortetting/vekst rundt knutepunkt
-Gode G/S-forbindelser til knutepunkt
-Sykkelparkering på stasjonene
-Videreutvikle viktige knutepunkt
Hvor skal buss korrespondere med tog?
Spikkestad betjener seg selv – Røyken betjener hele Hurum.
Mating fra Hurum til Spikkestad.
Hvordan skal tettsteder uten jernbanestasjon prioriteres?
Spørsmål til gruppen: Hva er ikke viktige knutepunkt?
-Åsaker, Hallenskog
c) Kollektivsystem (øvrig) og takst
-Felles sømløse reiser – ett kort for hele reisekjeden
- Felles takstsystem over fylkesgrensa
-Helhetlig soneinndeling over fylkesgrensen.
-Matebusser til viktige knutepunkt.
-Samordning av rutetider buss/tog
-Kort overgangstid
Utvikling av stedene er også foreslått i KP.
Se Spikkestad ift. større områder – Gullhaug, Lier osv – vil trekke hit
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Gruppe 2
a)
15 min rush
30 min ellers
Matetog til Asker?

Konkurransedyktig fra dør til dør
Punktlig
Mating til stasjonen
Buss – Bil – Sykkel → Anlegg må bygges
Vurdere nye busslinjer, direktelinjer mellom bolig- og næringskonsentrasjoner
Koble sammen bussrutene på Hurum til togtilbudene
Tilbringertjeneste/Bussruter
Reisetid og frekvens er viktigst for brukerne
Privatisere Spikkestadbanen?
Stoppmønster → Tid viktigere enn å opprettholde antall stopp
Reduserer også reisetiden.
Innfartsparkering
Fortetning
"Hovedsatsning": Spikkestad og Heggedal
Her har man lykkes med SATP. Viktig at JBV fullfører oppgraderingen til "Samtidig innkjør."
Tilrettelegge for øket kollektivbruk til skole, idrett, kultur, sentra. Kollektivtilbud fra boligkonsentrasjoner til
målpunktene!

b) Areal
Bane langs Slemmestadveien i stedet for veiutvidelse.
Høy tetthet rundt de store stasjonene.
Hurumbanen rundt Hurum og over fjorden.

c) Takst/sone
Flytt fokus fra veiutbygging til kollektiv.
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Større statlig subsidiering til kollektiv
Lage en strategisk kollektivplan for regionen, se bort fra kommunegrenser, fylke- og
bevilgningsmyndigheter. Brukerne må stå i sentrum.
Felles peis- og sonesystem i hele Osloregionen, Ruter, NSB, Buskerud Kollektivtrafikk.
Se på/og bygge opp et totalt kollektivtilbud, det samlede tilbud av buss/båt/bane er viktigst for brukerne.
Konsesjon må bort!
Oslotunnelen er ingen “propp”, men en premissgiver for rutetabellen.
Utvikle der infrastrukturen allerede finnes.
Lettere å få til noe på ensporet Spikkestadbane enn i Oslo-tunnelen.

Gruppe 3
a) Reisetid, frekvens og stoppmønster
1) ½ time stive ruter 2) 15 min
Stopp rasjonaliseres
-regularitet
-flere avganger
-mer informasjon
-pris
-komfort om bord er viktig – pc/mobil/radio
-tenke sykkeltog – ta med sykkel om bord – sykle videre fra stasjonen
-eller gå for å ha en sykkel i hver ende i stedet for sykkeltog?
-helgesykling – tilrettelegge for tog med sykkeltransport til Kjekstadmarka etc.
-sanere overganger
-ved nedleggelse av stasjon – må avbøtende tiltak som G/S – langs jernbane til neste stasjon legges.

b) Arealbruk, fortetting, knutepunkt
-JBV, investere inn i p-hus-/parkering i Spikkestad/Røyken.
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Bygge opp en god innfartsparkering i Lier.

