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Forord
InterCity-satsingen skal bidra til at veksten i persontransporten på Østlandet tas med kollektiv, sykkel og gange. En viktig
forutsetning for å lykkes med det er sentral stasjonslokalisering og knutepunktutvikling rundt de nye stasjonene. Da blir toget
lett tilgjengelig, og de fleste kan velge å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen.
InterCity-satsingen dekker imidlertid et stort geografisk område, og stasjonene er lokalisert i områder med svært ulik karakter
– fra by til spredtbygde strøk. Det påvirker om de reisende har mulighet til å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen eller
om det bør være et tilbud om innfartsparkering når det nye dobbeltsporet står ferdig. De ulike stasjonsprosjektene må derfor
utformes i tråd med overordnede føringer, men med utgangspunkt i lokale forutsetninger.
For at det samlede transportbehovet skal bli minst mulig sier NTP 2014-2023 følgende om arealutviklingen rundt stasjonene:

”Det bør vurderes å legge til rette for innfartsparkering, særlig ved knutepunkt og jernbanestasjoner som ligger utenfor
by- og tettstedssentra og hvor det ikke er god kollektiv tilbringertransport. Innfartsparkering er særlig godt egnet ved
stasjoner og holdeplasser som ligger i nærheten av hovedveger med god framkommelighet og utenfor tettsteder.
Arealene i nærheten av store stasjoner og kollektivknutepunkt i byene og tettbygde områder bør først og fremst
benyttes til bolig- og næringsformål med høy utnyttelsesgrad, slik at det samlede transportbehovet blir minst mulig.
Dette medfører samtidig reduserte negative miljøvirkninger for samfunnet.”
(NTP 2014-2023, s 152)
Det betyr at arealkrevende innfartsparkering ikke vil være en del av de nye stasjonsprosjektene i byområder. Her vil det være
fokus på knutepunktutvikling og gode løsninger for gående, syklende og kollektivreisende. På stasjoner i spredtbygde strøk
vil innfartsparkering, i form av et rimelig og kapasitetssterkt parkeringstilbud på flate, kunne være et kollektivtiltak. Det vil
kunne bidra til at de reisende velger en kort lokal bilreise og en lang togreise inn mot Oslo, ikke bil hele veien.
I denne rapporten ses stasjonene og parkeringstilbudet på banestrekningen i sammenheng. Basert på stasjonens lokalisering,
arealbruk og tilgjengelighet er det gjort en overordnet vurdering av hvor innfartsparkering vil være et reelt virkemiddel for
økt kollektivandel og hvor det må søkes andre mer bymessige løsninger. Hensikten er å gi tydelige rammer og bidra til tidlig
forventningsavklaring, slik at andre knutepunkt-aktører med ansvar for arealplanlegging og tilrettelegging for kollektiv, sykkel
og gange kan følge opp InterCity-satsingen innenfor sine ansvarsområder.

Oslo, april 2016

.................................................................
Gunnar G. Løvås
Assisterende jernbanedirektør
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1. Innledning
Hvordan kan innfartsparkeringtilbudet på
strekningen Sande - Skien utvikles slik at
det blir målrettet og robust, og bidrar til at
veksten i persontrafikken tas med kollektiv,
sykkel og gange?

Denne rapporten bygger på Nasjonal transportplan og Jernbaneverkets overordnede parkeringsstrategi, og beskriver hvilket
parkeringstilbud InterCity-prosjektet skal tilrettelegge for på
strekningen frem mot 2030.
Arbeidet baserer seg på arealfaglige analyser og vurderinger, ikke
transportøkonomiske analyser og modellberegninger. Parkeringstilbudet på strekningen ses i sammenheng og i forhold til framkommelighet på hovedveinettet, togtilbud, lokalt busstilbud, gangog sykkelveinett og planer for videre utvikling lokalt og regionalt.

Figur 1
Vestfoldbanens
stasjoner og parkeringstilbud
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KAP 1. INNLEDNING

Viktige faktorer som påvirker hvilket transportmiddel de reisende
velger er blant annet (PROSAM 2015):
•

Reisetid

•

Tilgjengelighet

•

Pris

•

Avstand (rutelengde)

•

Komfort og kvalitet

I rapporten er det sett på hvordan dette påvirker bruken av
Jernbaneverkets parkeringsplasser, og om endring av faktorene vil
påvirke behovet for innfartsparkering.
Tidshorisont
Utbyggingstrategien for InterCity-prosjektet legger opp til en
etappevis utbygging fra Oslo og utover. Sande stasjon ble ferdigstilt
i 2001 mens de øvrige stasjonene videre sørover er under bygging,
skal bygges om eller flyttes i forbindelse med InterCity-satsningen i
perioden 2016-2030.

KAP 1. INNLEDNING

Holmestrand stasjon på strekningen Holm-Nykirke åpnes høsten
2016, og strekningen frem til Barkåker skal stå ferdig 2024.
På strekningen Tønsberg-Larvik er Stokke-Sandefjord prioritert først,
deretter foreslås dobbeltsporet bygget nordfra og sørover, med
Tønsberg - Stokke før Sandefjord - Larvik. Hele strekningen skal stå
ferdig innen 2030.
Farriseidet - Porsgrunn er under bygging og skal stå ferdig høsten
2018. Videre planlegging av strekningen Porsgrunn - Skien avventer
konseptvalgutredningen (KVU) for Grenlandsbanen. KVU for InterCity
fra 2012 ligger til grunn for anbefalt stasjonslokalisering. I Porsgrunn
vil det si sørøst for dagens plassering. I Skien anbefales to alternativer;
dagens plassering 1 km nord for sentrum og ny stasjon i fjell i
sentrum. Strekningen skal stå ferdig 2030.
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Strekningen Nykirke - Barkåker er under planlegging med ny
stasjonsplassering i Horten/Re. Tre alternativer er konsekvensutredet
(Fig. 2). I februar 2016 anbefalte Jernbaneverket den vestre korridoren
med stasjon på Skoppum vest. Kommunedelplan for strekningen er
planlagt vedtatt i løpet av 2016.

For strekningen Tønsberg - Skien vil en forstudie danne grunnlag
for hvilke trasékorridorer som skal utredes videre. I både Tønsberg,
Stokke, Sandefjord og Larvik vurderes nye stasjoner nær dagens
plassering. I Torp skal ny stasjon vurderes både øst og vest for
flyplassen (Fig. 3).

Figur 2
Korridorer som er konsekvensutredet mellom Nykirke og Barkåker.
Jernbaneverkets anbefaling er det vestre alternativet, Skoppum vest.

Figur 3
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Korridorer som vurderes utredet mellom Tønsberg og Larvik.

Innfartsparkering og tilbringertransport
Jernbaneverket skal tilby følgende parkering ved alle stasjoner:
•

Av- og påstigning

•

Korttidsparkering

•

Sykkelparkering

•

HC- parkering

Innfartsparkering er et virkemiddel i områder hvor
kollektivtransporten har dårlig flatedekning, og er i hovedsak et
tilbud til de som ikke kan gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen.
Der Jernbaneverket tilrettelegger for innfartsparkering, vil dette være
parkering på flate. Innfartsparkering har derfor et stort arealbehov og
kan medføre arealkonflikter og interessemotsetninger.
I rapporten ses det på hvilket parkeringstilbud som er egnet på de
enkelte stasjonene og hvordan rollefordelingen på strekningen bør
være. Parkeringstilbudet vurderes ut ifra de enkelte stasjonenes
beliggenhet og kontekst.
Innfartsparkering og knutepunktutvikling
Knutepunktutvikling er en sentral del av IC-arbeidet og ønsket om
flateparkering og knutepunktutvikling kan være i direkte motstrid
på enkelte stasjoner. Som gjeldende NTP viser til, bør ”arealene i
nærheten av store stasjoner og kollektivknutepunkt i byene og tettbygde
områder først og fremst benyttes til bolig- og næringsformål med høy
utnyttelsesgrad, slik at det samlede transportbehovet blir minst mulig.”
(NTP 2014-2023, s 152).
Flere av stasjonene på strekningen er bystasjoner hvor det forutsettes
at veksten i persontrafikken i årene fremover skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. For at InterCity-prosjektet skal kunne
bidra til dette, må stasjonene ha god tilgjengelighet for gang-, sykkel
og lokal kollektivtrafikk. Dette fordrer at andre offentlige aktører
jobber i samme retning som Jernbaneverket.
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2. Sammendrag
Ny stasjon i Horten bør tilrettelegges
for innfartsparkering. I tillegg til å
betjene Horten by vil den være attraktiv
for pendlere fra de spredte bilbaserte
boligområdene. Stasjonene i dette området
har overlappende nedslagsfelt. Et godt
innfartsparkeringstilbud i Horten vil derfor
kunne avlaste nabostasjonene, hvor det bør
søkes mer bymessige løsninger.

Jernbaneverket
Frem mot 2024
•

Innføre tekniske løsninger som gir bedre informasjon til de
reisende og utnytter kapasiteten på flere parkeringsplasser.

•

Innføring av oblat/avgift ved Holmestrand stasjon og øvrige
stasjoner hvis sprengt kapasitet.

2024
•

Tilrettelegge for økt innfartsparkering i Horten/Re ved ny
stasjon. Sikre arealer til trinnvis utbygging etter behov.

I tråd med overordnede føringer bør det tilrettelegges for
innfartsparkering ved jernbanestasjoner som ligger utenfor
by- og tettsteder, i nær tilknytning til hovedvei og som har
dårlig kollektivdekning. Samtidig bør det ikke tilrettelegges
for flateparkering ved bystasjonene hvis overordnede mål i
NTP og InterCity-prosjektet skal oppnås. Hva som vil være et
tilstrekkelig parkeringstilbud må ses i sammenheng med det øvrige
kollektivtilbudet og avklares gjennom knutepunktsamarbeid.
En rollefordeling som støtter opp under målsetningene, er derfor
avhengig av areal- og transporttiltak i regi av andre offentlige lokale
og regionale aktører.

2030

•

Bygge ut sykkelvegnett i tråd med vedtatte planer

Ved å tilrettelegge for en konsentrert utvikling rundt nye bystasjoner
støttes det opp under InterCity-satsingen, og det vil bli behov for å
endre parkeringstilbudet . Parkeringstilbudet på stasjonene må ses i
sammenheng med det øvrige parkeringstilbudet i byen. Det bør ses
på sambruk av parkeringsanlegg ved byutvikling rundt stasjonene,
sambruk av eksisterende parkeringsanlegg og samordning av satser
for brukerbetaling. I byene bør parkeringskapasiteten ikke økes.

•

Utbedre det lokale kollektivtilbudet ved å øke frekvens og
bedre korrespondanse mellom lokalbusser og tog

•

Tirettelegge for overgang mellom ekspressbuss og tog

•

Billettsamarbeid.

•

Fortetting og boligutvikling rundt bystasjonene

•

Ikke øke innfartsparkeringstilbudet i Sande, Holmestrand,
Stokke og Torp.

•

Ikke tilrettelegge for flateparkering i byene
Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og Skien
men sikre et tilstrekkelig parkeringstilbud gjennom
knutepunktsamarbeid.

Kommune, fylkeskommune Statens vegvesen og NSB

Anbefalingen for strekningen er oppsummert i tabellen til høyre og
figurene på neste side.
I de følgende kapitlene er bakgrunnen for anbefalingen nærmere
bekrevet:
Kap 3
Kap 4
Kap 5
Kap 6
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Føringer
Dagens situasjon
Forhold som påvirker parkeringsetterspørselen
Anbefaling

KAP 2. SAMMENDRAG

Dagens situasjon:
•

Kapasiteten er sprengt i Tønsberg, Horten og Holmestrand. Nye Holmestrand stasjon (2016) tilrettelegger for ca. 60 flere parkeringsplasser
enn i dag, samt at det er lagt til rette for kollektiv, sykkel og gange.

