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RII\æUKSBANEN - K!JJSEKVENSER FOR iMUG KDl1..EKTIVTRAF I Ril'miKE
FORENKLET BESKRIVELSE AV PROBLEMER OG KONFLIKTER

Vi har utarbeidet en forenklet analyse av konsekvenser for den lokale
kollektivtrafikken i Ringeriks-området og i særdeleshet for HønefossOslo-bussene dersom ny Ringeriksbane blir bygget.
Rapporten betraktes som et foreløpig arbeidsdokurrent, som et innspill til de
som arbeider med utredningen om Ringeriksbanen og Areal-og transportplanen
for Hønefoss, altså til de som kan ha nytte av den i sitt arbeid eller verv.
Den bes derfor også brukt som sådan.

*

I kap l er det gitt en enkel beskrivelse og satt tall på hvordan trafikken
med Hønefoss-Oslo-bussene fungerer i dag.

*

I kap 2 er det redegjort noe om konsekvensene ved alternative jernbanetrasevalg og stasjonsplasseringer.

*

I kap 3 har vi ikke hatt til hensikt å komme med klare konklusjoner. Vi
har imidertid foreløpig konkludert med at en jernbanetrase gjennom
Hole/Sandvika og stasjonsplasseringer 4 steder på Buskerud-siden best kan
erstatte bussruten Hønefoss-Oslo.

Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om rapporten .
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1.1~1~

Fylkesk.ommunen har ansvaret for det kollektive transporttilbud med
lokale l::ussruter i og til/fra fylket. På grunn av fylkeskannnunens
anstrengte økonomi og med stadige reduksjoner i bevilgningene til
kollektivtransportformål, har det vært nødvendig å prioritere ruter

som dekker skoleskyss og arbeidsreiser.
Kollektivtransporttilbudet i Ringeriksregionen preges av den samme
prioritering.
Rutetilbudet innen Ringerike og Hole kommune er sterkt tilpasset
skolestart- og sluttider. Når det gjelder arbeidsreiser, er det satset
på sam:>rdning av skole og arbeidsruter om morgenen, ekstra ruteavganger fra sentrum ca kl 16.00 - 17.00, samt et meget godt tilbud for
pendlere mellom Ringerike/Hole - Oslo.
Det er også opprettet endel ruter som prinært er beregnet på
lokalturer til Hønefoss sentrum utenom rushtidene. Byb.Jssen pendler
med 1/2-tirnes frekvens mellom Haldenjordet - Sentrum - Ringeriks
sykehus. Ringb.Jssen går i 2 timers frekvens på 4 strelmingerjsløyfer.
Jevnaker ojHaug dekkes av en rute med fast times-frekvens (oftere i
rushtidene).
Alle ruter har utgangspunkt Hønefoss rutebilstasjon i sentrum.

De aller fleste ruteavgangene mellom Hønefoss-oslo har utgangspunkt på
rutebilstasjonen og kjører via Neslandet i Hole komrmme. Et par ruter
har utgangspunkt eller endestasjon i Heradsbygda eller Jevnaker.
Ruten dekker både

*

lokale transportbehov (i Ringerike/Hole som betales av Buskemd
fylkeskommune ·· og i Bærm11 Ham betales av Akershus) og

*

lengre reisebehov mellom Hønefoss - Oslo og Norefjell - Oslo .

I stikkord gis det her noen faktiske opplysninger om ruteti1Ludet og
resultatet i 1992:
Jlntall avganger pr dag:

Det er 23 avganger fra Hønefoss og 22 fra Oslo (+ dubler.i.nger
begge veier) .
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Reisetid:
Vanlig reisetid mellom Hønefoss - OSlo (Nationalteateret) er l
time 18 min. Fra 1.3.93 kortes reisetiden til l time 10 min.
Reisetiden på ekspressrussene reduseres tilsvarende fra l time 7
min til l time.
Regularitet:
Vanligvis går ruten til fast tid hver time, men i rushtidene er
det 15 minutter mellom avgangene (inkl. ekspressbusser).
~:

Det er satt opp noen ekstra "ekspress-busser" am morgenen og
ettermiddagen som ikke kjører via Neslandet (bruker E 16).
~an:

Totalt kjøres det ca 1,2 mill kilometer med hlss på ruten
Hønefoss-oslo pr år.
1\nta.l.l passasjerer:

* 900 passasjerer hver
* ca 30 passasjerer pr

veg/hver dag (snitt).
bJss i snitt (60% av kapasitet)

Rushtids-hlssene er alltid fulle, mens andre hlsser har mindre
belegg.