Hvordan kan :
c) Øvrig kollektivtrafikk og takstsystem over fylkesgrensene være med på å bygge opp om jernbanen
-Likt takstsystem
-Konkurransedyktige priser → må være billigere enn bil
Fylkespol./Storting
Spikkestadkorridoren – Transportutredning 5/6-2009.
Asker kommune v/ Norsam og Multiconsult.
Kommentarer på kartunderlag:
Fortetting Gullhella
Heggedal:
-Økt innfartsparkering
-Stasjonsby
-Matebuss
-5000 nye beboere
Nedleggelse Hallenskog:
-Avbøtende tiltak: Gang/sykkelvei til Heggedal
Ny bane Hurum/Oslofjorden

Røyken:
-Innfartsparkering
-Matebuss fra Tofte/Sætre/Klokkarstua
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Nedleggelse Åsåker:
-Avbøtende tiltak: Gang-sykkelvei til Spikkestad stasjon
Spikkestad:
-Innfartsparkering
-10.000 nye beboere 2011-2030
-Stasjonsbyen. Sykkelbyen
-Lang sikt: Nye bane til Drammen.

Gruppe 4
a) Reisetid, frekvens, stoppesteder
I tråd med perspektivanalysen til Jernbaneverket (dobbeltspor)
Reisetid heller kortere enn i dag
Begrense til følgende stoppesteder: Spikkestad, Røyken, Heggedal, Gullhella/Bondi
Minimum doble frekvens
Gang og sykkelsti langs hele linja (viktig når småstasjoner kuttes ut)

b) Arealbruk, fortetting, knutepkt
Planfri kjøring fra Askerbanen til Spikkestadbanen
Mating fra Hurum → Røyken/Spikkestad
Mating fra Slemmestad til Heggedal
Innfartsparkering Røyken, Spikkestad og Heggedal

c) Øvrig kollektivtrafikk + takstsystem over fylkesgrense
Takstsystem: Viktig med fortsatt samarbeid

Toget kan ikke ta veksten alene! Må doble busstilbudet også (og båt!)
Hurum/Røyken skal ikke "integreres" i regionen – disse er allerede en del av totalregionen
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Vekst + utvikling pågår allerede og kan videreføres til et visst tak, presset kommer uansett til Røyken og Hurum – presset er stort allerede – utbyggerne står i kø –
vekstpotensialet er enormt og må synkroniseres med kollektiv- og transporttilbudet. Videre vekst er avhengig
av utvikling av kollektivtilbudet.

Gruppe 5
Ingen gruppe 5.

2011-06-10| Side 23 av 25

4

Videre arbeid

Denne rapporten som dokumenterer innspillene fra medvirkningssamlingen vil bli sendt ut til alle deltakere.
Innspillene tas med i det videre arbeidet med strekningsvise utviklingsplaner for Spikkestadbanen. Videre vil
Jernbaneverket ferdigstille de analyser og vurderinger som skal gjøres for innspill til NTP. Vi understreker at
de strekningsvise utviklingsplanene vil være gjenstand for kontinuerlig videreutvikling og oppdatering.
Noen av utredningstemaene i videre arbeid med strekningsvise utviklingsplaner er:

•
•
•
•
•
•

Sammenheng mellom små og store tiltak, investeringer og vedlikehold ”Pakker med tiltak?”
Driftsarealer/spor for å kunne gjennomføre feilretting og forebyggende vedlikehold
Hensettings- og vendeanlegg for å kunne betjene banen
Innfartsparkering
Stasjons- og knutepunktsutvikling
Samspill med øvrig kollektivtrafikk

Vurderingene vil også bli sett i sammenheng med andre utredninger i Jernbaneverket. Disse er:

•
•

Høyhastighetsutredningen og KVU InterCity påvirker utredningene for Spikkestadbanen. Disse vil
være kommet så langt til høsten 2011, at vi vil kunne få innspill før endelig rapport.
Stasjonsstruktur, knutepunktsutvikling og stoppmønster henger nøye sammen med kjøretids- og
kapasitetsvurderinger og vil inngå i de endelige vurderingene.
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Vedlegg

