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Forord 

På oppdrag fra Ruter har Urbanet Analyse og Asplan Viak gjort en vurdering av 

fremkommelighets-utfordringer i Asker og kommet med forslag til hvilke tiltak som bør 

gjennomføres for å gi bussen bedre fremkommelighet. I forbindelse med prosjektet er det 

også utarbeidet en verktøykasse for bussfremkommelighetstiltak i Akershus.  

Ingunn Opheim Ellis (Urbanet Analyse) har ledet prosjektet, og har arbeidet med oppdraget i 

nært samarbeid med medarbeidere fra Urbanet Analyse og Asplan Viak. Hos Urbanet Analyse 

har Johannes Raustøl hatt hovedansvar for verktøykassen for fremkommelighetstiltak og 

Harald Høyem har hatt hovedansvar for beregninger av dagens og fremtidige 

fremkommelighetsutfordringer i Asker, samt nytte/kost-beregninger av de foreslåtte 

fremkommelighetstiltakene. Vegard Saga og Tomislav Salopek fra Asplan Viak har hatt 

hovedansvaret for å utarbeide forslag til konkrete fremkommelighetstiltak og for å utarbeide 

en tiltakspakke for anbefalte tiltak. Terje Andreas Vik fra Asplan Viak har gjort beregninger av 

investeringskostnader knyttet til tiltakene. Katrine Kjørstad (Urbanet Analyse) har vært 

prosjektets kvalitetssikrer. Tekst om dagens kollektivtilbud i Asker er skrevet av Ruter, med 

unntak av avsnittet om reisevaner.  

Fra oppdragsgivers side har prosjektet vært fullt tett av en referansegruppe bestående av 

- Sofia Lundin fra Ruter, som har vært oppdragsgivers kontaktperson 

- Sarah Malling, Ruter 

- Toril Skovli, Asker kommune 

- Sølve Brenn Jerm, Asker kommune 

- Tore Stenseng, Statens vegvesen region øst  

Referansegruppen har kommet med nyttige innspill underveis i prosjektet. Vi takker for 

samarbeidet. Alle vurderinger og anbefalinger i rapporten er gjort av Urbanet Analyse og 

Asplan Viak, som også står ansvarlig for eventuelle feil og mangler ved dokumentet. 

 

Oslo, april 2020 

Bård Norheim 

Daglig leder, Urbanet Analyse  
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Sammendrag 

Busstilbudet i Akershus er omfattende og betyr mye for fylkets samlede mobilitet. Et effektivt 

kollektivsystem med rask framføring og god fremkommelighet er viktig for å utvikle et 

attraktivt og konkurransedyktig kollektivtilbud i tråd med nullvekstmålet og regionale planer 

for transport. God fremkommelighet er et av de mest effektive tiltakene for et bedre 

kollektivtilbud. Fremkommelighetsforbedringer reduserer reisetiden og bedrer punktligheten 

for trafikantene. I tillegg gir bedre fremkommelighet bedre utnyttelse av vognparken, noe som 

også gir mulighet for å gi økt tilbud med samme materiell. På denne måten gir bedre 

fremkommelighet for kollektivtrafikken også bedriftsøkonomiske fordeler.  

I dette prosjektet har vi gjort en vurdering av fremkommelighetsutfordringer i Asker og 

kommet med forslag til hvilke tiltak som bør gjennomføres for å gi bussen bedre 

fremkommelighet.  

Framkommelighetsutfordringer i Asker 

Forsinkelser utgjør 15 % av trafikantenes totale reisekostnad i rush 

Forsinkelser oppleves som en stor ulempe for trafikantene, og for trafikantene betyr 

fremkommelighetstiltak først og fremst at punktligheten og forutsigbarheten øker. Dette 

gjelder både den usikkerheten som trafikantene påføres fordi de er usikre på om de vil komme 

fram i tide, og den faktiske forsinkelsen som oppstår. I en analyse av kollektivtrafikantenes 

verdsetting av reisetid er ulempen knyttet til forsinkelser beregnet til å være om lag seks 

ganger så belastende som selve reisetiden (Ellis og Øvrum 2014). I tillegg vil det også kunne 

være en forsinkelsestid som er skjult for passasjerene, fordi den er bakt inn i rutetabellen, 

samt mindre forsinkelser som er så små at trafikantene ikke tenker over dem.  

Ved hjelp av sanntidsinformasjon om kjøretid (SIS-data) for alle relevante linjer har vi beregnet 

reisetider og omfanget av forsinkelser på bussreiser innad i og til og fra Asker kommune.  

Ser vi på trafikantenes totale reisebelastning (dvs. når vi tar hensyn til at ikke bare reisetid, 

men også andre egenskaper ved reisen, som pris, tilbringertid, frekvens mv. har betydning for 

den totale reisebelastningen) finner vi at forsinkelser utgjør 15 prosent av kollektiv-

trafikantenes totale reisekostnad i rush og 6 prosent i lavtrafikk.  
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Figur S1: Andel hvert reiseelement utgjør av den totale generaliserte reisekostnaden på en 
gjennomsnittlig kollektivreise innad i og til og fra Asker kommune i rush og lavtrafikk.  

 

En stor andel av forsinkelsene er 

knyttet til lengre bussreiser mot 

Bærum og Oslo, særlig knyttet traseen 

til linje 250. Lokalt i Asker er særlig 

Holmen, Blakstad og Asker sentrum 

problemområder. For eksempel er det 

en gjennomsnittlig forsinkelsestid på 

over 9 minutter i nordgående retning i 

morgenrush mellom Slemmestad og 

Blakstad, særlig mellom Håkavik og 

Blakstad terminal. Mellom Asker 

stasjon og nordover til Trekanten er 

bussen i snitt over 5 minutter forsinket 

i morgenrush og over 8 minutter 

forsinket i ettermiddagsrush. 

En bilbasert trafikkutvikling gir økt 
forsinkelse  

Dersom vi legger en trendbasert 

trafikkutvikling til grunn antas 

biltrafikken å vokse med 8 prosent 

fram mot 2030. Dette gir 20 000 flere 

bilturer per dag, noe som gir økt 

belastning på et allerede belastet 

veisystem. Dette påvirker også 

kollektivtransporten, og særlig 

busslinjene 270a, 250a, 250EA og 260a, som kan få en økt reisetid på mellom 9 og 5 minutter i 

rush. Mye av forsinkelsene vil oppstå rundt Oslo. Forsinkelsene vil øke trafikantbelastningen 

knyttet til forsinkelser med 20 prosent i rush. 

Figur S2: Omfang av forsinkelser på ulike strekninger i Asker, 
basert sanntidsinformasjon om kjøretider SIS-data) fra Ruter 
(90-persentil for kjøretid – 10-persentilfor kjøretid) 
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Nullvekst i biltrafikken gir 24 000 flere kollektivreiser enn i dag 

Dersom vi legger nullvekst i biltrafikken til grunn, må den forventede veksten i bilreiser 

fordeles på kollektivtransport, sykkel og gange. Fordi en stor andel av reisene i Asker 

kommune er lange, blir resultatet av denne fordelingen at kollektivtransporten vil måtte ta 70 

prosent av trafikkveksten. Dette gir om lag 30 prosent flere kollektivreiser i 2030 enn i dag, noe 

som både krever at dagens tilbud må forsterkes for å unngå økt trengsel, og at det kan oppstå 

behov for nye linjer.  

Vår beregning av forventet 

trafikkvekst i et nullvekstperspektiv 

viser at det særlig vil være et behov 

for å styrke kapasiteten på linje 250 

Sætre/Slemmestad – Oslo 

bussterminal, linje 280 Heggedal st. 

– Dikemark – Asker og linje 290 

Blakstad – Asker (Lensmannslia). Til 

sammen antas disse tre linjene å ta 

hele 75 prosent av de nye 

kollektivreisene. Linje 250 og 280 er 

opp mot kapasitetsgrensen allerede 

i dag, og for å unngå ytterligere 

forsinkelser og økt trengsel vil det være behov for økt frekvens.  

Et nullvekstscenario vil også generere flere lokale bussreiser på strekninger hvor man tidligere 

har kjørt bil, og dermed skape behov for nye reiserelasjoner med kollektivtransport. Vi ser 

særlig nytten av å innføre en direkterute mellom Slemmestad og Asker sentrum, for å unngå 

bytte på Blakstad terminal.  

Dårlig framkommelighet har en kostnad på 100 millioner kroner per år 

Dårlig fremkommelighet og forsinkelse har en 

kostnad både for trafikanten i form av økt reisetid 

og fare for forsinkelse. For operatørene gir dårlig 

fremkommelighet økte driftskostnader som følge 

av lavere hastighet. Vi har beregnet de 

økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene 

av dårlig bussfremkommelighet ved å 

sammenligne dagens situasjon med en scenario-

beregning der alle forsinkelser fjernes.  

Resultatene viser at trafikantnytten ved redusert 

forsinkelse og økt reisehastighet utgjør over 90 

prosent av gevinsten ved forbedret frem-

kommelighet. Totalt sett gir det å fjerne alle 

Figur S3: Hvor stor andel av de nye kollektivreisene som følge 
av nullvekst som kommer på de ulike busslinjene som 
eksisterer i dag, modellberegning. 

Figur S4: Årlig nytte i 2030 å fjerne alle 
forsinkelser for dagens kollektivtrafikanter og 
for operatører (prisår = 2019)  

93,9

7,4

Trafikantnytte, dagens
kollektivtrafikanter

Operatørnytte

Årlig nytte i 2030 (mill kr)
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forsinkelser i Asker 94 millioner kr i trafikantnytte for dagens kollektivtrafikanter og 7,4 

millioner kr i operatørnytte, knyttet til reduserte driftskostnader som følge av økt hastighet.  

Tiltak for bedre fremkommelighet 

På bakgrunn av de kartlagte fremkommelighetsutfordringene i Asker har vi vurdert konkrete 

fremkommelighetstiltak på delstrekninger med størst fremkommelighetsutfordringer. Basert 

på en bruttoliste over mulige fremkommelighetstiltak og en vurdering av disse med hensyn til 

gjennomførbarhet, arealbruk/regulering, påvirkning for andre trafikantgrupper, forventet 

effekt på kjøretid, kostnader samt operatør- og trafikantnytte, har vi satt sammen en 

tiltakspakke over fremkommelighetstiltak vi mener bør gjennomføres.  

Vi har funnet det hensiktsmessig å sette sammen to ulike pakker av tiltak. Tiltakspakke 1 er vår 

anbefalte løsning. Denne pakken inneholder det mest effektive tiltaket; rushtidsbom på 

Fekjan. Vi har også laget en alternativ tiltakspakke uten rushtidsbom på Fekjan, men med 

andre tiltak.  

Tiltakspakke 1 kan gi en samlet trafikant- og operatørnytte på 7 mill. kr per år  

Under gis en kort beskrivelse av de foreslåtte tiltakene i tiltakspakke 1, oppsummert i tabell S1.  

• Rushtidsbom på Fekjan vil ha en omfattende effekt da det vil redusere gjennomgående 

trafikk på Fekjan betraktelig. Køen på Fekjan vil forsvinne, som resulterer i bedre 

bussfremkommelighet. Det er en del lokale bilister som vil få det verre pga. endret 

reisemønster, men samfunnsnytten vil være større enn de negative konsekvenser. Gående 

og syklende vil også tjene på en rushtidsbom. Spesielt er det mange skolebarn som krysser 

Fekjan i søndre del på vei til og fra skolen. Ved å redusere biltrafikken på Fekjan, vil 

trafikksikkerheten, fremkommeligheten og støy- og luftforurensingen lokalt bli bedre.  

• Ombygging av krysset fv. 1424 Billingstadsletta X Nesøyveien vil bedre rundkjøringens 

kapasitet for alle trafikanter i alle tilfartene. Det inkludering østre tilfart hvor bussruta 270 

kjører på vei til Asker, og rute 265 fra Nesøya til og fra Sandvika.  I teorien vil bedre 

kapasitet på veinettet føre til at flere velger å kjøre via rundkjøringen, men her er 

kapasiteten på E18 og andre veier begrensende i rush. Dette tilsier at tiltaket ikke vil 

medføre en vesentlig trafikkøkning.  

• Tilfartskontroll ved kollektivfelt på Holmen vil bidra til å sikre at kollektivfeltet inn mot 

bussholdeplass Holmen sør kun blir benyttet av buss, samt at en unngår trafikkfarlige 

situasjoner der buss stanser i det midtre kjørefeltet for å slippe av passasjerer. Tiltaket vil 

også gjøre det lite attraktivt for bilister å benytte høyresvingefeltet sør for kollektivfeltet 

ved kjøring rett frem. Vi anbefaler at tiltaket avventes til etter etablering av rushtidsbom 

på Fekjan, da dette potensielt kan fjerne behovet for tiltaket.  

• Ombygging av kryss fv. 165 Slemmestadveien X fv. 1442 Blakstadmarka vil bedre kryssets 

kapasitet, noe som vil fjerne de lange køene sør for krysset. Det vil forkorte reisetiden for 

bussruter i Slemmestadveien, men kan skape kø andre steder nordover dersom 

biltrafikken øker. Tiltaket bør ses i sammenheng med andre tiltak som vil skape friksjon i 
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Slemmestadveien, dvs. begrense fremkommelighet for personbiltrafikk mot Bærum og 

Oslo.  

• Etablere to felt i vestgående retning i Drammensveien ut av Asker sentrum: Veien kan 

utvides med ett felt i østre tilfart ved å redusere bredden på midtrabatten. Dette vil bedre 

trafikkavviklingen i rundkjøringen og i Drammensveien, særlig i retning vest. Det er i 

hovedsak i den mest trafikkerte halvtimen i ettermiddagsrushet at tiltaket vil ha stor 

effekt. Det vil også gi bedre trafikkavvikling i Lensmannslia der bussrute 290 kjører.  

• Ombygging av busslomme til kantstopp i Asker sentrum vil skape en tidsluke for buss, 

men vil også skape noe forsinkelse for bilister. Plassering av holdeplassene med 

tilstrekkelig avstand fra de mest belastete kryssene vil sikre at kø bak buss ikke skaper mer 

forsinkelser enn nødvendig.  
 

Tiltakene i tiltakspakke 1 vil kunne redusere kjøretid for kollektivtransport med opp mot 20 

minutter. Kostnadene er beregnet til i underkant av 9 mill. Samlet trafikant- og operatørnytten 

er beregnet til 6,9 mill. per år. Samtlige tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomme som 

fremkommer av en positiv netto nåverdi. 

Tabell S1: Vurderingstabell tiltakspakke 1  

Tiltakspakke 1 
Grad av 

gjennom-
førbarhet 

Arealbruk 
(Innenfor 

regulering) 
«Lovlighet» 

Trafikant-
grupper som 
får det verre 

Kostnad; 
investering 

samt evt. drift 

Forventet 
effekt 

på kjøretid 

Operatørnytte 
og 

trafikantnytte 

 1 – 5 Ja / Nei Ja / Nei Bil/sykkel/gå Kr Sek Kr / år 

S1-2  
Rushtidsbom på 
Fekjan 

4 Ja Ja 
En del lokale 

bilister 
3 617 000,- 60 – 400 

232 000,- 
2 298 000,- 

S1-4  
Ombygging av 
krysset fv. 1424 
Billingstadsletta X 
Nesøyveien 

4 Ja Ja Ingen 328 000,- 10 – 30 
31 000,- 

216 000,- 

S2-1 
Tilfartskontroll ved 
kollektivfelt på 
Holmen 

3 Ja Ja En del bilister 125 000,- 15 – 60 
64 000,- 

605 000,- 

S3-1  
Ombygging av 
kryss ved 
Blakstad 

4 Ja Ja Ingen 1 492 000,- 50 – 440 
238 000,- 

2 285 000,- 

S4-2  
Etablere to felt i 
vestgående 
retning i 
Drammensveien 

3 Ja Ja Ingen 1 777 000,- 0 – 270 
30 000,- 

791 000,- 

S5-2  
Ombygging av 
busslomme til 
kantstopp. 

4 Ja Ja Ingen 1 503 000,- 10 – 20 
20 000,- 

155 000,- 

Sum     8 842 000,- 145 – 1 220 
615 000,- 

6 350 000,- 
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Uten rushtidsbom på Fekjan må man inn med andre tiltak 

Dersom det ikke etableres rushtidsbom på Fekjan, er det behov for andre tiltak.  

• Stenging av smal bru på ved fv. 1424 Fekjan vil trolig ha en kortsiktig effekt da det vil bare 

løse flaskehalsen lokalt i det punktet og ikke det viktigste problemet på strekningen: 

overbelastning fordi mange velger å kjøre via Fekjan ved kø på E18. Trolig vil utbedring av 

flaskehalsen føre til økt overføring av trafikk fra E18 Tiltaket anbefales likevel dersom en 

ikke anlegger rushtidsbom, da kostnadene ved tiltaket er svært lave. 