Parkeringstilbud opprettholdes som i 2016
Innfartsparkering - flate. Antall plasser vurderes i planprosessen
Overgang til mer bymessig parkering. Løsning tilpasses i hver enkelt
situasjon

Figur 4

Anbefalt tilbud 2024

T2024

T2030

•

Tilrettelegge for økt innfartsparkering ved ny stasjon i Horten/Re
(Skoppum vest). Sikre arealer til trinnvis utbygging etter behov.

•

Opprettholde dagens tilbud i Stokke og Torp

•

•

Ikke øke men opprettholde tilbudet på de øvrige stasjonene på
strekningen

I Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og Skien bør
parkeringstilbudet ses i sammenheng med tilbudet for øvrig og i
samarbeid med andre aktører i forhold til knutepunktutvikling

KAP 2. SAMMENDRAG
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3. Føringer
I dette kapitlet gjennomgås de viktigste
føringene som Jernbaneverket tar
utgangspunkt i når innfartsparkeringstilbudet
på strekningen vurderes.

3.1

Nasjonal transportplan

NTP 2014-2023 definerer innfartsparkering som særlig godt egnet ved
stasjoner og knutepunkt som ligger utenfor by- og tettstedssentra,
med nærhet til hovedveger med god framkommelighet, og hvor
det ikke er god kollektiv tilbringertransport. Samtidig vektlegges
det også at arealene ved store stasjoner og kollektivknutepunkt i
byene og tettbygde områder først og fremst bør utnyttes til bolig
og næringsformål med høy utnyttelsesgrad, slik at det samlede
transportbehovet blir minst mulig.

”Det bør vurderes å legge til rette for innfartsparkering, særlig
ved knutepunkt og jernbanestasjoner som ligger utenfor
by- og tettstedssentra og hvor det ikke er god kollektiv
tilbringertransport. Innfartsparkering er særlig godt egnet ved
stasjoner og holdeplasser som ligger i nærheten av hovedveger
med god framkommelighet og utenfor tettsteder. Arealene i
nærheten av store stasjoner og kollektivknutepunkt i byene og
tettbygde områder bør først og fremst benyttes til bolig- og
næringsformål med høy utnyttelsesgrad, slik at det samlede
transportbehovet blir minst mulig. Dette medfører samtidig
reduserte negative miljøvirkninger for samfunnet.”
(NTP 2014-2023, s 152)

3.2 Planveileder for byområder og
knutepunkt
Jernbaneverket laget i 2013 ”Gjennomføringsplan for InterCity”. En
av delrapportene var planveileder for byområder og knutepunkt.
Denne rapporten ligger til grunn for InterCity-prosjektets arbeid
med knutepunktutvikling rundt de nye stasjonene. Rapporten sier
følgende om innfartsparkering:
”Det er ikke et virkemiddel i bysentra, hvor areal er et knapphetsgode,
kapasiteten på veinettet er begrenset, framkommelighet for
kollektivtransport, syklister og fotgjengere skal prioriteres
og lokal kollektivtransport har god flatedekning. Det betyr at
innfartsparkering ikke er et virkemiddel i knutepunktene, gitt den
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Figur 5

Illustrasjon fra ”planveileder for byområder og knutepunkter”

definisjonen prosjektet legger til grunn, og at stasjonsprosjektene
ikke skal omfatte store flateparkeringsanlegg eller parkeringshus
for å dekke eventuell økt etterspørsel etter innfartsparkering når
togtilbudet forbedres. Innfartsparkering er et virkemiddel utenfor
bykjernen, og har til hensikt å fange opp reisende fra spredtbygde
områder - hvor sykkel og gange ikke er et alternativ og hvor den
lokale kollektivtransporten har dårlig flatedekning.” (JBV 2013, s. 21)
I planveilederen er Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og Skien
definert som bystasjoner med knutepunktpotensiale, mens Horten,
Stokke og Torp er kategorisert som mindre stasjoner (figur 5).
”JBV har ansvar for å bygge et stoppested for tog og for å gjøre
stoppestedet tilgjengelig for de reisende; dvs for å bygge et
stasjonsområde hvor de reisende lett kan bytte fra andre reisemidler
til tog. Det betyr at våre stasjonsprosjekter, i tillegg til de elementene
som følger av togframføring og drifts- og servicefunksjoner omfatter
sykkelparkering, busstop, taxiholdeplass, kiss ‘n ride og parkering
for privatbil, i form av HC, korttids og innfartsparkering der hvor det
er relevant. Det betyr imidlertid ikke at stasjonsprosjektene våre
omfatter bussterminal, taxi-sentral, parkeringshus, boligprosjekter og
nye tilførselsveier.” (JBV 2013, s 20)

KAP 3. FØRINGER

”et virkemiddel der kollektivtransporten
har dårlig flatedekning (...) i hovedsak et
tilbud til de som ikke kan gå, sykle eller
reise kollektivt”

MAKSIMERING AREALBRUK

$

•

Mål og strategier

•

Stasjonskategorier

•

Finansierings- og samarbeidsmodeller

•

Regulering og prissetting

•

Videre arbeid

PRODUKSJON

VARIASJON

Strategien er under revisjon, men hovedprinsippet om et differensiert
tilbud vil ligge fast. Nedenfor gis en kort gjennomgang av
hovedpunktene i strategien.

INTENSITET

Premisser og rammer for planlegging av parkeringstilbudet
Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket ansvar for:
OFFENTLIGHET

KOLLEKTIVRELEVANT
SERVICE

KOLLEKTIVFUNKSJONER

•

Å etablere et tilfredsstillende p-tilbud på stasjonene

•

Å fastsette parkeringsavgiften for togreisende

•

Å utarbeide en overordnet plan for parkering

Jernbaneverket legger følgende prinsipper til grunn for arbeidet:
•

Funksjonshemmede skal ha gratis parkering

•

Flateparkering skal være gratis dersom det eksisterende
anlegget har tilstrekkelig kapasitet

•

Adgangskontroll og utstedelse av p-bevis til faste togkunder ved
kapasitetsproblemer

•

Det kan innføres parkeringsavgift for å bringe tilbud og
etterspørsel i balanse

•

Det legges til rette for parkering for at flere skal kunne velge å
reise med tog

JBV ETTERSPØR
JBV BIDRAR, DELFINANSIERER OG BYGGER
JBV DEFINERER, FINANSIERER OG BYGGER

Figur 6
Illustrasjonen over er hentet fra planveilederen (s31) og viser ICstasjonen som del av et velfungerende knutepunkt. Den viser også prioriteringen
mellom de ulike alternativene for tilbringertransport ved relativ avstand fra stasjon.

3.3 Jernbaneverkets overordnede
parkeringsstrategi
Jernbaneverkets overordnede parkeringsstrategi fra oktober 2010
legger viktige føringer for hvordan parkeringstilbudet for privatbil
på stasjoner skal vurderes og videreutvikles. Strategien gjelder hele
landet, og tar for seg:
•

Premisser og rammer for planlegging og utbygging av
parkeringstilbudet på stasjonene

•

Parkeringstilbudets rolle og betydning

•

Tidligere praksis

KAP 3. FØRINGER

Parkeringstilbudets rolle og betydning
Parkering er et virkemiddel i områder hvor kollektivtransporten har
dårlig flatedekning, og det er i hovedsak et tilbud til de som ikke
kan gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen. Målet er at flere skal
velge å reise kollektivt inn mot de store byene, noe som vil bidra til å
redusere trafikkavviklings- og miljøproblemene i byområdene.
Parkering skal ikke være et bilfremmende tiltak, som undergraver
det lokale busstilbudet eller lokale satsinger på sykkel og gange.
Tanken er å fange opp de reisende tidlig i reisekjeden; dvs at innfartsparkering skal bidra til at de reisende velger en kort bilreise og en
lang togreise. Den reisendes byttemotstand øker jo kortere reisen
er, og erfaring viser at potensialet for å kombinere ulike transportmidler er størst på reiser som varer over en halv time. Jernbaneverket har hovedfokus på daglige jobbreiser og pendlere; dvs. de
faste togbrukerne. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke skal gi et
parkeringstilbud til de som reiser mer sporadisk.
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” [innfartsparkering] skal ikke være et bilfremmende tiltak, som undergraver det
lokale busstilbudet eller lokale satsinger på
sykkel og gange”

Stasjonene er ulike, og det er behov for å differensiere parkeringstilbudet ut fra lokale forhold som stedets karakter, togtilbudet, lokalt
kollektivtilbud, framkommelighet på veisystemet osv.
Tidligere praksis
Før strategien forelå i 2010 var praksis i grove trekk å utvide der
hvor det var kapasitetsproblemer, tilgjengelige arealer eller
investeringsmidler. Strategien representerer et retningsskifte, og er
uttrykk for en overordnet og mer helhetlig tilnærming til parkering
som kollektivtiltak og virkemiddel for økt kollektivandel.

•

Korttidsparkering

•

Sykkelparkering

•

HC- parkering

Eventuelt tilbud om innfarts- eller pendlerparkering, må vurderes
nærmere ut i fra stasjonens kontekst, både type/standard, regulering
og prissetting og kapasitet (antall plasser).
Finansiering og samarbeidsmodeller
For å utvikle et tilfredsstillende parkeringstilbud kan det i ulike
sammenhenger være hensiktsmessig å samarbeide med eksterne
aktører. Dette samarbeidet kan gjennomføres på ulike måter, og
mulige modeller kan være:

Mål og strategi
Det overordnede målet er at innfartsparkering skal:

•

Utvikling av p-tilbudet planlegges i samarbeid med andre
offentlige aktører og gjennomføres som et spleiselag

•

Bidra til å øke mobiliteten og gi flere muligheten til å reise
kollektivt

•

Utvikling av p-tilbudet finansieres gjennom budsjettrammen i
Jernbaneverkets programområde ”Stasjoner og knutepunkt”

•

Bidra til redusert trafikkbelastning i byområder

•

Utvikling av p-tilbudet inngår som en del av større
investeringsprosjekter eller stasjonstiltak innenfor andre
programområder

•

Utvikling av p-tilbudet i samarbeid med Rom Eiendom
eller andre grunneiere som ønsker å investere i p-hus.
Jernbaneverket skal ikke være eier, men kan gi anleggsbidrag og
få tinglyst bruksrett til et gitt antall plasser

•

Leie av plasser fra private aktører

Strategien er å legge til rette for:
•

Løsninger som gir nye kollektivreisende; dvs løsninger som ikke
tar kunder fra annen kollektivtransport eller sykkel og gange

•

Kapasitetssterke og trygge parkeringsløsninger både for sykkel
og bil

•

Et parkeringstilbud til både daglige pendlere, sporadisk reisende
og flytogpassasjerer

•

Adgangskontroll og prissetting ut fra tilbud/etterspørsel og
samfunnsøkonomi

For å nå målsettingene er det behov for:
•

En målrettet plan for å utvikle tilstrekkelig kapasitet tilpasset
kundens behov

Stasjonskategorier
For å gi tydelig signaler om hva kundene kan forvente av omfang
og kapasitet, er stasjonene delt inn i ulike kategorier, avhengig
av kontekst og togtilbud. Det er det spesielt ved stasjonene på
de tyngre kollektivkorridorene inn mot de største byområdene
og der togtilbudet er godt, det vil ha størst nytte å legge tilrette
for innfartsparkering. Jernbaneverket har imidlertid et ansvar for
å tilrettelegge også ved mindre byer og tettsteder og i områder
med mer spredt bosetting. Følgende parkering skal finnes ved alle
stasjoner, fra holdeplasser i spredt bebyggelse til store bystasjoner:
•

Regulering og prissetting
Regulering av bruk og innføring av avgift skal gjøres etter følgende
prinsipper:
•

flateparkering er gratis så lenge anlegget har kapasitet

•

det kan innføres adgangskontroll/parkeringsbevis hvis det
oppstår kapasitetsproblemer, og det kan innføres et gebyr for å
dekke ordningens administrasjons- og driftsutgifter

•

det kan innføres en parkeringsavgift dersom etterspørselen er
større enn tilbudet

•

det kan innføres en høyere parkeringsavgift for p-anlegg på
bystasjoner/knutepunktstasjoner

Videre arbeid
Parkeringsstrategien skal ligge til grunn for en målrettet og
strekningsvis tilnærming til parkering. Den overordnede strategien
skal videreutvikles, og vil på sikt også omfatte sykkel og el-bil.