VEDLEGG 1:PRESENTASJON SIGRID LERUD
PROSJEKTLEDER STREKNINGSVISE UTVIKLINGSPLANER
VEDLEGG 2:PRESENTASJON ROGER RYBERG, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
VEDLEGG 3: UTSENDT INVITASJON OG DELTAKERLISTE TIL
MEDVIRKNINGSSEMINARET
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Strekningsvis
utviklingsplan

Spikkestadbanen

• Hva er strekningsvise
utviklingsplaner?
• Forholdet til andre utredninger
• Fremdrift og milepæler
• Resultater av analyser fase 1
• Forslag til mål for strekningen
• Utfordringer og videre utredninger

Strekningsvise utviklingsplaner skal:
Konkretisere Jernbaneverkets strategi
Være et verktøy for kommunikasjon –
vise helhet og grunnlag for prioriteringer
Forenkle JBVs arbeid med konkret planlegging

Rolle i JBVs planverk:
Nasjonal transportplan 2014 – 2023
JBVs Handlingsprgram
Jernbaneverkets perspektivutredning mot 2040

Sammenheng med andre JBV-utredninger
Stasjons- og knutepunktsutvikling
KVU InterCity
Høyhastighet

Fremdriftsplan
2011

2010
Jan

Overordnet landsdekkende analyse
2040-perspektiv
Utviklingsplan
Spikkestadbanen
Mål og strategier
Analyse av
infrastruktur, kostnader,
markedsrespons
Input NTP rullering
Stasjonsstruktur
KVU InterCity
Høyhastighet

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Fase 1
2040-perspektivet
Bruk av scenarier som verktøy –
viser handlingsrom
(Scenarie viser beregningsalternativ)
Scenario 3
Scenario 2
Scenario 1
Forbedringer vi
oppnår ved å
gjennomføre
spesifiserte
prosjekter i
inneværende
NTP

Utvidet kapasitet
gjennom Oslo.
Flaskehaler på
strekningene
utenfor

Jernbanenettet
legger ingen
begrensninger
for tilbudet

Prinsipp om trinnvis økning i togtilbudet i form
av økt frekvens og redusert reisetid

SCENARIO 1
Lavt tilbudsnivå
MARKEDSRESPONS
KRAV TIL KAPASITET
UTBYGGINGSBEHOV OG
-KOSTNAD

SCENARIO 2
Middels tilbudsnivå
MARKEDSRESPONS
KRAV TIL KAPASITET
UTBYGGINGSBEHOV OG
-KOSTNAD

SCENARIO 3
Høyt tilbudsnivå
MARKEDSRESPONS
KRAV TIL KAPASITET
UTBYGGINGSBEHOV OG
-KOSTNAD

OPTIMALISERING

Utviklingsstrategi 2040

Definere tibudsnivå for person- og
godstransport med frekvens og
reisetid som samlet gir et
investeringsnivå som tilsvarer et
optimaliseringsperspektiv
Underlag: transportmodellres. og
grundige kapasitetsanalyser

Ambisjon for banens rolle i
transportsystemet: godstransport,
lokaltog, regiontog

Utviklingsbehov: nødvendige tiltak
og utbyggingsbehov
kostnadsoverslag, (nytte-kost)

Utviklingsstrategi 2023

Tiltak på kort sikt: Rekkefølge –
hvordan få effekt raskt. Ruteplan
2023 med tilhørende
handlingsprogram

Beregningsalternativer 2040
Rute

Sc. 1

Spikkestad Frekvens Reisetid
-banen
30 min

2t 15 min

Sc. 2

Sc. 3

Frekvens

Reisetid

Frekvens

Reisetid

30 min

2t 5 min

15 min

1t 55 min

Heggedal - Gullhella
4500

2000
1800

1800

1800

4150

1600
Antall reisende

3000

1200

2500
900

2000

800

1500

600

475
375

400
200

375

1000

200
75

500
75
0

0
Dagens (2006)

2040 lav
Antall reisende døgn

2040 middels
Antall reisende makstime

2040 høy
Kostnader

kostnader i mill. kr

3500

1400

1000

4000

Optimalisering gjort på overordnet nivå.
Strategiske vurderinger i forhold til
banens rolle.
Detaljering må skje ut fra lokal
kunnskap om bane og marked.

