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BAKGRUNN

INNLEDNING
drammen kommune har igangsatt et arbeid for både å 
påvirke og bidra til utvikling av kollektivtrafikken i kommu-
nen. det er gjennomført utredning som innebærer forslag til 
strategi, med prioriteringer og tiltak. Hensikten er å legge 
rammer for et fremtidsrettet kollektivtilbud som svarer på 
byutvikling som forventes i kommunen og i regionen.

Gjennom arbeidet er det identifisert funn og utfordringer, 
som grunnlag for å konkretisere hva som må til for at 
drammen i fremtiden skal ha et moderne og attraktivt 
kollektivsystem med mange flere reisende enn i dag. 
Rapporten omhandler faktagrunnlag, beskrivelse av 
forventet utvikling og forslag til strategi med tiltakspakker. 

Strategien innebærer tiltak som i dag berører flere ansvar-
lige aktører, og beslutningsmyndighet ligger i ulike organi-
sasjoner. det har vært bevisst i dette arbeidet å utforme en 

"grenseløs" strategi for utvikling av kollektivtrafikken i 
drammen. Tilsvarende er strategien utformet uten binding 
til hvem som finansierer hva. Utgangspunktet har vært å 
definere en strategi med tiltak for utvikling i tråd med 
overordnede og lokale mål. Hensikten har vært å få frem et 
samlet bilde av tiltak og påvirkningsmuligheter. 

Definerte mål i vedtatte planer og strategidokumenter gir 
klare ambisjoner om mer miljøvennlige løsninger for 
mobilitet i drammen. i rapporten presenteres strategi for 
utvikling av kollektivtrafikk basert på egenskaper for et godt 
kollektivtilbud. Strategien ender opp i en handlingsplan med 
tiltakspakker som gir effekter i samsvar med mål og definert 
strategisk retning.    

Arbeidet er utført av Norsam og Plan Urban, på oppdrag fra 
drammen kommune. Brakar har, som representant fra 
Buskerud fylkeskommune, deltatt i en prosjektgruppe som 
har fulgt arbeidet. Prosjektleder hos oppdragsgiver har vært 
Liv Marit Carlsen. denne kortversjonen baseres på hoved-
rapport datert 16. mai 2013. For faktagrunnlag, utfyllende 
beskrivelser med dokumentasjon og kildehenvisninger 
henvises til hovedrapporten. 

BEFoLkNING oG ARBEIDSPLASSER
Gjeldende prognoser tyder på at drammen kommune kan 
forvente en betydelig befolkningsøkning i fremtiden. i dette 
planarbeidet er det mindre viktig om prognosene oppfylles i 
2030 eller 2040. det vesentlige er å se utvikling i et langsik-
tig perspektiv. Som regionssenter vil også befolkningsøk-

Figur 1 Bolig- og arbeidsplasskonsentrasjon i 2013. Forventet utvikling med høy konsentrasjon av arbeidsplasser i 2036 vist med blå 
skravur. datagrunnlag fra drammen kommune.
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ning i nabokommuner påvirke transportetterspørselen i 
drammen de neste tiår. Forventet befolkningsutvikling viser 
en fordeling av veksten på alle bydelene. den åpenbart 
største endringen ventes å skje på Gulskogen/Sundland, 
med en økning på ca. 12 000 innbyggere. 

Nærmere en tredjedel av kommunens arbeidsplasser ligger 
nær tog- og bussterminalen i sentrum. en stor andel ligger 
også sentralt i andre deler av bykjernen. Forholdene ligger 
dermed godt geografisk til rette for at mange kan bruke 
kollektive reisemidler til arbeid. dette gjelder både syssel-
satte som har bosted i kommunen og de som pendler fra 
andre deler av regionen. Forventet utvikling innebærer at 
sentrum vil styrke sin posisjon som hovedarbeidsmarked.

TRANSPoRTVoLUM oG REISEMØNSTER
det er gjennomført en forenklet transportmodellberegning 
som gir prognoser for biltrafikk basert på data om befolk-
ning og arbeidsplasser. Beregningene viser et totalt volum 
pr. dag på 323 000 personturer med bil i drammen kom-
mune i 2012. Med gjeldende trend i befolkningsvekst og 
dagens reisemiddelfordeling vil antallet bilreiser øke til 
465 000 i 2036. Selv med en tenkt økning i kollektivandelen 
på hele 50 % vil antallet bilreiser likevel øke mer (se figur 2).

Beregningene viser en fordeling av reiser i tilknytning til 
hver av bydelene, både for 2012 og prognoser for 2036 (se 
figur 3). Dagens reisemiddelfordeling er lagt til grunn. Dette 
gir en indikasjon på utviklingen i samlet transportomfang i 
tilknytning til de ulike bydelene. Andelen reiser internt i hver 
bydel er svært lav, samtidig som andelen reiser mellom 
drammen og utenfor kommunen er svært høy. dette kan 
skyldes liten grad av funksjonsblanding innenfor hver bydel, 
slik at mange må reise til andre deler av drammen eller 
utenfor kommunen f.eks. mellom bolig og arbeid. 