• Ombygging av busslommer til kantstopp, Billingstad - Holmen vil forkorte reisetiden for 

buss da de vil ikke «miste plass» i køen (ingen biler vil kjøre forbi). Ved fri flyt tilsvarer 

forsinkelsen for bil den tiden det tar å stoppe for bussen. Dersom det er busser som ikke 

skal stoppe ved bussholdeplassen, vil de hindres på samme måte som øvrig trafikk. Tiltaket 

har kun ha effekt dersom ved kø på Fekjan (ikke etablerer rushtidsbom), og er ikke 

inkludert i tiltakspakke 1.  

• Med unntak av rushtidsbom på Fekjan inngår øvrige tiltak i tiltakspakke 1 i tiltakspakke 2.  

Tabell S2: Vurderingstabell av ytterligere tiltak dersom ikke rushtidsbom på Fekjan (tiltakspakke 2)  

Tiltakspakke 2 
Grad av 

gjennom-
førbarhet 

Arealbruk 
(Innenfor 

regulering) 
«Lovlighet» 

Trafikant-
grupper som 
får det verre 

Kostnad; 
investering 

samt evt. drift 

Forventet 
effekt 

på kjøretid 

Operatørnytte/ 
trafikantnytte 

 1 – 5 Ja / Nei Ja / Nei  Kr Sek 1000.kr / år 

S1-1  
Stenging av smal 
bru på ved fv. 
1424 Fekjan 

5 Ja Ja 
En del lokale 

bilister 
165 000,- 30 – 340 

91 000,- 
812 000,- 

S1-3  
Ombygging av 
busslommer til 
kantstopp 

4 Ja Ja Ingen 16 575 000,- 50 – 70 
201 000,- 

1 985 000,- 

S1-4  
Ombygging av 
krysset fv. 1424 
Billingstadsletta X 
Nesøyveien 

4 Ja Ja Ingen 328 000,- 10 – 30 
31 000,- 

216 000,- 

S2-1 
Tilfartskontroll ved 
kollektivfelt på 
Holmen 

3 Ja Ja En del bilister 125 000,- 15 – 60 
64 000,- 

605 000,- 

S3-1  
Ombygging av 
kryss ved 
Blakstad 

4 Ja Ja Ingen 1 492 000,- 50 – 440 
238 000,- 

2 285 000,- 

S4-2  
Etablere to felt i 
vestgående 
retning i 
Drammensveien 

3 Ja Ja Ingen 1 777 000,- 0 – 270 
30 000,- 

791 000,- 

S5-2  
Ombygging av 
busslomme til 
kantstopp. 

4 Ja Ja Ingen 1 503 000,- 10 – 20 
20 000,- 

155 000,- 

Sum         21 965 000,- 165 – 1 230 
676 000,- 

6 552 000,- 
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Tiltakene inkludert i tiltakspakke 2 vil også kunne redusere kjøretid for kollektiv med opp mot 

20 minutter. Investeringskostnader for tiltakspakke 2 er beregnet til 22 mill, altså en god del 

mer enn tiltakspakke 1. Dette skyldes kostnaden ved ombygging av busslommer til kantstopp. 

Samlet trafikant- og operatørnytte er beregnet til 7.2 mill. per år.   

Gjennomføring av tiltak krever god dialog og samarbeid 

Gjennomføring av tiltak for å prioritere kollektivtrafikk i Asker krever god dialog og godt 

samarbeid mellom ulike aktører. Forslag til fremkommelighetstiltak kan fremmes av Ruter, 

fylkeskommunen eller Statens vegvesen, eventuelt i samarbeid. Som planmyndighet vil Asker 

kommune ha en viktig rolle ved planlegging og gjennomføring av fremkommelighetstiltak på 

veinettet i kommunen.  

For å sikre en god prosess kan det være hensiktsmessig å etablere et fellesprosjekt med en 

arbeidsgruppe og referansegruppe/styringsgruppe med representanter fra de berørte etater. 

Dette vil legge til rette for god dialog mellom partene, felles forståelse av problemstilling og 

løsningsforslag. Prosjektet vil avklare videre behov for utredning, prosjektering og fordeling av 

ansvar frem mot bygging/gjennomføring. Videre arbeid vil blant annet være avhengig av tiltak, 

omfang og reguleringsstatus. Omfattende tiltak vil kunne kreve omregulering, mens mindre 

tiltak i større grad kan løses innenfor gjeldende regulering. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål med prosjektet 

Busstilbudet i Akershus er omfattende og betyr mye for fylkets samlede mobilitet. En analyse 

av den siste tilgjengelige nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2018) viser at 14 prosent av 

reisene til de bosatte i Akershus er med kollektive transportmidler, hvorav 36 prosent er med 

buss. Et effektivt kollektivsystem med rask framføring og god fremkommelighet er viktig for å 

utvikle et attraktivt og konkurransedyktig kollektivtilbud i tråd med nullvekstmålet og 

regionale planer for transport.  

God fremkommelighet er et av de mest effektive tiltakene for et bedre kollektivtilbud. 

Fremkommelighetsforbedringer reduserer reisetiden og bedrer punktligheten for trafikantene. 

I tillegg gir bedre fremkommelighet bedre utnyttelse av vognparken, noe som gir mulighet for 

å gi økt tilbud med samme materiell. På denne måten gir bedre fremkommelighet for 

kollektivtrafikken både nytte for trafikantene og bedriftsøkonomiske fordeler for 

transportøren.  

På bakgrunn av fremkommelighetsutfordringer i fylket ønsker Ruter, sammen med Statens 

vegvesen og Asker kommune, å utarbeide en tiltakskatalog for bussfremkommelighet i 

Akershus, samt gjøre en konkret vurdering av aktuelle fremkommelighetstiltak i Asker. 

Oppdraget er således todelt, hvor deloppgave 2 har vært den største deloppgaven:  

1. Utarbeide tiltakskategorier/verktøykasse for å oppnå god fremkommelighet for buss i 

Akershus, med fokus på bybåndet og inn til og gjennom de regionale byene i Akershus. 

Resultater fra denne deloppgaven er dokumentert i UA-notat 148/2020 (Raustøl og Ellis 

2020).   

2. Analyse av tiltak for å gi bedre fremkommelighet for buss i et case-område: 

Røykenkorridoren, inn mot Asker sentrum og Slemmestadveien, inkludert forslag til 

konkrete tiltak og en samlet gjennomføringsplan for tiltakene. 

I denne rapporten (UA-rapport 132/2020) presenteres resultatene fra deloppgave 2 i 

prosjektet. Denne delen av oppdraget inneholder følgende deloppgaver:  

a) Problembeskrivelse av hvilke utfordringer fremkommelighetsproblemene for buss i Asker 
skaper.  

b) Utarbeide et kunnskapsgrunnlag: dvs. en beskrivelse av dagens 
fremkommelighetssituasjon 

c) Beregne de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene av 
fremkommelighetsproblemene 

d) Utarbeide forslag til konkrete fremkommelighetstiltak for buss i case-området 
e) Utforme en gjennomføringsstrategi for å øke bussens fremkommelighet i case-området.  
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1.2 Metodisk tilnærming 

Tid oppleves for mange som et knapt gode. For de fleste er reisen ikke noe mål i seg selv, men 

et middel for å komme fra A til B på en raskest mulig måte. God fremkommelighet reduserer 

ombordtiden, og gjør at bussen kommer fortere fram. Redusert ombordtid gjenspeiler 

imidlertid bare en liten del av gevinsten knyttet til fremkommelighetstiltak. Belastningen 

knyttet til forsinkelser er større enn for den planlagte reisetiden. Det er derfor viktig å ha en 

metode som tar hensyn til dette. I dette avsnittet gis en kort beskrivelse av den metodiske 

tilnærmingen som er lagt til grunn for beregningene i prosjektet. En mer detaljert 

dokumentasjon av metode og forutsetninger for beregninger ligger i vedlegg.  

Forsinkelse oppleves som en stor belastning for trafikantene 

Forsinkelser oppleves som en stor ulempe for trafikantene, og for trafikantene betyr 

fremkommelighetstiltak først og fremst at punktligheten og forutsigbarheten øker. Dette 

gjelder både den usikkerheten som trafikantene påføres fordi de er usikre på om de vil komme 

fram i tide, og den faktiske forsinkelsen som oppstår. I en analyse av kollektivtrafikantenes 

verdsetting av reisetid er ulempen knyttet til forsinkelser beregnet til å være om lag seks 

ganger så belastende som selve reisetiden (Ellis og Øvrum 2014). I tillegg vil det også kunne 

være en forsinkelsestid som er skjult for passasjerene, fordi den er bakt inn i rutetabellen. Det 

vil også være mindre forsinkelser i forhold til rutetabellen som er så små at trafikantene ikke 

tenker over dem.  

Vi har derfor valgt å dele forsinkelsestiden som er kartlagt i dette prosjektet inn i to deler: 

1. «Opplevd forsinkelse» 
Dette er den forsinkelsen trafikantene opplever som forsinkelser, dvs. reisetid utover den 

reisetiden som oppgis i rutetabellene. Denne tiden vektes 5,8 ganger høyere enn normal 

reisetid, i tråd med lokale verdsettinger av forsinkelsestid (Ellis og Øvrum 2014). Det vil i 

praksis si at det å fjerne ett minutt av denne typen forsinkelse tilsvarer nesten seks 

minutter kortere ordinær reisetid.  

2. «Skjult forsinkelse» 
Den forsinkelsestiden som er «skjult» for 

trafikantene er justeringen som ligger til grunn 

for rutetabellen, samt mindre avvik fra 

rutetabellen som er så små at de ikke 

oppleves som forsinkelse for trafikantene. 

Denne tiden vektes likt som reisetiden. For 

trafikantene gir det å redusere denne typen 

forsinkelser en reisetidsbesparelse, men ingen 

ekstra-gevinst.  

Figuren ved siden av viser et tenkt eksempel på 

hvordan reisetiden framstår ulik for trafikantene 

når vi inkluderer den ekstra trafikantbelastningen. 

Eksemplet tar utgangspunkt i en reise på 30 

Figur 1.1: Illustrasjon på forskjell mellom faktisk 
og opplevd reisetid ved forsinkelse 
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minutter ifølge rutetabellen, men hvor det er mulig å kjøre 3 minutter raskere ved full 

fremkommelighet. Reisen er 3 minutter forsinket i forhold til rutetabellen. For passasjerene vil 

dette si at den faktiske reisetiden på denne konkrete reisen er på 33 minutter. Men siden tre 

minuttene forsinkelse oppleves svært belastende for trafikantene, blir den opplevde 

reisebelastningen høyere: 27 min + 3 min + (3 min*6) = 30 min + 18 min = 48 minutter.  

For å definere omfanget av forsinkelser bruker Ruter gjerne differansen mellom de 10 prosent 

raskeste kjøringene på linjen og de 10 prosent tregeste kjøringene på linjen (10-persentilen og 

90-persentilen) basert på sanntidsinformasjon om kjøretid (SIS-data). Vi bruker samme 

definisjon i dette prosjektet der hvor vi omtaler forsinkelsesomfanget i faktiske minutter. For å 

kunne beregne trafikantbelastningen knyttet til forsinkelse har vi imidlertid behov for å skille 

mellom omfanget av «skjult» og opplevd forsinkelse. Til det trenger vi å definere følgende 

størrelser:  

• Referansepunktet for hvilken reisetid det er realistisk å oppnå, gitt full fremkommelighet, 

såkalt 0-kjøring. Her benytter vi 10-persentilen, dvs. reisetiden for de 10 prosent raskeste 

kjøringene på linjen.  

• Terskelverdien for når reisen oppleves som forsinket av trafikantene, slik at vi kan skille 

mellom den skjulte og den opplevde forsinkelsen. Ifølge våre analyser ligger denne 

terskelverdien på 82-percentilen. Det vil si at reisetider som overstiger denne oppleves 

som forsinkelse for trafikantene, og reisetider som ligger mellom 10-persentilen og 82-

persentilen defineres som skjult forsinkelse, dvs. justeringen som ligger til grunn for 

rutetabellen og mindre avvik fra rutetabellen som er så små at de ikke oppleves som 

forsinkelse for trafikantene. 

Tar utgangspunkt i trafikantenes generaliserte reisekostnader (GK) 

En viktig del av dette prosjektet er å beregne kostnadene som trafikanten opplever som følge 

av fremkommelighetsproblemene. Ikke bare reisetid, men også andre egenskaper ved reisen, 

som pris, tilbringertid, frekvens mv. har betydning for den totale reisebelastningen. Til hver av 

disse egenskapene er det knyttet en tidskostnad. Trafikantenes generaliserte reisekostnader 

(GK) er et uttrykk for trafikantenes samlede belastning ved en reise, målt ved summen av 

billettpris og deres tidsverdsetting av gangtid, reisetid, byttetid, forsinkelsestid osv.  

For å illustrere hvor stor utfordring fremkommelighetsproblemer er for trafikantene, må vi 

derfor beregne den totale reisebelastningen. Slik får vi et bilde på hvor stor del av den totale 

reisebelastningen som er forsinkelser. Vi henter informasjon om den gjennomsnittlige 

kollektivreisen fra den regionale transportmodellen (RTM23+) når det gjelder reisetider, 

gangtider, frekvens og bytteomfang, og data om forsinkelser fra Ruters sanntids-

informasjonssystem (SIS), se senere beskrivelse. For å omgjøre tidskomponentene til en 

trafikantkostnad benytter vi lokale verdsettingstall for Oslo-området (PROSAM 2010). 
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Tabell 1.1: Lokale tidsverdier for Osloområdet (PROSAM 2010), oppjustert til 2016-kr.  

Reisekomponent  Verdi/vekt Kommentar 

Ombordtid med sitteplass 80 Kr per time 

Ombordtid med ståplass 1,7 Vekt relativt til ombordtid 

Forsinkelse 5,8 Vekt relativt til ombordtid 

Gangtid  1,1 Vekt relativt til ombordtid 

Ventetid første holdeplass 1,5 Vekt relativt til ombordtid 

Ventetid bytte 2,0 Vekt relativt til ombordtid 

Byttekostnad 16 Kr per bytte 

 

Data fra Ruters sanntidsinformasjonssystem (SIS) 

Omfanget av forsinkelser er hentet fra Ruters sanntidsinformasjonssystem (SIS). Vi mottok 

data fra Ruter for februar og mars 2019 (foruten vinterferie i uke 8) for samtlige busslinjer i 

Asker. Det ble levert kjøretidsregistreringer (tid eks. oppholdstid) for 10-, 50- og 90-persentilen 

for den oppgitte perioden. Vi mottok data for morgenrush (7-9), ettermiddagsrush (15-17) og 

resten av dagen, fordelt på retning.  

Det ble levert kjøretidsregistreringer med og uten stopp på begge holdeplasser man kjører 

mellom. Vi observerte at det enkelte steder ble registrert meget høy hastighet mellom tette 

holdeplasser. Årsaken er, bl.a. at bussen ikke har stoppet på forrige stopp, og derfor ikke 

bruker tid på akselerasjon og retardasjon. Vi har benyttet kjøretid med stopp på begge 

holdeplasser for å sikre at alle registregeringer benytter samme forutsetninger om 

stoppmønster. For enkelte delstrekninger, var ikke datagrunnlaget tilstrekkelig til å estimere 

forsinkelse med stopp på begge holdeplasser. Ved slike strekninger har vi antatt at 

fremkommeligheten er lik gjennomsnittet av øvrige delstrekninger på strekningen. 

Forsinkelsesmodul for å kunne beregne omfanget av forsinkelser 

For å beregne reiseomfang med kollektivtransport og bil i Asker har vi tatt utgangspunkt i data 

fra den regionale transportmodellen for Osloområdet (RTM23+). I utgangspunktet er ikke 

fremkommelighetsproblemer inkludert i reisekvalitetsdataene som ligger inne i den regionale 

transportmodellen. Vi har derfor utviklet en egen forsinkelsesmodul som et tillegg til RTM23+. 

Modulen henter inn sanntidsinformasjon på forsinkelse for hver enkelt linje og beregner 

forsinkelse per reise mellom sonene i modellen. Dette gjør at man enkelt kan illustrere 

fremkommelighetsutfordringene i kart, og beregne etterspørselseffekter på konkrete 

reiserelasjoner av bedret fremkommelighet. 

Modulen tar både hensyn til forsinkelsen trafikantene opplever etter at de har gått om bord i 

transportmidlet (ombordforsinkelse), og effekten av at bussen er forsinket inn til holdeplassen 

der man går på (ankomstforsinkelse). Hvis man bedrer fremkommeligheten på en konkret 

strekning, vil man få frem både effekten for de som reiser på strekningen/over 

forsinkelsespunktet, men også for de som reiser videre eller går på senere, fordi bussen 

ankommer deres holdeplasser med lavere eller ingen forsinkelse. 
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1.3 Beskrivelse av tiltak for økt fremkommelighet 

Fremkommelighet forbedres gjennom ulike tiltak, og ofte må man gjennomføre tiltak på flere 

nivåer for å komme i mål, hvor det kan kreves både overordnede og mer spesialtilpassede 

tiltak. Samtidig kan god fremkommelighet kreve flere, og ikke bare ett tiltak alene. Som et 

vedlegg til denne rapporten er det utarbeidet en verktøykasse for fremkommelighet for buss i 

Akershus. Under gis en kort oppsummering av fremkommelighetstiltakene.  