Dagens situasjon

Spikkestadbanen er en
ren lokaltogstrekning.

Hastighetsprofil

Topografi

Horisontalkurvatur
Horisontalkurvatur

R <=250 m 250 - 500m

500-1100m

R>1100m

Spikkestad
banen

En horisontalradius på 500 m gir en maksimalhastighet på 105 km/t
etter eksisterende baners krav.

Planoverganger
Spikkestadbanen har totalt 8 planoverganger.
Sikrede planoverganger er ingen garanti mot ulykker.

Mulige utviklingsprosjekter på Spikkestadbanen
Heggedal og Spikkestad - kryssing og endespor
Nedleggelse av Åsåker og Hallenskog
Planfrie kryssinger mellom Heggedal og Hallenskog
Nytt signalanlegg og forlenget kryssingsspor på Heggedal = samtidig innkjør
Utbedring av kurvatur Heggedal – Røyken
Utbedringer kurvatur Røyken - Spikkestad
Sidespor for gule maskiner mellom Heggedal og Spikkestad
Nytt kryssingsspor med plattform på Røyken stasjon.
Ny planfri kryssing til/fra spor 1-4 på Asker stasjon via Liertunnelen.
Dobbeltspor Asker - Spikkestad

Forslag til samfunnsmål for Spikkestadbanen
Spikkestadbanen skal bidra til regional utvikling
blant annet ved at Asker og Røyken ytterligere
integreres i Oslo-området som en samlet
arbeids-, bolig- og serviceregion.
Spikkestadbanen skal bidra til at trafikkveksten
tas kollektivt ved at jernbanen blir
konkurransedyktig mot bil.

Utfordringer
og videre utredninger
• Hvordan sikre et robust jernbanetilbud?
– Pakketenkning – store og små tiltak
– Tilstrekkelige arealer til
vedlikeholdsmateriell for rask feilretting

• Arealutvikling rundt knutepunktene
– Tilstrekkelige arealer for innfartsparkering
– Bussmating inn mot knutepunktene
– Utvikling av nye boligområder må bygge
opp under jernbanens rolle i
transportsystemet.

• Status, framdrift og samspill
med andre planprosesser
• Resultater fra overordnede
analyser
• Dagens situasjon
• Samfunnsmål og viktige
momenter videre

Målsetning for
dagens arbeid
Er forslaget til samfunnsmål dekkende?
Hvilke effektmål skal vi legge til grunn
for det videre arbeidet?
Hva må til for å sikre at Spikkestadbanen
styrker sin rolle
som et attraktivt transporttilbud i
konkurranse med privatbilen?

- en del av din hverdag

Buskerud støtte til jernbanen

Asker, 1. juni 2011
Roger Ryberg
fylkesordfører

Buskerud er et viktig jernbanefylke
Togtilbud i Buskerud fylke:
– IC-tog på Vestfoldbanen
– Lokaltog Kongsberg – Eidsvold
– Lokaltog Drammen – Dal
– Fjerntog på Bergensbanen
– Fjerntog på Sørlandsbanen og
– Lokaltog på Spikkestadbenen
(Spikkestad- Moss)
– 5 mill passasjerer i Buskerud hvert
år
– Av disse ca 400 000 til/fra Røyken
kommune

Buskerud vokser

– Buskerud preges av sterk befolkningsvekst i nedre deler av fylket
– Spesielt er presset på boligmarkedet stort i Røyken og Hurum
• Røyken 2011: 19.264 2030: ca 26 200 (Jf SSB: Høy vekst)
• Hurum 2011: 9.155 2030: ca 9 800 (Jf SSB: Middels vekst)
• SUM
2011: 28 400 2030: ca 37 000 = + 30 %

– Økt pendling
– Det er behov for bedre transporttilbud både internt på Hurumlandet og til/fra Oslo
og Akershus både på
• Veg
– Bil og buss

• Bane
– Spikkestadbanen og togtilbud fra Asker

• Sjø
– Hurtigbåt Slemmestad - Oslo

Buskerud fylkeskommune støtter jernbaneutbygging på
Spikkestadbanen

– For å støtte opp om miljøvennlig togtransport er det viktig at både
kommunene langs banen og fylkeskommunen legger forholdene til rette
slik at innbyggerne vil bruke togene.

