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FORORD
Asker kommune har nedsatt et politisk utvalg for å utrede vei- og kollektivtrafikken i Spikkestadkorridoren. Arbeidsgruppen består av tre medlemmer fra Asker kommune, samt tre politikere fra
Røyken kommune.
Både Asker og Røyken kommune ønsker å få kartlagt potensialet for å flytte trafikk over fra bil til
tog i Spikkestadkorridoren.
I den forbindelse er Norsam AS engasjert til å kartlegge potensielle nye brukere av tog, buss og
båt, deriblant forslag til endring av bussruter og etablering av matebusser.
Rapporten utgjør sluttrapporteringen av prosjektet ”Transportutredning - Spikkestadkorridoren”.
Hele oppdraget er utført i løpet av 5 uker, i april og mai 2009. Oppdraget innholder bl.a. tre
selvstendige brukerundersøkelser, en blant bilister, en blant togpassasjerer og en om brukerne av
innfartsparkeringsplassene på togstasjonene.
Anton Bakken i Norsam har vært prosjektleder, kontaktperson mot Asker kommune og
kvalitetssikrer. Selma Knudsen i Multiconsult og Åse Nossum i Analyse & Strategi har utarbeidet
arbeidsopplegget, designet undersøkelsene og skrevet rapporten.
Toril Skovli har vært kontaktperson i Asker kommune.

Oslo, 05.06.2009
Norsam AS

Norsam ● Multiconsult ● Analyse&Strategi

05.06.2009

Asker kommune

Spikkestadkorridoren - Transportanalyse

Side 3

INNHOLD
Side
1.

BAKGRUNN .......................................................................................................................... 4

2.

INFLUENSOMRÅDE ............................................................................................................. 4

3.

DAGENS SITUASJON .......................................................................................................... 4

3.1

Befolkning .............................................................................................................................. 4

3.2

Arbeidsplasser ....................................................................................................................... 7

3.3

Transporttilbud ....................................................................................................................... 8

4.

PLANER OG PROGNOSER ............................................................................................... 15

4.1

Spikkestadkorridoren ........................................................................................................... 15

4.2

Asker kommune ................................................................................................................... 16

4.3

Transportsystem .................................................................................................................. 18

5.

BRUKERUNDERSØKELSER ............................................................................................. 19

5.1

Bruk av innfartsparkeringsplasser ved togstasjoner ............................................................. 19

5.2

Brukerundersøkelse blant togpassasjerer ............................................................................ 20

5.3

Bilister - potensielle brukere av kollektivtilbud ...................................................................... 24

6.

KOLLEKTIVSTRATEGI FOR SPIKKESTADKORRIDOREN .............................................. 33

6.1

Beholde dagens togpassasjerer? ......................................................................................... 33

6.2

Bedre busstilbud i traseen langs Slemmestadveien ............................................................. 34

6.3

Trafikk utenom hovedtraseene............................................................................................. 34

7.

CO2 REGNSKAP ................................................................................................................. 38

7.1

Metode ................................................................................................................................ 38

7.2

Utslippsfaktorer for buss og personbil .................................................................................. 38

8.

OPPSUMMERING ............................................................................................................... 39

9.

VEDLEGG ........................................................................................................................... 46

Norsam ● Multiconsult ● Analyse&Strategi

05.06.2009

Asker kommune

1.

Spikkestadkorridoren - Transportanalyse

Side 4

BAKGRUNN
I NTP-forslaget for perioden 2010-2019 er statlige midler til større investeringstiltak nesten halvert
innen både vei- og jernbanesektoren. Det foreslås økt satsing på drift og vedlikehold av
eksisterende infrastruktur. Det er økning i midler til kollektivtiltak, miljø, trafikksikkerhet og
gang/sykkelveier innen investeringsrammen til Statens vegvesen.
I Spikkestadkorridoren er det ikke bevilgninger til større utbyggingsprosjekter innen vei og jernbane
i perioden 2010-2019. Ny Røykenvei vil dermed ikke bli realisert i perioden. Derimot er fullføring av
stamveien gjennom Oslofjordtunnelen over Hurumlandet til Drammen, styrking av Spikkestadbanens kapasitet, evt. forlengelse av kollektivsystemet til Drammen og utbygging av ny vei AskerMidtbygda noen av prioriteringene i NTP 2006-2015.
Asker kommune satt i gang transportutredning i Spikkestadkorridoren som omfatter riksveiene
Røykenveien og Slemmestadveien, samt Spikkestadbanen. I tillegg er båtforbindelsen
Slemmestad-Vollen-Oslo en del av korridoren.
Denne rapporten skal være et av dokumentene i forbindelse med det videre arbeid med å
synliggjøre behovet for tiltak som kan bidra til å bedre fremkommeligheten i korridoren.

2.

INFLUENSOMRÅDE
Området spenner seg fra sør for
Asker i nord, til Tofte i sør. De
mest sentralte stedene er
Heggedal, Vollen, Røyken,
Spikkestad, Bødalen og
Slemmestad, der tiltakene
forventes å ha størst innvirkning.
Hurum kommune er tatt med i
avgrensningen som en del av
influensområdet, men blir ikke
nærmere omtalt i rapporten,
annet enn virkninger på
overordnet nivå.
Det er særlig trafikken fra Sætre
i Hurum som kan ha innvirkning
på trafikkforholdene i korridoren.

Figur 2.1: Influensområdet for utredningen
(Gulesider.no)

3.

DAGENS SITUASJON

3.1

Befolkning
Spikkestadkorridoren
Det bor ca. 53.800 innbyggere i Asker kommune (av disse bor ca. 20.000 i Spikkestadkorridorens
nedslagsfelt), ca. 18.800 i Røyken kommune og ca. 9.000 i Hurum kommune (Kilde SSB: per
01.01.2009).
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Asker kommune
Figuren under viser antall personer som bor i Heggedal og Vollen, to tettsteder som regnes som
direkte influert av endringer i transportarbeidet.

Figur 3.1: Befolkning i Heggedal og Vollen basert på postsonegrenser
Røyken kommune
Befolkningsstrukturen domineres av barn og unge, og voksne opp til 60 år, mens det er ubetydelig
andel pensjonister og lav andel unge voksne mellom 20-30 år.

Figur 3.2: Befolkning i Røyken fordelt på postsonegrenser
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Hurum kommune
Hurum kommune har ca. 9.000 innbyggere, den største konsentrasjon av befolkningen er i Sætre
og Tofte.

Figur 3.3: Befolkning i Hurum fordelt på postsonegrenser
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Arbeidsplasser
Asker har i dag ca. 27.600 sysselsatte, Røyken ca. 10.000 og Hurum
ca. 4.600 (Kilde: SSB, 4. Kvartal
2007).
Det er stor andel pendling ut av
kommunene, i Røyken pendler 71
% av sysselsatte ut av kommunen,
mens andelen for Asker er 61% og
for Hurum 51%.
Med et forholdsvis stort underskudd av lokale arbeidsplasser og
en fortsatt kraftig vekst i folketallet,
er det en betydelig pendling ut fra
Røyken. Oslo, Asker, Bærum og
Drammen er de viktigste
sysselsettingskommunene for
yrkesaktive som bor i Røyken.

Figur 3.4: Større arbeidsplasskonsentrasjoner i
Asker og Røyken

Figur 3.5: Sysselsetting i forhold til bosetting (SSB, folke- og boligtellingen 2001)
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Transporttilbud
Veier og veitrafikk
Det er to hovedveier som går gjennom området, Røykenveien og Slemmestadveien.
Døgntrafikken øker fra sør til nord. Trafikken flyter forholdsvis greit frem til Slemmestad i øst og
Heggedal i vest. Ved Heggedal er ÅDT på Røykenveien 8100 kjøretøy, i Slemmestadveien ved
Bjerkås er ÅDT 8800 kjøretøy.

Figur 3.6: ÅDT - Spikkestadkorridoren
Jernbane
Spikkestadbanen betjenes av togrute 550 som trafikkerer mellom Spikkestad i Moss, med
halvtimes avganger i rushtiden mandag-fredag. Lørdager går toget hver time frem til kl. 19, deretter
annenhver time. Søndager går toget annenhver time frem til kl. 19, deretter hver time.
ÅDT på Spikkestadbanen er ca 2000 personer. Figuren under viser trafikkutvikling langs
Spikkestadbanen mellom år 2005 og 2008. Antall passasjerer har blitt noe redusert i 2006 for så å
øke fra 2006 til 2008. Resultatene er basert på en ukes tellinger på høsten.

Figur 3.7: Trafikkutvikling – Spikkestadbanen
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Trafikkens fordeling på stasjoner/holdeplasser viser at flest passasjerer tar toget fra Heggedal,
deretter følger Røyken og Spikkestad. Stasjonene Åsåker og Hallenskog har betydelig lavere
passasjertall, mens Gullhella og Bondivatn har noe høyere passasjer tall.
Figuren under viser sum av- og påstigende passasjerer basert på tellinger fra 2007.

Figur 3.8: Trafikkens fordeling på stasjoner/holdeplasser (2007)
Punktligheten på togene som er målt mellom januar 2008 og april 2009 viser at togene har en
gjennomsnittlig punktlighet på 83,5%, noe som oppfattes som ganske lavt. Hovedårsaken til
forsinkelser er problemene som oppstår med kryssing på Heggedal stasjon (direkte) som er eneste
kryssingsspor, og infrastruktursvikt på Drammensbanen (indirekte).
Heggedal stasjon har to krysningsspor, der kun det ene sporet har en tilfredsstillende plattform for
passasjertransport. Passasjerene må krysse over linjegangen for å komme til plattformen.
Mest forsinkelse (mer enn 3 minutter) i løpet av mars og april 2009 ble registrert på følgende
togavganger:
Fra Spikkestad: 07:00 (29%) og 07:28 (31%)
Til Spikkestad: 16:19 (45%) og 16:49 (40%)
Nedenfor vises skjematisk fremstilling av punktlighet for toglinjen.