Kollektivfelt eller kollektivgater: Kollektivfelt er et anlegg som prioriterer buss hele, eller i 

tidsavgrenset periode av døgnet. Sambruksfelt fungerer på samme måte som kollektivfelt, 

men det tillattes også kjøretøy med et spesifikt antall personer i kjøretøyet. Kollektivgater er 

en vegstrekning som er reservert for kollektivtrafikk og stengt for andre kjøretøy. Bus Rapid 

Transit (BRT) er et helhetlig konsept hvor flere tiltak sammen skal gi høy gjennomsnittsfart og 

god kapasitet, hvor egne kjørefelt eller bussgater er en av forutsetningene.  

Utforming av kryss og rundkjøringer: Kryss og rundkjøringer utgjør ofte flaskehalsene i 

gatenettet. Selv om kollektivtrafikken har god fremkommelighet frem mot 

krysset/rundkjøringen, kan trafikkavviklingen i krysset/ rundkjøringen være så dårlig at ferdsel 

gjennom dette blir påvirket og tar lang tid. Dette løses enten ved å endre krysset fysisk, 

gjennom f.eks filterfelt, eller ved å favorisere bussen gjennom krysset eller rundkjøringen. 

Restriksjoner for øvrig trafikk kan gjennomføres med påbudt eller forbudt svingebevegelse 

med unntak for buss.  

Signalprioritering og tekniske løsninger: Ved signalprioritering gis kollektivtrafikken forrang 

framfor annen transport ved hjelp av lyssignal. Ved aktiv eller trafikkstyrt signalprioritering vil 

lyskrysset sanse hvilke trafikanter som er tilstede, og dermed prioritere bussen gjennom 

lyskryss. I Stavanger gjennomføres det forsøk med lysregulerte rundkjøringer med 

gjennomkjøring for buss kombinert med midtstilt kollektivgate, blant annet på fylkesveg 44 

ved Hillevåg – dvs. et tiltak som kombinerer utforming av rundkjøring og signalprioritering. 

Tilfartskontroll er også en måte å kontrollere trafikkmengden på, gjennom å slippe bussen 

frem og samtidig gi andre kjøretøy rødt lys.   

Tiltak for å redusere holdelassopphold: Fremkommeligheten kan for eksempel bli redusert 

dersom materiellet ikke er tilpasset linjeprofilen eller kapasiteten på strekningen. Lang 

holdeplasstid kan være et problem ved mange passasjerer i rushtiden, og kan i seg selv være et 

fremkommelighetsproblem. Tiltak for å redusere holdeplassoppholdet er derfor viktig for å 

øke bussens gjennomsnittshastighet og gi bedre fremkommelighet. Dette kan gjøres ved hjelp 

av tiltak som utforming av selve holdeplassen, holdeplasstruktur, billetteringsløsninger og 

utforming av bussmateriell.  

Fjerning av hindre: Små og store hindringer som busker, snø eller feilparkerte biler skaper 

uoversiktlige situasjoner og kan forlenge bussens kjøretid. Dette gjelder for feilparkerte biler 

eller levering av varer, samt mindre hindringer som dårlig veidekke, vegetasjon som henger ut i 

vegbanen og dårlig vinterdrift. Videre er det viktig å tilrettelegge for gående og syklende på en 

slik måte at disse trafikantgruppene ikke er til hinder for bussen.  
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Bilrestriktive tiltak: Full fremkommelighet for bussen er ofte ikke mulig uten bruk av tiltak som 

reduserer fremkommeligheten for bilene. Restriktive tiltak overfor personbiltrafikken vil 

dempe biltrafikken og dermed frigjøre mer kapasitet for kollektive transportmidler. 

Bilrestriktive tiltak i er derfor viktig for å gi god fremkommelighet for bussen. 

Parkeringsrestriksjoner, både i form av betaling, samt reduksjon og lokalisering av 

parkeringsplasser, gjør det mindre attraktivt å kjøre bil. Vegprising er også et effektivt tiltak for 

å dempe biltrafikken og dermed gi bedre plass til bussen. Mindre tiltak som f.eks lavere 

fartsgrenser, omregulering av gatebruk, prioritering av bussene i vegsystemet mm. bidrar også 

til å gjøre bilreisen litt mer belastende og alternativet litt mer attraktivt. 

God fremkommelighet forutsetter samarbeid: God fremkommelighet løses ikke i en modell 

eller på et teknisk tegnebord – det kreves samarbeid og handlekraft for å gjennomføre de 

tiltakene som sikrere god fremkommelighet for bussen. For å løse opp i de virkelig store 

fremkommelighetsflokene er det derfor viktig med gode samarbeidsformer mellom sentrale 

aktører. Et eksempel på en slik samarbeidsform er dagens byvekstavtaler. 
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2 Fremkommelighetsutfordringer i Asker 

I dette kapitlet beskriver vi dagens og framtidige fremkommelighetsutfordringer i Asker. Først 

beskrives kollektivtilbudet i Asker. Deretter følger en kartlegging av omfanget av dagens 

fremkommelighetssituasjon i ulike områder, og en beregning av fremtidige 

fremkommelighetsutfordringer, gitt ulike scenarier for transportutvikling. Vi har også gjort en 

beregning av hvordan det økte reisebehovet vil påvirke kollektivtilbudet i form av behov for 

økt frekvens og nye linjer, gitt nullvekst i biltrafikken. Til slutt har vi kartlagt økonomiske og 

samfunnsmessige konsekvenser som følger av dårlig bussfremkommelighet i området.  

2.1 Kollektivtilbudet i Asker  

Kollektivtilbudet i Asker består av jernbane og de bussrutene som binder kommunen sammen. 

Asker har et godt jernbanetilbud mellom Asker sentrum og Oslo, som binder Asker kommune 

sammen med omkringliggende kommuner og Osloregionen. Lokale bussruter og hurtigbåten 

er viktige i det samlete kollektivtilbudet. Slemmestadveien, Røykenveien og innfartsveiene til 

Asker sentrum er dermed viktige transportårer for Askers samlede kollektivtilbud.   

Reisevaneundersøkelse viser at 9 % av reisene er kollektivreiser  

En reisevaneundersøkelse for Asker kommune, basert på data fra RVU 2017, viser at 9 prosent 

av reisene til befolkningen i Asker er kollektivreiser og 67 prosent er bilreiser, enten som 

bilfører eller passasjer (Ellis og Kjørstad 2019). Det er stor forskjell i transportmiddelbruk 

avhengig av hvor man skal. Kollektivandelen er særlig høy på Oslorettede reiser, 37 prosent av 

reisene er med kollektivtransport og 56 prosent med bil. Som en følge av dette er den 

gjennomsnittlige kollektivreisen i Asker relativt lang, med en gjennomsnittsverdi på 17 

kilometer.  

 

Figur 2.1: Transportmiddelfordeling på daglige reiser i ulike aldersgrupper (prosent). Bosatte i Asker, 
Røyken og Hurum. NRVU 2016/17. Kilde: Ellis og Kjørstad 2019 
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Dagens ruteopplegg og linjeføring  

Ruteopplegg og linjeføring er beskrevet innenfor rapportens geografiske avgrensning, og ut fra 

ruteendringen som trer i kraft i Asker og Bærum 28. juni 2020.  

 
Figur 2.2: Kartet viser nytt rutetilbud i Asker fra 28. juni 2020. Ruter tar over busstilbudet fra Brakar i de 
tidligere kommunene Røyken og Hurum fra anbudsstart.  
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Figur 2.3: Kartet viser traseer for busstilbudet i Asker. Kilde: Asker kommune   
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Frekvens i de ulike traseene  

Tabellen under viser antall avganger for de ulike linjene per makstime.  

Tabell 2.1:Tabellen viser antall avganger for de ulike linjene per makstime. 

Slemmestadveien    
Linje Avganger i makstimen retning Oslo/Asker 

250 Sætre/Slemmestad – Oslo bussterminal 6 
250E Slemmestad – Oslo bussterminal  
(ekspress fra Holmen) 

11 

255E Peterstua – Oslo bussterminal  
(ekspress fra Slemmestad) 

4 

260 Hyggen/Røyken – Slemmestad/Asker 2 
260E Bødalen – Slemmestad – Sandvika – Ullevål stadion 2 

Røykenveien    
Linje Avganger i makstimen retning Asker  

285 Rustadgrenda – Heggedal st. – Blakstad – Asker 2 
290 Blakstad – Asker (Lensmannslia) 6 

Asker Sentrum   
Linje Avganger i makstimen retning Asker  

Drammensveien fra Oreholtet   

280 Heggedal st. – Dikemark – Asker 8 
281 Borgen – Asker knytter 6 
  

Drammensveien fra Bleikerveien    

260 Hyggen/Røyken – Slemmestad/Asker 2 
285 Rustadgrenda – Heggedal st. – Blakstad – Asker 2 
  

Kirkeveien   

270 Asker – Sandvika (-Fornebu) 4 
275 Asker – Vøyen 2 
  

Lensmannslia   

290 Blakstad – Asker (Lensmannslia) 6 

Slemmestadveien 

Følgende linjer betjener Slemmemstadveien, med ulike koblinger og markedsområder:  

- Linje 250 Sætre/Slemmestad – Oslo bussterminal 

- Linje 250E Slemmestad – Oslo bussterminal (ekspress fra Holmen),  

- Linje 255E Peterstua – Oslo bussterminal (ekspress fra Slemmestad),  

- Linje 260 Hyggen/Røyken – Slemmestad/Asker (videre til Asker i rush)  

- Linje 260E Bødalen – Slemmestad – Sandvika – Ring 3 – Ullevål stadion 

Tilbudet er bygget opp med linje 250 som stamlinje og suppleres i rush av 

ekspressbussvariantene som kjører ekspress fra Holmen (250E) og Slemmestad (255E). Både 

linje 250E og linje 255E kjører E18 inn mot Oslo, linje 250 kjører via Billingstadsletta og E18 

videre inn mot Oslo. Fra anbudsoppstart vil også Slemmestadveien betjenes av linje 260 i rush 

med et direktebusstilbud (Slemmestad- Asker sentrum). I tillegg vil linje 260E i rush betjene 

Slemmestadveien fra Slemmestad videre mot Sandvika og til Ullevål stadion via Ring 3.  
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Blakstad er et viktig byttepunk for reisende til og fra Asker, Heggedal og Slemmestad-

korridoren. Fra Slemmestadkorridoren kan man bytte til de linjene som går mot Heggedal og 

Asker i Røykenkorridoren.   

Slemmestad er et viktig byttepunkt for linjene som kommer fra Sætre og Bødalen. Her bytter 

også de reisende til den ekspressbussvarianten som har stoppmønster som passer med 

avstigningsholdeplass. Byttepunktet gir Askers innbyggere muligheten til å reise på tvers av 

kommunen.  

Røykenveien  

Røykenveien betjenes av linjene 285 Rustadgrenda – Heggedal st. – Blakstad – Asker og 290 

Blakstad – Asker (Lensmannslia).  

Fra Heggedal til Asker er det ikke noen direktebuss som kjører Røykenveien helt til Asker. 

Bussforbindelsene dekker markedsområder som ikke dekkes av Spikkestadbanen. Fra 

sommeren 2020 får linje 285 økt frekvens og man vil kunne reise mellom Heggedal og Asker på 

Røykenveien med et bussbytte på Jørgens vei. I tillegg kjører linje 295 Røykenveien, med liten 

buss, fra Guibekken via Torp/Høymyr til Vollen med overgang til båt til Aker brygge. 

Heggedal stasjon knytter bussens markedsområder til togforbindelser til/fra Spikkestad og 

Asker. Linje 280 dekker områder Heggedal st. – Dikemark – Asker og linje 285 dekker 

Rustadgrenda – Heggedal st. – Blakstad – Asker.  

Billingstadsletta 

Billingstadsletta blir betjent av linje 250 Sætre/Slemmestad – Oslo bussterminal, 260E Bødalen 

– Slemmestad – Sandvika – Ring 3 – Ullevål stadion og 270 Asker – Sandvika – (Fornebu i rush).  

Ikea Slependen er byttepunkt mellom linje 265 Sandvika – Nesøya- Sandvika og linje 250 som 

etter Ikea Slependen kjører E18 inn mot Oslo. Fra Nesøya kjører også linje 265E som ekspress 

til Oslo.     
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Asker sentrum  

 
Figur 2.4: Kartet viser antall busspasseringer per døgn inn/ut mot Asker sentrum fra sommeren 2020.  

 

Både bussene fra Slemmestadveien og Røykenveien betjener markedsområder inn mot Asker 

sentrum. Busser fra Slemmestadveien kjører inn mot Asker sentrum via Langenga/ 

Bleikerveien, mens busser fra Røykenveien kjører inn mot Asker stasjon (Lensmannslia). Linje 

290 er den enste bussen som i dag har endeholdeplass på østsiden av Asker stasjon.    

• Drammensveien fra Oreholtet: Linje 280 Heggedal st. – Dikemark – Asker og 281 Borgen – 

Asker knytter sammen markedsområder ved Dikermark, Vardåsen, Engelsrud og Borgen 

med Asker sentrum samtidig som linjene mater til toget på Asker stasjon.  

• Drammensveien fra Risenga: Linje 260 Hyggen/Røyken – Slemmestad/Asker går til Asker i 

rush og linje 285 Rustadgrenda – Heggedal st. – Blakstad – Asker. Linje 260 og 285 knytter 

markedsområder fra Røyken og langs Slemmestadveien til Risenga og Asker stasjon. 

• Kirkeveien: Linje 270 Asker – Sandvika (-Fornebu) dekker lokalmarkedet via Kirkeveien og 

Billingstadsletta mellom Asker og Sandvika, videre til Fornebu i rush. Linje 275 Asker – 

Vøyen betjener markedet mellom Asker til/fra Vøyen og hovedfunksjonen er mating til tog.   

• Lensmannslia: Linje 290 er bindeleddet mellom Slemmestadveien (Blakstad) og 

Røykenveien til Asker stasjon forbi Gullhella og Bondi. Linjen kjører til/fra Asker stasjon via 

Lensmannslia og har endeholdeplass på østsiden av Asker stasjon.    
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2.2 Dagens fremkommelighetssituasjon  

I dette avsnittet har vi sett nærmere på dagens fremkommelighetssituasjon i Asker. 

Resultatene viser at det til dels er store fremkommelighetsutfordringer i området, særlig i 

rush. En stor andel av forsinkelsene er knyttet til lengre reiser mot Bærum og Oslo, og er særlig 

knyttet til traseen til linje 250 Sætre/Slemmestad – Oslo bussterminal. Lokalt i Asker er særlig 

Holmen og Blakstad problemområder, samt Asker sentrum. Forsinkelser utgjør 15 prosent av 

kollektivtrafikantenes generaliserte reisekostnad i rush, og 6 prosent utenfor rush.  

En situasjon med full fremkommelighet for buss gir store reisetidsgevinster for passasjerene, 

målt i generaliserte reisekostnader, omtrent på samme nivå som å redusere billettprisen med 

80 prosent. Det er altså mye å spare på å gi bussen økt fremkommelighet.  

Forsinkelser utgjør 15 % av den totale reisekostnaden for en kollektivreise i rush 

Ved hjelp av sanntidsinformasjon om kjøretid (SIS-data) for alle relevante linjer har vi beregnet 

omfanget av forsinkelser på reiser innad i og til og fra Asker kommune. Sett fra et 

trafikantperspektiv er det viktig å skille mellom den forsinkelsen passasjerene opplever fordi 

bussen kommer senere fram enn planlagt, og den skjulte forsinkelsen som er bakt inn i 

rutetiden. Den førstnevnte oppleves vesentlig mer belastende for trafikantene, blant annet på 

grunn av usikkerhet knyttet til når man faktisk vil komme fram. 

En gjennomsnittlig kollektivreise i Asker er på 41 minutter i rush, og på 32 minutter utenfor 

rush. I rush utgjør den opplevde forsinkelsen i snitt 2 minutter av den totale reisetiden, mens 

10 minutter er såkalt skjult forsinkelse. Men siden den opplevde forsinkelsen har en svært høy 

reisebelastning for trafikantene, oppleves denne som høyere enn de 2 minuttene, og den 

opplevde reisebelastningen knyttet til reisetiden øker. I rush utgjør den opplevde og den 

skjulte forsinkelsen en like stor andel av trafikantenes reisebelastning, mens det er den skjulte 

forsinkelsen som dominerer utenfor rush.  

 

Figur 2.5: Reisetid for en gjennomsnittlig kollektivreise i Asker i og utenfor rush,  
samt illustrasjon på hvordan reisetiden oppleves for trafikanten når det tas hensyn til  
at forsinkelse oppleves som mer belastende enn ordinær reisetid.  
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Ikke bare reisetid, men også andre egenskaper 

ved reisen, som pris, tilbringertid, frekvens mv., 

har betydning for trafikantenes totale 

reisebelastning, eller generalisert reisekostnad 

(GK). For å illustrere hvor stor utfordring 

fremkommelighetsproblemer er for 

trafikantene, har vi beregnet den totale 

reisebelastningen for en gjennomsnittlig reise i 

Asker, i og utenfor rush. Slik får vi et bilde på 

hvor stor del av den totale reisebelastningen 

som er forsinkelser.  