For å få et mer detaljert bilde av reisevanene har vi i samarbeid med
Engeseth Busslinjer A/S og IKB Bruer/Areal-og transportplanen for

Hønefoss registrert andre forhold am reisemønsteret i tilknytning til
Hønefoss-oslo-ruten.
Undersøkelsen er begrenset, og baseres på reiseregistrering l dag og
erfaringsmateriell fra EngE>.seth Busslinjer A/S. Tallene antas likevel
å være nyttige for den videre planleggingen:

*
*

750 (83%) av passasjerene reiser mellom Ringerike/Hole Sandvika/OSlo
150 (17%) av passasjerene reiser lokalt mellom Ringerike - Hole.
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IM:!r:dan kuwiueL passasjerene seg fram til :rut:ebil.stasjC!r.el?
(Undersøkelsen omfatter 182 reisende fra rutebilstasjonen.)

*

ca 22% kammer i privatbil til rb.stasjonen
(16% kjører selv og 6% blir kjørt av andre)
ca 32% går
ca 38% bruker russ
ca 3% bruker sykkel
ca 4% bruker taxi

*

*
*
*

Hvc.ir l!1al'ge

re.iser i :rusb:l:iden (og

*kl. 06.00- 07.30
kl. 15.00 - 16.30

*

På

*

*
*
*

*
*

*

m;mge u:teilcmi :rusb:l:idene) ?

ca 630 (70%) av de reisende mot Oslo.
ca 585 (65%) av de reisende mot H.foss.

russen:

ca 450 (50%) reiser fra Hønefoss sentrum.
ca 180 (20%) reiser fra sted mellom sentrum og
konuTo..megrensen mot Hole.
ca 80 ( 9%) reiser fra andre steder i Ringerike
(f.eks direkte fra Heradsbygda og Jevnaker).
ca 190 (21%) reiser fra steder i Hole kanunune, hvorav de
fleste fra Vik eller Surdvollen.

Av

*
*

=

=

~Mr

russen:

ca 585 (65%)
ca 45 ( 5%)
ca 10 ( 8%)
ca 45 ( 5%)
ca 150 (17%)

reiser
reiser
reiser
reiser
reiser

til Oslo sentrum (innenfor Lysaker)
til sted mellom Skøyen/Høvik.
til Sandvika.
til steder mellom Sandvika/Sollihøgda
lokalt mellom Hønefoss - Hole

Pendlertrafikk til

Oslo
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2.1 GaaEiæ.LT
Det er avgjørende for det fremtidige kollektivtransporttilbudet med
b.lss i Ringeriks-regionen om NSB velger å satse på et lokalt jernbanetilbud mellom Hønefoss-oslo eller ikke.
Dei:saøi NSB :iJdæ satser pli laka1-trafikk.
på den nye banestrekningen må eksisterende rutenett med b.lss
opprettholdes (gjerne forbedres).

Vi antar i tilfelle at NSB vil satse på bygging av ny stasjon på
Tolpinrud dersom de velger Sandvika/Hole som ko=idor.
Med Grefsen-alternativet vil eksisterende stasjons-plassering

opprettholdes.
Situasjonen for kollektivnettet med b.lss i Hønefoss blir minst berørt
dersom Ringeriksbanen ikke blir tilrettelagt for lokaltransport:

* Tilbringerskyss

til/fra stasjonen for reisende med Bergensbanen
(fjerntog) har hittil vært minimal, og en kan ikke forvente noe
sterk økning i etterspørselen.