Fylkeskommunen kan påvirke kommunal arealplanlegging
– Buskerud har i alle sine planer og/eller uttalelser til planer lagt vekt på at
kommunene i sin arealplanlegging må legge til rette for at veksten skjer ved
fortetting rundt jernbanestasjonene. Dette er viktig fordi det er dokumentert at
de som bor nær en stasjon er de ivrigste brukerne av tog.
– Vi støtter at Røyken kommune utvikler stasjonsområdene rundt Spikkestad og
Røyken stasjon.
– Vi er også svært positive til utbyggingen på Heggedal stasjon.

Fylkeskommunen kan også gjøre noe for å støtte
jernbanen
–

Legge til rette for tilbringertjenester til
stasjonene
•

Sammen med kommunene og jernbaneverket
bør vi kunne bidra til å utbygge stasjonene
med tilstrekkelig parkering for bil og for øvrig
med moderne utforming. (også for
funksjonshemmede)

•

Gang og sykkelveier fram til stasjonene
(fylkesveiene)

•

Tilbringer med buss til ett bestemt
stasjonsknutepunkt. Avklare
knutepunktsstrukturen med kommunen og
NSB/Jernbaneverket.
Det er logistiske utfordringer hvis man skal
legge til rette for tilbringertjenester til flere
stasjoner. Bedre å konsentrere seg om ett. ( I
dag er både Spikkestad, Røyken og Midtbygda
knutepunkter i dette området. I tillegg Sætre
og Slemmestad.

•

Felles takst- og billetteringssystemer for
kollektivtrafikken. Arbeidet er godt i gang
allerede!

Fylkeskommunen kan også gjøre noe for å støtte
jernbanen

– Ny kollektivtrafikkplan for Buskerud
• Vi ser spesielt på togenes betydning for Buskerudsamfunnet . Toget som
stammen i det regionale kollektivtilbudet.
• Buss vil supplere tog på lengre strekninger – og dominere på korte
strekninger.
• Viktige regionale knutepunkter skal pekes ut.
• Det er til disse vi ønsker å bygge ut busstilbringerordninger.
– Spikkestad eller Røyken? Eller kanskje Asker der tilbudet er langt bedre?

• I kollektivtrafikkplanen må man tørre diskutere arbeidsdelingen mellom tog,
buss og båt på regionale reiser. Spesielt interessant i Spikkestadkorridoren.

Spikkestadkorridoren
– Det er behov for en bred utredning om hele transportkorridoren. Avklare
arbeidsdelingen mellom veitransport, sjøtransport og togtransport.
– Togets fortrinn må utnyttes:
• Der det bor mye folk – mange folk på samme strekning
• På strekninger der man i reisetid kan konkurrere med bil
• Rask og trygg transport

– For å utnytte togets fortrinnene må man
•
•
•
•
•

Ha hyppige avganger
Regelmessige avganger (faste tider – enkel tidtabell)
God regulraritet
En robust infrastruktur
Og et enkelt og godt takstsystem

Buskeruds foreløpige anbefaling
–
–
–
–

Etabler et godt og driftssikkert togtilbud på Spikkestadlinjen
Bygg og fortett rundt stasjonene
Etabler større park-and-ride anlegg
Fylkeskommunen vil bidra med bedre tilbringerordninger for å støtte opp
om toget til den/de stasjoner som blir pekt ut som regionale
knutepunkter.

Østlandet står sammen om jernbaneutbyggingen
– Fylkeskommunen er med i Østlandssamarbeidet.
– Østlandssamarbeidets innspill til NTP 2014 – 23:
– Fylkestingets vedtak den 28.4.2011:
• Buskerud fylkeskommune støtter også den sterke prioritering av jernbanen som nå
legges for å knytte byene på Østlandet raskere og bedre sammen. For å realisere
avlastningsstrategien er det nødvendig at tilknytta jernbanestrekninger til Intercity trianglet blir oppgradert og bygget ut parallelt med utbygging av trianglet. For
Buskerud gjelder dette Sørlandsbanen fra Drammen til Kongsberg med dobbeltspor
og Spikkestadbanen. Banestrekningene må sikres regularitet, frekvens og kapasitet.
På Kongsbergbanen må redusert reisetid og halvtimes avganger prioriteres.