Figur 3.9: Punktlighet over tid
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Bussruter
Det er et omfattende kollektivnett i Spikkestadkorridoren.
Både Nettbuss AS og Ruter AS trafikkerer i området. Nettbuss orienterer seg mot trafikken i
Røyken og Hurum, mens Ruter betjener Røyken og Asker, samt Hurum med en linje fra Sætre.
Den store andelen pendlere i Røyken og Hurum, er avhengig av et kollektivtransporttilbud som
dekker deres behov.
Det har vært stor fokus på kollektivtrafikken i Røyken og Hurum kommuner i den senere tid.
Kollektivtilbudet fikk økt fokus da Ruter (tidligere SL) gikk inn og endret sine rutetider i august
2007. Det skjedde etter mange år med uendret kjøremønster.
Endringene medførte bl.a. justeringer av rutetidene, flere avganger mellom Midtbygda og
Slemmestad, flere direkte ekspressbusser mellom Midtbygda og Oslo i rush, samt dobling av antall
avganger på dagtid.
Samtidig med denne ruteendring startet Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) dialogen mot
Ruter/Nettbuss Drammen for å få til gode korrespondanser og et godt busstilbud i begge
kommunene.
Målet var å utvikle et godt kollektivt transporttilbud med grunnlag i dagens produksjonsvolum. Det
ble lagt vekt på gode korrespondanser både mellom buss og tog på Røyken stasjon og mellom de
forskjellige lokale og regionale bussrutene i Hurum og Røyken.
Samarbeidet resulterte i mange gode innspill til løsninger, men det ble dessverre ikke funnet
mulighet for å utvide ruteproduksjon i området i handlingsplanen for 2009. Det har derfor ikke vært
mulig å etablere et optimalt tilbud for publikum. På den bakgrunn måtte selskapene foreta visse
prioriteringer innenfor eksisterende produksjonsomfang, og man valgte å prioritere tilbudet mellom
Midtbygda og Slemmestad samt til og fra Oslo.
En av de store utfordringer er å få til et enhetlig takstsystem for hele reisen på tvers av
nabofylkene Buskerud og Akershus. Passasjerene opplever det som tungvint å måtte forholde seg
til flere forskjellige billettsystemer innenfor en forholdsvis kort kjørerute.
Nettbuss
Nettbuss betjener ruter mellom Drammen og Røyken/Hurum. Det som Nettbuss AS ser som
utfordring er forskjellige takster mellom fylkene. Fra og med 1. Januar 2007 ble det innført Rutertakster for alle reiser som foretas innenfor Røyken og Hurum, samt for reiser inn i Akershus, mens
det for reiser fra Røyken og Hurum videre til Buskerud gjelder Buskerudtakst.
Rute 81 kjører i timesavganger mellom Drammen busstasjon og Sætre bussterminal, med
mellomstopp ved Røyken og Midtbygda, der den korresponderer med toglinje 550 fra Røyken og
busslinje 84 og 252 fra Midtbygda til Slemmestad.
Rute 82 er en matebussrute som kjører mellom Katrineåsen og Røyken stasjon, med fire halvtimes
avganger i morgenrushet og fem avganger fra Røyken i ettermiddagsrushet. Det er merket
nedgang i passasjertall på denne ruten, noe som mest sannsynlig skyldes generasjonsskifte i
området denne ruten betjener.
Rute 83 trafikkerer mellom Hyggen og Røyken med 6 avganger per dag. I tillegg er det en avgang
til Slemmestad sentrum fra Røyken stasjon ca. kl. 10 og en avgang til Midtbygda. Ruten
korresponderer med rute 85 og 81 og med toglinje 550.
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Rute 84 trafikkerer mellom Midtbygda og Sætre med syv daglige avganger mellom Midtbygda og
Sætre og 13 daglige avganger mellom Midtbygda og Slemmestad sentrum, der fem avganger (to
på morgenen, to på ettermiddagen og en midt på dagen) betjenes med rute 252 fra Ruter AS.
Denne ruten korresponderer med bussrute nr. 81.
Rute 85 har flere daglige avganger mellom Åsheim og Sætre bussterminal, seks i morgenrushet og
tre i ettermiddagsrushet, der en betjenes av Ruter AS (251) både på formiddagen og
ettermiddagen.
Rute 86 kjører mellom Sætre og Verket med ca. 3 avganger i rushtiden.
Ruter 85 og 86 er sørvest relatert og dermed ikke er med i vurdering av tilbudet.
Nettbuss’ ruter i Hurum og Røyken hadde 606.594 reiser i 2004.
Ruter
Ruter AS betjener flere bussruter i Spikkestadkorridoren.
Ruter 251 og 252 kjører i ca. kvartersintervaller mellom Slemmestad skole og Oslo bussterminal i
rushtiden, resten av dagen har ruta to avganger i timen. Rute 251 har i tillegg halvtimes avganger
fra Sætre i morgenrushet og til Sætre i ettermiddagsrushet. Rute 252 har flere halvtimes avganger
fra Midtbygda i morgenrushet og til Midtbygda i ettermiddagsrushet.
Rute 262 trafikkerer mellom Slemmestad og Majorstuen via Blakstad og Sandvika og har fire
halvtimes avganger i morgenrushet fra Slemmestad og fire avganger i ettermiddagsrushet fra
Majorstuen. Denne ruten korresponderer med ruter 251 og 252.
Rute 720 er en matebuss til Vollenbrygge og den har tre avganger i både formiddags og
ettermiddagsrushet. Avgangene korresponderer med båtavganger.
Rutenett i Akershus er inndelt i soner, der hver sone er ca. 6km. Sonene benevnes med bokstav
som indikerer retningen og nummer som øker med avstanden fra Oslo.
Ruter AS har Norges reneste busspark med dieselbusser som holder høy miljøstandard.
Årsrapporten for 2008 opplyser at 2008 var et år med sterk vekst i kollektivtrafikken for Oslo og
Akershus. Det ble registrert en vekst på 6,4 % i de to fylkene. Årsakene er bl.a. tilbudsforbedringer,
prisendringer, styrket miljøfokus og bedre komfort.
Det er registrert en del forsinkelser for busstrafikken, noe som ikke er overraskende når man vet at
det i tillegg til kapasitetsproblemer i korridoren ikke finnes egne kollektivfelt langs hovedveinettet.
Vedlegg 1 viser antall påstigende passasjerer per avgang for alle ruter til Ruter AS som trafikkerer i
området. Tellingene ble utført i løpet av to ukers tid i november 2007 og 2008.
Dataene omfatter bare påstigende passasjerer på ruta. Det mangler data for på fordeling på
holdeplasser og avstigning.
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Figur 3.10: Linjeoversikt for Asker-Røyken_Hurum (Spikkestad korridor)
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Figur 3.11: Gjennomsnittlig frekvens for busslinjer som trafikkerer i området
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Båtrute
Det kjøres båt mellom Slemmestad, Vollen og Aker Brygge fem ganger daglig:
fra Slemmestad tre avganger på morgenen og to i ettermiddagesrushet
fra Aker Brygge to avganger på morgenen og tre på ettermiddagsrushet
Den første avgangen går kl. 06:07 fra Slemmestad Brygge, og siste avgang fra Aker Brygge er kl.
17:30. Båtturen tar ca. 30-40 minutter og seiles ikke mellom jul og nyttår, i påskeuken og på
sommeren. I tillegg er ruten stengt ved vanskelige vinterforhold (is og lignende).
Dersom båten er innstilt erstattes den med buss langs Slemmestadveien (linje 251 og 252).
Passasjerer som bruker båten som fremkomstmiddel kan benytte gratis parkering i Slemmestad og
i Vollen.
Ca. 100.000 reisende (ca. 500 passasjerer per dag) fraktes med på denne ruten, en stor andel er
arbeidsreisende.
I dag er det en matebuss som korresponderer med båtavgangene, bussrute 720 Guibekken –
Vollen Brygge.
Flesteparten av passasjerene tar båten fra Vollen – en av viktigste grunner antas å være mangel
på parkeringsplasser på Slemmestad. Mens det er ca. 60 plasser i Vollen er det i dag bare 25
plasser i Slemmestad. Hvis man skal satse på båttrafikk som et likeverdig alternativ til buss i
rushtiden bør man se på mulighetene for utvidelse av innfartsparkeringstilbudet.
Hurtigbåtruten får en ny operatør fra og med 1. juli 2009 (Tide Sjø). Dagens båt skal byttes ut med
gassferge, noe som bidrar positivt til miljøsatsningen i korridoren.
Miljø
Utslipp av CO2 per innbygger har økt med 60% siden 1991.
Omtrent halvparten av utslipp stammer fra veitrafikken og dersom det snart ikke iverksettes noen
tiltak til utslippsreduksjon så er det forventet en sterk økning fram mot 2020.
En god samordnet areal- og transportplanleggings skal, ifølge felles klimastrategi for Osloregionen,
kunne gi den største utslippsreduksjon.
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4.

PLANER OG PROGNOSER

4.1

Spikkestadkorridoren
Det planlegges boligutbygging i Spikkestadkorridoren både i Asker og Røyken. All utbygging skal
etter planen skje i tilknytning til knutepunkter med god forbindelse til kollektivtrafikk.

Tabell 4-4.1: Prognose for husholdninger fordelt på delområder

Figur 4.1: Større nye boligområder i henhold til kommuneplaner for Asker og Røyken
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Asker kommune
Asker har en bevisst strategi for
knutepunkts-utvikling, der målet er tre til
fem ”småbyer” med en blanding av
boliger, handel og næring.
Utvikling av Heggedal sentrum som
knutepunkt og tettsted har blitt gitt
første prioritet.
I kommuneplanen for Asker er det
presisert at det er viktig å ta vare på
naturmiljøet og landbruket. Tettsteder,
slik som Heggedal, Vollen, Dikemark og
Holmen bør utvikles til sentra rundt
jernbanestasjoner.
Universell utforming skal legges til
grunn for all utvikling. Det påpekes
også at dagens veinett er preget av
store kapasitetsproblemer, forsinkelser
og følgelig store forurensningsproblemer.

Figur 4.2: Prioriteringer for stedsutvikling i Asker
kommune

”Stasjonsbyen Heggedal” som knutepunkt
Heggedal er orientert til både Asker, Røyken, Vollen og Dikemark og utpeker seg dermed som et
lokalt senter med stort potensial.
Rundt Heggedal finnes både blokkbebyggelse og eneboliger, samt eksisterende og planlagte
boligområder i Røyken. En videre utvikling bør stimulere til tettere boligområder nær senteret, og
utbygging av småindustri/ kontorarbeidsplasser.
Veiforbindelsen til Asker sentrum er en flaskehals. Videre vekst krever utvikling av kollektivtilbudet.
En langsiktig strategi legger opp til større boligvekst basert på forbedring av togtilbudet, bedre
pålitelighet og større kapasitet på innfartsparkeringen.
Til sammen er det planlagt utbygging av ca. 500 leiligheter i Heggedal-området.

Tabell 4.2: Nye boligfelt i Heggedal.
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I tillegg ønsker man på sikt å etablere boligbebyggelse vest for Jernbanestasjonen
(Underlandsåsen), noe som også er helt avhengig av forbedret togtilbud langs Spikkestadbanen,
når det gjelder frekvens og regularitet. I tillegg skal planene for ny Røykenvei være klarlagt og
tilførselsveier riktig dimensjonert, og den nye veistandard skal kunne tåle den nyskapte trafikken
før utbygging kan finne sted.

Figur 4.3: Skisse av nytt sentrum i Heggedal. Kilde: Kommuneplan
Heggedal stasjon skal moderniseres og ombygging av perronger og planskilt kryssing for gående
(gangbru) bør være ferdig når nytt dobbeltspor Sandvika–Lysaker står ferdig i 2012. Ifølge NSB
forårsaker dagens plankryssing en stor andel av togforsinkelsene.
Målet er at stasjonen utvikles til et kollektivknutepunkt med innfartsparkering for bil og sykkel.
Busstopp planlegges ved siden av perrongen. Tilbuet om innfartsparkering matebusser skal
utvikles avhengig av frekvens på togene og passasjertall.