Figur 2 Beregnet trafikkvekst i 2036 sammenlignet med dagens 
situasjon. Selv med 50 % økning av kollektivandelen vil nærmest 
all økning i motoriserte reiser skje med bil.

Figur 3 Volum på bilreiser mellom og internt i ulike bydeler i drammen i 2012 og 2036, basert på modellberegninger (Kilde: drammen 
kommune/TRIPS). Skoger er ikke tatt med i oversikten da den utgjør en svært liten andel av det totale transportomfanget.
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UTFORdRiNGeR

Gjennom utredningsarbeidet er det identifisert 10 utfordrin-
ger knyttet til dagens situasjon og fremtidig utvikling av 
kollektivtrafikken i Drammen.   

1. INGEN koLLEkTIVSATSING FoR FREMTIDENS BY
Gjeldende kommuneplan for drammen er offensiv og 
visjonær i sin utforming. Samtidig gjenspeiler ikke resultater 
i kollektivsatsingen i drammen de visjoner og ambisjoner 
som går frem av den 5 år gamle kommuneplanen. det må 
en helt annen satsing til for at vi skal se en utvikling i 
transporttilbud og reisemønster i drammen, som samsvarer 
med kommuneplanens generelle satsing for byen. Kommu-
nen har ikke klart å satse tilsvarende visjonært på kollektiv-
trafikk, med nyskaping og innovasjon, slik det er gjort på 
andre felt. Kvaliteten i kollektivtilbudet er lav. Nå har da 
også kollektivandelen i drammen stått på stedet hvil i 
mange år.

2. VEGkAPASITET GJØR BILEN TIL EN “VINNER” 
Kapasiteten i vegsystemet i drammen er god, og det er i 
liten grad registrert strekninger med høy belastning med 
dagens trafikk. Det er god tilgjengelighet med bil til alle 
deler av kommunen, med kort reisetid nærmest uansett 
hvor en skal. De fleste reiser i Drammen er korte reiser og 
halvparten er på under 20 min. det er få reiserelasjoner på 
kryss og tvers i drammen som ikke kan dekkes med bil 
innenfor en reisetid på 20 min. Når det i tillegg er lett 
tilgjengelig og gratis parkering ved arbeidsplass er det lett 
for folk å velge bort kollektivtrafikk som alternativ. Også i 
sentrumskjernen er det god tilgang til parkering, selv om det 
her i stor grad er avgiftsbelagt og/eller tidsbegrenset 
parkering. 

3. PENDLING PREGER TRANSPoRTSTRØMMENE
drammen kommune er et viktig knutepunkt og trekker til 
seg arbeidskraft fra store deler av regionen. Samtidig er det 
en betydelig utpendling fra kommunen til arbeidsplasser 
andre steder. dette gjelder både utpendling til andre 
kommuner i Buskerud og til Oslo/Akershus. Kun halvparten 
av de sysselsatte beboere i drammen jobber i egen 
kommune, mens resten pendler ut. Samtidig er det like 
mange som pendler inn til kommunen. det bør ha prioritet 
for drammen å tilrettelegge for at inn- og utpendling i størst 
mulig grad skjer med kollektivtrafikk og ikke som bilreise. 

4. NY UTBYGGING ENDRER REISEMØNSTERET
Størstedelen av arbeidsplassene i drammen ligger i 
sentrumskjernen. i dag er det generelle bildet at folk bor i 
utkanten av kommunen og jobber i sentrum, eller pendler til 
andre byer/ tettsteder. Forventet utvikling og vekst i kom-
munen innebærer at dagens struktur for arbeidsplasser 
styrkes. Samtidig forventes en stor endring i bebyggelses-
struktur for bolig. Med forventet utvikling i området Gulsko-
gen/ Sundland vil tyngdepunktet for drammens befolkning i 
sentrumsbydelene dreies. disse endringene gir et nytt 
tydelig “triangel” i reisemønsteret, som dagens infrastruktur 
og transporttilbud ikke er utformet for å ivareta (se figur 4). 

Figur 4 dagens tyngdepunkt i befolkning og arbeidsplasser ligger i 
de to sentrumsbydelene Bragernes og Strømsø. Utvikling av 
Gulskogen/Sundland gir et tyngdepunkt som sprer seg på 3 
sentrumsbydeler, med nye tunge reiserelasjoner frem mot 2036.