Av- og påstigning
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3.4 InterCity-prosjektets tolkning
av overordnede føringer for
innfartsparkering
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For å operasjonalisere de overordnede føringene i NTP,
knutepunktstrategien og Jernbaneverkets parkeringstrategi har
InterCity-prosjektet definert følgende mål for det videre arbeidet
med parkering for privatbil på de nye InterCity-stasjonene:
Mål
Innfartsparkering på IC-stasjonene skal:
•

være et tilbud til de som ikke kan gå, sykle eller reise kollektivt til
stasjonen

•

kompensere for at det lokale kollektivtilbudet har dårlig
flatedekning

Innfartsparkering på IC-strekningen skal ikke:
•

undergrave lokale tiltak for å få flere til å gå, sykle eller reise
kollektivt til stasjonen

•

være til hinder for knutepunktutvikling og bærekraftig
byutvikling

•

stimulere til fortsatt spredt boligbygging og bilbasert utvikling
Figur 7

Illustrasjon: info-folder

Strategi
For å nå målene vil IC-prosjektet:
•

vurdere innfartsparkeringstilbudet på stasjonene
langs en banestrekning under ett og differensiere
innfartsparkeringstilbudet på stasjonene ut fra stedlige
forhold som bebyggelsesstruktur, nærhet til hovedvei, lokalt
kollektivtilbud og gang- og sykkelveinett

•

lokalisere nye stasjoner slik at de fleste kan gå, sykle eller reise
kollektivt til stasjonen

•

utforme stasjonsområdene slik at de er attraktive for gående,
syklende og kollektivreisende

•

etablere nye innfartsparkeringsplasser som flateparkering

•

vurdere om innfartsparkering på flate kan erstattes av
avgiftsbelagte plasser i p-hus når arealverdien i et område tilsier
at etablering og drift er interessant for en kommersiell aktør

Det er laget en info-folder om prosjektets mål og strategi for
parkering, se nedenfor. Denne rapporten for Vestfoldbanen er en
oppfølging av strategiens første kulepunkt.

KAP 3. FØRINGER
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4. Dagens situasjon
Etterspørselen etter innfartsparkering på
jernbanestasjoner er ikke jevnt fordelt –
noen stasjoner har ledig kapasitet, mens
kapasiteten er sprengt på andre stasjoner på
samme banestrekning. Parkeringsmønsteret
samsvarer ikke nødvendigvis med antall
reisende ved den enkelte stasjon.
For å få bedre kunnskap og et godt grunnlag til å vurdere
parkeringstilbudet på strekningen, ble det gjort registreringer
av kapasitet og belegg på stasjonene i november 2014. Kartet
på neste side viser situasjonen ved registrering og den relative
sammenhengen mellom antall reisende, parkeringskapasitet og
belegg på parkeringsplassene.
Tønsberg har flest reisende på strekningen og noe større
parkeringstilbud enn Sandefjord og Holmestrand med nest flest
reisende. Etter registreringene er det innført SMS oblat i Tønsberg og
Sandefjord.

Kartet på neste side oppsummerer situasjonen på registreringstidspunktet. I Tønsberg, Horten og Holmestrand er kapasiteten
sprengt. Horten og Holmestrand har ikke adgangskontroll eller
parkeringsavgift.
I mars 2015 ble det gjort en supplerende nummerskiltregistrering for
å gi et bedre bilde av brukerne av parkeringsanleggene.
Kartene på de neste sidene viser i hvilke geografiske områder de
parkerende er bosatt. Det er i tillegg laget kakediagram som viser
hvor stor andel av de parkerende som bor 1, 1-3, 3-5 eller mer enn
5 km fra stasjonen. Dette gir et bilde av om det er et potensiale
for at noen av dagens brukere av parkeringsanleggene kan ta
kollektivtransport, gå eller sykle til stasjonen.
Registreringene viser at Holmestrand tiltrekker flest reisende
langveisfra (over 10 km), og hvor de reisende geografisk sett vil ha
kortere vei til en annen stasjon (Skoppum). Av bystasjonene utpeker
Sandefjord og Tønsberg seg med flest som kjører til stasjonen innen
3-5 km.
Hvorfor er det slik? I kapittel 5 ses det på faktorer som forklarer dette
mønsteret og hvordan disse sammen med overordnede mål for arealog transportplanlegging gir føringer for utvikling av fremtidig tilbud.

I Holmestrand er det i forbindelse med bygging av ny stasjon etablert
midlertidige parkeringsplasser på Sjøtomta og Verkstedtomta etter
registreringene ble utført, til sammen 189 plasser.
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Figur 8

Illustrasjon som viser relativ forskjell mellom antall reisende ved stasjonen, parkeringstilbud og bruk (tilbud/etterspørsel)
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SANDE

Antall innbyggere* (1.1.2015):

ca 9.100

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 200 (31)
Oblat/avgift: Nei
Sande stasjon ligger i utkanten av sentrum og i tilknytning til
kollektivterminalen. Stasjonen betjener spredt bebyggelse utenfor
sentrum og fra nabokommunen Hof. Nummerskiltregistreringen viser
at enkelte kommer kjørende også fra
Svelvik og Holmestrand kommune.
Ca. 45% av de tilreisende har bostedsadresse
innenfor 5 km fra stasjonen.
Stasjonen har ikke fullt belegg.
Avstand mellom registrert boligadresse og stasjon:

0-1km

1-3km

3-5km

mer enn 5 km

v. ngv@toi.no

HOLMESTRAND

Antall innbyggere* (1.1.2015):

ca 10.600

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 164 (3)
Oblat/avgift: Nei. Regulert ved kontroll iht. oppmerking.
Holmestrand er delt i to nivåer. Flest boliger ligger på ”fjellet”.
Mange kommer kjørende fra Horten by. I tillegg betjener stasjonen
reisende som bor spredt i Re kommune.
Nummerskiltregistreringen viser at 56% av de reisende med bil har
bostedsadresse innenfor 5 km fra stasjonen. Reisende som har lengre
avstand kommer i hovedsak kjørende fra Re og Horten i sør.
* Reguleringsplan for ny stasjon (2016)
tilrettelegger for 226 plasser, samt bedre
løsninger for kollektiv, sykkel og gange.

v. ngv@toi.no

Avstand mellom registrert boligadresse og stasjon:

0-1km
* I kommunen. Kilde: http://www.ssb.no
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1-3km

3-5km

mer enn 5 km

Tegnforklaring
Stasjon/T-banestasjon

Europaveg

Riksveg

Fylkesveg

Fylkesgrense

Kommunegrense

Tettsted

Sentrum

Bil med barnesete

Bil uten barnesete

Leiebil

Skog
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SKOPPUM (HORTEN)

Antall innbyggere* (1.1.2015):

ca 27.000

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 194 (15)
Oblat/avgift: Nei. Regulert ved kontroll iht. oppmerking.
Skoppum ligger i utkanten av tettstedet Skoppum. Stasjonen
betjener i hovedsak Horten by og tettstedene Skoppum, Borre og
Åsgårdsstrand. Enkelte reisende kommer også fra Re og Tønsberg.
Stasjonen har fullt belegg.
Nummerskiltregistreringen viser at en stor
andel av de reisende bor mer enn 3 km fra
stasjonen. Reisende fra Åsgårdsstrand mer
enn 5 km reisevei og fra Tønsberg har
enkelte har over 10 km reisevei.
Avstand mellom registrert boligadresse og stasjon:

0-1km

1-3km

3-5km

mer enn 5 km

TØNSBERG

Antall innbyggere* (1.1.2015):
I tillegg har Nøtterøy ca. 21.500 innbyggere

ca 41.900

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 248 (11)
Oblat/avgift: (SMS-oblat fra 1.9.2015) 220/26
Tønsberg er en bystasjon. De tettest befolkede boligområdene ligger
innen 5 km fra stasjonen. Nummerskiltregistreringen viser at 67% av
de tilreisende med bil kjører kortere enn 5 km. De som bor lengre
unna kommer i hovedsak fra Nøtterøy og Tjøme.

v ngv@toi no

Avstand mellom registrert boligadresse og stasjon:

0-1km

* I kommunen. Kilde: http://www.ssb.no
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1-3km

3-5km

mer enn 5 km

Tegnforklaring
Stasjon/T-banestasjon

Europaveg

Riksveg

Fylkesveg

Fylkesgrense

Kommunegrense

Tettsted

Sentrum

Bil med barnesete

Bil uten barnesete

Leiebil

Skog
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STOKKE

Antall innbyggere* (1.1.2015):

ca 11.500

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 69 (21)
Oblat/avgift: Nei

Stokke er et mindre tettsted hvor 61% av reisende som kjører til
stasjonen bor innen 5 km fra stasjonen.
Enkelte kommer kjørende fra Tønsberg
og Sandefjord.

Avstand mellom registrert boligadresse og stasjon:

0-1km

1-3km

3-5km

mer enn 5 km
v. ngv@toi.no

TORP

Antall innbyggere* (1.1.2015):

Se Sandefjord

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 5 (1)
Oblat/avgift: Nei
Torp stasjon betjener i hovedsak Sandefjord/Torp lufthavn. Det går
skyttelbuss mellom stasjonen og flyplassen.

v. ngv@toi.no

v. ngv@toi.no

Avstand mellom registrert boligadresse og stasjon:

0-1km
* I kommunen. Kilde: http://www.ssb.no
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mer enn 5 km
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Figur 9
Illustrasjon som viser innfartsparkering ved stasjonene i Sande, Holmestrand, Horten og Tønsberg. Stasjonene har overlappende nedslagsfelt. Hvilken stasjon de
reisende velger å kjøre til er markert med fargekoder (se tegnforklaring)
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SANDEFJORD

Antall innbyggere* (1.1.2015):

ca 45.300

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 184 (55)
Oblat/avgift: 116/65
Sandefjord stasjon ligger sentralt i byen og har god tilgjengelighet til
busstasjonen og sentrumsområdet. Bosettingen i Sandefjord ligger
relativt nært rundt sentrum. Nummerskiltregistreringen
viser at ca. 62 % av de tilreisende bor innenfor
tre kilometer fra stasjonen. 79 % har
bostedsadresse innenfor 5 km.
Sandefjord er byen på strekningen hvor flest
reisende med bil bor i nærhet til stasjonen
(1-3 km).
Avstand mellom registrert boligadresse og stasjon:

0-1km

1-3km

3-5km

v. ngv@toi.no

mer enn 5 km

LARVIK

Antall innbyggere* (1.1.2015):

ca 43.500

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 71(23)
Oblat/avgift: 62/0 (P-bevis kr.50,- pr.mnd samarbeid Larvik kommune.
Rom Eiendom og JBV))
Larvik stasjon ligger sentralt i byen, mellom Storgata og
Strandpromenaden og langs en kollektivakse. Sentrumsområdet
ligger på en høyde i forhold til stasjonen. Nummerskiltregistreringen
viser at 45% av de tilreisende bor innenfor
fem kilometer fra stasjonen.

v. ngv@toi.no

Avstand mellom registrert boligadresse og stasjon:

0-1km

* I kommunen. Kilde: http://www.ssb.no
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SKIEN

Antall innbyggere* (1.1.2015):

ca 53.700

Antall parkeringsplasser (ledige i parentes): 66 (15)
Oblat/avgift: Nei

Skien stasjon ligger nord for sentrum. Nummerskiltregistreringen
viser at 45 % bor innen 3 km fra stasjonen.