Vi ser at det totale omfanget av forsinkelser utgjør 15 prosent av den totale reisekostnaden i 

rush og 6 prosent i lavtrafikk. Vi ser for øvrig at det er mindre trengsel utenfor rush enn i rush, 

og at omfanget av bytter er noe høyere.  

 

Figur 2.6: Andel hvert reiseelement utgjør av den totale generaliserte reisekostnaden på en 
gjennomsnittlig kollektivreise innad i og til og fra Asker kommune i rush og lavtrafikk.  

 
I figur 2.7 under viser vi generalisert reisekostnad for en gjennomsnittlig kollektivreise på reiser 

i Asker i og utenfor rush, og sammenligner den med generalisert reisekostnad for en 

gjennomsnittlig bilreise i samme område. Ved å sammenligne generalisert reisekostnad for 

kollektivreisen og bilreisen får vi et uttrykk for kollektivtransportens konkurransekraft. Jo 

høyere dette tallet er, jo dårligere konkurrerer kollektivtransporten mot bil. En indeks på én 

betyr at de to transportmidlene er likeverdige valg. En indeks på mindre enn én viser en 

situasjon hvor det å reise med kollektivtransport er mindre belastende enn å kjøre bil, mens en 

indeks på mer enn én viser en situasjon hvor det å reise med kollektivtransport er mer 

belastende enn å kjøre bil. Vi sier gjerne at konkurranseforholdene er akseptable dersom 

konkurranseflateindeksen er på under 1,5.  

For en gjennomsnittlig kollektivreise og bilreise i Asker er det en konkurranseindeks på 1,3 i 

rush og på 1,8 utenfor rush. Det vil si at kollektivtransport konkurrere greit med bil i rush, men 

at bilen er et mer attraktivt alternativ utenfor rush. Dette skyldes først og fremst at også bilene 

står i kø i rush. Tidsverdien for kø-tid i bil er 3,5 ganger reisetid, mot 5,8 ganger reisetid for 

Generaliserte reisekostnader (GK):  

Trafikantenes generaliserte reisekostnader 

(GK) er et uttrykk for trafikantenes samlede 

belastning ved en reise, målt ved summen av 

billettpris og deres tidsverdsetting av gangtid, 

reisetid, byttetid, forsinkelsestid osv. Målet 

for trafikantene er å reise på en måte som er 

minst mulig belastende, dvs. på en måte som 

gir lavest mulig reisekostnad.  
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kollektivtransport. Dette kan tolkes som at belastningen ved kø og forsinkelse er høyere for 

kollektivtrafikantene enn for bilistene. Her vil det imidlertid være store lokale forskjeller.  

 

Figur 2.7: Generalisert reisekostnad på en gjennomsnittlig kollektiv- og bilreise innad i og til og fra Asker 
kommune i rush og lavtrafikk, inkludert dagens forsinkelser 

 
En beskrivelse av gjennomsnittsreisen er ikke nødvendigvis representativ for reiser på ulike 

strekninger. Vi har derfor sett på forholdet mellom en kollektivreise og en bilreise på hhv. 

Oslo-rettede reiser og en lokal reise mellom Asker sentrum og Heggedal.  

På reiser til Oslo i morgenrush konkurrerer kollektivtrafikken svært godt mot bil, først og 

fremst på grunn av stor købelastning for bilene. På lokale reiser fra Asker sentrum til Heggedal 

er konkurranseforholdet et helt annet, og bilreisen har en vesentlig lavere reisebelasting enn 

en kollektivreise. 

 

Figur 2.8: Generalisert reisekostnad på en kollektiv- og bilreise fra Asker sentrum til hhv. Oslo og 
Heggedal i rush, inkludert dagens forsinkelser.  
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Mest forsinkelser lokalt i Asker, ved Holmen og på Blakstad  

Basert på data fra Ruters sanntidsinformasjonssystem har vi hentet ut informasjon om 

reisetider for alle relevante busslinjer på ulike strekninger i Asker. Reisetiden varierer noe fra 

avgang til avgang, og ikke minst varierer den med tid på døgnet. På reiser i rushtidsretning er 

forsinkelsene vanligvis vesentlig høyere enn på reiser som går mot rushtidsretningen. Vi har 

sett på reisetider fordelt på morgenrush (kl. 07.00-09.00) og ettermiddagsrush (dvs. kl. 15.00-

17.00), og fordelt på retning. Ved å sammenligne de 10 prosent raskeste kjøretidene med 

reisetid for de 10 prosent høyeste kjøretidene får vi et mål på forsinkelser, men uten at vi tar 

hensyn til trafikantenes belastning knyttet til forsinkelsene.  

Resultatene vises i kartillustrasjonene i figur 2.9 og 2.10 på side 17 og 18. Figur 2.9 vises 

summen av forsinkelse per linje, og figur 2.10 viser såkalt passasjerforsinkelser, dvs. 

gjennomsnittlig forsinkelse multiplisert med gjennomsnittlig belegg om bord. En stor andel av 

forsinkelsene er knyttet til lengre reiser mot Bærum og Oslo, og er særlig knyttet til traseen til 

linje 250. Lokalt i Asker er særlig Holmen og Blakstad problemområder, samt Asker sentrum.  

• På strekningen mellom Holmen og Billingstad er det over 6 minutters forsinkelse i 

nordgående retning i morgenrush, særlig mellom Holmen og Nesåsen. I sørgående retning 

om ettermiddagen er forsinkelsene noe mindre (i overkant av 3 minutter), og oppstår 

særlig mellom Billingstadveien og Nesåsen.  

• Mellom Slemmestad og Blakstad er det en forsinkelse på over 9 minutter i nordgående 

retning i morgenrush, særlig mellom Håkavik og Blakstad terminal. I sørgående retning om 

ettermiddagen er forsinkelsene på 6 minutter, mest mellom Elnes og Slemmestad.  

• Også inn mot Asker stasjon er det store forsinkelser, og mest i ettermiddagsrush. Mellom 

Asker stasjon og nordover til Trekanten er bussen over 5 minutter forsinket i morgenrush 

og over 8 minutter forsinket i ettermiddagsrush. Også sørfra er det store forsinkelser inn til 

Asker stasjon: i ettermiddagsrushet er bussen over 4 minutter forsinket fra Fredtunveien 

og inn til Asker stasjon.  

 
Kartene i figur 2.11 og figur 2.12 på side 19 og 20 viser gjennomsnittlig forsinkelser per reise 

fra Asker kommune til ulike områder, når vi vekter forsinkelsen med trafikantenes opplevde 

reisebelastning slik som beskrevet tidligere. I morgenrush (figur 2.11) ser vi at 

reisebelastningen knyttet til forsinkelser er særlig store for reiser til Røyken sentrum, hvor 

trafikkbelastningen knyttet til forsinkelse er på hele 39 minutter, samt på reiser til Bærum, 

hvor forsinkelser gir en gjennomsnittlig trafikantbelastning på 35 minutter per reise. Men også 

til øvrige reiserelasjoner er reisebelastningen knyttet til forsinkelse stor.  

Utenfor rush (figur 2.12) utgjør forsinkelser en vesentlig lavere belastning. Her er det størst 

forsinkelse på reiser til Røyken sør (13,9 minutter) og Hurum (12,5 minutter). På reiser til 

Røyken er reisebelastingen knyttet til forsinkelser på 7 minutter utenfor rush.  
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Figur 2.9: Omfang av forsinkelser på ulike strekninger i Asker i morgenrush (kl. 07-09), basert på 
sanntidsinformasjon om kjøretider (SIS-data) fra Ruter (90-persentil for kjøretid – 10-persentil for 
kjøretid). Sum forsinkelse per linje, uten vekting av belegg. Antall avganger er ikke hensyntatt.  
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Figur 2.10: Omfang av forsinkelser på ulike strekninger i Asker i morgenrush (kl. 07-09), basert på 
sanntidsinformasjon om kjøretider (SIS-data) fra Ruter (90-persentil for kjøretid – 10-persentil for 
kjøretid). Gjennomsnittlig forsinkelse multiplisert med gjennomsnittlig belegg om bord. 
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Figur 2.11: Gjennomsnittlig forsinkelser per reise TIL ulike områder fra alle andre områder i Asker 
kommune, alle reisemål i morgenrush, vektet for trafikantenes opplevde reisebelastning.  
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Figur 2.12: Gjennomsnittlig forsinkelser per reise TIL ulike områder fra alle andre områder Asker 

kommune, alle reisemål utenfor rush, vektet for trafikantenes opplevde reisebelastning.  

Vektet antall minutters forsinkelse til sone i lav 



 
Fremkommelighet for buss i Akershus.  

Fremkommelighetsutfordringer og forslag til tiltak i Asker  
 

 Urbanet Analyse rapport 132/2020 21 

2.3 Framtidige utfordringer med fremkommelighet for buss i Asker 

Det er forventet befolkningsvekst i Asker kommune. Ifølge tall fra SSB vil befolkningen øke med 

10 prosent fra 2017 til 2030. Dette gir økt transportbehov. Ifølge våre beregninger vil det være 

34 000 flere daglige reiser i 2030 enn i 2017, dvs. en økning på 9 prosent. Hvordan 

transportveksten håndteres vil få konsekvenser for trafikkvolum og forsinkelser på ulike 

strekninger, og dermed for hvordan transporttilbudet oppleves av kollektivtrafikantene.   

I dette avsnittet ser vi på konsekvenser av den framtidige befolknings- og transportveksten, 

gitt ulike scenarioer for hvordan transportveksten håndtere og hvor befolkningsveksten 

kommer. Vi ser på et bilbasert trendscenario, hvor transportveksten fordeler seg på ulike 

transportmidler på samme måte som i dag, og et nullvekstscenario hvor transportveksten 

håndteres av kollektivtransport, sykkel og gange. I tillegg har vi sett på konsekvensen av ulike 

scenarier for hvor befolkningsveksten i Asker kommer, og hvordan dette vil påvirke 

fremkommeligheten for kollektivtransporten, gitt en trendbasert trafikkutvikling.  

En trendbasert trafikkutvikling gir 20 000 flere bilturer per dag 

Figuren under viser omfanget av de nye forventede reisene, og hvordan disse vil fordele seg på 

ulike transportmidler, gitt disse to scenariene. Med en trendbasert trafikkutvikling vil 

biltrafikken vokse med 8 prosent og kollektivtrafikken med 9 prosent. Dette gir 20 000 flere 

bilturer per dag og 6 500 flere kollektivreiser.  

 

Figur 2.13: Estimert antall reiser i 2017 og i 2030, gitt en trendbasert trafikkutvikling og nullvekst i 
biltrafikken.  

Nullvekst i biltrafikken gir 24 000 flere kollektivreiser enn i dag 

Når vi legger nullvekst i biltrafikken til grunn, fordeler vi den forventede veksten i bilreiser som 

ligger inne i trendscenarioet på de øvrige transportmidlene basert på deres innbyrdes 

markedsandel. Fordi en stor andel av reisene i Asker kommune er lange, blir resultatet av 

denne fordelingen at kollektivtransporten vil ta 70 prosent av bilreisene ved et 

nullvekstscenario, mens gange tar 17 prosent og sykkel tar 10 prosent. Dette innebærer en 
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økning av antall kollektivreiser på 33 prosent i forhold til i dag, og det blir 24 000 flere 

kollektivreiser enn i dag.  

En bilbasert trendutvikling vil gi mer forsinkelser, særlig på linje 250 og 270  

I dette avsnittet beskriver vi hvilke konsekvenser den forventede transportveksten gir for 

kollektivtrafikken dersom denne veksten løses med økt bilbruk, dvs. en trendutvikling hvor 

dagens reisemønster videreføres til. Som vist tidligere vil dette gi 20 000 flere bilreiser per dag 

i 2030 enn i dag, noe som fører til mere kø.  

Den økte biltrafikken forventes å gi økt reisetid også for kollektivtrafikken. Vi har tatt den 

forventede køen i vegnettet, beregnet gjennom RTM23+ og lagt på tilsvarende økning i reisetid 

som forsinkelse i kollektivtrafikken. Dette gir ikke nødvendigvis et helt nøyaktig anslag på 

fremtidige forsinkelser i kollektivtrafikken gitt en bilbasert trendutvikling, men det gir oss et 

overslag på hvor det kan forventes økte forsinkelser og hvilke linjer som blir mest berørt.  

For å illustrere hvilke konsekvenser dette 

vil få for forsinkelser har vi sett på hvordan 

trafikantenes generaliserte reisekostnad 

påvirkes av hvordan biltrafikken utvikler 

seg.1 Totalt sett vil omfanget av 

trafikantforsinkelser øker med 20 prosent i 

rush, noe som øker trafikantenes 

generaliserte reisekostnad med 3 prosent. 

Det vil si at en bussreise vil framstå 

dårligere enn i dag.   

Økt biltrafikk og kø vil særlig påvirker 

linjene 270 Asker – Sandvika (-Fornebu), 

linje 250 Sætre/Slemmestad – Oslo 

bussterminal, linje 250E Slemmestad – Oslo 

bussterminal og linje 260 Hyggen/Røyken – Slemmestad/Asker. F.eks kan linje 270 ventes å få 

en økt reisetid på opp mot 9 minutter, jf. figur 2.15 under. Mye av forsinkelsene vil oppstå i og 

rundt Oslo.  

 
1 I figur 2.11 har vi hentet ut generalisert reisekostnad (GK) bare for bussreiser, noe som skiller seg noe fra GK for 

kollektivreise slik det er vist i figur 2.4, ved at GK for kun buss er noe høyere. Dette forklares i hovedsak av 
frekvensen er lavere når vi ser på alle kollektivreiser.  

Figur 2.14: Generalisert reisekostnad på en 
gjennomsnittlig bussreise innad i og til og fra Asker 
kommune i rush i 2017 sammenlignet med en 
trendutvikling (bilbasert vekst) i 2030. 
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Figur 2.15: Estimert økning i reisetid per linje i morgenrush 2030, gitt en trendbasert trafikkutvikling. 
(kun linjer med enn ett minutt økt forsinkelsestid er inkludert i figuren) 

Konsekvenser av forventet årlig boligvekst hvis dette løses med økt bilbruk 

Vi har også sett på hvordan ulike scenarier for boligutvikling påvirker fremkommeligheten. Her 

har vi sett på konsekvensene av en spredt vs fortettet utbygging, med utgangspunkt i en 

tidligere transportanalyse gjennomført av Asplan Viak (2019) hvor det ble definert to ulike 

scenarier: 

• Transportscenario 1: Spredt boligbygging- Dette scenarioet gjenspeiler en utvikling uten 

en overordnet styring der veksten i nye boliger spres utover hele kommunen.  

• Transportscenario 2b: Konsentrert boligbygging lang bybåndet og toglinjen. Dette 

scenarioet har fokus på utbygging ved sentrale knutepunkt som har et godt kollektivtilbud.  

Analysen ble gjennomført for 2040, mens vi har benyttet 2030 i våre øvrige beregninger. 

Differansen utgjør et mindre problem, i det vi først og fremst sammenligner to ulike scenarier i 

samme år; det er altså kun effekten vi ser på.  

Figur 2.16 under viser hvordan biltrafikken endres i disse to scenariene, hvor rødt angir flere 

biler i spredtbygd scenario (Scenario 1) mens grønt angir flere biler i tettbygd scenario (2B). 

Figuren viser at det spredtbygde scenariet gir flere biler på veiene sammenlignet med det 

tettbygde. Dette gjelder spesielt mot Sætre, men også inn til Asker sentrum. Sistnevnte effekt 

drives trolig av at innpendling til Asker sentrum i større grad gjennomføres med bil enn 

kollektivtransport, sykkel og gang. 

Figur 2.17 viser hvordan befolkningsveksten (2017-2040) fordeles i Scenario 1 spredt 

boligbygging (lilla) og Scenario 2B konsentrert boligbygging (grønn).   
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Figur 2.16: Endret antall bilreiser i transportscenario 1 (spredt boligbygging) vs 2B (spredt boligbygging). 

Rød = flere biler i scenario 1. Grønn = Flere biler i scenario 2B.  
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Figur 2.17: Befolkningsvekst per grunnkrets 2017-2040 i spredt (lilla) og sentralisert (grønn) scenario.   
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En analyse i den regionale transportmodellen for Osloområdet (RTM23+) av endret hastighet 

på vegnett som følge av økt biltrafikk viser at det blir relativt liten forskjell som følge av 

endringen. Dette skyldes flere forhold:  

• Det er til dels lav hastighet på flere veger med kapasitetsproblemer i dag, som gjør at 

bilistene velger andre ruter. Dette kan gi økt trafikk på veger med bedre kapasitet, 

uten at køen nødvendigvis øker. 

• RTM23+ fanger ikke opp endret forsinkelse i kryss og rundkjøringer, og har redusert 

mulighet for å beregne effekten av tilbake-blokkering.  

• I RTM23+ er det trolig tilstrekkelig kapasitet i vegnettet, spesielt sør mot Sætre til at 

trafikken kan øke uten vesentlige økninger i reisetiden. Det er viktig å understreke at 

kapasiteten i RTM23+ måles per time, slik at det i realiteten kan være lokale topper 

hvor kapasiteten kan overskrides, uten at dette fremkommer i modellen.  