Figur 5 Med dagens trend vil det for hver nye kollektivreise i 2036 samtidig komme 6 nye biler på veiene.
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2036
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5. BILVEkSTEN SPRENGER ALLE GRENSER
Med forventet utbygging og befolkningsvekst følger også en 
tilsvarende forventet økning i reiseetterspørsel. Allerede i 
dag har dagens vegnett i drammen store volumtall med 
biltrafikk. Uten et trendskifte innen transporttilbud og 
reisemiddelvalg vil dette øke dramatisk de neste årene. For 
hver eneste nye kollektivreise i 2036 skal infrastrukturen 
samtidig håndtere 7 nye personturer med bil, som igjen 
utgjør 6 biler på vegene (se figur 5)

6. SToRT UTVIkLINGSPoTENSIAL
den typiske bruker av kollektivtilbudet i drammen er under 
24 eller over 70 år, har lav inntekt og er oftere kvinne enn 
mann. For å øke antallet brukere av kollektivtransporten er 
det nødvendig å øke kollektivtilbudets attraktivitet og status. 
det er en trend at symbolverdier blir viktigere, noe som 
også gjenspeiles i kundenes krav om høystatus kollektiv-
transportløsninger. Basert på dagens situasjon i drammen 
må det foretas forbedringer både med tanke på frekvens, 
reisetid, orienterbarhet, standard på holdeplass, billettsalg 
og fremkommelighet.    

7. koLLEkTIVTILBUD TILPASSET FÅ REISENDE
det er potensial for å kunne tilby raskere reisetid og økt 
pålitelighet. dagens tilbud har store variasjoner i reisetid, 
som følge av bl.a. variasjoner i antall holdeplasser som 
betjenes. det gir dårlig pålitelighet. Samtidig, så lenge få 
benytter seg av tilbudet, er dette i liten grad et “problem”. 
drammen har et godt nok kollektivsystem så lenge det ikke 
kommer flere reisende enn i dag. Det bør i større grad 
utformes supplerende tilbud for skoleelever og pensjonister, 
i stedet for at linjestrukturen i hele systemet skal ivareta 
behovet for en svært begrenset andel av de potensielle 
reisende. den store potensielle kundegruppen for kollektiv-
transport er arbeidsreiser og fritidsreiser. Tilbudet kan 
gjøres effektivt og attraktivt for store kundegrupper ved å 
forenkle linjestrukturen, redusere i antall holdeplasser, 
fjerne billettsalg hos sjåføren og sikre fremkommelighet.

8. ØkENDE kØPRoBLEMER FoR BUSS
det er i dag begrenset med køproblemer på vegnettet i 
drammen som påvirker bussens fremkommelighet. Samti-
dig forventes stor vekst i reiseetterspørsel og kollektivtrafikk 
skal ta størstedelen av denne veksten. det krever betyde-
lige forbedringer både i frekvens, kapasitet og pålitelighet i 
kollektivtilbudet. Med beregnet trafikkvekst på vegnettet må 
det forventes økt belastning, og til dels overbelastning, på 
deler av hovedvegnettet som i dag trafikkeres med buss. 
Det vil være kritisk for kollektivtrafikken på vegnettet med 
forventet trafikkvekst. Med estimert trafikk for 2036 vil 
bussen være sterkt berørt av at vegnettet er overbelastet, 
og tiltak for å sikre kollektivtrafikkens fremkommelighet er 
helt avgjørende for god avvikling.

9. BUSkERUDBYEN ER ET STEG I RIkTIG RETNING
Ansvaret for kollektivtransporten er fordelt på en rekke 
myndigheter, etater og selskaper, som ikke nødvendigvis 
har kollektivtransporten som sitt viktigste ansvarsområde. 
det er begrenset sammenheng mellom de som gir viktige 
rammebetingelser og de som er utøver av kollektivtrafikken. 
Gjennom arbeidet med Buskerudbyen er det lagt grunnlag 
for en arealutvikling som i større grad reduserer transportar-
beidet og bedrer kollektivtrafikkens konkurransekraft. I det 
videre arbeidet forutsettes det også at mange av de 
sentrale aktørene fortsatt skal samarbeide nært om en mer 
miljøvennlig areal- og transportutvikling. Buskerudbysamar-
beidet er derfor et viktig skritt i riktig retning, hvor de fleste 
mest sentrale aktørene innen areal og transport i nærområ-
det er involvert. Utfordringen fremover vil være å fortsette å 
utvikle samarbeidet, og at alle parter gjør de nødvendige 
prioriteringer og valg i tråd med intensjoner og føringer i 
Buskerudbyplanen.

10. FoR LITEN BY TIL ET HØYkVALITETS TILBUD?
drammen er en relativt kompakt bykommune med kort 
avstand og kort reisetid mellom start- og målpunkt. det er 
en utfordring i forhold til at de reisende i liten grad velger 
reisemiddel som gjør reisen lengre og mer tungvint enn 
nødvendig. Fremtidsplanene for drammen innebærer 
samtidig en interessant utbyggingsstruktur, sett i forhold til 
mulig utvikling av kollektivsystemet. det ligger til rette for en 
utbygging som gir anledning til å etablere nye høystandard 
kollektivsystemer med høy frekvens og høy kapasitet. Her 
kan drammen bruke moderne, effektiv og miljøvennlig 
transport som et ledd i byutvikling og påvirkning av utbyg-
gingsmønster. 