Figur 4.4: Illustrasjonsplan: utbedring av Heggedal stasjon. Kilde: Kommuneplan
Vollen
Mens Slemmestad og Heggedal skal utvikles som større lokale sentra, skal Vollen forbli et mindre
sted. Det legges opp til en utbygging av ca. 300 leiligheter, der ca. 140 er planlagt utbygd før
2011. Hurtigbåten til Oslo har potensiale for flere passasjerer, det er i dag tilbud om matebuss,
sykkelparkering og innfartsparkering
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Transportsystem
Ved flere anledninger har det blitt utrykt at en
ny Røykenvei bør prioriteres. Etter flere
utførte utredninger er ikke denne veien
prioritert i noen sammenheng. Den er ikke
nevnt i NTP (2010-2019).
Planen for en ny Røykenvei har blitt godkjent
som en del av kommunedelplanen for både
Asker og Røyken kommune i 1998.
En ny Røykenvei har til hensikt å forbinde
E18 gjennom Asker med Rv23 Oslofjordforbindelsen. Målet er å avlaste dagens tungt
trafikkerte rv165 (Slemmestadveien) og
rv167 (Røykenveien). Det er store
kapasitets- og fremkommelighets problemer
langs veinettet i dag. Foreløpig er det ikke
avsatt midler til ny Røykenvei i NTP 20102019.

Figur 4.5: Planlagt hovedveisystem med
ny Røykenvei
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BRUKERUNDERSØKELSER
Det er innfor dette prosjektets rammer gjennomført tre ulike brukerundersøkelser
1.
2.
3.

blant brukerne av innfartsparkeringsplassene på de tre største togstasjonene
blant togpassasjerene på Spikkestadbanen
blant bilister på vei nordover i morgenrushet.

Tidligere arbeider innenfor dette området viser at hvis man forbedrer tilbudet for eksisterende
kollektivtrafikanter, vil også nye kollektivtrafikanter oppleve det som en forbedring. Siden oppgaven
er å se på mulig overføring av biltrafikk til kollektivtrafikk, velger vi bl.a. å gå direkte ut til
trafikantene med undersøkelsen. Svarene fra dagens togpassasjerer vil gi informasjon om dagens
preferanser, men de vil også være nyttige for å finne ut hva som skal til for å få nye reisende til å
reise kollektivt.
5.1

Bruk av innfartsparkeringsplasser ved togstasjoner
For å kartlegge hvor bilistene som benytter seg av innfartsparkeringen bor, er det utført to
befaringer på hver av innfartsparkeringene ved Røyken stasjon, Spikkestad stasjon og Heggedal
stasjon. På to forskjellige uke dager ble bilnumrene på de parkerte bilene registrert. Registreringer
foretatt på hhv tirsdag 21.april og torsdag 23.april. Statens vegvesen koblet bilnumrene til
boligadresser av eierne av bilene, slik at vi på den måten kan si noe om hvor bilistene kommer fra.
Bilnumrene er koblet til bileier sin boligadresse (gateadresse og postnummer/poststed). Det kan
være avvik mellom hvor bilen er registrert og hvor den kom fra denne morgenen, men det gir et
overordnet bilde av hvem som bruker innfartsparkeringene.
I følge Jernbaneverket er det 80-100 parkeringsplasser på Røyken stasjon, 100 plasser på
Heggedal stasjon og 40-50 plasser på Spikkestad stasjon. På bakgrunn av befaringene fant vi at
parkeringsplassen på Røyken stasjon var full med 122 biler, Spikkestad var neste full med 47 biler
og Heggedal hadde en fyllingsgrad på ca 67 prosent med hhv 63 og 59 biler.
Spikkestad stasjon

Røyken stasjon

Antall parkeringsplasser
(www.jbv.no)

40-50

80-100

Heggedal
stasjon
100

Antall biler dag 1 (tir. 21.04 2009)
Antall biler dag 2 (ons.22.04.2009)
Antall biler registrert begge dager

47
47
37

122
88
57

63
59
28

Subjektiv dekningsgrad

Nesten fullt

67 %

Gjennomsnittlig avstand i km til
stasjonen dag 1/dag 2

1,6/1,7

Fullt med 122
biler
2,1/3,9

2,3/2,3

Tabell 5.1:Nøkkelinformasjon fra de tre parkeringsplassene
Stamkunder på Spikkestad
Bilene er registrert på to ulike dager, men det er flere av bilene som er registrert begge dagene. På
Spikkestad stasjon er nesten 80 % av bilene registrert begge dager. Andelen er mindre på de to
andre stasjonene, men over halvparten av bilene går igjen begge dager.

Norsam ● Multiconsult ● Analyse&Strategi

05.06.2009

Asker kommune

Spikkestadkorridoren - Transportanalyse

Side 20

Stort nedslagsområde for parkeringsplassen i Røyken
De som bruker parkeringsplassene på Heggedal stasjon og Spikkestad stasjon har
bostedsadresse til hhv Heggedal og Spikkestad. De som parkerer på Røyken stasjon kommer
derimot fra et større omland, Sætre, Hyggen, Åros, Tofte, Holmsbus og Klokkarstua.
De som parkerer på Spikkestad stasjon bor i Spikkestad
Vi ser at de som bruker parkeringsplassen på Spikkestad stasjon bor nærmere stasjonen enn de
som bruker parkeringsplassene på Røyken og Heggedal stasjon. Gjennomsnittlig avstand til
Spikkestad stasjon er 1,6-1,7 km, mens gjennomsnittlig avstand til både Røyken og Heggedal
stasjon er over 2 km.
Heggedal stasjon betjener også Bødalen
Om lag 20 % av bilistene som har parkert på Heggedal stasjon bor i Bødalen, noe som skulle tilsi
at Bødalen er i influensområdet til Heggedal stasjon.
Ligger til rette for flere parkeringsplasser
Parkeringsplasser er arealkrevende og de som parkerer vil gjerne stå så nær perrongen som
mulig. På alle tre stasjonene bør det ligge til rettet (arealmessig) for å utvide parkeringsplassene.

Heggedal
Vollen
Slemmestad
Bødalen
Spikkestad
Røyken
Sætre
Filtvedt/Tofte
Holmsbu/Kana/Klokkarstua
Åros
Hyggen
Annet sted
N
Totalt

Dag 1
66 %
2%
3%
16 %

Dag 2
54 %

Dag 1

Dag 2
0%

Dag 1
1%

Dag 2
2%

94 %

89 %

2%

4%

2%
49 %
14 %
2%
5%
1%
16 %
8%
87
100 %

3%
22 %

5%

2%
2%
3%

8%

14 %

2%
2%

6%

3%
43 %
14 %
2%
7%
4%
16 %
11 %

62
100 %

59
100 %

47
100 %

47
100 %

122
100 %

Tabell 5.2: Andel biler på de ulike stasjonene, fordelt på bosteder.
5.2

Brukerundersøkelse blant togpassasjerer
Siden utvalget var så sterkt knyttet til togpassasjerer på denne konkrete strekningen, inviterte vi
togpassasjerene til å være med på undersøkelsen direkte på stasjonen eller på toget. Det ble
gjennomført intervjuer av togpassasjerer på strekningen Spikkestad – Asker onsdag 6.mai mellom
kl 0600 og kl 1000.
Til dette intervjuet ble det utarbeidet et spørreskjema på papir som passasjerene fylte ut underveis.
Det ble spurt om hvor passasjeren bor, reisemiddelvalg til stasjonen og andre alternative
transportmåter, samt viktige faktorer for å få et bedre togtilbud. I tillegg ble det spurt om hvor ofte
intervjuobjektet parkerer bil eller sykkel på stasjonen.
Skjema inneholdt forhåndsbestemte kategorier, hvor intervjuobjektet krysset av.
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Høy svarprosent
Skjema ble delt ut på fire avganger mellom kl 0600 og kl 1000. Med et snitt på 130 passasjerer per
avgang i dette tidsrommet utgjør fire avganger om lag 520 passasjerer. Det er 262 personer som
har svart på undersøkelsen, svarprosenten er altså ca 50 prosent. Dette må sees på som høyt
sammenliknet med andre tilsvarende undersøkelser hvor man ikke har mulighet til å sende ut
påminnelser. Omtale i lokale aviser og pengepremie kan ha bidratt til den høye svarprosenten.
Resultater
Halvparten av de reisende gikk på toget på Heggedal stasjon. 26 % gikk på toget på Spikkestad
stasjon og 19 prosent gikk på toget på Røyken stasjon. Bare en liten andel av passasjerene brukte
stasjonen Åsåker og Hallenskog.
Stasjon
Spikkestad
Åsåker
Røyken
Hallenskog
Heggedal
Annet
Total

Andel
Prosent
63
26,1
4
1,7
46
19,1
4
1,7
121
50,2
3
1,2
241
100

Tabell 5.3: Hvilken togstasjon reiste du fra?
76 % skal til Oslo, 10 % skal til Asker og noen flere skal til Bærum (12,7 %).

Asker
Bærum
Oslo
Annet sted
Total

Antall
Prosent
24
10,5
29
12,7
174
76,3
1
0,4
228
100

Tabell 5.4: Hva er bestemmelsesstedet for reisen?
83,6 % reiste til eller fra arbeid, noe som ikke er overraskende siden undersøkelsen pågikk i rushet
mellom kl 0600 og kl 1000.

Til/fra arbeid
Tjenestereiser
Til/fra skole
Til/fra innkjøp/servicereiser
Til/fra besøk, fritidsaktivitet, følge/hente andre, ferie
Annet formål
Total

Antall
Prosent
209
83,6
4
1,6
21
8,4
3
1,2
7
2,8
6
2,4
250
100

Tabell 5.5: Hva var formålet med reisen?
Til stasjonen
Nesten halvparten (44,6 %) av togpassasjerene hadde gått til fots til togstasjonen. 31,7 % hadde
kjørt bil, 16,7 % hadde kjørt buss, mens nesten 6 % brukte sykkel. Moped og motorsykkel ser ikke
ut til å være et vanlig fremkomstmiddel til togstasjonen.
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I gjennomsnitt brukte passasjerene 10 minutter til stasjonen, det er bare marginale forskjeller
mellom stasjonene. De som drar til Spikkestad stasjon bruker i gjennomsnitt 8 minutter til
stasjonen, til Heggedal bruker de i gjennomsnitt 10 minutter til stasjonen og til Røyken stasjon
bruker de i gjennomsnitt 10,5 minutter.