Samlet sett fremkommer det ikke veldig store effekter av endret utbyggingsstrategi når man 

ser Asker under ett. Siden transportmodellen ikke fanger opp alle kilder til kødannelse, er det 

likevel noen områder problemer kan tenkes å oppstå. at spredt utbygging gir flere bilreiser inn 

til Asker sentrum. Dette kan gi dårligere trafikkavvikling og høyere køtid enn det som fanges 

opp av modellanalysen. Trafikken øker også rundt krysset ved Blakstad terminal hvor det er 

problemer knyttet til fremkommelighet i dag. Også her kan effekten være høyere (mer 

forsinkelse ved spredt bebyggelse) enn den transportmodellanalysen gir.  

Nullvekst i biltrafikken gir behov for økt kapasitet på eksisterende linjer og nye 
reiserelasjoner med kollektivtransport 

Som tidligere vist innebærer nullvekst i biltrafikken en vesentlig overføring av reiser fra bil til 

kollektivtransport, sykkel og gange (figur 2.13 på side 21). Nullvekst i biltrafikken vil gi rundt 30 

prosent flere kollektivreiser i 2030 enn i dag. Dette krever en betydelig økning i kapasitet, noe 

som krever at dagens tilbud må forsterkes for å unngå økt trengsel, samt at det kan oppstå 

behov for nye linjer. Vi har sett på hvor disse nye bussreisene vil komme, og sammenlignet 

dette med en trendbasert utvikling. Figurene under viser et eksempel basert på trafikken en 

time i morgenrushet, og viser økning i antall bussreiser i forhold til dagens situasjon.  

Vi ser at en trendbasert utvikling gir mer trafikk langs strekninger hvor det allerede er mye 

busstrafikk i dag (figur 2.18, mens et nullvekstscenario i tillegg vil generere flere lokale 

bussreiser reiser og dermed skape behov for nye reiserelasjoner med kollektivtransport (figur 

2.19). Det vil med andre ord være behov for å både styrke kapasiteten til eksisterende linjer 

samt etablere nye linjer for å dekke opp det nye reisebehovet.  
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Figur 2.18: Økning i antall bussreiser fra 2017 til 2030, gitt en trendbasert utvikling 
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Figur 2.19: Økning i antall bussreiser fra 2017 til 2030, gitt nullvekst i biltrafikken 
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Behov for økt kapasitet på flere linjer, særlig 250 og 280 

Økt transportbehov må løses med 

økt kapasitet på eksisterende linjer. 

Figur 2.21 viser hvordan de nye 

kollektivreisene anslagsvis vil fordele 

seg på dagens linjenett i et 

nullvekstscenario, gitt at det ikke er 

etablert nye linjer. Linje 250 

Sætre/Slemmestad – Oslo 

bussterminal, linje 280 Heggedal st. 

– Dikemark – Asker og linje 290 

Blakstad – Asker (Lensmannslia) blir 

spesielt viktige i en slik situasjon. 

Linje 250 antas å ta hele 37 prosent 

av de nye bussreisene, og linje 280 antas å ta 23 prosent.  

Utviklingen stiller store krav til kapasiteten i systemet, iallfall på enkelte av linjene. Dette 

gjelder særlig linje 250 Sætre/Slemmestad – Oslo bussterminal og linje 280 Heggedal st. – 

Dikemark – Asker, som er opp mot kapasitetsgrensen allerede i dag. Linje 250 får en del flere 

påstigninger blant annet fordi den har hyppige avganger og ligger langs fjorden hvor det bor 

mange som benytter den, for siden å bytte til Asker-rettede busser lenger nord (f.eks linje 290 

Blakstad – Asker (Lensmannslia), linje 285 Rustadgrenda – Heggedal st. – Blakstad – Asker eller 

linje 270 Asker – Sandvika (-Fornebu). I tillegg er det mulig at lavere tilgjengelighet til Oslo ved 

et nullvekst-scenario (f.eks. gjennom vegprising eller andre restriktive tiltak), påvirker valg av 

målpunkt, og gir flere reiser til Asker. Slik vil man få man en større økning på de Asker-rettede 

bussene. 

Andre linjer ser ut til å ha tilstrekkelig med kapasitet til å ta imot veksten i antall kollektivreiser, 

som for eksempel linje 290. 

For å illustrere dette, har vi laget et par eksempler med antall påstigende på linje 280 Heggedal 

st. – Dikemark – Asker og linje 290 Blakstad – Asker (Lensmannslia) i morgenrush i dag og gitt 

nullvekst i biltrafikken. Figurene viser også sannsynlighet for at man ikke får sitteplass og 

sannsynligheten for at man ikke får plass om bord i det hele tatt.  

Allerede halvveis på 280 linjen begynner sannsynligheten for å få sitteplass å bli svært lav. På 

visse avganger er det også en viss sannsynlighet for at bussen er full og at man ikke får plass 

overhode. Gitt nullvekst i biltrafikken og økning i antall kollektivreiser ser vi at sannsynligheten 

for å ikke få sitteplass øker vesentlig, og allerede i starten av linjen vil det begynne å bli fullt. 

Ved Ingolfs vei vil det være 50 prosent sjanse for at bussen er helt full og at man ikke får plass.  

På linje 290 er situasjonen en helt annen. Her er det per i dag liten fare for å ikke få sitteplass, 

også i morgenrush inn mot Asker sentrum. Selv i en situasjon med nullvekst i biltrafikken og 

økning i antall kollektivreiser vil det være relativt liten sjanse for å ikke få sitteplass, og ingen 

sannsynlighet for å ikke få plass om bord overhode.   

Figur 2.20: Hvor stor andel av de nye kollektivreisene som 
følge av nullvekst som kommer på de ulike busslinjene som 
eksisterer i dag.  
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Figur 2.21: Antall påstigende på linje 280 Heggedal st. – Dikemark – Asker i morgenrush i dag, samt 
sannsynlighet for at man ikke får sitteplass og sannsynligheten for at man ikke får plass om bord 

 

Figur 2.22: Antall påstigende på linje 280 Heggedal st. – Dikemark – Asker i morgenrush i 2030 gitt 
nullvekst i biltrafikken, samt sannsynlighet for at man ikke får sitteplass og sannsynligheten for at man 
ikke får plass om bord 
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Figur 2.23: Antall påstigende på linje 290 Blakstad – Asker (Lensmannslia) i morgenrush i dag i 
biltrafikken, samt sannsynlighet for at man ikke får sitteplass og sannsynligheten for at man ikke får 
plass om bord 

 

Figur 2.24: Antall påstigende på linje 290 Blakstad – Asker (Lensmannslia)i morgenrush i 2030 gitt 
nullvekst i biltrafikken, samt sannsynlighet for at man ikke får sitteplass og sannsynligheten for at man 
ikke får plass om bord 
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Behov for nye linjer, særlig mellom Slemmestad og Asker  

VI har vist at nullvekst i biltrafikken vil føre til nye reiserelasjoner med kollektivtransport, 

særlig på lokale strekninger hvor mange tidligere har reist med bil, og hvor det ikke 

nødvendigvis finnes et direkte kollektivtilbud i dag. Vi har gjort en analyse av hvilke 

reiserelasjoner det kan være aktuelt å innføre nye busslinjer på, for å tilfredsstille det nyskapte 

reisebehovet. I analysen har vi sett på å innføre direkterute mellom Slemmestad og Asker 

sentrum. Dette vil gi en markant bedre trafikantopplevelse enn å måtte bytte buss slik man må 

i dag, og vil gi 10 prosent lavere trafikantkostnad som følge av at man slipper å bytte. Det er 

imidlertid viktig å understreke at det er stor usikkerhet omkring prognoser som strekker seg 

langt fram i tid når man er på et såpass detaljert nivå.  

2.4 Konsekvenser av fremkommelighetsproblemene 

Dårlig fremkommelighet og forsinkelse har en 

kostnad både for trafikanten i form av økt reisetid 

og for operatør i form av økte driftskostnader, fordi 

lavere hastighet på bussene betyr høyere 

driftskostnader. Vi har beregnet de økonomiske og 

samfunnsmessige konsekvensene av dårlig 

bussfremkommelighet og dermed gevinsten av å 

fjerne problemene, ved å sammenligne dagens 

situasjon med en scenario-beregning der alle 

forsinkelser fjernes.  

Gevinsten for trafikantene (trafikantnytten) 

inkluderer nytte-effekten av redusert forsinkelse og 

spart reisetid for dagens kollektivtrafikanter. Øvrige 

trafikanter inkluderes ikke i analysen. Operatørnytte består av reduserte førertimer og 

kilometerkostnader, mens kapitalkostnader ikke er inkludert. 

Resultatene viser at trafikantnytten utgjør over 90 prosent av gevinsten ved forbedret 

fremkommelighet. Totalt sett gir det å fjerne alle forsinkelser i Asker 88 millioner i 

trafikantnytte for dagens kollektivtrafikanter og 6 millioner i operatørnytte.  

Vi har også tatt ut kartgrunnlag som viser hvordan reisetidsgevinstene er fordelt geografisk, 

hvor nyttegevinstene for kollektivtrafikantene er fordelt etter hvilke veier som får størst og 

minst effekt. Dette gjør at man kan styre innsatsen til områder som gir størst effekt. 

Illustrasjonene er fordelt på arbeidsreiser og andre typer reiser.  

Figur 2.25: Årlig nytte i 2030 å fjerne alle 
forsinkelser for dagens kollektivtrafikanter og 
for operatører (prisår = 2019)  

93,9

7,4

Trafikantnytte, dagens
kollektivtrafikanter

Operatørnytte

Årlig nytte i 2030 (mill kr)
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Figur 2.26: Arbeidsreiser – nyttegevinstene av full fremkommelighet for kollektivtrafikantene. Fordelt 
etter hvilke veier som får størst og minst effekt 
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Figur 2.27: Andre typer reiser - nyttegevinstene av full fremkommelighet for kollektivtrafikantene. 
Fordelt etter hvilke veier som får størst og minst effekt  
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3 Tiltak for bedre fremkommelighet i Asker 

3.1 Metode 

I dette kapitlet gjennomgås forslag til konkrete tiltak for å gi bedre fremkommelighet for buss i 

Asker. Som grunnlag for anbefaling av tiltak for å bedre fremkommeligheten for 

kollektivtrafikken i Asker har det vært gjennomført flere befaringer for å registrere og filme 

trafikken. I forberedelse og planlegging av befaring ble det benyttet kart med forsinkelser 

basert på data og statistikk (presentert i kapittel 2), samt kjørehastighetsdata fra google. 

Ved forslag til tiltak er det antatt at bedre bussfremkommelighet i morgenrush vil føre til at 

flere reiser kollektivt. Dette vil også gi bedre bussfremkommelighet i ettermiddagsrush, siden 

de reisende ikke kjører bil til jobb om morgenen og dermed heller ikke kjører hjem igjen om 

ettermiddagen. Tiltakene presenteres strekningsvis, hvor vi starter nordfra. Tiltaksbeskrivelsen 

er delt inn i følgende strekninger:  

- Strekning 1: Billingstad – Holmen  

- Strekning 2: Holmen – Blakstad 

- Strekning 3: Blakstad – Slemmestad 

- Strekning 4: Røykenveien (Asker-Blakstad) 

- Strekning 5: Asker sentrum  

Trafikkregistering ved hjelp av dronefilming 

Etter første befaring så vi behov for å få en bedre forståelse av køsituasjonen på de 

veistrekningene hvor det oppstår mye bussforsinkelser. Vi anbefalte derfor en dronefilming av 

disse områdene. Ved å filme med drone kan vi se flere kryss samtidig. Dette har gitt en bedre 

forståelse av hva som gir kø, og det er enklere å kartlegge reisemønster mellom kryss og 

købevegelse. 

Trafikken ble registrert to steder torsdag 07.11.2019. Først ved Holmen-krysset i morgenrushet 

og deretter i Asker sentrum i ettermiddagsrushet. Samtidig ble trafikkavviklingen filmet med 

vanlig videokamera i krysset Fekjan X Nesåsen i morgenrush og rundkjøringen Drammensveien 

X Solbråveien X E18 avkjøringsrampen i ettermiddagsrush. Disse ble ikke dekket av 

dronefilming, men var av interesse for å få enda bedre forståelse av trafikkavvikling i rush. 

Reisetidsdata fra Ruter 

Det er sett på reisetidsdata fra Ruter for å anslå hvor mye forsinkelse det er på de ulike 

delstrekningene i dag. Begrep som er benyttet i målingene er 10-persentil, 50-persentil og 90-

persentil.  
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10-persentilen er den reisetiden hvor 10 prosent av bussene kjører raskere og 90 prosent 

bruker lenger tid. 50-persentilen er reisetiden hvor halvparten av bussene bruker kortere tid 

og halvparten bruker lengre tid. 90-persentilen er den reisetiden hvor 90 prosent av bussene 

buker kortere tid og 1 av 10 buker lengre tid. Anslått forsinkelse er sammenlignet med 10-

persentil som antas å være en rask kjøretid ved dagens fartsgrenser og veistandard. Vi gjør to 

vurderinger av omfanget av forsinkelser, hvor vi sammenligner hhv. 50-persentilen og 90-

persentilen med 10-persentilen. Tabellresultater fra SIS-uttaket ligger i vedlegg 3. 

Vurdering av tiltakene 

Forslag til tiltak som kan bedre fremkommeligheten er beskrevet under delkapitler basert på 

strekninger der bussen i dag har fremkommelighetsproblemer. I kapittel 4 

Gjennomføringsstrategi er tiltakene vurdert med tanke på gjennomførbarhet, effekt og 

kostnad. De ulike tiltakene blir vurdert etter følgende kriterier: 

• Grad av gjennomførbarhet: Dette kriteriet gir en samlet vurdering av hvor komplekst 
teknisk og politisk kontroversielt de ulike tiltakene er på en skala fra 1-5 (Rød til grønn). 
 

• Arealbruk: Kan tiltaket gjøres innenfor gjeldende veiareal. Krever tiltaket ny regulering blir 
dette kommentert med Rød (Ja) eller Grønn (Nei). 

• «Lovlighet»: Er tiltaket innenfor dagens regelverk. Rød (Nei) eller Grønn (Ja). 

• Trafikantgrupper som får det verre: Det blir kommentert om tiltaket merkbart forverrer 
situasjonen for gående, syklende og biler.  

• Forventet effekt på kjøretid (sek): Grovt anslag for tidsbesparelse i sekunder. 

• Kostnad; investering samt evt. drift (kr): Estimert kostnad basert på erfaringstall. 

Feilmargin på +-25 %. Forutsetningene for beregning av kostnader er dokumentert i avsnitt 

4.6.  

• Operatørnytte/trafikantnytte: Det er beregnet operatørnytte og trafikantnytte per tiltak. 

Dette gjelder for kollektivtransporten, dvs. operatører og reisende med kollektivtransport. 

Forutsetningene for beregning av kostnader er dokumentert i avsnitt 4.4. 
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3.2 Strekning 1 – Billingstad-Holmen 

Strekning 1 vist i figur 3.1 er 3 km lang, og strekker seg fra Billingstad til Holmen, dvs. fra 

krysset med Nesøyveien til krysset med Slemmestadveien. Det er mye kø på denne 

strekningen både i morgen- og ettermiddagsrush. Om morgenen er det i hovedsak kø fra 

Nesåsen og sørover. Om ettermiddagen er det kø på hele strekningen, men mest nord for 

Nesåsen.  

 
Figur 3.1: Oversikt over strekning 1 – Billingstad- Holmen (kart.finn.no)  

 

Reisetidsdata fra Ruter 

I morgenrush er det ifølge reisetidsdata fra Ruter 17 sekunders forsinkelse mellom 

Billingstadveien og Holmen for en typisk bussavgang i sørgående retning. For 90-persentilen av 

kjøretøy er forsinkelsen 44 sekunder sammenlignet med 10-persentilen. I nordgående retning 

- 1 km 

- 3 km 

- 2 km 
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er det ca. 1 og 6,5 minutters forsinkelse for henholdsvis en typisk bussavgang og 90-

persentilen. Det er mest forsinkelse i nordgående retning mellom Holmen og Nesåsen. 

I ettermiddagsrush er det 25 sekunder forsinkelse mellom Billingstadveien og Holmen for en 

typisk bussavgang i sørgående retning. For 90-persentilen er forsinkelsen drøye tre minutter 

sammenlignet med 10-persentilen. I nordgående retning er det 30 og 70 sekunder for 

henholdsvis den typiske bussavgangen og 90-persentilen. 

 
Figur 3.2: Oversikt over tiltak på strekningen (kart.finn.no) 

Tiltak S1-1 – Stenging av smal bru på ved fv. 1424 Fekjan 

Krysset fv. 1424 Fekjan X Nesåsen begrenser trafikken sørfra på Fekjan. Dette skyldes at veibru 

over Neselva kun har ett kjørefelt, noe som gjør at høyresvingende biler må vente dersom det 

står biler på sideveien (Nesåsen). Ettersom det ikke er plass til forbikjøring i fylkesveien bygger 

det seg opp en lengre kø fra dette krysset. Det anbefales derfor at brua stenges for biltrafikk. 