* Det

blir neppe aktuelt eller behov for at alle lokale b.lssruter
skal ha avgang/ankomst på f.eks Tolpinrud stasjon. I stedet kan
det være aktuelt å opprette en "minib.lss-rute" (tilbringer-rute)
mellom Tolpinrud og Hønefoss sentrum i forbindelse med
ankomster/avganger av fjerntogene på Tolpinrud.

* Bussrutene mellom Hønefoss/Hole-oslo må opprettholdes, men
* en må regne med at noen passasjerer (men neppe mange) vil
kunne bruke fjertogene mellom Tolpinrud-oslo i stedet for buss.
Dei:saøi NSB satser på laka1trafikk/laka1too
mellom Hønefoss/Tolpinrud - Oslo, må vi belage oss på stø=e endringer
i b.lssrutenettet i og til/fra Ringeriks-regionen.

Signaler som er gitt tyder på at NSB akter å satse på et lokalt
togtilbud, og vi bør derfor belage oss på at vi får denne
problemstillingen om noen år.
ut~beidet for å gi litt innsikt i de
problemer og valgmuligheter vi kan stå overfor da.

Resten av dette notat er

Valget mellom forskjellige jernbaneko=idorer, samt antall <Xj
plassering av stasjoner er av stor betydning for planleggingen av et
jernbanetilpasset bussrutesystem i området.
I kap 2. 2. har vi beskrevet situasjonen hvis jernbanen legges gjennom
Grefsen-korridoren.
Før vi beskriver Hole/Lysaker og HolejSandvika-ko=idorene, har vi
valgt å se på konsekvensene ved de altemative stasjonsplasseringer
mellom Hønefoss-Sundvollen (kap 2. 3) oq i Hønefoss (kap 2. 4.) .
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Grefsen-korridoren velges antar vi at det vil oppstå en
konkurransesituasjon mellom buss og tog til/fra Oslo.

Dersam

Toget vil måtte benytte eksisterende stasjon, eventuelt modernisert.
Togtransport vil trolig vinne ~ om kundene fra Ringerikes
sentrale, vestlige og nørdlige strøk.

*

Flere lokale ruteb 1sser må kjøres via Hønefoss stasjon som
tilbringertil.bld for togpassasjerene.

*

Ekspressrussene mellom Hønefoss-oslo vil innstille.

*

Bussruter vil imidlertid fortsatt måtte trafikkere strekningen
mellom Hønefoss/Hole - Sandvika/Lysaker/Oslo, men rutefrekvensen vil
bli sterkt redusert i forhold til dagens, f.eks til annenhver time,
med ekstra avganger om morgenen.

*

Lokalbusser mellom Hønefoss - Hole må opprettes.

*

utkjørt distanse med buss mellom Hønefoss-oslo vil trolig reduseres
til under det halve, til under 0,5 mill km pr år, og

*

frigjort kapasistet bør settes inn i nye tilbringerruter.

Antall togstasjoner mellom Hønefoss og SUndvollen er avgjørende for om
transportbehovet for pendlerne mellom Ringerike/Hole-oslo kan dekkes
tilfredsstillende av lokaltoget.
For å få tilfredsstillende dekning bør det trolig anlegges enkle
stasjoner nær

* Helgel~ og
* Vik eller sundvollen.
Disse kan være ubetjente (som Bragerøya i Drammen).
Antall og stedsplasering for jernbanestasjoner er også avg:jørende for
om det blir behov for å opprettholde et lokalt bussrutetil.bld mellom
Hønefoss - Hole.
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*

Helgelanismoen

vil vær:e en naturlig stasjonsplassering for å dekke behovet blant
pendlere i Norderhov-amrådet, deler av Hole og i retning mot
I<l.æ<ken, HaugfHaugsbygd, Åsbygda og Jevnaker.
Reisende fra de vestlige deler av Ringerike (Tyristrand, Modwn)
kan også bruke denne stasjon som alternativ til Tolpinrud.

uten en stasjon nær Helgelandsmoen må pendlerne enten kjøre(s)
unødvendig til Hønefoss sentrum/Tolpinrud eller ut vil
SUndvollen/Vik. Dette vil fordyre transporten og skape økt
forurensning fra bil/russ-trafikk.