* I kommunen. Kilde: http://www.ssb.no

Avstand mellom registrert boligadresse og stasjon:

0-1km

1-3km

3-5km

mer enn 5 km

PORSGRUNN

Antall innbyggere* (1.1.2015):

v. ngv@toi.no

Tegnforklaring
Stasjon/T-banestasjon

Europaveg

Riksveg

Fylkesveg

Fylkesgrense

Kommunegrense

Tettsted

Sentrum

Bil med barnesete

Bil uten barnesete

Leiebil

Skog

ca 35.800

Antall parkeringsplasser: 40
Oblat/avgift: Gratis parkeringsbevis for 40 plasser på Gamle Urædd
stadion/14 plasser med avgift ved stasjonen
Det er ikke gjennomført nummerskiltregistrering på Porsgrunn
stasjon.

KAP 4. DAGENS SITUASJON
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5. Forhold som påvirker parkeringsetterspørselen
I dette kapittelet ses det nærmere på hvorfor
dagens situasjon er slik den er. Hvilke faktorer
påvirker reisevanene, og vil adferdsmønstre
endres hvis disse faktorene endres?
Etterspørselen etter innfartsparkering ved de ulike stasjonene er
avhengig av de alternative lokale tilbringermulighetene, og hvor
attraktive de er i forhold til privatbil.
Innfartsparkering og alternativ tilbringertransport
I Jernbaneverkets parkeringsstrategi er det spesifisert at ”parkering
er et virkemiddel hvor kollektivtransporten har dårlig flatedekning,
og det er i hovedsak et tilbud til de som ikke kan gå, sykle eller
reise kollektivt til stasjonen” og at ”parkering ikke skal være et
bilfremmende tiltak, som undergraver det lokale busstilbudet eller
lokale satsninger på sykkel og gange” Det er derfor kartlagt alternativ
tilbringertransport fra bolig til stasjon ved de ulike stasjonene. Denne
kunnskapen anvendes på to måter:
•

Forklare dagens parkeringsmønstre

Der det er dårlig tilrettelagt for gang-, sykkel- og lokal buss er det
naturlig at det er etterspørsel etter innfartsparkering.
•

Utvikle et målrettet innfartsparkeringstilbud

Hvis Jernbaneverket legger opp til et så godt innfartsparkeringstilbud
at det er mer attraktivt å ta bilen til stasjonen enn å gå, sykle og ta
kollektivtransport undergraves mer miljøvennlige transportformer.
Dette er ikke i tråd med overordnede føringer. Jernbaneverket må
derfor ha et bevisst forhold til når og hvor innfartsparkering er et
virkemiddel for å nå det overordnete målet om økt kollektivandel.
Dette helhetlige perspektivet gir behov for kunnskap om alle de
alternative tilbringertransportformene til stasjonen.
I Vestfold samarbeider ulike offentlige aktører om prosjekter som vil
endre rammebetingelsene til de ulike transportformene og dermed
påvirke parkeringsetterspørselen. Blant disse er
•

”Bypakke Tønsberg-regionen” på grunnlag av
konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Tønsbergregionen. Anbefalingen fra KVU (2013) innebærer en ny
fastlandsforbindelse og stor kollektivsatsing med hinderfri
framføring av buss på de fire aksene inn mot knutepunkt
ved jernbanestasjonen. Anbefalingen forutsetter også en
sammenhengende ekspressveg for sykkel mellom sentrum og de
mest folkerike områdene. Fylkesutvalget behandlet i mars 2015
strategi for videre arbeid med bymiljøavtale for Vestfoldbyen(e).
Fylkeskommunen vil arbeide for bymiljøavtale i NTP 2018-2027
(Samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune, Tønsberg,

22 / 48

Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner).
•

”Mulighetsstudie for transportsystemet i Larvik” (Samarbeid
mellom Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune,
Jernbaneverket, Kystverket og Larvik havn, - ledet av Statens
vegvesen).

•

”Bypakke Grenland” (Samarbeid mellom Telemark
fylkeskommune, Porsgrunn, Skien og Siljan kommuner samt
Statens vegvesen og Jernbaneverket)

•

Østlandssamarbeidet (Østlandssamarbeidet er en
sammenslutning av flere fylker og handler blant annet om
hvordan fylkeskommunen kan fylle den rollen de er gitt gjennom
NTP 2014-23 i forbindelse med knutepunktutvikling)

•

Strategi for knutepunktutvikling i Vestfold (Strategien
konkretiserer hvordan arbeidet med å legge til rette for ønsket
utvikling kan gjennomføres i praksis. Strategien er utarbeidet i
samarbeid mellom berørte kommuner, Vestfold fylkeskommune,
Jernbaneverket og Vestfold Kollektivtrafikk. Strategien skal
legges fram for politisk behandling i kommunestyrene og
fylkesting)

Disse prosjektene vil sammen med InterCity-prosjektet medføre
andre rammevilkår for transportmiddelvalg i dag og i 2030. Det er
derfor lagt vekt på å se IC-stasjonene i sammenheng på lengre sikt og
i forhold til satsingsområder lokalt og regionalt . Eventuelle tiltak som
kan gjennomføres i mellomtiden er kort omtalt.
Reisetid, tilgjengelighet og pris
I dette kapitlet er det sett på både selve togtilbudet og egenskaper
ved alternativt tilbringertilbud som påvirker parkeringsetterspørselen. Det er fokusert mest på reisetid, tilgjengelighet og
pris, men også forhold som påvirker komfort og kvalitetet, og gjør det
mer attraktivt å gå, sykle eller reise kollektivt kommenteres der dette
er relevant.
Togtilbudet vil påvirke den totale reisetiden. Økt frekvens gir
indirekte kortere reisetid, både skjult ventetid og eventuell byttetid
mellom buss/tog (figur 10). Et forbedret togtilbud reduserer dermed
ikke bare reisetid ved å korte ned ombordtiden på toget, men også
den totale reisetiden fordi skjult ventetid for alle transportformer og
byttetid for reisende med buss blir redusert.
Det er størst potensiale for gang- og sykkeltransport på kortere
distanser, mens kollektiv- og privatbil er mer egnet på lengre
distanser. Dette knyttes til både samlet reisetid, avstand og komfort.
Kostnader knyttet til de ulike transportmidlene kan påvirke de
reisendes valg av transportmiddel og avreisestasjon. Dette inkluderer
soneinndeling og billettpriser (for både tog/buss), bomstasjoner for
privatbil og parkeringsavgift.
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REISETID

Skjult
ventetid

Gang- og
ventetid

Utgangspunkt

Byttetid

Ombordtid

Busstopp

Gangtid

Ombordtid

Bytte

Skjult
ventetid

Destinasjon

Figur 10
Skjematisk oversikt over en reisemiddelkjede med bruk av kollektivtransport og tidselementene som samlet utgjør den totale reisetiden. Her
vist som en kombinasjon av gange, buss og tog. Gang-, sykkel- eller privatbil som tiltransport til toget fjerner reisetid brukt til korrespondanse mellom
kollektivtransportmidlene, men de som kjører og sykler må påregne tid til parkering.
Illustrasjon basert på fig. 5-1 i PROSAMrapporten ”Hvilke virkemidler monner for økt andel kollektivreiser, sykling og gange? (2015)
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5.1

Dagens togtilbud

Hvis stasjonene på en banestrekning har overlappende nedslagsfelt,
vil togtilbudet (frekvens, reisetid og prisen for togreisen) påvirke
etterspørselen etter innfartsparkering ved de enkelte stasjonene.
Frekvens og reisetid
Regiontoget mellom (Eidsvoll) Oslo og Skien går hver time og stopper
på alle stasjoner mellom Oslo og Skien i begge retninger. I tillegg går
det ekstratog hver morgen mot Oslo, og fra Oslo om ettermiddagen.
Ekstra tog fra Oslo til Skien om ettermiddagen stopper ikke i Sande.
At ekstratoget fra Oslo ikke stopper i Sande synes ikke å påvirke
innfartsparkeringen på stasjonen. På strekningen Sande - Larvik
er ombordtiden mellom de enkelte stasjonene i dag mellom 10-12
minutter. Unntaket er Torp som ligger under 10 minutter fra Stokke
og Sandefjord. Fra Larvik til Porsgrunn er ombordtiden 34 minutter
og videre til Skien 18 minutter. I dag er flere av avgangene mellom
Larvik og Skien erstattet av busser p.g.a den dårlige kvaliteten på
banen.
Strekningen Farriseidet - Porsgrunn skal stå ferdig i 2018 og vil korte
ned reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn til 12 minutter.

I kartet på neste side vises dagens togtilbud:
•
hvilke tog som stopper (L/R/F)
•
frekvens (antall tog pr time - grunnrute, høytrafikk i
parentes)
•
reisetid til Oslo
•
Månedskort Oslo

Tog per time:
Høytrafikk* (i parentes): de tidsperiodene på morgen og
ettermiddag hvor det kjøres ekstra tog og/eller doble togsett
for å øke kapasiteten eller bedre frekvensen i en kortere
tidsperiode, knyttet til arbeidsreiser. Det vanligste er at ekstra
tog kjøres i rushretning, dvs. i den retningen med størst
etterspørsel. På Østlandet mot Oslo mellom 07-09 og fra Oslo i
tidsrommet 15-17.
Grunnrute* tidsperioden på døgnet hvor det i lokal- og regiontrafikken kjøres “normalt” antall avganger, til forskjell fra antall
tog i rush og lavtrafikk. Typisk mellom morgen- og ettermiddagsrush
*Definisjoner fra ”Konseptdokument for IC-strekningene” (ICP-00-A-00004_01A)

Billettpriser for tog og adgangsregulering
I tillegg til reisetid, bytter og frekvens er pris en faktor som kan
påvirke reisevaner og preferanser. Kartet på neste side viser priser
for månedskort til Oslo og hvilke stasjoner som er adgangsregulert
med oblatordning slik at parkeringsplasser er forbeholdt togpendlere
med SMS-oblat. For månedskort stiger billettprisen med avstanden
fra Oslo, det er kun Skien og Porsgrunn som er i samme priskategori.
Prisforskjellen mellom Skoppum og Holmestrand kan bidra til at
mange reisende fra Horten i dag velger Holmestrand stasjon.
Stasjonene i Sande, Holmestrand, Horten, Stokke, Torp og Skien har
ikke adgangsregulert parkering. Bystasjonene Tønsberg, Sandefjord
og Larvik har oblat og avgiftsparkering. Oblatet er knyttet til
periodebilletten, og den reisende faktureres et administrasjonsgebyr
på 50 kroner per måned. Avgiftsparkering har time- og døgnpris.
I Porsgrunn er det gammel ordning med parkeringsbevis mot
fremvisning av månedskort/periodebillett.
Av alle stasjonene på strekningen er det Holmestrand, Horten og
Tønsberg som har høyest belegg (over 90%). De øvrige stasjonene
har mellom 70 - 80% belegg.
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5.2