 

Figur 6 eksempel på tettheten i holdeplasser på delstrekning 
Tunesvei – Fylkeshuset. Sirklene indikerer avstand på 400 meter til 
holdeplass. Alle beboere langs strekningen har mer enn 1 holde-
plass innenfor 400 meter.
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STRATeGi

STRATEGISk RETNING FoR DRAMMEN 
Strategi for kollektivtransport i drammen omfatter tre grep 
som sammen skal bidra til at kollektivtilbudet utvikles i takt 
med forventet byutvikling, og at flere motoriserte reiser 
gjennomføres med kollektivtrafikk. De tre strategiske 
grepene innebærer at:

• Kollektivtrafikken skal gis høystandard utforming            
for å tiltrekke flest mulig reisende.

• Kollektivtrafikken skal være robust for endret              
struktur og vekst.

• Kollektivtrafikken skal gis konkurransefortrinn                   
i forhold til bil.

de tre strategiske grepene bygger alle opp om å styrke 
kollektivtilbudet i drammen, basert på den arealutvikling 
som ligger til grunn i gjeldende planer. det er nødvendig å 
håndtere forventet trafikkvekst uten at det oppstår massiv 
bilkø og lokal forurensing. 

HØYSTANDARD koLLEkTIVTRAFIkk
For å legge grunnlaget for en reell vekst i kollektivtranspor-
ten må tilbudet nå flere markedssegmenter. For at nye 
kundegrupper skal vurdere kollektivtransport som det 
naturlige førstevalget, må det gjennomføres et løft i satsin-
gen som er mer enn bare en justering av dagens tilbud. 
Tilbudet må henvende seg til målgrupper som tradisjonelt 

ikke har kollektivtrafikk som førstevalg. Det innebærer 
andre krav enn de vi finner hos dagens kollektivreisende. 
det må tenkes gjennomført høystandard i både utforming 
og drift. Kollektivtilbudet må oppleves attraktivt og effektivt 
og innebære et kvalitetsmessig fortrinn sammenlignet med 
å utføre reisen med bil. det bør vurderes å etablere et tilbud 
som gjennom kjennetegn og assosiasjoner gir et attraktivt 
uttrykk. I flere byer er bybaneløsninger innført som et 
moderne og attraktivt kollektivtilbud med høy standard, og 
har blitt et verktøy og et symbol for moderne byutvikling. 

koLLEkTIVTRAFIkk RoBUST FoR UTVIkLING
Planlagt boligsatsing ventes å gi et sterkere tyngdepunkt i 
sentrum enn i dag. Tyngdepunktet dreies fra Bragernes – 
Strømsø til Gulskogen/Sundland - Bragernes. Arbeidsplass-
konsentrasjonen styrkes med dagens struktur. Utvidelse og 
endring av sentrumsbydelene gir en omfattende endring 
også i tyngdepunktet for reiser, og nye tunge reiserelasjoner 
vil komme gradvis over tid. dette stiller krav til nye, attrak-
tive og kapasitetssterke transportsystemer på disse 
reiserelasjonene. dersom hovedtyngden av disse reisene i 
fremtiden skal gjennomføres med bil, vil det langt på vei slå 
bena under den byutviklingen det legges opp til her. det vil 
gi et stort antall biler på veiene, behov for ny vegutbygging, 
store arealbeslag og omfattende forurensing.

Figur 7 En grunnstamme i transportsystemet skal prioriteres for utvikling av kollektivtrafikk, og gi attraktive tilbud på de tunge reise-
relasjonene i kommunen.
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For å dekke nye reiserelasjoner i sentrumskjernen bør det 
vurderes innføring av moderne og kapasitetssterke kollek-
tivsystemer. det skal etableres en grunnstamme for 
kollektivtransporten, tilpasset dagens og forventet boligut-
vikling. Strukturen skal være enkel og lett gjenkjennbar, og 
logisk henge sammen med kommunens arealbruk i dag og 
forventet utvikling. i takt med vekst og at behovet øker, så 
økes tilbud/frekvens på de hovedstrukturer som er etablert. 
det betyr at det er etablerte og velkjente systemer som 
styrkes, og ikke nye systemer/linjer som kommer til ved økt 
behov. Å sikre traseer for etablering av disse hovedstruktu-
rene er avgjørende viktig.