Til fots
Sykkel
Moped/motorsykkel
Buss
Taxi
Bil, som fører
Bil, som passasjer
Total

Antall Prosent
107
44,6
14
5,8
1
0,4
40
16,7
2
0,8
66
27,5
10
4,2
240
100

Tabell 5.6: Hvordan reiste du til stasjonen?
Hvor ofte parkerer du bilen eller sykkelen på stasjonen?
Om lag en femtedel (21, 6 %) av passasjerene parkerer daglig bilen på togstasjonen, mens hele
41, 6 % parkerer aldri bilen på stasjonen for å ta toget videre.
Sykkel som fremkomstmiddel til stasjonen er ikke så populært, hele 77,6 % sier at de aldri parkerer
sykkelen på stasjonene. Dette henger sammen med at en liten andel (5,8 %) bruker sykkel til
stasjonen.

Daglig
To til fire dager per uke
Minst en dag per uke
Minst en dag per måned
Sjeldnere enn én dag per måned
Aldri
Total

Bil
Antall
Prosent
53
21,6
24
9,8
13
5,3
17
6,9
36
14,7
102
41,6
245
100

Sykkel
Antall
Prosent
7
3,0
11
4,6
9
3,8
6
2,5
20
8,4
184
77,6
237
100

Tabell 5.7: Hvor ofte parkerer du bil eller sykkel på stasjonen.
Færre forsinkelser svært viktig
Togpassasjerene mener at færre forsinker er viktig for at togtilbudet skal ble bedre. Reduksjon i
forsinkelsene er en faktor som alle vektlegger. Hele 90 % mener det er en svært viktig premiss, 9,5
% prosent mener det er en viktig premiss, mens bare en person har sagt at det er lite viktig eller
uviktig.
Tiltak for å redusere forsinkelsene er derfor svært viktig for å få dagens togpassasjerer til å velge
toget oftere. Fra andre undersøkelser vet vi at hvis vi tilfredsstiller dagens kollektivbrukere, vil også
potensielle kollektivbrukere oppleve tilbudet som bedre.
Redusert reisetid, flere avganger og reduserte takster er også viktige faktorer for å bedre
togtilbudet, dette er funn vi kjenner fra andre tilsvarende undersøkelser. Derimot er det spesielt at
bedre informasjon er et tiltak som blir vurdert som vel så viktig som disse ”tunge” faktorene. Dette
kan henge sammen med dårlig pålitelighet på Spikkestadbanen og at man i den sammenheng
opplever belastningen ved forsinker som mindre med god informasjon.
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Fra bilundersøkelsen ser vi også at bedre pålitelighet er en viktig faktor for å få et bedre
kollektivtilbud i Spikkestadkorridoren.
0%

20 %

40 %

60 %

80 % 100 %

Færre forsinkelser
Flere avganger
Informasjon
Uviktig

Lavere billettpris
Garantert sitteplass

Lite viktig

Reisetid
Bedre korrespondanse

Viktig

Bedre bilparkering på…
Flere servicetilbud

Svært viktig

Matebuss til stasjonen
Lettere på og avstigning

Figur 5.1: Hvor viktig er disse faktorene for å få et bedre togtilbud?
På spørsmålet om togpassasjerene hadde mulighet til å bruke andre transportmidler på denne
reisen i stede for toget, svarte 38 % nei. For 40 % var bil et alternativ og 26 % så buss som et
alternativ, mens bare 5 og 7 % så hhv sykkel og båt som et alternativt transportmiddel på denne
reisen.

Andre mulige transportmidler på denne
reisen (prosent)
50
40
30
20
10
0
Bil

Buss

Båt

Sykkel

Nei

Figur 5.2: Hadde du mulighet til å bruke andre transportmidler på denne reisen, i stede for toget?
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Stamkunder
De intervjuede togpassasjerene reiser ofte med tog, 79 % reiser med toget daglig. 12,8 % reiser to
til fire dager i uken og under 3 % reiser sjeldnere enn en dag per måned.
Antall

Prosent

Daglig
To til fire dager per uke
Minst en dag per uke
Minst en dag per måned
Sjeldnere enn én dag per måned

197
32
8
6
7

78,8
12,8
3,2
2,4
2,8

Total

250

100

Tabell 5.8: Hvor ofte reiser du vanligvis md tog på denne strekningen?
Bakgrunnsinformasjon om intervjuobjektene
De som har svart på undersøkelsen er i gjennomsnitt 45 år. Aldersspredningen er relativ stor med
”eldstemann” på 97 år og ”yngstemann” på 16 år. Det er en liten overvekt av menn (54,2 %), noe
som bekrefter at dette er arbeidsreiser. Vanligvis er det flest kvinner som reiser kollektivt, men
denne undersøkelsen fanger i stor grad opp personer på vei til arbeid i morgenrushet og det er
derfor ikke så overraskende at så mange menn har svart.
5.3

Bilister - potensielle brukere av kollektivtilbud
Asker og Røyken kommune ønsker å se på potensialet og forutsetninger for å flytte trafikk fra bil til
kollektivtransport, i første rekke tog. Siden endret valg av transportmiddel er målet, og ikke økt
reiseaktivitet i seg selv, har vi intervjuet de som ikke bruker kollektivtilbudet i dag, altså dagens
bilister. Dagens bilister kan være morgendagens kollektivtrafikanter, og deres vurderinger er derfor
viktige i denne sammenheng.
Rekruttering av respondenter
Etter å ha vurdert forskjellige muligheter for å nå potensielle kollektivbrukere fant vi ut at det beste
er å rekruttere bilistene i Spikkestadkorridoren direkte. Rekrutteringskort til undersøkelsen ble delt
ut til bilistene i morgenrushet, på to ulike steder i korridoren. Rekrutteringen ble gjennomført
torsdag 8.mai 2009 i tidsrommet kl 0600 til kl 0930.
Vi begrenset undersøkelsen til å gjelde bilistene som kjører nordover og som har naturlig
nedslagsfelt til stasjonene Spikkestad, Heggedal og Røyken. Derfor valgte vi to plasseringer langs
Slemmestadveien og Røykenveien som begge lå sør for Gullhella og Blakstad.
Etter å ha vært på befaring i området og registrering av trafikkstrømmer og hastigheter i
morgenrush valgte vi følgende posisjoneringer (se også illustrasjoner):
Langs Røykenveien, på en midtdeler akkurat før krysset med Vollenveien
Langs Slemmestadveien ved krysset med Vollenveien
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Figur 5.3: Plassering for utdeling av spørreskjema - Røykenveien (Rv 167) (Gulesider.no)

Figur 5.4: Plassering for utdeling av spørreskjema langs Slemmestadveien (Rv 165) (Gulesider.no)
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Internettbasert spørreundersøkelse
Spørreskjema omfattet tema som pris, punktlighet, service på stasjonen/holdeplasser, standard på
transportmidlet, fysisk utforming av perrong/tog osv.
Undersøkelsen var internettbasert og invitasjonen som ble delt ut til bilistene hadde informasjon
om undersøkelsen og en internettadresse. Bilistene måtte svare på spørreundersøkelsen via
Internett. Det var bare mulig å svare en gang fra hver PC. Det har kommet tilbakemeldinger på at
internettadressen ikke var spesielt brukervennlig, noen den heller ikke var.
Høy svarprosent
Det ble delt ut ca 2500 rekrutteringskort til billister. 779 personer svarte på undersøkelsen, noe
som tilsvarer 39 prosent. Dette regnes som en meget høy svarprosent på denne type
undersøkelser. Frafallet underveis i undersøkelsen er også lavt (16 respondenter). De aller fleste
(72 %)svarte samme dag som de fikk utdelt kortet.
En fjerdedel startet reisen i Heggedal
Om lag en fjerdedel (26,6 %) sier at reisen startet i Heggedal, mens 13 % sier de startet i Vollen.
Dette er de to stedene som ble brukt som rekrutteringspunkter.
1. Hvor startet reisen din?
(Kryss av for det som passer best)
0,0%
Hallenskog

5,0%

10,0%

25,0%

30,0%

26,6%

Vollen

13,0%

Bødalen

6,9%

Båtstø

1,0%

Hyggen

1,7%

Nærsnes

2,3%

Røyken

11,8%

Slemmest…

Åros

20,0%

1,5%

Heggedal

Spikkestad

15,0%

8,9%
5,0%
4,4%

Sætre

6,4%

Filtvet
Tofte

1,2%

Kana
Holmsbu
Klokkarstua
Annet sted

1,0%
7,3%

5.9: Hvor startet bilreisen?
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Asker er bestemmelsessted for mange reisende
Over en tredjedel av de reisende skal til Asker (36 %), hvor i Asker er ikke kjent. 26,5 % skal til
Bærum og 25,9% til Oslo.
2. Hva var bestemmelsesstedet for denne reisen?
0,0%

10,0%

20,0%

Asker

30,0%

40,0%

36,3%

Bærum

26,5%

Oslo

25,9%

Gardermoen
Annet: (fyll
inn)

10,7%

5.10 : Hva var bestemmelsesstedet for denne reisen?
De aller fleste reiser til eller fra arbeid
Respondentene til denne undersøkelsen ble rekruttert på en reise mellom kl 0600 og kl 1000, og
det er derfor ikke overraskende at over 90 % av de reisende skal til eller fra arbeid.
3. Hva var hovedformålet med reisen?

0,0%
Til/fra arbeid

50,0%

100,0%

91,5%

Tjenestereise (reise i arbeid)
Til/fra skole (reise til / fra skole)
Til/fra innkjøp / sevicereiser (post,
lege)
Til/fra besøk, fritidsaktivitet,
følge/hente andre, ferie
Annet formål

5.11: Hovedformålet med reisen?
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De fleste var sjåfører
Det ble i stor grad delt ut et skjema per bil, uavhengig av hvor mange passasjerer det var i bilen og
vi ser at de fleste som svarte var bilfører (95,1 %).
4. Var du passasjer eller sjåfør på denne reisen?
0,0%

20,0%

40,0%

Sjåfør
(bilfører)

Passasjer

60,0%

80,0%

100,0%

95,1%

4,9%

5.12: Var respondenten passasjer eller sjåfør på denne reisen?
Bilister som sjelden reiser kollektivt på denne strekningen
På denne strekningen reiser de fleste bilistene sjelden med kollektive transportmidler. Hvis de
reiser kollektivt reiser de med toget, og om lag 12 % av bilistene sier de vanligvis reiser med toget
på denne strekningen. Buss og båt er ikke spesielt vanlig, og over 95 % sier at de sjelden eller
aldri bruker buss eller båt på denne strekningen.
6. Hvor ofte reiser du vanligvis med tog på denne
20,0%
40,0%
strekningen? 0,0%
Daglig

60,0%

12,2%
3,9%
2,3%
3,4%
24,4%

Aldri

53,9%

5.13: Reisefrekvens med tog
7. Hvor ofte reiser du vanligvis med buss på denne
strekningen?
0,0%
20,0% 40,0%