Fremtidig togtilbud - 2030

Frekvens og reisetid
Grunnrutetilbudet blir i 2030 fire tog pr. time retning Oslo - Tønsberg
og to tog pr. time og retning Oslo - Skien. To av avgangene til/
fra Tønsberg stopper ikke mellom Drammen og Tønsberg. Øvrige
avganger stopper ved alle stasjonene. Stoppmønster for innsatstog
er ikke fastlagt.
Fremtidig togtilbud vil redusere ombordtiden betydelig.
Ombordtiden mellom nærmeste stasjon på strekningen Sande Sandefjord vil halveres fra ca. 10 min. i dag til ca. 5 min. Mellom Larvik
og Porsgrunn vil tiden kortes ned fra 34 min. til 12 min.
Fjerntog
Konseptdokumentet for IC-strekningene legger til grunn at
fjerntog vil gå som i dag via Sørlandsbanen. Ny sammenkobling
mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen bygges etter 2031.
Konseptvalgutredningen (KVU Grenlandsbanen) er planlagt ferdig i
2016.
Billettpriser for tog og adgangsregulering
Soneinndeling kan gjøre det mer økonomisk attraktivt å reise fra
den stasjonen som ligger nærmest og mer fleksibelt for reisende å ta
bilen de dagene man har behov for denne fleksibiliteten, fremfor å
låse de reisende til valget når de kjøper periodebillett.
Kartet på neste side viser fremtidig togtilbud:
•
hvilke tog som stopper (L/R/F)
•
frekvens (antall tog pr time - grunnrute, høytrafikk i parentes)
•
reisetid til Oslo (korteste tid, ikke lokaltog med flere stopp)

Figur 12
Illustrasjon fra konseptdokument (s 58) som viser T2031 IC. Dobbeltspor
til Skien er ikke avklart. Alle tog på strekninen Drammen - Oslo er ikke vist i figuren.
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5.3

Tilbringertransport: privatbil

Reisetid og tilgjengelighet
Adkomst til stasjonen fra hovedvei og framkommelighet på
veinettet påvirker tilgjengelighet og reisetid og dermed reisevaner
og preferanser. Kartet på neste side viser stasjonenes beliggenhet,
hovedadkomst til E18 samt bomstasjoner.
E18 gjennom Vestfold går parallelt med jernbanen og er en
konkurrent til toget. Det er ikke kødannelse i rushtiden på E18
på denne strekningen. Kø på E18 dannes inn mot de sentrale
delene av Oslo og Akershus. Avstanden fra E18 til dagens
stasjoner på strekningen varierer. Av anbefalte konsept fra KVU og
utredningsalternativer på strekningen, vil en ny stasjon på Skoppum
vest i Horten/Re være den stasjonen som ligger nærmest og ha best
tilknytning til E18.
Horten - Holmestrand
For reisende i retning nordover er det i dag tidsmessig tilnærmet likt
å reise med bil fra Horten by og ta toget fra Skoppum, som å kjøre
til Holmestrand. Med bil fra Horten by til Skoppum stasjon og med
tog til Holmestrand tar det 20 min. Nummerskiltregistrering viser at
mange velger å kjøre til Holmestrand.
Reguleringsplanen for nye Holmestrand stasjon tilrettelegger
for flere parkeringsplasser enn i dag, samt heis som vil minske
den topografiske barrieren fjellet er for gående og syklende i
Holmestrand. Etter mekling med Holmestrand kommunen heter
det i brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert
23.07.2015, at dersom det viser seg at det avsatte parkeringsarealet
ved stasjonen har for liten kapasitet kan det etableres flateparkering
på den tilgrensende ”Verkstedtomta”. Dette vil samlet sett kunne
gi en kapasitet på om lag 400 parkeringsplasser. Utvidelsen krever i
tilfelle en omregulering og må ses i sammenheng med byutvikling i
området.
Med sprengt kapasitet på Skoppum stasjon, ingen bompenger på
strekningen og en økning av parkeringstilbudet i Holmestrand i nær
fremtid, antas det at kjøremøstret til Holmestrand fra Horten ikke vil
endres med det første. Ny stasjon i Horten og redusert ombordtid
på toget vil derimot gjøre det mindre attraktivt på lengre sikt ut i fra
reisetid.
Tønsberg - Horten
Av de som parkerer ved Tønsberg stasjon bor en stor andel innen 5
km fra stasjonen. De som kommer langveisfra kommer fra Nøtterøy
og Tjøme i sør. Enkelte som bor innen 5 km fra Tønsberg stasjon
velger å kjøre nordover til Skoppum. Dette gir imidlertid ingen
reisetidsgevinst. Nummerskiltregistreringene viser at reisende som
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geografisk sogner til Stokke velger å kjøre nordover til Tønsberg,
sannsynligvis for å spare reisetid.

Stokke - Tønsberg
Stokke har tilreisende med bil som fra bosted velger å kjøre sørover
istedet for samme distanse nordover til Tønsberg og dermed
kunne spare reisetid totalt. Årsaker til dette kan være bedre
parkeringskapasitet i Stokke enn Tønsberg, samt bomstasjoner i
Tønsberg.
Sandefjord, Larvik, og Skien er alle bystasjoner som betjener
flest reisende innen 5 km fra stasjonen. I Porsgrunn er det ikke
gjennomført nummerskiltregistrering.
Nummerskiltregrsreringene viser at de aller fleste reisende i disse
byene velger å kjøre til nærmeste bystasjon, ikke til nabobyen.
Bompengestasjoner på E18 kan være medvirkende årsak til at ikke
flere velger å kjøre nordover.
Kostnader
I tillegg til drivstoff, påvirker bomstasjoner på veinettet den totale
reisekostnaden for bilister og valg av transportmiddel. Bomstasjoner
vil ha en avvisende effekt. Den avvisende effekten vil bestå i at noen
trafikanter, om mulig, vil velge alternative kjøreruter, noen vil velge
andre reisemål, noen vil velge andre reisemidler enn bil og noen
reiser vil bli utelatt for å unngå bomavgiften. Utbygging av E18 er
delvis finansiert av bomavgifter. Det er pr. idag seks bomstasjoner på
E18 langs strekningen. På Rv 19 mellom E18 og Horten er det vedtatt
bomavgift frem til 2024. Bomprisene varierer fra 5,- på Gulli til 33,- i
Horten.
Tønsberg har egen bomring som består av seks bomstasjoner.
Dagens takster i Tønsberg er 15 kroner for lette kjøretøy. Imidlertid er
det gode rabatter – 30, 40 og 50 prosent – ved forhåndsbetaling, slik
at faktisk takst er mye lavere. Gjennomsnittstaksten ligger på omkring
9,5 kroner for lette kjøretøy. Det er også passeringstak og timesregel
som gjelder. Det vil bli en pause i innkreving når dagens bomring er
nedbetalt 3-4-kvartal 2016.
Det arbeides med ”Bypakke Tønsberg-regionen” på grunnlag av
konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Tønsbergregionen. I forbindelse med KVUen ble det laget en mulighetsstudie
for bompenger. Det er lagt til grunn at dagens bomstasjoner
beholdes og at det i tillegg etableres en énveis bomstasjon på ny
fastlandsforbindelse. Det er her beregnet ulike takster basert på ulike
alternativer for bypakken, 15-20 kr uten rabatt for lett bil. Innkreving
frem til 2030 er lagt til grunn.
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Figur 13

Illustrasjonen viser dagens bomstasjoner på E18, i Tønsberg og på Rv19 til Horten.
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5.4

Tilbringertransport: kollektiv

Det lokale kollektivtilbudet er også en faktor som påvirker etterspørselen etter innfartsparkering i et område. Det er Vestfold
kollektivtrafikk (VKT) som har ansvar for lokalbusstilbudet i Vestfold.
Telemark fylkeskommune har ansvar for Porsgrunn og Skien.
LOKALBUSSER
Reisetid og tilgjengelighet
Linjekartene viser tilgjengeligheten med buss i byene og
tettstedene. Frekvensen og om avgangene korresponderer med
toget, er en av de avgjørende faktorene for valg av buss som
transportmiddel til stasjonen. Det lokale busstilbudet er særlig
viktig som tilbringertransport til toget og omtales nærmere under
hvert enkelt sted. Enkelte av rutene er expressruter mellom byene.
Gjennom Bypakke Grenland er det i Porsgrunn og Skien etablert
metrobusslinjer med avganger hvert 10. minutt.

Holmestrand
Holmestrand har direkte bussforbindelse til Hof/Eidsfoss, Sande,
Horten, Tønsberg og Tjøme. Alle linjene stopper ved stasjonen
og korresponderer med toget. Overgangstiden varierer fra 4-9
minutter. Nye Holmestrand stasjon skal stå ferdig høsten 2016. Det
tilrettelegges for et nytt kollektivknutepunkt ved stasjonen.
Nummerskiltregistreringene viser at det er mange reisende som
kommer kjørende til Holmestrand fra Horten. Bussen mellom Horten
rutebilstasjon og Holmestrand stasjon tar 30 min. Det er 9 min.
overgangstid mellom buss og tog. Til sammenligning er beregnet
kjøretid med bil fra Horten 19. min.
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Sjøskogen

Granlia terrasse

45 Sletten
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Sande
Skysstasjonen i Sande ligger ved togstasjonen. Frekvens på buss er i
hovedsak hver halvtime morgen og ettermiddag, hver time på dagog kveldstid. Det er ikke alle avganger som korresponderer med
toget. Overgangstid mellom buss til tog mot Oslo er på 6-10 min. når
linjene korresponderer.
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Figur 15
Linjekart Holmestrand. Busstasjonen ligger ved togstasjonen. Nytt
kollektivknutepunkt er under bygging (2016).

Figur 14
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Linjekart Sande. Busstasjonen i Sande ligger ved togstasjonen.
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Horten
Det går buss fra Horten sentrum til Skoppum stasjon som
korresponderer med toget. Bussen tar 20 min. Overgangstiden er fra
7-11 minutter. Til sammenligning tar det ca. 11 min. med bil, og man
parkerer langs plattformen. Kort vei fra bil til plattform tilsier liten
overganstid i forhold til buss.

Tønsberg
Tønsberg er et knutepunkt i Vestfold. Rutebilstasjonen som ligger ca.
250 m fra stasjonen betjener busser lokalt og fra hele regionen. Det er
ca. 3 min. gange mellom rutebilstasjonen og togstasjonen.
Nummerskiltregistreringen viser at 64,7% av de tilreisende med bil,
kommer innen 5 km fra stasjonen. Det er 15. min. mellom avganger
om morgenen fra boligområder i flere retninger inn til Tønsberg om
morgenen.