VELKOMMEN
STREKNINGSVIS UTVIKLINGSPLAN FOR SPIKKESTADBANEN
Scandic Hotell, Asker
onsdag 1. juni kl. 14:00 – 18:00
PROGRAM
Tid

DEL I: Informasjon/presentasjon

14:00-14:10

Velkommen
v/Anne Marstein, regional plan- og utviklingsdirektør,
Jernbaneverket

14.10-14.45

Strekningsvise utviklingsplaner
v/prosjektleder Sigrid Lerud, Jernbaneverket
• Hva er strekningsvise utviklingsplaner og forholdet til andre
utredninger ifht Nasjonal transportplan 2014-2023
• Fremdrift og milepæler
• Resultater av analyser fase 1
• Forslag til mål for strekningen
• Utfordringer og videre utredninger

14:45-15:00

Hva som gjøres i regionen for å støtte opp om jernbanen
v/Roger Rydberg, Buskerud fylkeskommune

15:00-15:30

PAUSE med litt å bite i
DEL II: Gruppearbeid

15:30-17:50

Introduksjon til gruppearbeid
V/Ellen Winje Melander, Norconsult
Oppgave 1
Innspill til samfunnsmål
Oppgave 2:
Innspill til:
- reisetid, frekvens og stoppmønster
- arealbruk/fortetting/knutepunkt
- hvordan kan øvrig kollektivtrafikk og takstsystem over
fylkesgrensene være med på å bygge opp om jernbanen?
Utstilling:
Gruppene presenterer sine innspill for plenum.
Pauser underveis
DEL III: Avslutning

17:50-18:00

Kort oppsummering og litt om videre prosess
v/Anne Marstein, regional plan- og utviklingsdirektør,
Jernbaneverket

DELTAKERLISTE
FYLKESKOMMUNER
Akershus fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune

KOMMUNER
Asker kommune

Røyken kommune

Einar Hoel, sentraladm.
Roger Rydberg, fylkesordfører
Nils Peter Underbakke, hovedutvalgsleder
Mette Lund Stake (pol)
Runar Hannevold, fylkesrådmann
Gro R. Solberg, samferdselssjef
Runar Stustad, samferdselsrådgiver
Lene Conradi, ordfører
Stein Annexstad, leder av Spikkestadutvalget
Hildur Horn Øien, Spikkestadutvalget
Lars Bjerke, rådmann, Spikkestadutvalget
Toril Skovli, plan- og bygningsavdelingen
Tor Arne Midtbø
Rune Kjølstad, ordfører
Siv Anita Bagås, Spikkestadutvalget
Birger Blomkvist, Spikkestadutvalget
Georg N. Smedhus, rådmann, Spikkestadutvalget
Jan Erik Lindøe, kommunalsjef
Malvin Bjorøy, plan- og bygningsjef

OPERATØRER KOLLEKTIV
PERSONTRANSPORT
NSB persontog
Buskerud Kollektivtrafikk AS
EIENDOMSUTVIKLER STASJONER OG
KNUTEPUNKTER
ROM Eiendom
FRA JERNBANEVERKET
Plan og utvikling, Plan Øst

Norconsult

Ulf Bakke – sjekk opp
Frank Wamstad
Kari Ovesen Haugland, utviklingssjef
Cecilie Krohn, eiendomssjef
Anne Marstein, regional plan- og utviklingsdirektør
Sigrid Lerud, prosjektleder
Bodil Riis, senioringeniør
Sara Brøngel Grimstad, prosjektkoordinator
Pawel Erlandsen, overarkitekt
Iselin Eng, overarkitekt
Anne-Gro Ahnstrøm, senioringeniør
Ellen Winje Melander
Kristin Grenan