60,0%

80,0%

Daglig
To til fire dager pr uke
Minst en dag pr uke
Minst en dag pr måned
22,6%

Aldri

72,7%

5.14: Reisefrekvens med buss
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8. Hvor ofte reiser du vanligvis med båt på denne
0,0% 20,0%40,0%60,0%80,0%100,0%
strekningen?
Daglig
To til fire dager pr uke
Minst en dag pr uke
Minst en dag pr måned
5,9%

Aldri

90,2%

5.15: Reisefrekvens med båt
Bruker sjelden eller aldri innfartsparkeringsplassene
Hele 90 % sier at de sjelden eller aldri parkerer bilen på togstasjonen for å reise videre med toget.
91 % sier det aldri parkerer på kaien for å ta båten videre.
9. Hvor ofte parkerer du bilen på togstasjonen, for å
reise videre med toget?
0,0%

20,0%

Daglig

2,7%

To til fire dager
pr uke

2,1%

40,0%

60,0%

80,0%

Minst en dag pr
uke
Minst en dag pr
måned

3,0%

Sjeldnere enn en
dag pr måned

21,0%

Aldri

69,9%

5.16: Bruk av innfartsparkeringsplassene på togstasjonene
10. Hvor ofte parkerer du bilen på kaien, for å reise
videre med båten?
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%
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5.17: Bruk av innfartsparkeringsplasser på båtkaien
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Noen ville reist oftere kollektivt hvis parkeringsforholdene var bedre
Bedre parkeringsforhold på togstasjonene ser ut til å være et bedre tiltak for å få bilister over på
kollektive transportformer enn parkering på kaien eller på bussholdeplasser. Nesten 20 % sier at
det sikkert ville reist oftere med toget hvis det var bedre parkeringsforhold på togstasjonen, ca 8 %
ville sikkert reist oftere med båten hvis det var bedre parkeringsforhold på kaien og ca 8 % sier de
sikkert ville reist oftere med buss hvis det var bedre parkeringsforhold ved bussholdeplassene.
11. Ville du reist oftere med toget hvis det var bedre
parkeringsforhold på togstasjonen?
0,0%
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20,0%
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5.18: Vurdering av hvor viktig parkeringsforholdene på togstasjonene er.
12. Ville du reist oftere med båten hvis det var bedre
parkeringsforhold på kaien?
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5.19: Vurdering av hvor viktig parkeringsforholdene på båtkaien er.
13. Ville du reist oftere med bussen hvis det var bedre
parkeringsforhold på bussholdeplassen?
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5.20: Vurdering av hvor viktig parkeringsforholdene ved bussholdeplasser er.
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Matebuss til båten er for de få
Matebuss til toget ser ut til å være et bedre tilbud enn matebuss til båten. Nesten 25 % sier de helt
sikkert eller ganske sikkert ville brukt en matebuss til toget, forutsatt at den gikk fra der man bodde.
Det tilsvarende tallet for båt er 16 %.
14. Hvis det hadde gått buss til togsatsjonen fra der du bor som
korresponderer med toget, ville da du reist oftere med toget?
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5.21: Vurdering av matebuss til togstasjonen.
15. Hvis det hadde gått buss til båtkaien fra der du bor som
korresponderer med båten inn til Oslo, ville da du reist oftere med
båten?
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5.22: Vurdering av matebuss til båt.
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Reisetid, frekvens og pålitelighet er viktigst
Kortere reisetid, flere avganger og færre forsinkelser er de viktigste faktorene for å få et bedre
kollektivtilbud.
Bedre korrespondanse til andre kollektive transportmidler og lavere billettpris er også viktig, men
ikke så viktig som færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger.
Innfartsparkering og matebuss er også viktig for mange, mens flere servicetilbud på stasjonen og
lettere på- og avstigning ikke er så viktig sammenliknet med de andre faktorene.
Garantert sitteplass er viktig for omtrent halvparten.

16. Hvor viktige er disse faktorene for å få et bedre kollektivtilbud på
denne strekningen?

0%
Kortere reisetid
Flere avganger
Færre forsinkelser
Bedre informasjon
Bedre korrespondanse
Garantert sitteplass på toget
Lavere billettpris
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5.23: Vurdering av ulike faktorer for å bedre kollektivtilbudet i Spikkestadkorridoren.
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KOLLEKTIVSTRATEGI FOR SPIKKESTADKORRIDOREN
For Spikkestadkorridoren er det viktig med en målrettet kollektivstrategi som tilpasser seg både
eksisterende og potensielle kollektivtrafikanters behov, slik som anbefalt i Kollektivtransportboka1.
Der er det skilt mellom to ulike typer markedstilpassede kollektivtilbud.
1. Et bredt anlagt kollektivtilbud som orienterer seg mot en "totaletterspørsel" i markedet. I slike
tilbud tilrettelegges det for å nå ut til en så stor kundegruppe som mulig på en mest mulig
effektiv måte. Eksempler på dette er etablering av høyfrekvente stamlinjer med stive rutetider2
langs traseer med store trafikkstrømmer.
2. "Skreddersydde" tilbud mot bestemte kundegrupper, for eksempel servicelinjer tilpasset eldre
brukere og mateusser.
For Spikkestadkorridoren anbefaler vi å satse tungt på to kollektivtraseer; tog langs
Spikkestadbanen og buss langs Slemmestadveien. Disse to traseene må utvikles til høyfrekvente
stamlinjer med stive rutetider. Kollektivtilbudet i disse to traseene må være så attraktivt at valget
mellom bil og kollektivt ofte fører til at man velger kollektivt. Arealpolitikken må tilpasses disse
traseene og knutepunktsutvikling langs traseene vil være viktig.
Skreddersydde tilbud til enkelte brukergrupper som, for eksempel, eldre vil vi ikke gå nærmere inn
på her.

6.1

Beholde dagens togpassasjerer?
Togtilbudet på Spikkestadbanen har i dag svært dårlig forutsigbarhet. Tall fra NSB viser at
Spikkestadbanen har punktlighet på 83 %, noe som er lavt. Brukerundersøkelsen blant
togpassasjerene viser at færre forsinkelser er det absolutt viktigste for å heve kvalitetene på
tilbudet. Hvis den dårlige påliteligheten fortsetter, vil færre velge toget. Fra brukerundersøkelsen
finner vi at nesten 40 % prosent sier de hadde mulighet til å reise med bil i stede for å ta toget,
bilen er altså et reelt alternativ for de som i dag bruker toget.
Det viktigste punktet i en kollektivstrategi for Spikkestadkorridorene bør derfor være å beholde
dagens togpassasjerer, gjennom å øke forutsigbarheten og takle de forsinkelsene som oppstår på
en bedre måte, ved bl.a. bedre informasjon. Bedre informasjon er sammen med færre forsinkelser
de faktorene som togpassasjerene finner viktigst for å bedre tilbudet.
En generell satsning på jernbanedrift og vedlikehold, sammen med nytt dobbeltspor mellom
Sandvika og Lysaker vil sannsynligvis også føre til noe bedre punktlighet på Spikkestadbanen,
men det er også nødvendig å sette i verk spesielle tiltak på denne banestrekningen for å beholde
dagens togpassasjerer på toget.
Tiltak for å øke punktligheten på Spikkestadbanen:
Utbedre planovergangen på Heggedal stasjon
Tekniske utbedringer av infrastrukturen på linjen
Bedre informasjon ved forsinkelser
Bedre togtilbud for dagens og morgendagens togpassasjerer
Hyppige avganger og stive rutetider er noe som kjennetegner et godt utviklet stamlinjenett. Kortere
reisetid og lavere billettpriser er også viktig for å få flere passasjerer, men ikke så viktig som
pålitelighet. Spikkestadbanen vil sannsynligvis dra veksler på den generelle satsningen på
togtransport på Østlandet.

1
2

www.kollektivtransport.net
Avgang til faste tidspunkt gjennom hele perioder

Norsam ● Multiconsult ● Analyse&Strategi

05.06.2009

Asker kommune

Spikkestadkorridoren - Transportanalyse

Side 34

Siden toget ikke er et flatedekkende tilbud, men et tilbud til enkelte knutepunkter, bør
stasjonsstrukturen på Spikkestadbanen tas opp til vurdering. I tillegg er det sannsynlig at med
bedre infrastruktur og mer moderne materiell vil reisetiden reduseres.
I debatten om økt frekvens på toget, kommer ofte argumentet om redusert kapasitet i Oslotunnelen
opp som et hinder for økt frekvens. Det trenger det nødvendigvis ikke være, da man kan oppnå økt
frekvens på Spikkestadbanen (eller delere av den) ved å forlenge noen av linjene som i dag har
endestasjon i Asker.
Tiltak for å redusere reisetiden på toget:
Vurdere antall stasjoner, for eksempel å legge ned stasjonene Hallenskog og Åsåker
Bedre infrastrukturen og togmateriellet
Fra brukerundersøkelsene ser vi også at parkeringsfasilitetene på stasjonen er viktig for å få et
godt kollektivtilbud. Befaringene av innfartsparkeringsplassene på togstasjonene viste også at
dekningsgraden var høy. Matebuss er et annet, mer miljøvennlig fremkomstmiddel til togstasjonen.
Tiltak for enklere å komme seg til stasjonen:
Bygge ut flere innfartsparkeringsplasser ved Spikkestad, Røyken og Heggedal stasjon
Vurdere matebuss fra Sætre til Røyken stasjon, og evt til Heggedal stasjon
6.2

Bedre busstilbud i traseen langs Slemmestadveien
Dagens busstilbud langs Slemmestadveien i rushtiden har til dels høy frekvens og høyt belegg.
For at dette busstilbudet skal styrke sin posisjon i forhold til bilen, må bedre fremkommelighet
sikres. For å få nye kunder må fremkommeligheten være god, og helst bedre enn om man sitter i
egen bil.
Fra brukerundersøkelsen blant bilistene ser vi at mange av bilistene har Asker som
bestemmelsessted. Hvis man ønsker reise med buss fra for eksempel Slemmestad eller Vollen og
inn til Asker må man bytte på Blakstad. Å bytte transportmiddel sees på som en ulempe, og
direkteruter inn til Asker bør derfor vurderes.
En annen utfordring busspassasjerene står ovenfor når de krysser grensen fra Asker til Røyken, er
at de skifter takstsystem. Dette er lite brukervennlig og er vanskelig å forstå for en vanlig
busspassasjer.
Tiltak for bedre busstilbud langs Slemmestadveien:
Flere og lengre bussfelt
Prioritering av buss i kryss
Bussen får prioritet og bilistene må vente når bussen stopper på holdeplassen
Enklere takstsystem
Vurderer andre endeholdeplasser for eksempel Asker stasjon for buss langs Slemmestadveien,
evt at noen linjer går via Asker sentrum

6.3

Trafikk utenom hovedtraseene
I tillegg til de to store stamlinjene er det nærliggende å tenke på å lage kollektivtilbud på tvers av
korridorene, men trafikkgrunnlaget virker ikke stort nok til at vi anbefaler dette på kort sikt. En egen
reisevaneundersøkelse for dette området vil kunne avdekke behov for dette.
I prosessen er det også kommet forslag om å forlenge rute 701 mot Rustadgrenda ved å
oppjustere veistandarden, det kan gi vanlgmulighet buss-tog for de som bor i Slemmestad, men vi
har ikke funnet dokumentasjon for å anbefale et slikt tiltak.
Alternative bussruter – vurderinger av eksisterende ruter
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Som nevnt tidligere, dagens busstrafikk er høyfrekvent og har forholdsvis høyt belegg i rushtiden.
Men, det er fremdeles tettsteder i området som ikke har tilfredsstillende bussdekning, noen må
bytte buss flere ganger mens andre ikke har direkte avganger fra sitt nærområde.
Matebuss Bødalen – Heggedal
Et av områdene som kan sies å ha dårlig bussdekning mot togforbindelse er Bødalen. Med sine
nesten 2.400 innbyggere er dette et av de mest befolkede tettsteder i Røyken.
Eksisterende busstilbud i området er rute 252, som kjører fra/til Midtbygda med halvtimes
avganger i rushperioden. Her burde man muligens se på forlengelse av ruten til Røyken stasjon – i
alle fall på avgangene i rushtiden.
Et mer effektivt tiltak kan være matebuss mellom Bødalen og Heggedal, eventuell mellom
Slemmestad og Heggedal gjennom Bødalen. Denne ruten foreslås ført gjennom Bøveien til Rv167
– Røykenveien og til Heggedal stasjon. Ruten burde ha kvarters frekvens i rushtiden.
Figuren under viser forslag til linjeføring for denne ruten.