120 Revetal/Hof

Kirkevoll 126
Korni

Åsgårdstra
Horten

Volden

113 Robergrønningen

Jahreteigen

Linnestad

01

02 Horten/Holmestrand
021 Skoppum/Holmestrand
023 Horten

Kjær

Revetal

Skaralia
Freste
Eik nordre
Gilde slakteri

Rakkås
Sem kirke

Eiktoppen

116
Skallevol

120 Revetal/Hof
Ramnesveien

Greveskogen vgs

Ringshaug
nordre

Kjelle
Jarlsberg
Travbane

Auli

Sem

Gressbanen

Garbokrysset
Gauterød

Hogsnesbakken Tønsberg rutebilstasjon

01 Sandefjord
129 Vestre Skjee
124 Andebu

Stenmalen

Løveid

Presterød

01 02 021 023 109
111 113 115 116 120
124 126 129 130

Kilen

Kaldnes

Vear nord
Ramdal

Fylkeshuset

Vestliveien

Snippen
Liabakken

Kanalen

Banebakken

115 Vallø
Narverød

Alfeimveien
Færder vgs
Vear syd Munkerekka
Golfbanen

Astoria

Bekkeveien

Kjernås

Hjertnes

111 Husvik

Fjordgløtt
Tangen
Skjæret

Bregneveien

Gihle

Herstad
Øhre øvre

Melsom skole

Vestre
kjee
129
tokke
130

Nes sykehjem

Amundrødveien/
Fugleveien

Råstad

Teie Torv

Hellalia
Nøtterøy
kirke

Husøystrand

109
Husøy

Øhrebekken
Føynland skole
Ekenes

Sanne
Melsomvik

116
Borgheim

Borgheim

Ekenesstokken
Bruaskauen
Bugården
Hjemseng øst

130
tokke

Figur 16
Linjekart Horten. Skoppum stasjon ligger 20 min. med buss fra
rutebilstasjonen i Horten. En ny stasjon på Skoppum vest vil ikke ligge langs en
kollektivakse.
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Figur 17
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Linjekart Tønsberg. Rutebilstasjonen ligger 250 m fra togstasjonen.
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Stokke
Fra Stokke stasjon går det buss hvert 30. minutt på dagtid og hvert
15. minutt i rush til Tønsberg og til Sørby. På Sørby er det mulighet for
korrespondanse til Sandefjord og Larvik
Torp
På Torp stasjon (Råstad) går det shuttlebuss fra togstasjonen og til
Sandefjord Lufthavn Torp på alle avgangene i begge retninger.
Sandefjord
Nummerskiltregistreringen viser at Sandefjord er stasjonen som har
har flest reisende med bil som bor innen 5 og 3 km. Dvs henholdsvis
78,6% og 61,9 %. Befolkningstettheten i Sandefjord er relativ stor
rundt sentrum. Sandefjort rutebilstasjon ligger ca. 100 meter fra
jernbanestasjonen og betjener byen lokalt samt Larvik, Stokke
og Tønsberg. Det er få busser som korresponderer med toget.
Overgangstid er opp mot 15 minutter. Det er potensiale for å bedre
busstilbudet til stasjonen.

Kodal 150

01

Brekke bru

Tønsberg

138
Stokke

Larvik
Larvik stasjon ligger langs en viktig kollektivakse gjennom Larvik.
Ikke alle bussruter stopper ved stasjonen. Larvik sentrumsterminal
ligger i sentrum, nord for stasjonen. Busstilbudet som korresponderer
med togtider er mangelfullt. Ekspressbuss mellom Larvik stasjon og
Tønsberg rutebilstasjon går hver halvtime i rush. Turen tar 45 min.
Toget tar i dag 35 min.
Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune har bedt Statens
vegvesen lede et arbeid med å se byens transportsystem i
sammenheng. Det arbeides for gode framtidige løsninger
gjennom en mulighetsanalyse for Larvik. Sentrale utfordringer i
transportsystemet er blant annet jernbanetraseen gjennom Larvik by
med sentral stasjonslokalisering, kollektiv, sykkel og gange skal ses i
sammenheng med gate og veger for biltrafikken (Mulighetsanalyse
Larvik 2015 -).

214
Kvelde/
Svarstad

138
Stokke

215
Hvarnes/
Svarstad

03
Sandefjord

Fokserød
Verningen

172 Åbol
Beiteveien

Bommestad

Råstad
Åbol Landhandel

Haukerød

Lasken 161

Unneberg

Ringv./Pinaveien
Mosserød
Aldershjem
Dølebakken

Freberg

Nygårdsveien

Krokemoa skole

Skolmerød

03

Nordbyen

163
Knattholmen

Gokstadveien

Sandefjord
01

Sfj. stadion
Sfj.vgs.

Bugården
eldresenter

Sykehuset

Sandefjord rutebilstasjon
134 172 162 163

Gjekstad

01 03 207 208 210
Larvik sentrumsterminal
161 Busk
snuplass
03 Veldre

172 Ringkollen
Ranvik
u.skole

Vindalblokkene

173
Sjøstrand

Stangekrysset

Tjøllingvollen

Larvik stasjon
214 215

Virik skole

Skiringssal

Klåstad

Larvik sykehus
Heimdal

Vardenlia

Kilgata

Tagtvedt
Byskogen skole

207 Kjose

Lahelle

135 138 139 150 161 173
Hjertnespromenaden

Krokenskogen

Larvik

4
mberg

208
Kverken

Solløkka

Briskeveien

Feltspatv.

Bugården 135

Hagalia

Helgerød

Ringv./Frøyasvei

Valby

Thor Heyerdahl vgs

Ormestad
Farriseidet

207 Kjose

Rødsveien

Gloppe bru
Føyka

Torstrand

Fritzøe Brygge

Furustad veikryss

Jåberg stasjon
Rødberg
Strand

03
Tangen

Musikkhuset

Tveteneåsen
Vesterøya skole

Enga

Tanum

Brathagen

Rekkevik

Klåstad

01
Larvik

167
Tveitan

Halle

162
Skogan

Nevlunghavn
208

Figur 18
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Linjekart Sandefjord

Figur 19
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Linjekart Larvik
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Porgrunn
Skysstasjonen i Porsgrunn ligger rett ved jernbanestasjonen.
Metrobussene M1 M2, og M3 kjører i rushtiden hvert 10.min i begge
retninger. 41. I Handlingsprogram 2015-2018 for Bypakke Grenland
er Fremkommelighetstiltak for buss Fv. 356/Fv. 32 JernbanegataVallermyrvegen prioritert. Tiltaket vil bidra til økt punktlighet for
bussene og mer attraktive forhold for reisende med kollektiv.
Skien
Skien er tilknyttet rutetilbudet i Porsgrunn. Linje M3 stopper ved
stasjonen. I Handlingsprogram 2015-2018 for Bypakke Grenland er
etablering av nytt kollektivknutepunkt ved Landmannstorget med
gateterminal som øker kollektivkapasiteten, gitt prioritet.
og gir bedret trafikkflyt, trafikksikkerhet og tilgjengelighet Det er ca.
1,3 km fra Skien terminal ved Landmannstorvet til stasjonen. Buss fra
terminalen til stasjonen går hver halvtime.

EKSPRESSBUSSER
Ekspressbusser tilbyr direkte forbindelse mellom byene og til Oslo.
Ekspressbussene er i dag et godt supplement til toget med
konkurransedyktige reisetider, spesielt fra Sandefjord og nordover.
Bussene har flere stopp lokalt enn toget og har derfor større
dekningsområde.
Ekspressbussene har lokalbussforbindelser ved Skjelsvik, Fokserød og
Kopstad.
Tilbud
182 Seljord - Tønsberg, Telemarksexpressen (stopper på stasjonene i
Skien, Porsgrunn, Larvik og Tønsberg)
NX 8 Tjøme - Tønsberg - Oslo, TIMEkspressen
NX 14 Stavern - Larvik - Sandefjord - Oslo, TIMEkspressen
NX190 Sørlandet-Grenland-Oslo (Sørlandsekspressen), nettbuss exp.
Bussens reisetid til Oslo avhenger av fremkommeligheten på
veinettet i Oslo sentrum.

P6 Limi

St
at
en
s

M2

Gulset
P7

Strømdaljordet

M3

Strømdal

Siljan
Lietorvet

P6

P7

Skien
stasjon

P5

P4

Skotfoss

Rising

H

M1

us

Falkum

Maihaugen
Ravnåsen

P5

Skien terminal

P4

Myren

er
ku
le
s

(Landmannstorvet)
Øvregate

H

Sy
Skkeh
ie us
n e
t

Åfoss

Frogner

P6

P4

P5

Bøle

Gimsøy

Moﬂata

Lokalbussforbindelser
Skien/Porsgrunn: På Skjelsvik har M1-M2-M3 forbindelse på de fleste
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avganger.
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Ut ifra reisetidsreduksjonen og økningen av frekvens ved etablering
av dobbeltspor, er det uvisst om det vil være markedsgrunnlag
for ekspressbuss mellom Oslo og denne regionen i fremtiden.
Ved å legge tilrette for innfartsparkering langs dagens ekspressbusslinje, vil man imidlertid kunne legge opp et fremtidig regionalt
matebusstilbud til toget som i stor grad følger ekspressbuss- traséen,
men med stopp som korresponderer med togavganger.

Badeparken

M1

Figur 20

Innfartsparkering ved bussholdeplasser for ekspressbuss
Holdeplassene for ekspressbuss som ligger langs E18 kan være egnet
til innfartsparkering for pendlere som har behov for å bruke privatbil
i kombinasjon med kollektivtransport til Oslo. Dette synes også som
en fordel med den utbyggingsperioden InterCity-prosjektet står foran
og usikkerhet vedrørende om det er mulig å holde banen oppe til alle
tider. I Kopstadkrysset er det etablert innfartsparkering. Avstanden til
Holmestrand stasjon er 10 km. Lokalbussen tar 15 min.
Det er 7,5 km fra Fokserød til Sandefjord stasjon. Linje 01 tar ti min.

Langesund

Linjekart Porsgrunn og Skien
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5.5 Tilbringertransport: gang og
sykkel
Faktorer som reisetid, komfort og tilgjengelighet påvirker de
reisendes transportmiddelvalg. De førstnevnte gjør at distansene som
reisende er tilbøyelige til å gå og sykle er kortere enn med buss og bil .
For disse transportmidlene er det derfor aktuelt å se på tilrettelegging
innenfor kortere avstander fra stasjonen. Ønsket om fortetting og
utvikling av bolig- og arbeidsplasser rundt jernbanestasjoner sentralt
i byene, er nært tilknyttet dette.
Det er ulik grad av aksept for gang- og sykkelavstander fra bolig til
kollektiv transport og fra kollektivtransport til arbeidsplass. Det vil si
at villigheten er større for å gå noe lengre fra bolig til stasjon enn fra
stasjon til arbeidsplass. I forbindelse med tilrettelegging for innfartsparkering, tas det utgangspunkt i avstand fra bosted til stasjon.
Avstand fra bosted til stasjon
Det opereres med ulike avstander som folk aksepterer å gå fra bolig
til stasjon - fra 400m opp mot drøyt 1 km for gående som tilsvarer
5-15 minutter gange og 1-3 km, opp mot 5 km for sykkel (Hanssen,
Christiansen og Loftsgarden 2012). Lokal topografi og tilrettelegging
av sykkelveinett, vintervedlikehold, parkeringsforhold og service
påvirker også sykkelandelen. Elsykkel-salget er i sterk vekst og det er
sannsynlig at dette kan øke nivået for akseptabel sykkelavstand og
terrengvariasjon ved å redusere reisetid og øke komfortnivået.

Hovedsykkelplaner
Regionale planer i Vestfold legger opp til å bedre forutsetningene for
sykkel som transportmiddel. I Vestfold og Grenland er det utarbeidet
følgende planer og strategier for sykkel:
•

Sykkelstrategi for Vestfold, vedtatt 2012

•

Hovedplan for sykkel i Sandefjord (2009)

•

Hovedsykkelplan for Horten

•

Kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern (2011)

•
Strategi og plan for myke trafikanter i Grenland
(Prioritering av gående og syklende og et mer universelt utformet
transportsystem. Samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen,
kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan, Telemark
fylkeskommune15.05.2013 (rev. 27.02.2014)

Etter at Regionrådet i 2005 vedtok satsing på Sandefjord som
sykkelby, er det dokumentert betydelige resultater av satsingen.
Kommunen har vedtatt å videreføre prosjektet. Kommunedelplanen
for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern er laget ut fra et 20-års perspektiv
med tanke om ferdig utbygd sykkelnett ca i 2030.
Sykkelstrategien for Vestfold viser til viktige prinsipper ved
planlegging av hovednett for sykkel:

Figur 21

Tabell som viser avstander og reisetid for gående og syklende

(Hentet fra Asplan Viak 2014)

Som man ser av nummerskiltregistreringene er det en relativ stor
andel som bor innen gang-/sykkelavstand fra stasjonene som
parkerer i Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Skien. Det samme gjelder
for tettstedet Stokke. Det er et stort potensiale for å øke gang-/
sykkelandelen.
I Holmestrand vil ny heis fra boligområdet på ”fjellet” til stasjonen
være en vesentlig forbedring av tilbudet til gående og syklende.
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•

Syklende er kjørende.