*

SUndvollenNik.
som kan dekke behovet for pendlere fra Røyse, Vik, og SUndvollen.

På begge stasjoner bør det vær:e gode parkeringsmuligheter (park-andride) og gode ornstigningsforhold for b.lssjtilbringer-ruter. Det vil
neppe vær:e behov for billettekspedisjon o.l. service på stasjonene.

2. 4 stasjoospl asser:inq i H!llnefoss

Det er i forbindelse med arbeidet med en areal- og transportplan for
Hønefoss skissert 3 (5) alternative stasjonsplaseringer i Hønefoss:
l: Kun stasjon på Tolpinrud
2: Kun stasjon i sentrum (2 muligheter)
3: stasjon både på Tolpinrud og i sentrum (2 muligheter)
Vi antar at en av disse forslagene kan bli valgt, og har derfor sett
litt på konsekvensene for b.lssrutetilJ::R.Idet i området.
Alternativ 1: Knn stasjcm på Tolp:inrud:
Dersom det kun blir stasjon på Tolpinrud, må

* mange

lokale b.lssruter og ruter med langrute- eller forstadsfunksjoner kjøres via den nye stasjonen. Dette kan bli dyre
tilbringerordninger for fylkeskommunen, trolig en økt ruteproduksjon
på 100-150.000 km pr år (kostnad ca l mil mill kr).

* Pendlere som nå går eller sykler til Hønefoss rutebilstasjon (ca
av de reisende) må belage seg på ekstra transport med privatbil
eller russ eller en lengre sykkeltur ut til Tolpinrud.
* På Tolpinrud blir det stort behov for p-plasser, og holdt~plasser

35%

for

b.lssrutene.
Det kan også bli vurdert am rutebilselskapenes administrasjon og
garasjeringsanlegg/service-funksjoner bør/kan flyttes til 'lolpinrud.
Fordelen er i tilfelle at man får nærhet til jernbanen, mens ulempen
er at man kan risikere å miste viktige service-funksjoner for b.lsstrafikkantene i sentrum.
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Alternativet med kun togstasjon på Tolpinrud kan føre til stor
omlegging av kollektivtransportsystemet og kollektivnettet i Ringerike
fordi brukerne vil forvente

* et

behovsdekkende tilbringersystem i ko=espondanser med alle tog på
Tolpinrud og

*

samtidig et tilb.Jd om transport til/fra Hønefoss sentrum.

For å løse disse nye behovene må store ressurser settes inn i ny lokal
bussruteproduksjon i området. Frigjort kapasitet fra OSlo-russer vil
være med å dekke dette.
Alternativ 2: Kun stasicm i Hlj!lnefoss sentrum:
Dersom det kun blir stasjon i Hønefoss sentrum (nåværende eller en ny
redusert stasjon) , blir behovet for et tilbringernett med russ ikke
særlig endret i forhold til i dag, bortsett fra at en kan forvente
flere reisende med tog enn dagens antall med russ. Spesielt blir det
lite endringer i systemet dersom ny Hønefoss sentrum-stasjon bygges.

* Bussrutene til
* Kapasiteten på

OSlo blir lagt ned eller sterkt redusert.
tilbringerruter til sentrumjstasjonen må økes.