Figur 6.1: Matebuss Bødalen - Heggedal, evt. Slemmestad-Bødalen-Heggedal
Effekten av denne ruten kan blir at flere fra Bødalen velger å reise kollektivt (særlig tog) og dermed
vil Slemmestadveien frgjøres for biltrafikk.
Veistandard langs Bøveien må undersøkes nærmere.
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Direkte buss Heggedal – Asker
I dag kjøres ingen direkte bussruter mellom Heggedal og Asker. Hvis man skal med buss fra
Heggedal retning Asker da må man belage seg på å bytte buss på Blakstad terminal, noe som
innebærer betydelig økt reisetid. Toglinja for Spikkestadbanen omtrent parallelt med denne
strekningen, og avgangene vil måtte korrdineres med togtilbudet.

Figur 6.2: Direkte rute Heggedal – Asker
Matebuss Sætre - Røyken
Muligheter for en høyfrekvent matebussrute mellom Sætre og Røyken stasjon er diskutert. I dag
betjenes denne strekningen med Nettbuss’ rute nr. 81 som har en times frekvens hele dagen.
Økning i frekvensen for denne ruten ville vært tilfredsstillende med tanke på mating av reisende fra
Sætre til Røyken stasjon.
Forlengelse av linje 701 Rustadgrenda
I prosessen er det også kommet forslag om å forlenge rute 701 mot Rustadgrenda ved å
oppjustere veistandarden. Ruter har sagt de er positive, men vi har ikke funnet tilstrekkelig
dokumentasjon for å anbefale et slikt tiltak.
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Figuren under viser en mulig forlengelse av denne ruten.

Figur 6.3: Forlengelse av rute 701 mellom Rustadgrenda og Slemmestad
Den anbefalte kollektivstrategien tilsier at østdelen av korridoren (Slemmestadveien) skal være
hovedsakelig bussrelatert, mens vestsiden har mye større potensiale for overføring til jernbanene.
Derfor mener vi at denne ruten ikke vil ha ønsket positiv effekt.
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CO2 REGNSKAP
Det er laget et regnskap på overordnet nivå som beskriver endringen i utslipp av CO2 som følge av
overføring av trafikkarbeid fra personbil til buss som går i ordinær rute på den aktuelle strekningen.

7.1

Metode
Utslippet av CO2 er beregnet før og etter gjennomføring av de aktuelle tiltakene. Nåsituasjonen er
dagens trafikkbilde med en gitt fordeling mellom de ulike kjøretøygruppene. Det er kun
personkjøretøy som påvirkes av tiltakene. Andelen busser vil ikke endres, dvs at nåværende
kapasitet på etablerte bussruter antas å være tilstrekklig. Det er ikke tatt hensyn til trafikkveksten
som vil komme de neste årene. På overordnet nivå vil det kun bli beregnet endringer ut fra
gjennomsnittsbetraktninger. Dette vil være tilstrekklig til å kunne anslå nivået på som det reduserte
utslippet.
Dagens utslipp i Asker kommune
Utslippet av CO2 ekvivalenter i Asker er omkring 0,197 mill tonn, hvorav 60 % skyldes utslipp fra
veitrafikken. Andelen utslipp fra veitrafikken er langt høyere enn de 25 % som veitrafikken bidrar
med på landsbasis og dette skyldes stor gjennomgangstrafikk.
Utslipp pr kjøretøy
Det er ikke grunnlag til å kunne differensiere utslippet etter kjøretøyets alder og det er derfor
benyttet standard gjennomsnitt utslippfaktorer, jfr tabell 7.1.

7.2

Utslippsfaktorer for buss og personbil
Utslippsfaktorene fra en bensin personbil er ca 25 % av utslippet fra en dieselbuss. Utslippet pr
kilometer fra en buss tilsvarer altså utslippet fra 4 personbiler.

Kjøretøy

Drivstoff

Personbil
Personbil
Buss

Bensin
Diesel
Diesel

CO2-utslipp (kg/km)
0,170
0,140
0,71

Tabell 7.1: Utslipsfaktorer for buss og personbiler (SFT 2008)
Det er ikke foretatt nøyaktige beregning av utkjørte kilometer med personbil i området. Det er
antatt at hver personbil i gjennomsnitt kjører omkring 5 km i hver retning. Utslipp fra en personbil
som kjører 10 km er 0,170 kg/km * 10 km = 1,7 kg. Utslippet fra 1 000 kjøretøy som kjører samme
distanse er 1 700 kg.
ÅDT på deler av strekningen er omkring 10 000 ÅDT. Samlet utslipp fra 10 000 personbiler med
bensinmotor over en distanse på 10 km blir 17 000 kg pr dag. Forutsatt 220 virkedager gir dette et
årlig CO2 utslipp på 3 740 tonn. Trafikkarbeidet i helgene antas å være upåvirket av tiltaket.
Hvis det forutsettes at 10 % av veitrafikken overføres til busstransport og at den gjennomsnittlige
reiseavstanden er 5 km hver vei for alle trafikanter med en ÅDT på 10 tusen ÅDT, betyr dette et
redusert utslipp av CO2 på 374 tonn. Dette vil være et øvre estimat for det reduserte utslippet fra
personbiltrafikken. Sammenliknet med utslippet av CO2 ekv i Asker på 0,197 mill tonn så er
reduksjonen svært liten omkring 0,01 promille.
Hvis personbiltrafikken overføres til buss og kapasiteten og frekvensen må økes vil netto
reduksjonen bli mindre.
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Det er en generell oppfatning fra flere studier at bedre kollektivtransport alene bare i begrenset
grad bidrar til å redusere utslippene fra veitrafikken. For at utslippene fra veitrafikken skal
reduseres må overføring av trafikk fra vei til buss være målrettet mot de strekningene som har
størst potensial for overføring og som fører til betydelige reduksjon i personbiltrafikken.

8.

OPPSUMMERING
Program for boligbygging
Spikkestadkorridoren kan deles i to; Røykenveikorridoren i vest og Slemmedstadveikorridoren i
øst.
I programmene for Asker og Røyken legges det opp til at det i Spikkestadkorridoren bygges ca.
4 000 nye boenheter i løpet av kommende 10-årsperiode og 7 000 – 8 000 nye boenheter i løpet
av kommende 20-årsperiode. Nærmere ¾ av boenhetene planlegges bygd i ”Røykenveikorridoren”.
Område

Asker sentrum -sør
Heggedal / Hallenskog
Vollen
Bjerkås
Røyken / Midtbygda
Spikkestad
Slemmestad / Bødal
Åros
Sum
Andel

Røykenv
korridoren
750
500

+10 år
Slemmstadv
korridoren

300
400
500
500
300
2 950
73 %

500
300
1 100
27 %

Spikkestad
korridoren
750
500
300
0
400
500
1 000
600
4 050
100 %

Røykenv
korridoren
750
1 500

+20 år
Slemmstadv
korridoren

300
200
800
1 000
1 000
600
5 650
73 %

1 000
600
2 100
27 %

Spikkestad
korridoren
750
1 500
300
200
800
1 000
2 000
1 200
7 750
100 %

Tabell 8.1: Program for bygging av boenheter i Spikkestadkorridoren i Asker og Røyken

Befolkning
I kommende 10-årsperiode forventes en befolkningsøkning på ca. 5 500 i Spikkestadkorridoren.
Dette er en økning på 12% sammenlignet med dagens situasjon.
Område

2009

2020

Asker, totalt

54 000

Endring 2009 - 2020
Antall
Relativt
60 800
6 800
13 %

Asker - sør
Røyken
Hurum
Spikkestadkorridoren

20 000
18 800
9 000
47 800

23 000
20 600
9 700
53 300

3 000
1 800
700
5 500

15 %
10 %
8%
12 %

Tabell 8.2: Befolkning i Spikkestadkorridoren

Motorisert trafikk - fordeling på reisemiddel i dagens situasjon
Motorisert trafikk omfatter turer som avvikles kollektivt og i bil, det vil si alle turer unntatt gang- /
sykkelturer som antas å utgjøre en fast andel av turene. Dagens trafikk er vist som personturer i et
gjennomsnittsdøgn, der det er antatt et gjennomsnittlig belegg på 1,15 personer pr. biltur.
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Dagens motoriserte trafikk er vist i 2 snitt
Snitt 1 på grensa mellom Asker og Røyken
Snitt 2 sør for E18 mellom Bondi og Vettre

Figur 8.1: Motoriserte personturer i dagens situasjon

Reisemiddel

Tog
Buss
Båt
Kollektivt
Bil
Motorisert

Snitt 1
Røykenv. Slemmestadv. Spikkestadkorridoren
korridoren
korridoren
1 000
0
1 000
0
2 000
2 000
0
0
0
1 000
2 000
3 000
8 000
10 500
18 500
9 000
12 500
21 500

Snitt 2
Røykenv. Slemmestadv. Spikkestadkorridoren
korridoren
korridoren
2 200
0
2 200
2 000
3 000
5 000
0
500
500
4 200
3 500
7 700
19 000
13 500
32 500
23 200
17 000
40 200

Tabell 8.3: Motoriserte personturer i dagens situasjon
Trafikken i snitt 1 er trafikk som hovedsakelig oppstår i Røyken og Hurum. Forskjellen mellom snitt
1 og 2 er trafikk som oppstår i Asker-sør.
I dagens situasjon er kollektivandelen 14% i snitt 1 og 19% i snitt 2. I Spikkestadkorridoren er
kollektivandelen høyere i Asker-sør enn i Røyken og Hurum.
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Kollektivt
Bil
Motorisert
Kollektivandel
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Snitt 1
Røyken og
Hurum
3 000
18 500
21 500
14 %