•

Syklende skal oppleve kontinuitet i hovednettet (hyppige
endringer i fysiske løsninger unngås).

•

Det er god tilgjengelighet mellom viktige målpunkt.

•

Utformingen bidrar til at det oppleves som sikkert og attraktivt
å sykle.

Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og de fleste
kommunene i Vestfold er medlemmer i Sykkelbynettverket. Det
er Statens vegvesen som har sektoransvar for sykkel og gjennom
Sykkelbynettverket spres kunnskap og kompetanse.
Det er vesentlig flere som sykler i Vestfold enn landsgjennomsnittet
I Vestfold er det stort sett anlagt egen veg for sykkel fysisk atskilt fra
kjørebanen og uten fortau.
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Sykkelparkering er en viktig del av trafikksystemet for syklister, slik
det også er det for bil. Gode, synlige sykkelparkeringsløsninger bidrar
til å heve sykkelens status som transportmiddel og øke syklingens
attraktivitet. Sykkelens fortrinn er nettopp at den tar deg helt fram
til målet. Aktuelle reisemål må derfor ha gode parkeringsløsninger
for sykkel. Fordi hærverk og tyveri hindrer mange fra å velge sykkel
må det også gis tilbud om trygg sykkelparkering. Sykkelparkering
etterspørres i byene i Vestfold, særlig ved arbeidsplasser, skoler og
knutepunkt.
Utbygging av nye sykkelanlegg, tilrettelegging for sykling på
eksisterende trafikkarealer og bedre drift er i følge Nasjonal
sykkelstrategi 2014- 2023 de viktigste virkemidlene for økt sykling.
Fylkeskommunen har som vegeier, som regional utviklingsaktør og
gjennom sin rolle som veileder i planleggingen store muligheter for
bidra til økt bruk av disse virkemidlene.

Ved utforming av kollektivknutepunktet vil Jernbaneverket legge tilrette for de gående med vekt på universell utforming, sikre krysningspunkter, kortest mulig avstander og attraktive, trygge omgivelser.

Sande
I kommuneplanen for Sande 2014-2026 er det i arealdelen avsatt
nye gang- og sykkelveier til sentrum. Eksisterende gang- sykkelveier
i henhold til planen er bare delvis opparbeidet. Det var 40%
ledige sykkelplasser ved stasjonen på registreringstidspunktet.
Nummerskiltregistreringen viser at ca. 30% av reisende som kjører
til stasjonen bor innen 3 km fra stasjonen. Med et etablert gangsykkelveinett i henhold til kommuneplanen vil flere kunne sykle til
stasjonen.

Der det finnes kommunale planer for sykkel i byer og tettsteder
skal disse legges til grunn ved prioritering av fylkeskommunens
ressursinnsats til investering, drift og vedlikehold (Sykkelstrategi for
Vestfold, 2012).
Det forutsettes at planlagte hovedsykkelvegnett er bygget ut i
løpet av InterCity-utbyggingen, slik at det kan legges til grunn for
parkeringstrategi.
Tilrettelegging på stasjonen
Godt synlige, trygge sykkelparkeringsanlegg i nærhet til plattform
kan bidra til at flere velger sykkel som foretrukket framkomstmiddel
til og fra stasjonene. Trygge, låsbare anlegg er en betingelse for økt
bruk av el-sykkel.
Som beskrevet innledningsvis, har Nasjonal sykkelstrategi og NTP
som målsetning at sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre 8 prosent
av alle reiser som innebærer at sykkelandelen i byene bør ligge
mellom 10 og 20 prosent. Vestfold er i utgangspunktet kanskje det
mest sykkelvennlige fylket i landet, noe som bekreftes i resultatene
fra reisevaneundersøkelsene (RVU). 10% av befolkningen i Vestfold
oppgir at de sykler daglig (RVU 2009). Ved økt satsing på samarbeid
mellom kommuner, fylkeskommune og Statens vegvesen om
virkemiddelbruk kan det være potensiale for sykkelandeler opp mot
20 % flere steder i Vestfold (Sykkelstrategi for Vestfold, 2012). Det bør
være et mål at andelen som sykler til stasjonen tilsvarer sykkelreiser
generelt. Sykkelparkeringen ved stasjonen bør dimensjoneres med
dette som utgangspunkt.
Figur 22
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Utsnitt fra kommuneplanens arealdel i Sande.
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Holmestrand
I Holmestrand ligger boligområdet ”fjellet” høyt over sentrum
og togstasjonen. Det er en medvirkende årsak til at et stort antall
reisende som bor innen 2 km i luftlinje fra stasjonen velger å kjøre bil.
Nye Holmestrand stasjon skal stå ferdig i 2016. Heisen for gående og
syklende som etableres fra ”fjellet” til stasjonen og sentrum, antas å
bidra til at langt flere velger å gå og sykle til stasjonen enn i dag.
I Kommuneplanens arealdel for Holmestrand 2015-2027 er
jernbanetraseen gjennom byen fra Bilet til Botneveien lagt inn som
framtidig gang- og sykkelvei. Kommuneplankartet viser framtidig
gang- sykkelvei gjennom sentrum.

Holmestrand

Horten
Dagens stasjon ligger nord for tettstedet Skoppum. Avstanden til
Horten er ca. 8 km.
Ny stasjon er foreslått sør for Skoppum, i nærhet til Rv19 og E18.
Illustrasjonen til høyre viser at det kun er beboere på Skoppum som
vil nå stasjonen med sykkel innen 10 minutter.
Figur 23
Utsnitt av sykkelnett i Vestfold (2011)
Holmestrand og Horten

Figur 24
Tilgjengelighetsanalyse fra konsekvensutredning for
Nykirke - Barkåker. Utarbeidet av Vianova for Jernbaneverket
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Tønsberg
Tønsberg har opparbeidet en rekke sykkelveier inn mot sentrum.
Gatene som fører helt frem til stasjonen, som Jernbanegaten,
Grev Wedels gate og Farmannsveien har ikke egne sykkelfelt. I
Kommunedelplan for sentrum - Byplan 2014-2026 er det tilrettelagt
for ny gang-/sykkelvei i Farmannsveien frem til stasjonen. I henhold til
Kommuneplanen for Tønsberg 2014-2026 heter det at ”Ønsket om en
mer bærekraftig utvikling, blant annet på bakgrunn av
klimagassutslipp fra transportsektoren, har skapt økt bevissthet rundt
forholdet mellom tilgang på parkering og økt bilbruk. Derfor legges
det gjennom denne arealdelen (sammen med byplanen) opp til en
mer restriktiv parkeringspolitikk. Dette for å få folk til å redusere
bilbruken og ta i bruk kollektivtransport, samt å sykle og gå
mer”. Videre heter det at ”som et ledd i arbeidet med Bypakke for
Tønsberg er det viktig med videreutvikling og vedlikehold av gangog sykkelveisystemet og tilrettelegge for kollektivtransport for å
redusere bilbruk.”

I forbindelse med prosjektet sykkelbyen Tønsberg-Nøtterøy
ble det på begynnelsen av 90-tall laget en Overordnet plan for
sykkeltrafikk i Tønsberg og Nøtterøy. Denne trenger oppgradering.
Dette arbeidet gjøres i sammenheng med en ny trafikkløsning for
Tønsberg-området. I Konseptvalgutredningen for transportsystemet
i Tønsbergregionen (2013) anbefales Ringvegkonseptet (Fig. 26).
Anbefalingen innebærer en stor kollektiv- og sykkelsatsing og en
ny fastlandsforbindelse i nord. Kollektiv- og sykkelsatsingen gir fri
fremføring av buss på de fire aksene inn mot jernbanestasjonen, og
en effektiv og sammenhengende ekspressveg for sykkel til de mest
folkerike områdene. Det forutsettes innført restriktive tiltak for bil.
Dette er nødvendig for å frigjøre tilstrekkelig kapasitet for sykkel- og
kollektivløsninger i sentrum, og for å oppnå de ønskede virkningene
av konseptet.

Tønsberg

Stokke

Figur 25

Utsnitt av sykkelnett i Vestfold (2011) Tønsberg og Stokke

8
E1

”En sykkelekspressveg er en høystandard og sammenhengende
sykkelveg som er tilrettelagt for transportsyklister til rask og direkte
sykling over lengre avstander mellom relevante mål.
•

Transportsyklist: Voksen syklist som sykler til/fra jobb/skole.

•

Rask: Sykkelvegene bør tilrettelegges for en sykkelfart påopp til
40 km/t.

•

Direkte: Ruten må være så kort som mulig og gjerne være en
snarveg.

•

Lengre avstander: Sykkelvegene bør ha en lengde på 5-20 km.

•

Relevante mål: Boligområder, arbeidsplasskonsentrasjoner
utdanningsinstitusjoner, kollektivtrafikknutepunkter og
bysentra”

Figur 26
Kartet viser anbefalt ringveikonsept fra konseptvalgutredningen for
transportsystemet i Tønsbergregionen.

Kilde: TØI-rapport 1196/2011
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Stokke
Plan for sykkelnett i Vestfold viser hovedsykkeltrasé som knytter
Stokke til hovedsykkelnettet langs E18 og mot Tønsberg via
Vear. Det er opparbeidet gang- og sykkelveier inn til sentrum. I
Kommuneplanens arealdel fremgår det at traseer for nye gang- og
sykkelveier er regulert.
Torp
Torp stasjon ligger i spredt bebygd område. Det er ikke tilrettelagt for
gående og syklende i området.
Sandefjord
Etter at Regionrådet i 2005 vedtok satsing på Sandefjord som
sykkelby, er det dokumentert betydelige resultater av satsingen
(Sykkelstrategi for Vestfold, vedtatt 2012). Det er opparbeidet
sykkelveier langs hovedinnfartsårer. Det er oppmerket sykkelfelt til
stasjonen.

Figur 27

Utsnitt av sykkelnett i Vestfold (2011) Sandefjord

Figur 28

Utsnitt av sykkelnett i Vestfold (2011) Larvik

Larvik
Det er vedtatt en egen kommunedelplan for sykkel i Larvik og
Stavern (2011). Planen er utarbeidet av Statens vegsvesen Region sør i
samarbeid med Larvik kommune. Planen er et ledd i Statens vegvesen
sin satsning på tilrettelegging for økt sykling i byer og tettsteder over
5000 innbyggere, jfr. Nasjonal sykkelstrategi som er en del av Nasjonal
transportplan. Kommunedelplanen for sykkeltrafikk tar høyde for en
betydelig økning i antall syklende i årene som kommer, og planen
har en tidshorisont på 20 år. Planforslaget viser 18 hovedruter og 51
lokalruter. Hovedrutene skal binde sammen bydeler med hverandre
og sentrum, i tillegg til viktige målpunkt. Hovedrutene skal være
traseer hvor det er mulig å sykle i 25- 30 km/t i snittfart. Lokalrutene
vil være forbindelser innen og mellom boligområder og forbindelser
til hovedrutene. Lokalrutene er flere steder viktige ruter for å sikre
trygg skoleveg (fig. neste side).
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sykkeltrafikk Larvik og Stavern
som viser hovednett og lokalnett
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Pytten

REKKEVIDDE - LARVIK TORG
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Porsgrunn og Skien
De regionale større grepene som muliggjøres gjennom Bypakke
Grenland er blant annet et sammenhengende gang- og sykkelnett
som gjør det attraktivt å sykle og gå. Kartet til høyre viser hovedruter
for sykkel i Grenland.