koLLEkTIVTRAFIkk M/ koNkURRANSEFoRTRINN
Med dagens busstilbud i Drammen har biltrafikken et klart 
konkurransefortrinn, både når det gjelder reisetid, tilgjenge-
lighet og frekvens. For å sikre kollektivtrafikken konkurran-
sefortrinn skal det for alle investeringer og tiltak på infra-
strukturen, uansett formål, legges til rette for at 
kollektivtrafikken gis fortrinn i forhold til bil. Det innebærer at 
ved bygging av nye veganlegg skal den samlede infrastruk-
turen utformes slik at kollektivtrafikken gis konkurransefor-
trinn. Bussenes konkurranseevne vil imidlertid ytterligere 
svekkes dersom fremkommelighetsproblemene som 
forventes på vegnettet i drammen også går utover bussen. 
Med de trafikkvolumene som forventes må det igangsettes 
tiltak som sikrer at buss i stor grad går på egen trasé eller 
har annen prioritering som sikrer fremkommelighet. 

BEHoV FoR TRENDBRUDD
Biltrafikkvolumet ventes å øke dramatisk, med utgangs-
punkt i dagens trend. dette må motvirkes, og i realiteten 
uavhengig av antallet reiser totalt og planlagt utvikling av 

kollektivtrafikk. En økning i biltrafikk på 45 % frem til 2036 
vil gi mange flere biler på vegene enn i dag. Det vil gi 
dramatiske konsekvenser for vegnettet, bygater, omgivelser 
og miljø. 

VISJoNÆR PLANLEGGING
Kommunen har vedtatt overordnede planer og styringsdo-
kumenter som grunnlag for videre utvikling. en vurdering av 
dagens situasjon og forventet utvikling gir ikke et bilde av 
tiltak som bygger opp under stor måloppnåelse i kommune-
planen. Alt tyder på at biltrafikken på vegnettet i Drammen 
vil øke dramatisk frem mot 2036, og ytterligere styrke bilen 
som det mest effektive reisemiddelet i byen.  

Målene er satt for lenge siden og det trengs i realiteten ikke 
flere vedtak, men kommunens styringsdokumenter må tas 
bokstavelig. det må utvikles systemer for fremtiden som gir 
nødvendig effekt. Videre utvikling av transportsystemet i 
drammen kan skje med grunnlag i en konkret strategi som 
tar tak i områdeutvikling og grep for endring og styrking av 
kollektivtrafikken. Visjonær planlegging som virkemiddel har 
blitt flittig benyttet i kommunens vellykkede byutvikling de 
seneste årene. Byen har vist at den kan – og nå er det på 
tide å vise at den også kan innenfor utvikling av kollektivtil-
budet.

Figur 8 Buss skal sikres konkurransefortrinn i forhold til bil. det betyr at å reise med buss skal være raskere, enklere og billigere.
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HVA MÅ TiL?

Tiltak for utvikling av kollektivtrafikk i Drammen må gi 
effekter som bygger opp under gitt strategi. dette innebærer 
tiltak som gir kort reisetid, enkelt system, god og funksjonell 
utforming, og ikke minst en følelse av å reise kollektivt på 1. 
klasse. det er avgjørende å prioritere tiltak som gir ønsket 
effekt. Prinsipiell sammenhengen mellom tiltak, effekter og 
strategiske grep er illustrert i figur 9. De fire effektene og 
hva som påvirker dem gir et grunnlag for utforming av 
tiltakspakker som presenteres på neste side.

koRT REISETID
Reisende ønsker å bruke så lite tid som mulig på sin reise, 
og særlig blir dette målt mot alternative reisemidler. Kort 
reisetid er et svært viktig bidrag både i utvikling av kollektiv-
tilbudet for flest mulig og for å gi kollektivtrafikken konkur-
ransefortrinn. 

MoMENTER FoR koRT REISETID:

•	 Gangavstand	til	holdeplass.
•	 Forsinkelse	som	gir	skjult	ventetid.
•	 Effektiviteten	ved	holdeplassbetjening	(universell	utforming,	

billettsalg	etc.).
•	 Kø	av	biler/annen	trafikk	i	kollektivtraseen.
•	 Dårlig	kapasitet	i	eget	kollektivfelt	eller	på	holdeplass.
•	 Antallet	stopp	på	strekningen	(holdeplasser,	lyskryss	etc.).
•	 Kjøreavstand	på	linjen.
•	 Korrespondanse,	frekvens	og	gangavstand	ved	overganger/bytter.

MoMENTER FoR ET ENkELT SYSTEM:

•	 God	og	lett	tilgjengelig	informasjon.
•	 Faste	avgangstider	hele	dagen.
•	 Hyppig	frekvens,	slik	at	trafikantene	slipper	å	tenke	på	rutetabellen.
•	 Kollektivprioritering	som	gir	god	regularitet	og	forutsigbarhet.
•	 Knutepunkter	med	direkte	overgang	til	korresponderende	ruter.
•	 Samordning	av	ruter	i	større	kollektivgater	og	holdeplasser.
•	 Prioritering	av	få	linjer	med	høy	frekvens.
•	 Enkle	og	oversiktlige	rutetilbud	med	faste	ruter	og	lett	gjenkjenne-

lige	nummer	og	navn.
•	 Bedre	trafikantinformasjon,	før	reisen,	på	holdeplassen	og	på	

reisen.	