Snitt 2
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Asker-sør
(Snitt 1 - 2)

7 700
32 500
40 200
19 %

4 700
14 000
18 700
25 %

Tabell 8.4: Kollektivandel i dagens situasjon

Motorisert trafikk om 10 år - uendret fordeling mellom reisemidler
Tabell 4 viser en ren trendframskriving av motorisert trafikk i takt med forventet befolkningsøkning,
10% i Røyken / Hurum og 15% i Asker-sør. Kollektivandelen blir dermed den samme som i dagens
situasjon.
Reisemiddel

Kollektivt
Bil
Motorisert
Kollektivandel

Snitt 1
Røyken og
Hurum
3 300
20 400
23 700
14 %

Snitt 2

Asker-sør
(Snitt 1 - 2)

8 700
36 500
45 200
19 %

5 400
16 100
21 500
25 %

Tabell 8.5: Motoriserte personturer – trendframskrivning i 10 år
Dette vil gi en økt kollektivtrafikk på 300 turer i døgnet i snitt 1 og 1 000 turer i døgnet i snitt 2.
Biltrafikken vil øke med ÅDT 1 650 i snitt 1 og 3 500 i snitt 2.
Reisemiddel

Kollektivt
Bil
Motorisert

Snitt 1
Røyken og Hurum
Turer
Relativt
300
10 %
1 900
10 %
2 200
10 %

Snitt 2
Turer
Relativt
1 000
13 %
4 000
12 %
5 000
12 %

Asker - sør
(Snitt 1 - 2)
Turer
Relativt
700
15 %
2 100
15 %
2 800
15 %

Tabell 8.6: Motoriserte personturer – endring ved trendframskrivning i 10 år

Motorisert trafikk om 10 år – uten økt biltrafikk
Ved å lage et regneeksempel der all vekst i motorisert trafikk skjer kollektivt, blir resultatet som vist
i tabell 6. Kollektivandelen må økes til 22% i snitt 1 og 28% i snitt 2. Blant motoriserte turer som
oppstår i Asker-sør må kollektivandelen økes til 35%.
Reisemiddel

Kollektivt
Bil
Motorisert
Kollektivandel

Snitt 1
Røyken og
Hurum
5 200
18 500
23 700
22 %

Snitt 2

12 700
32 500
45 200
28 %

Asker-sør
(Snitt 1 - 2)
7 500
14 000
21 500
35 %

Tabell 8.7: Motoriserte personturer – trendframskrivning i 10 år uten økt biltrafikk
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For å unngå vekst i biltrafikken, må kollektivtrafikken i snitt 1 øke med 73% sammenlignet med
dagens situasjon, mens kollektivtrafikken i snitt 2 må øke med 65%. Dersom det antas at 15% av
døgntrafikken avvikles under største timetrafikk, tilsvarer dette ca. 350 seteplasser i snitt 1 og ca.
750 seteplasser i snitt 2.
Reisemiddel

Kollektivt
Bil
Motorisert

Snitt 1
Røyken og Hurum
Turer
Relativt
2 200
73 %
0
0%
2 200
10 %

Snitt 2
Turer
Relativt
5 000
65 %
0
0%
5 000
12 %

Asker - sør
(Snitt 1 - 2)
Turer
Relativt
2 800
60 %
0
0%
2 800
15 %

Tabell 8.8: Motoriserte personturer – endring ved trendframskrivning i 10 år uten økt biltrafikk.

Motorisert trafikk om 20 år – uten økt biltrafikk
Tilsvarende kan det lages et regneeksempel for reisemiddelfordelingen om 20 år uten økt biltrafikk.
Det er antatt en befolkningsøkning på 20% i Røyken / Hurum og 30% i Asker-sør i forhold til
dagens situasjon.
Kollektivandelen må økes til 28% i snitt 1 og 35% i snitt 2. Blant motoriserte turer som oppstår i
Asker-sør må kollektivandelen økes til 42%.
Reisemiddel

Kollektivt
Bil
Motorisert
Kollektivandel

Snitt 1
Røyken og
Hurum
7 300
18 500
25 800
28 %

Snitt 2

Asker-sør
(Snitt 1 - 2)

17 600
32 500
50 100
35 %

10 300
14 000
24 300
42 %

Tabell 8.9: Motoriserte personturer – trendframskrivning i 20 år uten økt biltrafikk
For å unngå vekst i biltrafikken, må kollektivtrafikken i snitt 1 øke med 143% sammenlignet med
dagens situasjon, mens kollektivtrafikken i snitt 2 må øke med 129%. Dersom det antas at 15% av
døgntrafikken avvikles under største timetrafikk, tilsvarer dette ca. 650 seteplasser i snitt 1 og ca. 1
500 seteplasser i snitt 2.
Reisemiddel

Kollektivt
Bil
Motorisert

Snitt 1
Røyken og Hurum
Turer
Relativt
4 300
143 %
0
0%
4 300
20 %

Snitt 2
Turer
Relativt
9 900
129 %
0
0%
9 900
25 %

Asker - sør
(Snitt 1 - 2)
Turer
Relativt
5 600
119 %
0
0%
5 600
30 %

Tabell 8.10: Motoriserte personturer – endring ved trendframskrivning i 20 år uten økt biltrafikk.
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Utvikling i kollektivtrafikk
Dersom boligbygging gjennomføres som planlagt vil det oppstå økt turproduksjon. Siden
veikapasiteten allerede er høyt utnyttet i dagens situasjon, må en stor andel av den motoriserte
trafikkveksten skje ved økt kollektivtrafikk. Uten vekst i biltrafikken, illustrerer figur 8.2 nødvendig
vekst i kollektivtrafikken, mens figur 8.3 illustrerer den relative utviklingen (dagens
situasjon=100%).

Figur 8.2: Behov for utvikling i antall kollektivturer dersom befolkingen skal øke uten å gi økt
biltrafikk

Figur 8.3: Relativ utvikling av befolkning, bilturer(uten vekst) og kollektivturer
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Hvor stor kollektivandel kan oppnås?
Kollektivandeler i Norge
Andelen kollektivreiser av totalt antall reiser på landsbasis i Norge er på 8 %. Kollektivtransport er
først og fremst et storbyfenomen i Norge i dag, og kollektivandelen i Oslo er 21 % som er høyest i
landet. I Bergen, Trondheim og Stavanger er kollektivandelen på om lag 10 %. I
omegnskommunene til Oslo er kollektivandelene noe høyere (9 %), enn på landsbasis3. Dette er
gjennomsnittstall for alle reiser hele døgnet, for arbeidsreiser er kollektivandelen noe høyere. I
Oslo er kollektivandelen for arbeidsreiser 32 % og for omegnskommunene til Oslo er det 16 % av
reisene til arbeid som er kollektivreiser4. Andelen som reiser med bil til arbeid i
omegnskommunene er altså høy og har steget de siste 10-15 årene.
Kollektivandeler for steder det er naturlig å sammenlikne seg med
Tre byer som ofte blir trukket frem som gode eksempler å lære fra er Zürich og Schaffhausen i
Sveits, samt Freiburg i Tyskland. I Zürich kanton er det lovbestemt et minimumskrav til
kollektivtilbudet, som bl.a. sier at de som bor i byer skal ha tilbud minimum 15 minutters frekvens.
Kollektivsatsningen i både Schaffhausen og Freiburg har vært mulig ved hjelp av langsiktige og
målbevist satsning på et helhetlig kollektivnett. Og Schaffhausen ligger langt over andre
sammenlignbare steder, med 278 kollektivreiser per innbygger per år5.
Andre vestlige byer som har høy kollektivandel, mål i prosent av alle motoriserte turer, er Wien
med 46 %, samt Berlin og Helsingfors med hhv 33 og 35 % 6.
Kraftige virkemidler for å opprettholde eller øke kollektivandelene
For å øke kollektivandelen er satsing på kollektive transportmidler viktig, men må gjennomføres i
kombinasjon tiltak for å redusere bilbruken. I modellberegninger utført av TØI7er utviklet et sett
med indikatorer for et ”typisk norsk byområde”, for å se hva som er en trolig/potensiell effekt når
betingelsene endres. For eksempel hvis andelen kollektivreiser av alle motoriserte reiser skal
holdes uendret gjennom en 10-årsperiode krever det for eksempel en økning i frekvensen på 35 %
eller en økning i kostnaden ved å kjøre bil på 15 %. Hvis denne kollektivandelen skal økes med 1
prosent i samme periode krever det en økning i frekvensen på 70 % eller 25 % økning i
kostnadene ved å kjøre bil. Ved å kombinere ulike typer virkemidler så kan man øke
kollektivandelen med 1 % over en 10-årsperiode ved å øke kostnadene ve då bruke bil med 15 %,
øke frekvensen på kollektive transportmidler med 15 % i tillegg til at fremkommeligheten må
forbedres med 10 %. Det er altså nødvendig med kraftige virkemidler for å opprettholde eller øke
kollektivandelene.
I NTP 2010-2019 fremheves tilgangen på gratis parkering som den viktigste årsaken til at man
velger bil på arbeidsriser. Selv med et akseptabelt kollektivtilbud, velger altså mange å kjøre bil
når man har mulighet for gratis parkering på arbeid.
Tiltak for å få flere til å reise kollektivt i Spikkestadkorridoren
Tiltak for å øke kollektivandelen og reduserer bilkjøringen i Spikkestadkorridoren bør det fokuseres
på økt pålitelighet på toget og bedre fremkommelighet for bussen i Slemmestadveien.
For å oppnå bedre punktlighet på toget bør ny planovergang på Heggedal stasjon stå i fokus. Fra
brukerundersøkelsen har vi også funnet at bedre informasjon til de reisende er viktig, i tillegg til økt
frekvens og redusert reisetid. Undersøkelsen viste at parkeringsplassene på Spikkestad og
Røyken stasjon har godt belegg, samtidig finner vi at en god del bilister sier at de ville reist oftere

3

TØI-rapport 877/2007
TØI-rapport 844/2006
5
TØI-rapport 603a/2002
6
Urbanet 6/2008
7
TØI-rapport 955/2008
4
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med toget hvis det var bedre parkeringsmuligheter på togstasjonen. Flere
innfartsparkeringsplasser bør derfor også være i fokus.
For å bedre busstilbudet langs Spikkestadveien bør man vurderer tiltak som gjør bussen mer
attraktiv i forhold til bilen, for eksempel gjennom flere og lengre bussfelt, prioritering av buss i kryss
og tiltak som gjør at bussen får prioritert og bilen må vente ved på- og avstigning. I tillegg er fokus
på et enklere takstsystem på tvers av fylkesgrensen viktig.
Målsettingen om at all vekst i motorisert trafikk skjer kollektivt?
Erfaringer fra utlandet viser at en vellykket kollektivsatsning krever langsiktig og målrettet satsning
under forutsigbare rammebetingelser. Samtidig ser vi gjennom modellkjøringer at det må kraftige
virkemidler til å få oppnå en målsetting om at all vekst i motorisert trafikk skal skje kollektiv. Dette
er derfor en svært ambisiøst målsetting og for å kunne oppnå dette må man opp på et tilsvarende
nivå for kollektivandelen som de byene med høyest kollektivandel i Vest-Europa.
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- Grønn, nær og levende

A
Røyken kommune
mulighetenes kommune

Asker

Hvor skal du?
Asker ...............................................................................................
Bærum ............................................................................................
Oslo.. ...............................................................................................
Gardermoen.. ..................................................................................
Annet sted: (fyll inn) _____________________________________

Når reiste du fra denne stasjonen? Klokken_______________________

Hvilken togstasjon reiste du fra?
Spikkestad ......................................................................................
Åsåker .............................................................................................
Røyken ............................................................................................
Hallenskog ......................................................................................
Heggedal ........................................................................................
Annet: (fyll inn) _________________________________________

Takk for at du tar deg tid til å fylle ut skjemaet.

Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag for Asker og Røyken kommune.

Hvis du svarer kan du vinne 5 000 kroner.

For å legge tilrette for et bedre togtilbud i Spikkestadkorridoren trenger vi din hjelp.
Vi er takknemlige om du svarer på spørsmålene i dette skjemaet, og leverer det til
personalet på toget/stasjonen.

Kjære togpassasjer!

øyken ko

Hvor ofte parkerer du sykkelen på stasjonen?
Daglig .............................................
To til fire dager pr uke ....................
Minst en dag pr uke .......................
Minst en dag pr måned ..................
Sjeldnere enn en dag pr måned.....
Aldri ................................................

Hvor ofte parkerer du bilen på stasjonen?
Daglig .............................................
To til fire dager pr uke ....................
Minst en dag pr uke .......................
Minst en dag pr måned ..................
Sjeldnere enn en dag pr måned.....
Aldri ................................................

Hvor lang tid brukte du til stasjonen? Minutter:_______

Hvordan reiste du til stasjonen?
Til fots.........................................
Sykkel .........................................
Moped / motorsykkel ..................
Buss ...........................................
Taxi............................................
Bil, som fører ..............................
Bil, som passasjer ......................
Annet ..........................................

Hva er formålet med reisen?
Til/fra arbeid ..........................................................
Tjenestereise (reise i arbeid).................................
Til/fra skole (reise til / fra skole) ............................
Til/fra innkjøp / sevicereiser (post, lege) ...............
Til/fra besøk, fritidsaktivitet, følge/hente andre, ferie
Annet formål ..........................................................

SNU ARKET

Lite
viktig

Viktig

Svært
viktig

Hvor ofte reiser du vanligvis med tog på denne strekningen?
Daglig ..............................................
To til fire dager pr uke .....................
Minst en dag pr uke ........................
Minst en dag pr måned ...................
Sjeldnere enn en dag pr måned .....

Hadde du mulighet til å bruke andre transportmidler på denne reisen, i stede for
toget?
Bil ......................................................................
Buss..................................................................
Båt.....................................................................
Sykkel...............................................................
Ikke aktuelt å reise med noe annet enn toget

Kortere reisetid ......................................................
Flere avganger ......................................................
Færre forsinkelser .................................................
Bedre informasjon .................................................
Bedre korrespondanse..........................................
Garantert sitteplass på toget .................................
Lavere billettpris ....................................................
Lettere på- og avstigning.......................................
Flere servicetilbud på stasjonen ...........................
Bedre bilparkering på stasjonen. .........................
Matebuss til stasjonen ..........................................
Annet (fyll inn)
_______________________________________

Hvor viktige er disse faktorene for å få et bedre togtilbud?
Uviktig

Tusen takk for hjelpen!!

Spørsmål eller kommentarer kan sendes til Asker kommune ved
toril.skovli@asker.kommune.no

Hvis du vil være med i trekningen av 5 000 kroner så skriv inn
navn og hvor vi kan kontakte deg her:

Hvis du har kommentarer skriv det inn i boksen under:

Hva er postnummeret der du bor?___________

Er du mann eller kvinne?
Mann
Kvinne

I hvilket år er du født?___________

mulighetenes kommune

Asker

Det er ingen spørsmål om sensitive personopplysninger og de opplysningene som
sendes over internett kan ikke knyttes direkte til din person. Det er frivillig å delta,
men din innsats vil gi et viktig grunnlagsmateriale for å skape bedre fremkommelighet
i Spikkestadkorridoren. Det vil ta ca 5 minutter å besvare spørsmålene på skjemaet.

LYKKE TIL!

Har du spørsmål knyttet til undersøkelsen, ta kontakt med Toril Skovli i
Asker kommune, toril.skovli@asker.kommune.no, tlf.nr. 66768058.

Undersøkelsen gjøres på oppdrag fra Asker og Røyken kommune.

Svarfristen er 10.mai 2009.

Hvis du svarer på hele undersøkelsen innen fristen er du med i trekningen
av en gavesjekk på 5.000 kroner.

www.easyresearch.se/s.asp?WID=733977&Pwd=72785627

For å svare på undersøkelsen går du inn på internettadressen:

For å få bedre fremkommelighet i Spikkestadkorridoren gjennomføres det
nå en undersøkelse blant bilister i dette området.

BEDRE FRAMKOMMELIGHET

Bli med på undersøkelse om

- Grønn, nær og levende

Røyken kommune

Spørreundersøkelse bilister

Kjære bilist!
For å legge tilrette for bedre fremkommelighet i Spikkestadkorridoren
trenger vi din hjelp. Vi er takknemlige om du svarer på spørsmålene i dette
skjemaet. Tenk på den reisen du foretok da du mottok adressen til denne
undersøkelsen. De aller fleste spørsmålene i dette skema er relatert til
denne reisen.
Hvis du fullfører skjema innen UU.ma 2009 kan du vinne 5 000 kroner.
Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag for Asker og Røyken kommune.
Takk for at du tar deg tid til å fylle ut skjemaet.

1. Hvor startet reisen din?
(Kryss av for det som passer best)




















Hallenskog
Heggedal
Vollen
Bødalen
Båtstø
Hyggen
Nærsnes
Røyken
Slemmestad
Spikkestad
Åros
Sætre
Filtvet
Tofte
Kana
Holmsbu
Klokkarstua
Annet sted ___________

2. Hva var bestemmelsesstedet for denne reisen?







Asker 
Bærum

Oslo 
Gardermoen
Annet: (fyll inn)

___________

3. Hva var formålet med reisen?








Til/fra arbeid 
Tjenestereise (reise i arbeid)

Til/fra skole (reise til / fra skole)

Til/fra innkjøp / sevicereiser (post, lege) 
Til/fra besøk, fritidsaktivitet, følge/hente andre, ferie
Annet formål 

4. Var du passasjer eller sjåfør på denne reisen?



 Sjåfør (bilfører)
 Passasjer
5. Hadde du mulighet til å bruke andre transportmidler på denne reisen








Tog
Buss
Båt
Sykkel
Gå
Ikke aktuelt å reise med noe annet enn bilen

HVOR OFTE REISER DU MED KOLLEKTIVT PÅ DENNE STREKNINGEN
6. Hvor ofte reiser du vanligvis med tog på denne strekningen?








Daglig 
To til fire dager pr uke

Minst en dag pr uke 
Minst en dag pr måned

Sjeldnere enn en dag pr måned
Aldri



7. Hvor ofte reiser du vanligvis med buss på denne strekningen?








Daglig 
To til fire dager pr uke

Minst en dag pr uke 
Minst en dag pr måned

Sjeldnere enn en dag pr måned
Aldri



8. Hvor ofte reiser du vanligvis med båt på denne strekningen?








Daglig 
To til fire dager pr uke

Minst en dag pr uke 
Minst en dag pr måned

Sjeldnere enn en dag pr måned
Aldri



PARKERING
9. Hvor ofte parkerer du bilen på togstasjonen, for å reise videre med
toget?







Daglig 
To til fire dager pr uke

Minst en dag pr uke 
Minst en dag pr måned

Sjeldnere enn en dag pr måned



 Aldri
10. Hvor ofte parkerer du bilen på kaien, for å reise videre med båten?








Daglig 
To til fire dager pr uke

Minst en dag pr uke 
Minst en dag pr måned

Sjeldnere enn en dag pr måned
Aldri



PARKERINGSFORHOLD
11. Ville du reist oftere med toget hvis det var bedre parkeringsforhold på
togstasjonen?







Helt sikkert
Kanskje
Vet ikke
Usikker
Uaktuelt

12. Ville du reist oftere med båten hvis det var bedre parkeringsforhold på
kaien?







Helt sikkert
Kanskje
Vet ikke
Usikker
Uaktuelt

13. Ville du reist oftere med bussen hvis det var bedre parkeringsforhold på
bussholdeplassen?







Helt sikkert
Kanskje
Vet ikke
Usikker
Uaktuelt

MATEBUSS
14. Hvis det hadde gått buss til togsatsjonen fra der du bor som
korresponderer med toget, ville da du reist oftere med toget?







Helt sikkert
Kanskje
Vet ikke
Usikker
Uaktuelt

15. Hvis det hadde gått buss til båtkaien fra der du bor som korresponderer
med båten inn til Oslo, ville da du reist oftere med båten?







Helt sikkert
Kanskje
Vet ikke
Usikker
Uaktuelt

16. Hvor viktige er disse faktorene for å få et bedre kollektivtilbud på denne
strekningen?
Uviktig
Kortere reisetid
Flere avganger

Færre forsinkelser

Bedre informasjon

Bedre korrespondanse

Garantert sitteplass på toget
Lavere billettpris

Lettere på- og avstigning

Flere servicetilbud på stasjonen
Bedre bilparkering på stasjonen.
Matebuss til stasjonen

Annet (fyll inn)





LITT OM DEG
17. I hvilket år er du født?
___________
18. Er du mann eller kvinne?

 Mann
 Kvinne
19. Hva er postnummeret der du bor?


















1389
1380
1390
1391
3472
3477
3442
3478
3440
3441
3440
3470
3471
3430
3431
3474

Heggedal
Heggedal
Vollen
Vollen
Bødalen
Båtstø
Hyggen
Nærsnes
Røyken
Røyken
Røyken
Slemmestad
Slemmestad
Spikkestad
Spikkestad
Åros














Lite viktig














Viktig














Svært viktig

























3475 Sætre
3476 Sætre
3480 Filtvet
3481 Tofte
3482 Tofte
3483 Kana
3484 Holmsbu
3490 Klokkarstua
3491 Klokkarstua
Annet ___________

20. Hvis du vil være med i trekningen av 5 000 kroner så skriv inn
navn og hvor vi kan kontakte deg her:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Tusen takk for hjelpen!!