Figur 31
Kartet viser hovedsykkelveger i Grenland. Rutene går på gang- og
sykkelveger, i sykkelfelt eller sammen med biltrafikk. Framtidige trafikktiltak for
syklende konsentreres om disse rutene (Bypakke Grenland 2013)

KAP 5. FORHOLD SOM PÅVIRKER PARKERINGSETTERSPØRSEL

41 / 48

6. Anbefaling
Anbefalingen om hvordan parkeringstilbudet
på strekningen bør utvikles og hvor
InterCity-prosjektet skal legge til rette for
innfartsparkering, bygger på overordnede
føringer og en vurdering av de ulike
stasjonene med tanke på tilgjengelighet,
kollektivtilbud og arealutvikling.

6.1 Strekningsvis tilnærming og
rollefordeling
Den nye stasjonen i Horten planlegges utenfor tettstedet Skoppum
og vil ha god tilgang til hovedvei. Stasjonslokaliseringen peker seg
ut som mest hensiktsmessig for innfartsparkering på Vestfoldbanen.
Stasjonen vil være attraktiv for reisende fra større deler av Vestfold
som er avhengig av bil til stasjonen, og vil avlaste bystasjonene
hvor det bør søkes andre mer bymessige løsninger for å nå de
overordnete målene. Stasjonen vil avlaste særskilt Tønsberg men også
Holmestrand, som i dag har mange reisende fra Horten.
I byene på Vestfoldbanen planlegges det for stasjoner hvor en
konsentrert utvikling rundt de nye bystasjonene vil støtte opp under
InterCity-satsingen. Det vil derfor være behov for å endre tilbudet
til pendlere fra innfartsparkering til parkeringsløsninger tilpasset
en bymessig kontekst. Parkeringstilbudet på stasjonene må ses i
sammenheng med det øvrige parkeringstilbudet i byen. Det bør ses
på sambruk av parkeringsanlegg ved byutvikling rundt stasjonene,
sambruk av eksisterende parkeringsanlegg og samordning av satser
for brukerbetaling. Parkeringskapasiteten bør ikke økes.
I de mindre byene og tettstedene som Sande, Holmestrand og
Stokke eksisterer, bygges eller planlegges nye stasjoner nær sentrum.
Kommuneplanene legger til rette for bymessig utvikling og det
anbefales derfor ikke å øke kapasiteten på innfartsparkering men
opprettholde tilbudet som i dag.
Torp ligger i et spredtbygd strøk og en ny stasjon vil i hovedsak
betjene Sandefjord Lufthavn. Torp bør ikke planlegges som
pendlerstasjon og et sted for innfartsparkering.

6.2

Stasjonsvis anbefaling

Med utgangspunkt i anbefalt rollefordeling følger en stasjonsvis
anbefaling. Hovedregelen er at biltrafikken ikke skal økes på sikt. All
vekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel eller gange.
Sande
Kommuneplanen tilrettelegger for en fortetting i sentrum, og
Sande skal styrkes som senter og kollektivknutepunkt. Ved å styrke
sykkelveinettet vil flere som bor i rimelig avstand fra stasjonen
kunne sykle. Sande og Holmestrand har overlappende nedslagsfelt.
Nye Holmestrand stasjon får økt parkeringskapasitet og forbedret
kollektivbetjening. Det tilsier at parkeringstilbudet i Sande ikke
økes men opprettholdes som i dag. Hvis etterspørselen skulle øke
vesentlig bør det vurderes å innføre oblat.
Holmestrand
Situasjonen i Holmestrand vil endres fordi reguleringsplanen for ny
stasjon tilrettelegger for flere parkeringsplasser enn i dag og det
bygges heis til stasjonen som vil minske den topografiske barrieren
fjellet er for gående og syklende i Holmestrand. Etter mekling
med Holmestrand kommunen heter det i brev fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet datert 23.07.2015, at dersom det
viser seg at det avsatte parkeringsarealet ved stasjonen har for
liten kapasitet kan det etableres flateparkering på den tilgrensende
”Verkstedtomta”. Dette vil samlet sett kunne gi en kapasitet på om lag
400 parkeringsplasser. Utvidelsen krever i tilfelle en omregulering og
må ses i sammenheng med byutvikling i området.
På grunnlag av vurderingene i denne rapporten vil InterCityprosjektet ikke anbefale at kapasiteten økes i Holmestrand:
•

Ny heis fra boligområdet på ”fjellet” vil være et tiltak for å
redusere behovet for parkering ved stasjonen.

•

Med en økning av parkeringstilbudet jf. ny reguleringsplan, antas
kapasiteten på kort sikt bli vesentlig bedre.

•

Mange pendlere fra Horten benytter i dag Holmestrand stasjon.
På lengre sikt vil dette endre seg når det tilrettelegges for
innfartsparkering med god kapasitet ved ny stasjon i Horten/Re
(2024).

•

I henhold til kommuneplanen skal gangforbindelser og
sentrumsnær utbygging styrkes.

•

Oblatordning bør vurderes for å regulere parkeringstilbudet.

Samlet gir dette grunnlag for ikke å øke antall plasser på sikt.
Horten
Ny stasjon i Horten er foreslått i nær tilknytning til Rv19 og E18.
Stasjonsområdet ligger utenfor tettstedet Skoppum og utenom
kollektivtrasé mellom Horten - Tønsberg. Det anbefales å tilrettelegge
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for innfartsparkering som vil være attraktivt for reisende fra Horten
og større deler av Vestfold. Det vil si til reisende som ikke bor i gangsykkelavstand til stasjonen eller har et tilstrekkelig godt busstilbud,
og er avhengig av bil for å komme seg til toget. Økt kapasitet på
innfartsparkering i Horten vil avlaste andre stasjoner hvor det ikke
ligger til rette for innfartsparkering, men bymessige løsninger.
Det bør sikres areal til trinnvis utbygging.
Tønsberg
Nummerskiltregistreringene viser at mange som bor 1-3 km fra
stasjonen i Tønsberg velger bil for å komme seg til toget. I Tønsberg
planlegges det for å styrke kollektivtilbudet blant annet gjennom
arbeidet med bypakke hvor det også forutsettes innført restriktive
tiltak for bil for å oppnå ønskede virkninger av kollektivprioriteringer.
Bompengering rundt sentrum er beskrevet som et tiltak. Satsingen
på kollektivtransport og gang-/sykkelveisystemer vil forbedre
kollektivtilbudet for de reisende fra Tønsberg stasjon i fremtiden.
Parkeringstilbudet i Tønsberg må ses i sammenheng med målet om
en konsentrert utvikling rundt en ny bystasjon, samt satsingen på
et forbedret kollektivtilbud lokalt. Parkeringstilbudet bør avklares
gjennom knutepunktsamarbeid. Innfartsparkering ved ny stasjon i
Horten vil avlaste Tønsberg stasjon for reisende som er avhengig av
bil for å komme seg til toget.

Det planlegges for en bystasjon og det må søkes løsninger tilpasset
en bymessig kontekst.
Larvik
Det er vedtatt en egen kommunedelplan for sykkeltrafikk. Det
pågår også et arbeid i form av en mulighetsanalyse for å samordne
transportsystemet i Larvik samt se sammenhengene med
kollektivtrafikk, sykkel og gange.
Det planlegges for en bystasjon og det må søkes løsninger tilpasset
en bymessig kontekst.
Porsgrunn
Porsgrunn og Skien har et godt metrobusstilbud og et felles
sykkelveinett muliggjøres gjennom Bypakke Grenland.
Det planlegges for en bystasjon og det bør søkes løsninger tilpasset
en bymessig kontekst.
Skien
Porsgrunn og Skien har et godt metrobusstilbud og et felles
sykkelveinett muliggjøres gjennom Bypakke Grenland.
Det planlegges for en bystasjon og det må søkes løsninger tilpasset
en bymessig kontekst.

Stokke
I Stokke tilrettelegges det for fortetting i sentrum. Adkomst til
stasjonen fra vest og fra E18 går gjennom sentrum. Mange som i dag
kjører til stasjonen har kort vei til E18. Innfartsparkeringsstasjon i
Horten vil kunne betjene reisende fra Stokke stasjon som må kjøre
bil for å komme seg på toget. Det anbefales derfor å ikke øke antall
parkeringsplasser i Stokke.
Hvis etterspørselen skulle øke bør det vurderes å innføre oblat.
Torp
I dag ligger stasjonen i et spredt bebygd område og betjener i
hovedsak Sandefjord lufthavn. Matebusser korresponderer med
toget. En ny stasjon på Torp vil også i fremtiden i hovedsak betjene
flyplassen. På lik linje med Gardermoen vil Torp ikke være en
pendlerstasjon.
Sandefjord
Nummerskiltregistreringen viser at Sandefjord har størst andel
reisende med bil som bor innen 1-3 km fra stasjonen. Sandefjord har
i dag det beste sykkelveinettet i Vestfold og det er et potensiale for å
øke andel syklende og gående til en bystasjon. For at flere skal kjøre
kollektivt til stasjonen bør busstilbud som korresponderer med toget
forbedres.

KAP 6. ANBEFALING

43 / 48

ANBEFALING

T2024
Parkeringstilbud opprettholdes som i 2016
•

•

Tilrettelegge for økt innfartsparkering ved ny stasjon i Horten/Re
(Skoppum vest). Sikre arealer til trinnvis utbygging etter behov.
Ikke øke men opprettholde tilbudet på de øvrige stasjonene på
strekningen
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Innfartsparkering - flate. Antall plasser vurderes i planprosessen
Overgang til mer bymessig parkering. Løsning tilpasses i hver enkelt
situasjon
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T2030
•

Opprettholde dagens tilbud i Stokke og Torp

•

I Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og Skien bør
parkeringstilbudet ses i sammenheng med tilbudet for øvrig og i
samarbeid med andre aktører i forhold til knutepunktutvikling
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Parkeringstilbud opprettholdes som i 2024
Innfartsparkering - flate. Antall plasser vurderes i planprosessen
Overgang til mer bymessig parkering. Løsning tilpasses i hver enkelt
situasjon

45 / 48

7. Referanser
Asplan Viak (2014) Analyse av arealbruk i byområder - arealbruk, arealbehov og potensial for fortetting rundt kollektivknutepunkter i seks norske
byområder. Utført for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Utgave 3 / 2014-01-24. (online)
Christiansen, P. og Hanssen J. U. (2014) Innfartsparkering – undersøkelse av bruk og brukere . TØI rapport Vol. Nr 1367/2014. Oslo,
Transportøkonomisk institutt (online)
Hanssen, J.U., Tennøy, A., Christiansen, P. og Øksenholt (2014) Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport Vol. Nr
1366/2014. Oslo, Transportøkonomisk institutt (online)
Hanssen, J. U., Christiansen, P. og Loftsgarden T. (2012) Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud. TØI rapport Vol. Nr 1239/2012.
Oslo, Transportøkonomisk institutt (online)
Jernbaneverket (2013) Planveileder for byområder og knutepunkter. Fra Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene (online).
Jernbaneverkets overordnede parkeringsstrategi (2010).
PROSAM (2015). Hvilke virkemidler monner for økt andel kollektivreiser, sykling og gange? Vol. Nr. 214. Oslo: Ruter, 2015. PROSAM Rapport (online).
Ruter (2010). Innfartsparkeringsstrategi. Ruterrapport 2010:9. Versjon 2.0, 7.10.2010 (online)

46 / 48

47 / 48

Kontakt oss
Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet.
For nærmere informasjon besøk våre nettsider
eller ring vårt landsdekkende sentralbord:

05280
Fra utlandet (+47) 22 45 50 00
Postadresse Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
E-post postmottak@jbv.no
www.jernbaneverket.no