MoMENTER FoR GoD oG FUNkSJoNELL UTFoRMING:

•	 Sammenhengende	utforming	av	alle	komponenter	i	reisekjeden.
•	 God	og	funksjonell	utformede	holdeplasser	og	byttepunkt.
•	 God	drift	og	vedlikehold.
•	 God	og	funksjonell	utforming	av	reisemiddel.

MoMENTER SoM GIR koLLEkTIV PÅ 1. kLASSE:

•	 Høy	standard	på	kjøretøy	og	omgivelser.
•	 God	betjening	og	god	service.
•	 Lett	tilgjengelig	informasjon	med	moderne	teknologi.
•	 Effektive	løsninger	som	gir	følelse	av	prioritet.

ENkELT SYSTEM
et enkelt forståelig kollektivsystem er nyttig for alle reisende. 
Nye reisende med begrenset erfaring bør får et godt 
inntrykk fra sine første opplevelser. i forhold til strategisk 
utvikling gir enkle og logiske systemer størst bidrag til 
utvikling av et tilbud som er robust for endring og utvikling. 
enkelhet er også viktig for utvikling av et kollektivtilbud for 
flest mulig og for å gi kollektivtrafikken konkurransefortrinn.

GoD oG FUNkSJoNELL UTFoRMING
God og funksjonell utforming av hele kollektivsystemet har 
stor betydning for å gi de reisende en sammenhengende og 
velfungerende reisekjede. dette omfatter alt fra adkomst til 
holdeplasser, selve holdeplassene, reisemidlene, bytte-
punkt, etc. God og funksjonell utforming bidrar til alle de tre 
strategiske grepene, dvs. tilbud for flest mulig av befolknin-
gen, konkurransefortrinn og robusthet for endring.

koLLEkTIV PÅ 1. kLASSE
Kollektiv på første klasse er en samlebetegnelse på 
virkemiddel som fører til at kollektivreisende opplever å 
være prioriterte reisende. Tiltak som bidrar til å heve 
statusen til kollektivtilbudet vil i stor grad påvirke hvem som 
vil benytte seg av tilbudet. et førsteklasses kollektivtilbud er 
et svært viktig bidrag både i utvikling av et høystandard 
kollektivtilbud og for å gi kollektivtrafikken konkurransefor-
trinn. 

Figur 9 Rammeverk for vurdering av virkemidler/tiltak opp mot 
effekter og strategiske grep. Tykkelsen på linkene mellom effekter 
og grep indikerer grad av viktighet for realisering av grepene.
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TILTAkSPAkkER
Vi har definert et sett med virkemidler for utvikling av tilbudet 
i drammen i tråd med gitt strategi. disse virkemidlene gir i 
større eller mindre grad effekter som bidrar til å realisere 
ønsket strategisk retning. Gjennom arbeidet er det identifi-
sert en vektet sammenheng mellom hvert av virkemidlene 
og hva som skal til for å realisere de tre strategiske grepene. 
Basert på dette kan virkemidlene i et godt kollektivtilbud 
listes opp med følgende prioritering: 

1.  
2.   
3.   
4.  
5.   
6.  
7. 
8.    
9.  
10.  
11.    
12.   
13.   
14.   
15. 
16.  
 
det kan være høyere kostnad knyttet til noen virkemidler 
fremfor andre. Samtidig er det gjennom strategien ikke 
utformet konkrete tiltak for vurdering av kostnad opp mot 
nytte og konsekvens. For flere av virkemidlene finnes det 
også ulike typer av løsninger som bør vurderes nærmere 
ved gjennomføring av strategien. Virkemidler bør også sees 
i sammenheng ved planlegging og realisering. Vi har 
utformet konkrete tiltakspakker for videre arbeid med realise-
ring av strategien. Tiltakspakkene tar utgangspunkt i 
prioriteringen, men tar samtidig hensyn til at enkelte forhold 
henger mer sammen enn andre, og at noe har høyere effekt. 
Tiltakspakkene er navngitt A – F basert på viktighet. innhold 
og fremdrift i tiltakspakkene presenteres på neste side.

A - HoVEDTRASEER oG kNUTEPUNkT
Virkemidler i form av fysisk tilrettelegging, som sammen 
vurderes å gi størst effekt som bidrag til de tre strategiske 
grepene, høystandard kollektivtrafikk, konkurransefortrinn og 
robust for endring. egne traseer med prioritet er et viktig tiltak 
for å sikre robusthet i kollektivsystemet.