Trafikk som skal ut på fylkesveien må da benytte krysset fv. 1424 Fekjan X Nesbruveien, som 

ligger 400 meter lenger nord, eller de må benytte krysset ved IKEA Slependen (Nesbruveien 

nord).  
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Figur 3.3: Krysset fv. 1424 Fekjan X Nesåsen – flyfoto. (kart.finn.no) 

 
Figur 3.4: Skisse av bru som stenges, og adkomstveier som kan få økt belasnting (kart.finn.no) 

Konklusjon:  

Dersom køen løser seg opp, vil bussen spare flere minutter i morgenrushet fra rundkjøring ved 

Holmen til krysset. Men tiltaket vil trolig ha en kortsiktig effekt da det bare vil løse flaskehalsen 

lokalt i dette punktet. Det vil ikke løse det viktigste problemet på strekningen, som er 

overbelastning pga. at mange velger å kjøre via Fekjan ved kø på E18. Køen vil trolig ikke 

forsvinne, men vil bare flyttes nordover til neste kryss som har mindre kapasitet. Trolig vil 

utbedring av flaskehalsen føre til at enda flere velger å kjøre via Fekjan.  



 

Fremkommelighet for buss i Akershus.  
Fremkommelighetsutfordringer og forslag til tiltak i Asker 

 

 

40 Urbanet Analyse rapport 132/2020 

Tiltak S1-2 – Rushtidsbom på Fekjan 

En rushtidsbom finnes allerede flere steder i nabokommunen Bærum. Ved innføring av 

rushtidsbom vil trafikk tvinges ut på E18 eller over på andre reisemidler enn privatbil. Tiltaket 

egner seg best til områder uten store arbeidsplasskonsentrasjoner, da ulempene blir lavest 

der. Nord for Holmen er det relativt mange arbeidsplasser, disse vil da måtte kjøre til 

Slependen og deretter kjøre sørover igjen langs fv. 1424 Billingstadsletta. Forslag til 

lokalisering av rushtidsbom er vist med to ulike alternativer i figur 3.5. Lokalisering av bommen 

vil være avhengig av atkomstene til bensinstasjon, da det må forebygges snik-kjøring via 

bensinstasjonen. Begge bommene kan plasseres på eksisterende trafikkøy på Fekjan ved 

Nesbruveien, og en ny avkjørsel til stasjon kan etableres på Fekjan syd for bommene. Med en 

slik løsning kan den nye avkjørselen være enveisregulert (kun utkjøring), og den eksisterende 

atkomsten via Nesbuveien stenges enten med bom eller permanent. Løsningen bør 

optimaliseres i en detaljprosjekteringsfase.  

Det er gjort beregninger i trafikkmodellen RTM23+. Resultatene er vist i figur 3.6 som viser 

endring i trafikk i morgenrush og figur 3.7 som viser endring i hastighet i morgenrush. 

Hovedfunnene er: 

• 500 færre bilreiser per rushtime 

• Rushtidsbom gir altså 1 000 færre bilturer 

• Ser ut til å gi økt trafikk og kø på lokalveinettet 

Dersom køen løser seg opp, vil bussene spare opptil 10 minutter i morgenrushet fra Holmen til 

krysset ved Nesåsen. Det vil fremdeles være mulig å kjøre på Fekjan-Billingstadsletta mot 

rushtrafikken, ettersom den trafikken ikke skaper forsinkelse for busstrafikk i dag. I første 

omgang kan rushtidsbom etableres kun i morgenrush (i nord-østgående retning). Hvis det ikke 

fører til en betydelig trafikkreduksjon også i ettermiddagsrush pga. redusert kapasitet mot 

Oslo (basert på en antagelse om - mindre biler til Oslo, gir mindre biler fra Oslo), bør det også 

etableres rushtidsbom i ettermiddagsrush (i syd-vestgående retning). 

Det er ikke sett på virkningene for E18 som følge av overført trafikk fra Fekjan ved etablering 

av rushtidsbom. Tidligere trafikkberegninger viser at dette vil medføre store køproblemer på 

E18 og i Kirkeveien. Tiltaket må konsekvensutredes ved en egen trafikkanalyse, blant annet for 

å se på tiltak for å hindre snik-kjøring på lokalveiene (tiltak S1-1 – Stenging av smal bru kan 

være et sånt tiltak), samt for å kartlegge trafikale konsekvenser for andre strekninger.  

For å unngå trafikkfarlige situasjoner er det også viktig å informere tydelig om endringer i 

kjøremønster, med informasjon til befolkningen med begrunnelse for tiltaket og god skilting på 

stedet.  

Konklusjon:  

Tiltaket vil ha en omfattende effekt da det vil redusere gjennomgående trafikk på Fekjan 

betraktelig. Køen på Fekjan vil forsvinne, som resulterer i bedre bussfremkommelighet. Det er 

en del lokale bilister som vil få det verre pga. endret reisemønster, men samfunnsnytten vil 

være større enn de negative konsekvenser. Det blir lengre reisetid for noen få bilister, men 
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mye kortere reisetid for mange busspassasjerer. Det er ikke sett på virkningene for E18 som 

følge av overført trafikk fra Fekjan ved etablering av rushtidsbom. Tidligere trafikkberegninger 

viser at dette vil medføre store køproblemer på E18 og i Kirkeveien. Dersom tiltaket skal 

innføres må det gjennomføres nye trafikkberegninger.  

Hvis en større del av trafikken velger å bytte bil med buss, vil det ha positiv effekt på 

trafikkavvikling lengre syd i Slemmestadveien. En annen gruppe som vil tjene på en 

rushtidsbom er de gående og syklende. Spesielt er det mange skolebarn som krysser Fekjan i 

søndre del på vei til og fra skolen. Ved å redusere biltrafikken på Fekjan, vil trafikksikkerheten, 

fremkommeligheten og støy- og luftforurensingen lokalt bli bedre.  

 
Figur 3.5: Forslag til rushtidsbom på Fekjan. (kart2.asplanviak.no). Enkel skisse.  

 

 

Nesbruveien 

Nesbruveien 
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Figur 3.6: Utsnitt fra RTM+23 beregninger med tenkt rushtidsbom på Fekjan, endring i biltrafikk 1 time i 
morgenrush. 
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Figur 3.7: Utsnitt fra RTM+23 beregninger med tenkt rushtidsbom på Fekjan, endring i kjørehastighet 
(km/time). 

Tiltak S1-3 – Ombygging av busslommer til kantstopp 

På strekningen er det i dag saktegående kø i morgenrushet. Her kan det være aktuelt å bygge 

om dagens busslommer til kantstopp slik at bussen sparer reisetid. I kollektivhåndboka2 er det 

anbefalt ÅDT under 10 000 ved etablering av kantstopp.  I følge www.vegkart.no har 

strekningen en ÅDT på 11 600.  Ved saktegående kø tilsvarer forsinkelsen kun tiden mellom 

bussen og til bilen bak bussen. Ved fri flyt tilsvarer forsinkelsen for bil den tiden det tar å 

stoppe for bussen. I rush vil reisetiden i praksis være uforandret for bil da den kun sparer tiden 

tilsvarende kjøretiden det tar å kjøre lengden av en buss, da det også er kø foran bussen. 

Dersom det er busser som ikke skal stoppe ved bussholdeplassen, vil de hindres på samme 

måte som øvrig trafikk. 

 
2 SVV håndbok V123 Kollektivhåndboka (utgave 2014) – den relaterer til/tar utgangspunkt i daværende 
håndbok N100 (utgave 2013) og er ikke oppdatert til siste utgave av N100 (utgave 2019). 

Reduksjon i kjørehastighet (km/t), morgen_2017 

Økning i kjørehastighet (km/t), morgen_2017 
 

http://www.vegkart.no/
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Håndbok N100 (SVV 2019) beskriver krav til holdeplass i hver dimensjoneringsklasse. I bygater 

og tettbygde strøk kan holdeplass utformes som kantstopp eller busslomme. Busslomme bør 

anlegges ved fartsgrense 50 km/t (ved skoler og institusjoner), ved knutepunkt eller ved 30 

busser eller mer i dimensjonerende time.  

For å sikre at bilene ikke kjører i motgående kjørebane forbi buss som står på holdeplass, kan 

det etableres delende trafikkøy ved holdeplass, jf. figur 3.8. Dobbel sperrelinje kan benyttes 

der fartsgrensen er over 50 km/t. Dette vil også bedre trafikksikkerheten.  

 
Figur 3.8: Kantstopp med delende trafikkøy (kilde: Håndbok V123 Kollektivhåndboka, fig 20, SVV 2014). 

Figur 3.9 viser eksempel på ombygging til kantstop i Enebakkveien i Oslo, syd for Ryen. Her var 

blant annet holdeplassene ombygget til kantstop. Som andre tiltak for å bedre 

bussframkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter er kryssene strammet opp og 

gangfeltene opphøyd. 

  
Figur 3.9: Eksempel på holdeplass ombygging i Enebakkveien mellom Ryen og Østensjøveien (før – nå). 
(kart.finn.no) 

Konklusjon:  

Reisetid for buss vil reduseres fordi bussene ikke vil «miste plass» i køen (ingen biler vil kjøre 

forbi). Er det fri flyt tilsvarer forsinkelsen for bil den tiden det tar å stoppe for bussen. Dersom 
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det er busser som ikke skal stoppe ved bussholdeplassen, vil de hindres på samme måte som 

øvrig trafikk. Tiltaket vil ha effekt dersom en ikke etablerer rushtidsbom på Fekjan. 

Tiltak S1-4 – Ombygging av krysset fv. 1424 Billingstadsletta X Nesøyveien 

Krysset Billingstadsletta X Nesøyveien kan utvides med et felt i søndre tilfart (jf. Figur 3.10) slik 

at bussholdeplassen blir starten av høyresvingefelt, tilsvarende prinsippet som i sydgående 

retning. Fortauet her er lite brukt, det ender ved bensinstasjon. Foreslått veiutvidelse er innen 

gjeldene regulering fra desember 2001. Da er det regulert to felt i søndre tilfart. Etablering av 

rustidsbom på Fekjan – Billingstadsletta vil kunne føre til at flere kjører i Nesbruveien, noe som 

vil bidra til bedre trafikkflyt i krysset. Veiutvidelsen (80 m2) er vist med blått i figur 3.10, og 

plassering av fortau (125 m2) med rosa i den samme figuren. Løsningen kan imidlertid være 

uheldig av trafikksikkerhetshensyn, og løsningen må utredes nærmere. 

 
Figur 3.10 Krysset fv. 1424 Billingstadsletta X Nesøyveien. (kart2.asplanviak.no) 

Konklusjon:  

Tiltaket vil bedre rundkjøringens kapasitet for alle trafikanter i alle tilfartene. Det inkluderer 

østre tilfart hvor bussrute 270 kjører på vei til Asker, og rute 265 fra Nesøya til og fra Sandvika.  

I teorien vil bedre kapasitet på veinettet føre til at flere velger å kjøre via rundkjøringen, men 

her er kapasiteten på E18 og andre veier begrensende i rush. Dette tilsier at tiltaket ikke vil 

medføre en vesentlig trafikkøkning. Dermed kan man konkludere med at tiltaket vil bare 

redusere forsinkelser og ikke attrahere mer trafikk.   
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3.3 Strekning 2 – Holmen-Blakstad terminal 

Strekning 2 (nordre del av Slemmestadveien), vist i Figur 3.11, er 5 km lang, og strekker seg fra 

Holmen til Blakstad, dvs. fra krysset ved Fekjan til krysset ved Blakstadmarka. I 

Slemmestadveien nord for Blakstadmarka er det god flyt i trafikken i morgenrush. Det er 

etablert et kollektivfelt i Slemmestadveien i nordgående retning mellom Hvalsveien og Fekjan 

(Holmen kryss) jr. figur 3.11. Kollektivfeltet ender rett etter bussholdeplass Holmen sør, og er 

ca. 1,3 km langt. 

 
Figur 3.11: Oversikt over strekning 2 – Blakstad-Holmen; kollektivfelt vist med en blå linje (kart.finn.no). 
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På befaring ble det registrert en gjennomsnittsfart på 55 km/timen (5,5 minutter for 5 km) på 

strekningen Blakstad-Holmen (fra Blakstad til køen på Holmen). Det ble observert 25 biler i 

kollektivfeltet i Slemmestadveien på befaring 30. september (kl. 8:05), og 35 biler 23. 

september (kl. 8:15). I tillegg sto det ca. 20 biler i kø mellom holdeplass og rundkjøring på 

Holmen.  

Det ble registrert 75 biler i bilkø i Slemmestadveien fra E18 til Asker svømmehall. Køen 

påvirker bussrute 270 som kjører denne strekningen. Denne køen skyldes i hovedsak 

tilbakeblokkering fra køen på Fekjan, som dannet seg ved Nesåsen. Om ettermiddagen er det 

noe redusert fremkommelighet mellom Holmen og Hvalstrand i sørgående retning. 

 
Figur 3.12: Bilkø i kollektivfelt i Slemmestadveien (23.11.) – bakk av bilkø (35 biler); Grønlia hp til venstre. 

 

 
Figur 3.13: Bilkø i kollektivfelt i Slemmestadveien (30.11.) – bakk av bilkø (25 biler); Devikrabben til 
høyre. 

 

 
Figur 3.14: Bilkø i Slemmestadveien ved krysset med E18. Det sto 75 biler i kø fra E18 til svømmehall med 
to biler på avkjøringsrampe til venstre ved befaring i morgenrushet 



 

Fremkommelighet for buss i Akershus.  
Fremkommelighetsutfordringer og forslag til tiltak i Asker 

 

 

48 Urbanet Analyse rapport 132/2020 

 
Figur 3.15: Kart over strekning med biler i kollektivfeltet med heltrukket rød linje. Stiplet linje indikerer 
hvor buss blir hindret i høyresvingefelt sør for kollektivfelt(kart.finn.no) 

 

 
Figur 3.16: Skisse av bilkø på Fekjan-Slemmestadveien med reisetid, registrert den 30.10. kl. 8:05. 
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Reisetidsdata fra Ruter 

Det foreligger ikke forsinkelsesdata ved Holmen, men observasjonene viste mest forsinkelse i 

dette området i morgenrush. Vi har kun beskrevet forsinkelser sør for Grønlia holdeplass. 

I morgenrush er det ifølge reisetidsdata fra Ruter, 28 sekunders forsinkelse mellom Grønlia og 

Blakstad terminal for en typisk bussavgang i sørgående retning. For 90-persentilen av kjøretøy 

er forsinkelsen 57 sekunder sammenlignet med 10-persentilen. I nordgående retning er det 

hhv. 32 og 83 sekunders forsinkelse for en typisk bussavgang og 90-persentilen. Foruten 

forsinkelsene nærmest Holmen er det mest forsinkelse ved Blakstad terminal. 

I ettermiddagsrush er det 48 sekunder forsinkelse mellom Grønlia og Blakstad terminal for en 

typisk bussavgang i sørgående retning. For 90-persentilen av kjøretøy er forsinkelsen 126 

sekunder sammenlignet med 10-persentilen. I nordgående retning er det hhv. 26 og 66 

sekunder forsinkelse for en typisk bussavgang og 90-persentilen. Foruten forsinkelsene 

nærmest Holmen er det mest forsinkelse ved Blakstad terminal.  

Utkjøringen ved kollektivterminal Blakstad oppleves i dag som krevende i rush. Ruter har 

meldt til prosjektet at det har blitt vurdert signalregulering ved terminalen. Dette vil kunne 

bedre fremkommelighet for buss i dette punktet. Utkjøringen oppleves som krevende som 

følge av kø i Slemmestadveien, og signalregulering vil dermed trolig ha en begrenset effekt på 

den totale forsinkelsen på strekningen. Vi har ikke regnet på effekten av dette, men anbefaler 

likevel at signalregulering vurderes nærmere.  

I tillegg fungerer terminalen som en ordinær holdeplass for de fleste rutene, og bussene 

bruker ekstra tid for å kjøre inn og ut av terminalen. For disse rutene bør man se på 

muligheten for å etablere en holdeplass langs Slemmestadveien.   

Tiltak S2-1 – Tilfartskontroll ved kollektivfelt på Holmen 

Trafikksikkerheten bedres 

Tilfartskontroll har som formål å hindre eller redusere overbelastning i en flaskehals. Ved 

tilfartskontroll bør bussene prioriteres i eget kjørefelt fram til starten på flaskehalsen. 

Biltrafikkmengdene reguleres slik at all trafikk flyter godt på den kritiske strekningen. Figur 

3.17 (Figur 57 i Kollektivhåndboka, SVV 2014) viser et eksempel på en tilfartskontroll.  

 
Figur 3.17: Tilfartskontroll (kilde: Håndbok V123 Kollektivhåndboka, fig 57 (SVV 2014). 
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Vi mener at et slikt tiltak (jf. Figur 3.18) egner seg godt i Slemmestadveien ved Holmen-krysset. 

Her er det ofte stillestående bilkø i kollektivfeltet, og bussen har problemer med å komme 

frem til holdeplassen og krysset. Det er i imidlertid problematisk at busslommen ligger nær 

avkjøringen til Holmen der bilister må ha anledning til å legge seg inn til høyre rett i etterkant 

av busslommen.  