En må regne med at flere vil velge tog enn de som i dag velger russ
til OSlo, antagelig en tilgang på 30 - 50%. (opp fra ca 750 pr dag til
ca 1.100 - 1. 200 reisende pr dag) fordi reisetiden forkortes med ca
30-40 minutter og fordi komforten forbedres. (Ytterlig økning kan

forventes dersom flere flytter fra OSlo-området til Ringerike.)
Det kan derfor bli en sterk økning i behovet for tilbringerskyss og en
økning i p-plass-behovet i sentrum. (P-plasser og rutebilholdeplasser
må legges svært nær- stasjonen.)
Alternativ 3: stasjon både i Hlj!lnefoss

og

Tolpinrud:

Dersom det blir hovedstasjon på Tolpinrud og en enkel stasjon i
Hønefoss sentrum (nåværende eller en ny) vil trolig tilbringerordninger med buss for OSlo-pendlere bli rettet mot Hønefoss
sentrum/ stasjon.
De som bruker privatbil bør hovedsaklig nytte park-and-ride-anlegg på
Tolpinrud stasjon eller andre steder utenfor Hønefoss.
Tilbringerordninger med buss til/fra Tolpinrud blir lite aktuell,
bortsett fra eventuelt en enkel løsning med pendelbuss til sentrum fra
ekspresstogene.
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2.5 Ho1e/Sandv:i1ta·kmr:i.dar
Derscm1 Hole/Sandvika-korridoren velges har både stasjoosplassering i
Hønefoss og antall nye jernbanestasjoner i Hole (rnellcan tunnell og
R.sykehus) betydning for det øvrige kollektivtill::OOet i distriktet.
Det vises til beskrivelsene av problemene foran.
Derscm1 man f.eks velger en løsning med stasjon i Hønefoss sentrum

(gjerne kombinert med Tolpim:ud) og 2 stasjoner på f.eks Helgelandsmoen og sundvollen, antar vi at jernbanen vil kunne dekke de flestes
reisebehov på strekningen. Opprettholdelse av bussruter rnellcan
Hønefoss/Hole - Sandvika/Oslo blir da lite aktuelt. Tilsvarende kan
jernbanen trolig også løse størstedelen av behovet for lokale reiser
mellom Hønefoss sentrum og Hole, bortsett fra enkelte skoleruter.
Derscm1 man ikke velger en løsning med stasjon i Hønefoss sentrum (kun
Tolpim:ud) blir situasjonen en annen. Lokale bussruter rnellcan Hønefoss
sentrum - Hole må opprettholdes. For å få flest mulig over på Oslotogene, må det etableres mange russ-tilbringerruter rnellcan
forskjellige bydeler og Tolpim:ud. Dette kan bli kostbart.

2. 6 Hol.elllll'lxikf44<qu: :i.dar
Derscm1 Hole/Lysaker-korridoren velges, vil situasjonen bli cantrent den

samme scan i alternativet med Sandvika-korridor.
Det presiseres imidlertid at en viktig forskjell vil være at det ikke
blir direkteforbindelse med tog tiljfra Sandvika/Høvik. Toget vil
m.a.o ikke dekke alles reisebehov, og det kan bli større behov for å
opprettholde pendelbJss-rute f.eks rnellcan SUndvollen - Høvik eller
Hønefoss- Høvik i rushtidene.
lokale bussrutefunksjonen mellom Hønefoss - Hole kan også da
vurderes innstilt.

Den
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Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å begi seg inn i P.n diskusjon
am hvilket alternativ man bør velge f= å få det beste, mest hensiktsmessige og miljøvennlige kollektivtransporttillild i Ringeriksregioneno Vi har imidlertid valgt å legge fram denne korte "problembeskrivelse", slik at man er kjent med spørsmålsstillingene som vil
komme
o

Av det som foran er referert synes det imidlertid klart at den baneløsning som totalt sett kan erstatte dagens lokalbussruter best er
alternativet gjennom Hole-Sandvika og med 4 stasjoner på Buskerudsiden på henholdsvis Vik/Stmdvollen (enkel stasjon), Helgelandsmoen
(enkel stasjon), Tolpinrud og i Hønefoss sentrum"
Videre bør man være klar over at setekapasiteten på togene er langt
bedre erm på bussene og at antall avganger vil kunne reduseres i
forhold til dagens 23/22 buss-avganger"

Drannnen, 25o februar 1993
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