B - LINJESTRUkTUR oG FREkVENS
de systemtiltakene som sammen regnes å gi størst utslag på 
effektene. Jevn og hyppig frekvens reduserer skjult ventetid og 
gir enkle rutetabeller. Sammen med en ryddig linjestruktur bidrar 
tiltakene til redusert reisetid og gjør det enkelt for reisende å 
forholde seg til tilbudet.

C - HoLDEPLASSER
Fysiske tiltak som sammen bidrar til å heve kvaliteten, tilgjenge-
ligheten og synligheten til kollektivtilbudet. God synlighet og god 
utforming av de ulike fysiske elementene i kollektivtilbudet 
profilerer dette og gjør tilbudet mer tilgjengelig for alle, og 
enklere å forstå. Sykkelinnfartsparkering bidrar til miljøvennlig 
transport. innfartsparkering for bil har marginal effekt.

D - MATERIELL oG kVALITET
Fysisk tiltak som kan bidra til å heve omdømmet og popularite-
ten til kollektivtrafikken. Symbolverdi har stadig fått større 
betydning hos de reisendes vurdering av kollektivtilbudet. det 
bidrar til å gjøre tilbudet mer interessant for nye kundegrupper.

E - INFoRMASJoN
Systemtiltak som gjør det lettere å være passasjer og som gir et 
mer moderne kollektivtilbud. de gir noe utslag på ønskede 
effekter og bidrar til utvikling i ønsket strategisk retning. Sann-
tidssystem og automatisk annonsering bidrar til enkelhet, 
samtidig som det synliggjør kvalitet og status.

F - REDUSERT FoRURENSING
To systemtiltak som først og fremst gir symboleffekt, og som kan 
gi noe utslag på kollektivtrafikkens konkurransefortrinn. Et 
reisemiddel som ikke forurenser vil heve reisemiddelets status 
og "image", men det antas å ha svært begrenset reell effekt.

Gode byttepunkter
egen trasé med prioritet  
Jevn og hyppig frekvens
Ryddig linjestruktur
Godt synlig og utformet holdeplass
Optimal holdeplassavstand
God design på buss/vogn
Trafikantinformasjon
Billettkjøp på forhånd
 Høy kvalitet i traséutforming
 Pendellinjer
 Automatisk annonsering
 Sykkelinnfartsparkering
 Støyfri
 Forurensningsfri
 innfartsparkering bil

Figur 10 den raskeste veien mellom to punkt er som regel en mest mulig rett strek.
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- ikke prioritert tiltak for  
 realisering innen 2016.

Mot 2016
Tidsperspektiv

Tiltaksbeskrivelse

- Optimal holdeplass-
 avstand på innfartsårer  
 og traseer rundt 
 sentrum.

Tiltakspakke A - Hovedtraseer og knutepunkt:

• Gode byttepunkter skal være oversiktlige, ha oppdatert 
reise-informasjon, tilgjengelighet for alle, korte avstander og 
god komfort ved eventuell venting.

• Egen trasé med prioritet for kollektivtrafikk, prioritet i kryss og 
egne felt inn mot kryss.

• Optimal holdeplassavstand som gir god kombinasjon av          
fremføringshastighet og flatedekning.

Tiltakspakke B - Linjestruktur og frekvens:

• Jevn og hyppig frekvens hele dagen, for å gi god forutsigbar-
het og minske behovet for rutetabell. Avgang minst hvert 10. 
minutt.

• Ryddig linjestruktur med samordning i hovedtraseer, enkel 
struktur uten mange grenlinjer, parallelle linjer og linjevarianter.

- Ryddig linjestruktur 
 med samling i utvalgte  
 hovedtraseer.

Tiltakspakke C - Holdeplasser:

• Godt synlig og utformet holdeplass med universell utforming, 
lehus og materialer med god kvalitet. 

• Høy kvalitet i traséutforming med godt synlig trasé. Handler 
om estetisk gode løsninger.

• Sykkelinnfartsparkering i tilknytning til viktige holdeplasser.
• innfartsparkering bil i områder med spredt bosetting.

- Sykkelinnfarts-
 parkering i tilknytning til  
 holdeplasser på hoved- 
 traseene.

Tiltakspakke D - Materiell og kvalitet:

• God design på buss og vogn. God og funksjonell design skal 
ligge til grunn. dette innebærer god tilgjengelighet ved av- og 
påstigning, samt god komfort om bord på kjøretøyet. Skal ha 
god utforming og være gjenkjennelige som en del av 
drammen og omegn.

- ikke prioritert tiltak for 
 komplett realisering  
 innen 2016.

Tiltakspakke E - Informasjon:

• Trafikantinformasjon omfatter ordinær skilting og informasjons-
materiell, samt sanntidsinformasjon.

• Billettkjøp på forhånd via internett, på automater, kiosker og 
billettutsalg eller via telefonapper. enkeltbillett kjøpt om bord 
på bussen bør aksepteres men da til en betydelig høyere 
kostnad.