 
Figur 3.18: Forslag for tilfartskontroll i Slemmestadveien, signalplassering vist med rødt. (kart.finn.no) 
 

 
Figur 3.19: Holdeplassen Holmen sør (utsikt fra syd). (google.no/maps) 



 
Fremkommelighet for buss i Akershus.  

Fremkommelighetsutfordringer og forslag til tiltak i Asker  
 

 Urbanet Analyse rapport 132/2020 51 

På befaring ble det observert én buss som stanset i indre felt og fikk sluppet av passasjerene 

ved holdeplassen, jf. Figur 3.20. Resterende busser stanset i det midterste feltet grunnet 

stående bilkø i kollektivfeltet. 

 
Figur 3.20: Påstigning fra buss i indre kjørefelt - holdeplassen Holmen sør i Slemmestadveien. 

Figur 3.21 og Figur 3.22 viser et eksempel fra Dyvekes vei i Oslo. Her er det etablert et 370 m 

langt kollektivfelt i vestgående retning. Kollektivfeltet ender med et signalanlegg 

(tilfartskontroll). Vest for tilfartskontrollen er det kun ett felt i hver retning. 140 meter vest for 

anlegget er det et trearmet lyskryss.  

 
Figur 3.21: Tilfartskontroll i Dyvekes vei i Oslo – utsikt fra øst. (google.no/maps) 
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Figur 3.22: Tilfartskontroll i Dyvekes vei i Oslo – flyfoto. (kart.finn.no) 

Konklusjon  

Tilfartskontroll gir bedre bussfremkommelighet og økt trafikksikkerheten ettersom biltrafikk 

blir stanset før feltfletting og bussen kommer uhindret frem. I tillegg til å hindre biler i 

kollektivfeltet, vil tiltaket også gjøre det lite attraktivt for bilister å benytte høyresvingefeltet 

sør for kollektivfeltet ved kjøring rett frem.  

Tiltak S2-2 – Reversibelt kollektivfelt på strekningen Holmen-Hvalstrand  

I dag er det kø mot Oslo i morgenrushet og kø mot Slemmestad/Asker i ettermiddagsrushet. 

Det vil trolig være mulig å bygge om dagens kollektivfelt i retning Oslo til et midtstilt 

reversibelt kollektivfelt3. Denne strekningen er om lag 900 meter lang. 

Dette krever at Slemmestadveien ombygges og at kollektivfelt legges midtstilt. Det er ikke 

mulig å anlegge midtstilt holdeplass, da holdeplassen også benyttes når det ikke er kollektivfelt 

rettet samme vei som holdeplassen. Det vil være krav om å etablere tilfartskontroll 

(signalanlegg med bussprioritering) ved Syverstad holdeplass i begge retninger slik at buss kan 

betjene holdeplassene. Ved feil av tilfartskontroll (gulblink) vil trafikkbildet bli veldig 

komplisert, med busser som krysser veien på tvers flere steder.  

Konklusjon  

Tiltaket vil gi begrenset effekt for bussframkommelighet, med en beregnet effekt på 10 – 30 

sekunder. Anlegget vil vi koste mye å gjennomføre og drifte, og dessuten vil en slik 

alternerende løsing trolig øke ulykkesrisiko på strekningen. Reverible kollektivfelt egner seg 

bedre på strekninger uten holdeplasser. Tiltaket anbefales derfor ikke.  

 
3https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig+transport/kollektivtransport/litteratur/_att
achment/1620510?_ts=158869f5dc8&fast_title=Plassering+og+utforming+av+kollektivfelt+%28Rapport
+519%29 

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig+transport/kollektivtransport/litteratur/_attachment/1620510?_ts=158869f5dc8&fast_title=Plassering+og+utforming+av+kollektivfelt+%28Rapport+519%29
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig+transport/kollektivtransport/litteratur/_attachment/1620510?_ts=158869f5dc8&fast_title=Plassering+og+utforming+av+kollektivfelt+%28Rapport+519%29
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig+transport/kollektivtransport/litteratur/_attachment/1620510?_ts=158869f5dc8&fast_title=Plassering+og+utforming+av+kollektivfelt+%28Rapport+519%29
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Figur 3.23: Oversikt over strekning det kan etableres reversibelt kollektivfelt. (kart.finn.no) 

 
Figur 3.24: Utsnitt fra rapport 518. Plassering og utforming av kollektivfelt. (SVV 2016).  
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3.4 Strekning 3 – Blakstad-Slemmestad 

Strekning 3 (søndre del av Slemmestadveien), vist i Figur 3.25, er 6 km lang, og strekker seg fra 

Blakstad til Slemmestad, dvs. fra krysset med Blakstadmarka til krysset med Sundbyveien.  

 
Figur 3.25: Oversikt over strekning 1 - Slemmestad – Blakstad. Strekning med saktegående i 
morgenrushet kø vist med rødt. (kart.finn.no) 

Rød linje i kartet viser hvor det er saktegående kø i nordgående retning i morgenrushet. Køen 

dannes i krysset med Blakstadmarka og strekker seg 3 km sørover fram til Bjerkås. Bussene står 

i køen med biler og kommer ikke fram. Nord for krysset med Blakstadmarka går trafikken i 

tilnærmet normal hastighet. Det er ikke etablert kollektivfelt på den delen av 

Slemmestadveien der det er kø. Kollektivfelt i Slemmestadveien er kun etablert i nordgående 

retning, mellom Hvalsveien og Fekjan (Holmen-krysset). Kollektivfeltet ender rett etter 

bussholdeplass Holmen sør, og er ca. 1,3 km langt. 
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På befaring4 ble det registrert en gjennomsnittsfart på 14 km/timen (10 minutter for 2,3 km) 

på strekningen Blakstad-Vollen. Dette tilsier en forsinkelse på om lag 5 minutter for bussen.  

Dette er mer enn 2 minutter/km, som er krav for etablering av kollektivfelt5.  

Reisetidsdata fra Ruter 

I morgenrush er det ifølge reisetidsdata fra Ruter, 69 sekunders forsinkelse mellom Blakstad 

terminal og Slemmestad for en typisk bussavgang i sørgående retning. For 90-persentilen av 

kjøretøy er forsinkelsen 162 sekunder sammenlignet med 10-persentilen. I nordgående retning 

er det hhv. 72 sekunder og 9,5 sekunder forsinkelse for en typisk bussavgang og 90-

persentilen. Det er mest forsinkelse mellom Sjøvollveien og Blakstad terminal i nordgående 

retning. 

I ettermiddagsrush er det 80 sekunder forsinkelse mellom Blakstad terminal og Slemmestad 

for en typisk bussavgang i sørgående retning. For 90-persentilen av kjøretøy er forsinkelsen 

seks minutter sammenlignet med 10-persentilen. Det er mest forsinkelse mellom Elnes og 

Eternitveien (i Slemmestad) i sørgående retning. I nordgående retning er det hhv. 22 sekunder 

og 160 sekunder forsinkelse for en typisk bussavgang og for 90-persentilen.  

Pågående prosjekter 

I forbindelse med bolig- og sentrumsutbygging i Slemmestad, er det planlagt en utvidelse og 

ombygging av Slemmestadveien. Dette innebærer nye rundkjøringer og ensidig kollektivfelt 

(ikke avklart retning på kollektivfeltet).  

Rundkjøringer vil bedre kapasiteten i kryssområdene og kollektivfelt vil lede bussen forbi en 

eventuell kø. Dette vil bedre fremkommeligheten for bussen på strekningen. Trolig gir det 

mest effekt med kollektivfelt i retning sørover, da området i dag har mest kø i 

ettermiddagsrushet. 

 

  

 
4 Kjøretid Vollenveien – Blakstadmarka: 23. september 2019 kl. 8:12:40 – 8:22:10 og 30. september kl. 7:49:30 – 

8:00:00 
5 SVV håndbok N100 Veg og gateutforming: «Kollektivfelt bør etableres dersom det er eller kan forventes 8 eller flere 
busser i én retning i maksimaltimen i dimensjoneringsåret (20 år etter åpning av gaten) og mer enn 1 minutt 
forsinkelse per kilometer. Dersom forsinkelsen for buss er mer enn 2 minutter per kilometer, bør det brukes 
kollektivfelt selv om det er færre enn 8 busser i maksimaltimen i dimensjoneringsåret.» 
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Figur 3.26: Utsnitt av Områderegulering for Slemmestad med tilhørende bestemmelser (Røyken 
kommune) 

Tiltak S3-1 – Ombygging av kryss fv. 165 Slemmestadveien X fv. 1442 Blakstadmarka 

Dette krysset har i dag en del kø på sørsiden i morgenrushet. Dette skyldes trolig at 

nordgående biler må vente på venstresvingende biler. Et venstresvingefelt i krysset vil bedre 

kapasiteten vesentlig, og trafikkberegninger med SIDRA Intersection viser at køen vil forsvinne. 

Krysset kan bygges om uten arealbeslag (jf. Figur 3.27). Foreslått veiutvidelse er vist i gjeldene 

regulering fra desember 2005.  

Trafikksikkerheten til myke trafikanter vil ikke endre seg ettersom gangfeltet i 

Slemmestadveien ligger 50 meter nord for krysset og er ikke berørt av foreslått ombygging.  

Før bygging må det gjøres en nærmere detaljering knyttet til trafikk og veiutforming. 
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Figur 3.27: Forslag til utforming av krysset Slemmestadveien X Blakstadmarka. (kart2.asplanviak.no) 

 

Konklusjon  

Tiltaket vil bedre kryssets kapasitet, noe som vil fjerne de lange køene sør for krysset. Det vil 

forkorte reisetiden for bussruter i Slemmestadveien, men det kan skape kø andre steder 

nordover dersom biltrafikken øker. Tiltaket bør ses i sammenheng med andre tiltak som vil 

skape friksjon i Slemmestadveien, dvs. begrense fremkommelighet for personbiltrafikk og 

redusere kapasitet mot Bærum og Oslo. Supplerende tiltak som er vurdert og beskrevet i 

denne rapporten er tilfartskontroll i Slemmestadveien eller rustidsbom på Fekjan. Tiltaket må 

imidlertid utredes nærmere.  
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Tiltak S3-2 – Ombygging av busslommer til kantstopp 

På strekningen sør for krysset ved Blakstad, fv. 165 Slemmestadveien X fv. 1442 

Blakstadmarka, er det i dag saktegående kø i morgenrushet, vist i figur 3.25. Her kan det være 

aktuelt å bygge om dagens busslommer til kantstopp slik at bussen sparer reisetid. I 

Kollektivhåndboka6 er det anbefalt ÅDT under 10 000 ved etablering av kantstopp, mens i 

håndbok N100 Veg og gateutforming (utgave 2019) er det gitt at «holdeplass bør utformes som 

busslomme uten trafikkdeler eller som kantstopp» (Hø2 Øvrige hovedveger, ÅDT < 12 000 og 

fartsgrense 60 km/t). Ifølge SVV vegkart er det 12 970 i ÅDT på strekningen frem til Vollen. Sør 

for Vollen er ÅDT registrert til 9 848.  

Kollektivhåndboka anbefaler busslomme ved fartsgrense 60 km/t. På deler av strekningen er 

det fartsgrense 60 km/t. Fartsgrensen må da settes ned, noe som vil øke reisetiden for bilister 

og buss for reiser utenom kø. 

Fartsgrensen kan settes ned til 50 km/t for å oppfylle fartsgrense-kravet ved behov. At ÅDT på 

strekningen nord for Vollen er 13 000 kjt., bør ikke være en begrensende faktor ettersom 

målet er å bedre bussfremkommeligheten og dette er en høytrafikkert busstrekning med 

betydelige forsinkelser. Redusert fremkommelighet for bil er et av de bedre tiltakene for å øke 

antall reisende med buss.  

Konklusjon  

For buss vil reisetiden bli kortere fordi bussen ikke vil «miste plass» i kø (ingen biler vil kjøre 

forbi). Ved fri flyt tilsvarer forsinkelsen for bil den tiden det tar å stoppe for bussen. Dersom 

det er busser som ikke skal stoppe ved bussholdeplassen, vil de hindres på samme måte som 

øvrig trafikk. Tiltaket vil ha effekt dersom en ikke bygger om krysset fv. 165 Slemmestadveien X 

fv. 1442 Blakstadmarka, eller dersom biltrafikken øker til mer enn strekningskapasiteten. 

 

 
6 SVV håndbok V123 Kollektivhåndboka (utgave 2014) – den relater til / tar utgangspunkt i daværende 
håndbok N100 (utgave 2013) og er ikke oppdatert til siste utgave av N100 (utgave 2019). 
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3.5 Strekning 4 – Røykenveien: Blakstad – Asker  

 
Figur 3.28: Oversikt over strekning 4 –Asker-Røykenveien-Blakstad (kart.finn.no) 

 

Reisetidsdata fra Ruter 

I morgenrush er det ifølge reisetidsdata fra Ruter 70 sekunders forsinkelse mellom Asker 

stasjon og Blakstad terminal for en typisk bussavgang i sørgående retning. For 90-persentilen 

av kjøretøy er forsinkelsen tre minutter sammenlignet med 10-persentilen. I nordgående 

retning (mot Asker stasjon) er det 88 sekunder og 3,5 minutters forsinkelse for henholdsvis en 

typisk bussavgang og 90-persentilen. Det er mest forsinkelse i nordgående retning mellom 

Gullhella sykehjem og Bondibrua (langs Røykenveien). 

I ettermiddagsrush er det 81 sekunder forsinkelse mellom Asker stasjon og Blakstad terminal 

skole for en typisk bussavgang i sørgående retning. For 90-persentilen av kjøretøy er 

forsinkelsen i drøye 4,5 minutter sammenlignet med 10-persentilen. I nordgående retning er 

det 77 sekunder og drøye syv minutters forsinkelse for henholdsvis en typisk bussavgang og 

90-persentilen. Det er mest forsinkelse i Lensmannslia mellom Asker stasjon og Røykenveien.  

Tiltak S4-1 – Ombygging av kryss fv. 165 Slemmestadveien X fv. 1442 Blakstadmarka 

Dette tiltaket er det samme som tiltak S3-1 (jf. Figur 3.27), og vil virke positivt inn på trafikk til 

og fra Gudolf Blakstads vei og Slemmestadveien. Det er i dag forsinkelser for bussrute 290 

grunnet kø i Slemmestadveien.  
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Konklusjon:  

Tiltaket vil bedre kryssets kapasitet, noe som vil fjerne de lange køene sør for krysset. Det vil 

forkorte reisetiden for bussruter til og fra i Slemmestadveien, da mindre kø i Slemmestadveien 

gjør det mye enklere med venstresving fra Gudolf Blakstad vei. Tiltaket bør ses i sammenheng 

med andre tiltak som vil skape friksjon i Slemmestadveien, dvs. begrense fremkommelighet for 

personbiltrafikk og redusere kapasitet mot Bærum og Oslo. Supplerende tiltak som er vurdert 

og beskrevet i denne rapporten er tilfartskontroll i Slemmestadveien eller rustidsbom på 

Fekjan. 

Tiltak S4-2 – Etablere to felt i vestgående retning i Drammensveien 

Det er i dag til tider saktegående kø på strekningen fra øst mot vest. Veien kan utvides med ett 

felt i østre tilfart ved å redusere bredden på midtrabatten. For å unngå ombygging av brua kan 

ikke feltet blir lengre enn 120 meter. Dette tiltaket vi i hovedsak bidra til å redusere kølengden 

i Drammensveien inn mot rundkjøringen. Det er registrert tre minutters forsinkelse ved et 

tilfelle i ettermiddagsrushet. Ved normal trafikk er det ikke forsinkelser her. 

 
Figur 3.29: Krysset Drammensveien X Lensmannslia. (kart.finn.no) 
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Figur 3.30: Forslag til etablering av to kjørefelt i vestgående retning. (kart2.asplanviak.no) 

Konklusjon:  

Tiltaket vil bedre trafikkavvikling i rundkjøringen og i Drammensveien. Ved å etablere to 

kjørefelt vil ikke rundkjøringen ved Lensmannslia bli tilbakeblokkert, noe som vil redusere 

forsinkelsen for bussrute 290 betydelig i ettermiddagsrushet.  

Det er opplyst under arbeidsmøter i dette prosjektet at brukonstruksjonen kan ha for svak 

fundamentering til å tåle økt vektbelastning som følge av flere biler på brua. Dette må 

undersøkes nærmere før en eventuelt vedtar etablering av to felt.  

Behov for generelle tiltak for å redusere trafikkmengden i Røykenveien 

Utfordringen i Røykeveien er i all hovedsak for mye trafikk framfor punktvise problemområder. 

Vi har derfor ikke funnet noe enkelt tiltak for å bedre fremkommeligheten for buss langs 

strekningen. Kollektivfelt vil gi bussen god fremkommelighet, men arealmessig er det svært 

utfordrende å anlegge kollektivfelt mellom Gullhella og Lensmannslia.  