• Automatisk annonsering gjennom lyd og dynamisk skilt om 
bord. det skaper trygghet på reisen.

- Systemet tilrettelegges 
 slik at reisende kjøper  
 billett før reisen.

- Alle kollektivreisemidler 
 får automatisk 
 annonsering.

Tiltakspakke F - Redusert forurensning:

• Støyfri på den måten at kollektivtransporten i drammen får 
minimeret støyen til det ubetydelige.

• Forurensningsfri slik at lokal forurensning unngås. Kan løses 
enten med ny bussteknologi eller med baneløsninger.
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- Kjøretøy som ikke har  
 lokale utslipp eller som  
 avgir støy.

- ingen ytterligere tiltak.

- Optimal holdeplass-
 avstand på hele
 linjenettet.

- Gode byttepunkter 
 i øst.

- Gode byttepunkter 
 også i vest.

- egen trasé med 
 prioritet i innfartsårer 
 og rundt sentrum.

- Pendellinjer med jevn 
 og hyppig frekvens.

- ingen ytterligere tiltak.

- innfartsparkering for bil    
 i ytre områder tilknyttet  
 høyfrekvente busslinjer.

- Holdeplasser og traseer  
 gis god utforming og  
 synlighet.

- ingen ytterligere tiltak.

- Transportmidlene gis  
 enhetlig og gjenkjenn- 
 bar design.

- ingen ytterligere tiltak.

- Sanntidsinformasjon på
 holdeplasser i sentrum.

- Komplett system for 
 trafikantinformasjon
 gjennomgås og  
 etableres.

- ingen ytterligere tiltak.

Mot 2026 Mot 2036



HVA NÅ?

PLANLEGGING oG GJENNoMFØRING
Strategisk handlingsplan med tiltakspakkene er definert 
som selvstendige og til dels uavhengige grupper av tiltak, 
der alle bør prioriteres iverksatt med planoppstart. det bør 
etableres prosjekt for hver av tiltakspakkene, med videre 
utredning og konkretisering. Noen tiltak gjennomføres på 
kort sikt, andre er mer tidkrevende og er først aktuelle på 
lengre sikt. Noen henger også sammen med arealutvikling 
og planlagt utbygging et stykke frem i tid. Knyttet til fysiske 
tiltak vil det i stor grad være behov for planavklaringer, noe 
som betinger koordinering med øvrig arealplanlegging i 
kommunen.

Selv om noen tiltaksgrupper er definert å ha større effekt 
enn andre bør ikke det utelukkende være styrende for 
prioritering og realisering. Mindre systemtiltak kan ha stor 
effekt sett i forhold til kostnad og en begrenset grad av 
kompleksitet. dette må tillegges vekt. det er også behov for 
koordinering mellom tiltakspakkene, for å sikre samkjøring 
og best mulig total nytte. Linjestruktur og frekvens bør 
eksempelvis sees i sammenheng med prioriterte fysiske 
traseer og holdeplasslokalisering.

Alle figurer og foto i rapporten er produsert av 
Plan Urban AS.

OPPdRAGSGiVeR
drammen kommune
www.drammen.kommune.no

KONSULeNTeR
Plan Urban AS
www.planurban.no

Norsam AS
www.norsam.no

ANSVARSFoRDELING
Strategisk handlingsplan innebærer tiltak som i dag berører 
flere ansvarlige aktører, og beslutningsmyndighet ligger i 
ulike organisasjoner. drammen kommune har myndighet 
innenfor alt som har med fysisk planlegging å gjøre. Ansva-
ret for systemtiltak innenfor kollektivtrafikktilbudet ligger i 
hovedsak hos Brakar (Fylkeskommunen), men kommunen 
kan påvirke og komme med synspunkter. 

det har vært bevisst i dette arbeidet å utforme en "grense-
løs" strategi for utvikling av kollektivtrafikken i Drammen. 
Hensikten har vært å få frem et samlet bilde av tiltak og 
påvirkningsmuligheter. Arbeidet har blitt organisert av 
kommunen med deltakelse fra Brakar underveis. Ved videre 
arbeid og realisering av strategien er det åpenbart behov for 
samarbeid og koordinering mellom aktørene, og da mellom 
drammen kommune og Brakar spesielt. det vil også være 
hensiktsmessig å koordinere videre arbeid i drammen med 
prosesser og tiltak i nabokommunene, samt med Statens 
vegvesen og Jernbaneverket.  

Forholdet til dagens finansieringsordninger er ikke vurdert 
som grunnlag for utforming av tiltakspakkene. i utgangs-
punktet bør det være mulig å håndtere en videre prosess 
basert på dagens finansieringsordninger. Dersom det viser 
seg at realisering av tiltak i tråd med strategien medfører 
behov for nytenking innen finansiering, så er dette et 
forhold som må tas opp i videre prosess.