Siden problemet på Røykenveien i all hovedsak er for mye trafikk vil generelle tiltak for å 

begrense trafikkmengde ha virkning. Per nå er veiprising først og fremst et tiltak som benyttes 

for å redusere biltrafikken inn til og i byområder. Tiltaket er i liten grad tatt i bruk som lokalt 

virkemiddel.  Tiltaket vil ha effekt på biltrafikken, og dermed kunne gi bussen bedre 

fremkommelighet. I en tidligere konseptvalgstudie for Spikkestadkorridoren er det analysert 

trafikale virkninger av et bomsnitt på Røykenveien og Slemmestadveien nord for kryssene med 

Blakstadmarka med takst 20 kr i begge retninger (Asplan Viak, 2011). Modellresultatene 

indikerer at biltrafikken reduseres med ca. 25 % sammenlignet med Referanse i 2024, til et noe 
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lavere nivå enn dagens trafikk. Flere kan imidlertid velge Heggedalsveien over Dikemark mot 

E18. Framtidige muligheter for GPS-basert veiprising vil kunne gjøre det enklere å innføre 

veiprising som lokal trafikkregulering. Trafikale virkninger av en slik veiprising må utredes 

nærmere.  

Videre vil tiltak for redusert biltrafikk i Asker sentrum kunne påvirke trafikkmengden langs 

Røykenveien. Slike tiltak beskrives nærmere under avsnitt 3.6 om parkeringsrestriksjoner.  

3.6 Strekning 5 – Asker sentrum 

Reisetidsdata fra Ruter 

I morgenrush er det ifølge reisetidsdata fra Ruter 22 sekunder forsinkelse mellom Asker 

stasjon og Drengsrud skole for en typisk bussavgang i sørgående retning. For 90-persentilen av 

kjøretøy er forsinkelsen 64 sekunder sammenlignet med 10-persentilen. I nordgående retning 

er det 135 sekunder og ca. 8,5 minutter for henholdsvis en typisk bussavgang og 90-

persentilen. Det er mest forsinkelse i nordgående retning mellom Trekanten og Asker stasjon. 

I ettermiddagsrush er det 30 sekunder forsinkelse mellom Asker stasjon og Drengsrud skole for 

den typiske bussen i sørgående retning. For 90-persentilen av kjøretøy er forsinkelsen 83 

sekunder sammenlignet med 10-persentilen. I nordgående retning er det henholdsvis 106 

sekunder og ni minutter forsinkelse for en typisk bussavgang og 90-persentilen. Det er mest 

forsinkelse i nordgående retning mellom Trekanten og Asker stasjon. 

Pågående prosjekter 

Statens vegvesen og Asker kommune har flere pågående prosjekter i Asker sentrum som vil 

ha betydning for videre utredninger og planarbeid. Disse er omtalt under og vist på kart i figur 

3.31. Tiltak foreslått i dette kapitelet gjelder for øvrige strekninger med forsinkelser for buss i 

Asker sentrum.  

 
Figur 3.31: Kollektivtiltak under utredning av Statens vegvesen og Asker kommune. (kart.finn.no) 
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1. Rundkjøring i krysset Kirkeveien/Drammensveien og kollektivfelt inn mot Asker sentrum på 

en del av strekningen. 

 
Figur 3.32: Krysset Kirkeveien X Drammensveien – Asker kommune sitt forslag. 

2. Kollektivfelt langs Drammensveien inn mot Asker sentrum fra Drengsrud til T-krysset med 

Hagaløkka (200 meter øst for rundkjøringen Solbråveien).  

 
Figur 3.33: Kollektivfelt i Drammensveien – Statens vegvesen sitt forslag. 

3. Filterfelt/svingefelt inn mot Asker sentrum i rundkjøringen ved Hagaløkkveien 

 
Figur 3.34: Filterfelt i rundkjøring Drammensveien X Hagaløkkveien – Statens vegvesen sitt forslag. 
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Filterfelt inn mot Asker sentrum i rundkjøringen ved Hagaløkkveien ligger per nå ikke inne i 

Asker kommunes byggeplaner. SVV har ikke tatt stilling til forslaget. Løsningsforslaget til SVV er 

ikke tilpasset Asker kommunes 4-feltsvei løsning. Filterfelt er derfor et tiltak som kan være 

aktuelt dersom det ikke bygges kollektivfelt på hele strekningen frem mot rundkjøringen. 

Vurdering av pågående kollektivprosjekter i Asker sentrum 

1. En ny rundkjøring vil bedre fremkommeligheten i området, og regulere vikeplikten i krysset 

på en mer effektiv måte. 

2. På strekningen med forslag til kollektivfelt er det i dag kø. Bussen vil således få redusert 

reisetid på strekningen. 

3. Et svingefelt vil bedre kapasiteten i krysset for alle kjøretøy. Det vil være spesielt effektivt 

for buss dersom en anlegger kollektivfelt vest for svingefeltet.  

Tiltak S5-1 – Etablere to felt i vestgående retning i Drammensveien 

 
Figur 3.35: Oversikt over tiltak på strekning 5. (kart.finn.no) 

Tiltak S5-1 er samme tiltak som Tiltak S4-2, og er omtalt i avsnitt 3.5.  

Tiltaket vil bedre trafikkavvikling i rundkjøringen og i Drammensveien, særlig i retning vest. Det 

er i hovedsak i den mest trafikkerte halvtimen i ettermiddagsrushet at tiltaket vil ha stor effekt. 

Det vil også gi bedre trafikkavvikling i Lensmannslia der bussrute 290 kjører. Det er opplyst 

under arbeidsmøter i dette prosjektet at brukonstruksjonen kan ha for svak fundamentering til 

å tåle økt vektbelastning som følge av flere biler på brua. Dette må undersøkes nærmere før 

en eventuelt vedtar etablering av to felt. 

S5-2 

S5-1 
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Tiltak S5-2 - Ombygging av busslomme til kantstopp 

Dette tiltaket kan anlegges på bussholdeplassen Trekanten i Kirkeveien. Trafikkmengden i 

veien er på et akseptabelt nivå, med henholdsvis 7 300 ÅDT. Fartsgrensen er 50 km/t på begge 

strekninger, noe som muliggjør etablering av kantstopp.  

Konklusjon:  

Tiltaket vil skape tidsluke for buss, men vil også skape noe forsinkelse for bilister. Plassering av 

holdeplassene med tilstrekkelig avstand fra de mest belastete kryssene vil sikre at kø bak buss 

ikke skaper mer forsinkelser enn nødvendig.  

Parkeringsrestriksjoner som supplerende tiltak 

Asker kommune har en parkeringspolitikk som skal bidra til å begrense biltrafikken i sentrale 

deler av kommunens tettsted, og det er blant annet avgift på mange av de offentlige 

parkeringsplassene i sentrum.7 I tillegg tilbyr BaneNor i underkant av 500 pendlerparkerings-

plasser i tilknytning til togstasjonen, til 250 kroner for 30 dager. Også når det gjelder 

arbeidsreiser er tilgangen til parkering god. En kartlegging av kommunalt ansatte i Asker 

kommune viser at nesten halvparten av de med arbeidsplass i Asker sentrum kan parkere 

gratis på jobb (Ellis og Kjørstad 2019).   

For å begrense biltrafikken og gi bedre plass til buss mener vi derfor at det er hensiktsmessig å 

vurdere ytterligere restriksjoner på parkeringsmulighetene i Asker sentrum, både i form av 

ytterligere parkeringsavgifter, og en vurdering av hvor parkeringsplassene er lokalisert. Ved å 

lokalisere offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i utkanten av sentrumskjernen gjør man det 

litt mer tungvint, men ikke umulig, å benytte bil. Samtidig frigjør dette viktige sentrumsarealer 

til andre formål enn gateparkering, slik at sentrum blir mer tilgjengelig for gående og syklende, 

og fremstår som mer attraktivt.   

Det er også anbefalt å se nærmere på omfanget av innfartsparkeringsplasser/ 

langtidsparkering i sentrum. Innfartsparkering bør fortrinnsvis etableres utenfor 

sentrumsområder, både for å ikke beslaglegge attraktivt areal, men også for å ikke legge til 

rette for unødvendige korte bilreiser til tog/ buss. I en analyse fra 2014 slår 

Transportøkonomisk institutt fast at dagens trafikk til innfartsparkeringsplassene bidrar til 

vanskelige trafikkforhold og økt miljøbelastning i sentrale deler av Asker kommune, samtidig 

som parkeringsplassene beslaglegger viktige arealer, som ved bruk til bolig, arbeidsplasser mv 

med stor sannsynlighet ville ha gitt større trafikkreduserende effekt enn 

innfartsparkeringsplassene gjør. De anbefaler dermed at kapasiteten på 

innfartsparkeringsplassene bør begrenses (Hanssen mfl 2014).   

 
7 https://www.asker.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/parkering/  

https://www.asker.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/parkering/
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3.7 Strekningsuavhengige tiltak 

De strekningsvise tiltakene er konsentrert rundt fysiske tiltak som gir bussen bedre 

fremkommelighet. I tillegg til forslag til konkrete strekningsvise tiltakene, har vi også sett på 

muligheten for noen mer generelle strekningsuavhengige tiltak.  

Tiltak 1 - Forbedre holdeplass-struktur inn mot Asker sentrum  

Oppholdstid på holdeplass utgjør en betydelig andel av bussens totale reisetid. Å optimalisere 

antall holdeplasser og avstanden mellom dem er derfor et viktig grep for å få opp hastigheten 

til bussen. I Asker er det relativt tett med holdeplasser. For eksempel er det 570 meter mellom 

holdeplassene på linje 250 Sætre/Slemmestad – Oslo bussterminal frem til Billingstadveien. 

Som et ledd i fremkommelighetsarbeidet i Asker anbefaler vi derfor at det gjøres en nærmere 

studie av holdeplassturkturen inn mot Asker sentrum. En enkel beregning av å øke 

holdeplassavstanden på linje 250 med 30 prosent viser at dette kan gi en økning i 

gjennomsnittshastighet på 8 prosent, noe som gir 7 prosent lavere operatørkostnader. Noen 

trafikanter vil få lenger avstand til holdeplassen, men den økte gangtiden mer enn oppveies av 

redusert reisetid. For gjennomsnittstrafikanten vil et busstilbud med økt holdeplassavstand 

framstå omtrent likt som dagens tilbud.  

Tiltak 2 - Linjejustering Slemmestad-Oslo  

Dersom en deler opp dagens rute Slemmestad – Oslo i én rute for strekningen Slemmestad – 

Blakstad terminal og én for Blakstad terminal – Oslo vil en kunne kutte omløpstiden på ruten. 

Dette vil også bidra til bedre regularitet for buss nærmere Oslo, da det er strekningen før 

Blakstad terminal som har forsinkelser i dag. Dette vil imidlertid gi en bytteulempe for 

trafikantene som blant annet er avhengig av hvor sømløst byttet foregår. Man må derfor gjøre 

en beregning hvor man ser på ulempen ved bytte mot ulempen ved forsinkelser.  

I dag kjører for eksempel rute 255E Sætre – Oslo bussterminal uten å stoppe mellom 

holdeplassen Toern i Slemmestad og Oksenøyveien ved Fornebu. 

Tiltak 3 - Midlertidig ekspressbuss-modus 

Et mulig tiltak er å innføre midlertidig ekspressbuss-modus når bussen er forsinket så mye at 

neste buss (på den samme linjen) er bare få minutter bak (for eks. < 2 min). Bussjåføren får da 

signal om at bussen blir midlertidig ekspressbuss og bussen får en «X» i rutenummerering (for 

eks. 250X). Bussen stopper kun for avstigning, slik at forsinkelsen reduseres og avstanden til 

bussen bak øker igjen.  Når avstanden blir større enn for eks. 5 min, tilbakestilles bussen til 

normal-modus.  

Ventende på holdeplass må få beskjed om når neste buss ankommer og at buss ikke stopper 

for påstigning. Lignende løsning benyttes for lokaltog i Osloområdet. Dette vil kreve 

sanntidsinformasjon på holdeplassene.  
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Figur 3.36: Skjema med logiske betingelser for midlertidig ekspressbuss-modus. 

Tiltak 4 – Bilrestriktive tiltak 

Det er i dag flere strekninger der trafikkmengdene i rush overstiger kapasiteten på veiene. Skal 

bussen få økt fremkommelighet her må det enten gjøres kostbare tiltak for å øke kapasiteten, 

anlegges kollektivfelt eller gjennomføres tiltak for å redusere biltrafikken generelt eller i 

rushperioden.  

Tiltak som kan bidra til å redusere biltrafikken kan være lokal veiprising (nevnt under avsnitt 

3.5) eller parkeringsrestriksjoner i Asker (nevnt under avsnitt 3.6). Også mindre bilrestriktive 

tiltak som f.eks lavere fartsgrenser, enveiskjørte gater, omregulering av gatebruk mm. bidrar 

også til å gjøre det mindre attraktivt å reise med bil. Videre vil biltrafikkreduserende tiltak i 

Oslo også kunne påvirke omfanget av bilreiser. 
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4 Gjennomføringsstrategi 

Gjennomføringsstrategien innebærer forslag til tiltak som bør gjennomføres for å bedre 

fremkommeligheten i Asker, hvor det er satt sammen en pakke av tiltak. Tiltakene tar sikte på 

å bedre fremkommeligheten for buss i alle de mest kritiske områdene i Asker. Det vil fortsatt 

være strekninger med forsinkelse der det ikke er foreslått tiltak. Disse forsinkelsene er ansett å 

være innenfor det akseptable.  I gjennomføringsstrategien er det vurdert å være 

hensiktsmessig å sette sammen to ulike pakker av tiltak, en med rushtidsbom på Fekjan og en 

uten rushtidsbom. 

De ulike tiltakspakkene er effekt-beregnet samlet med hensyn til kostander ved å anlegge 

tiltakene, trafikantenes kostnader samt driftskostnader. Videre er det foretatt en vurdering av 

kompleksiteten av å gjennomføre tiltakene, samt en overordnet konsekvensvurdering av de 

foreslåtte tiltakene med hensyn til blant annet ikke prissatte konsekvenser. 

4.1 Prioritering av tiltakene 

Når man skal velge konkrete tiltak som skal inngå i strategien, er det flere faktorer som har 

betydning: 

• Hvor mye tid spart gir tiltaket per reise?  

• Gjennomførbarhet 

• Hvordan påvirker tiltaket andre trafikantgrupper? 

• Er det tiltak på samme strekning som avløser behovet for tiltaket 

• Kostnad ved tiltaket 

En økning av bilkapasitet i kryss og på strekninger vil øke attraktiviteten for å kjøre bil, og vil 

derfor kunne føre til mer kø for buss andre steder i veinettet. Dette viser at rekkefølgen på 

gjennomføring av tiltak er avgjørende. Kapasitetsforbedringstiltak må ses i sammenheng med 

andre tiltak som vil skape friksjon i veinettet, dvs. begrense fremkommelighet for 

personbiltrafikk og redusere kapasitet mot Asker og Bærum. Supplerende trafikkbegrensende 

tiltak som er vurdert og beskrevet i denne rapporten er tilfartskontroll i kollektivfelt i 

Slemmestadveien og rushtidsbom på Fekjan. Det er tatt høyde for at etablering av 

rushtidsbom på Fekjan kan være vanskelig. Derfor er det laget to tiltakspakker, en med 

rustidsbom og en uten rushtidsbom.  

Ikke alle tiltakene som er vurdert og beskrevet i kapittel 3 er inkludert i tiltakspakkene. Tiltak 

er valgt bort av to årsaker: 

• De er overflødig som følge av etablering av mer effektive tiltak 

• De gir liten effekt 
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Følgende to tiltak er nevnt i kapittel 3, men som ikke anbefales som en del av tiltakspakke for 

fremkommelighetstiltak i Asker, verken i tiltakspakke 1 eller tiltakspakke 2:  

• Reversibelt kollektivfelt på strekningen Holmen-Hvalstrand (tiltak S2-2) 

Tiltaket vil gi begrenset effekt for bussframkommelighet, med en beregnet effekt på 10 – 30 

sekunder. Anlegget vil koste mye å gjennomføre og drifte, og dessuten vil en slik 

alternerende løsing trolig øke ulykkesrisiko på strekningen. Reverible kollektivfelt egner seg 

bedre på strekninger uten holdeplassser. 

• Ombygging av busslommer til kantstopp på strekningen Blakstad-Slemmestad (tiltak S3-2)  

Tiltaket vurderes som unødvendig i kombinasjon med tiltak S3-1. Det vil ha effekt dersom 

en ikke bygger om krysset fv. 165 Slemmestadveien X fv. 1442 Blakstadmarka, eller dersom 

biltrafikken øker til mer enn strekningskapasiteten. 

4.2 Anbefalte tiltakspakker for fremkommelighetstiltak  

Tiltakspakke 1 – inkludert rushtidsbom på Fekjan 

Tiltakspakke 1 er anbefalt løsning. Denne pakken inneholder det mest effektive tiltaket, som er 

rushtidsbom på Fekjan. Dette enkelttiltaket har den største beregnede årlig nytten for 

kollektivtrafikantene (jf. nytteberegning i avsnitt 4.4). Bommen vil redusere biltrafikken på 

Fekjan med ca. 500 kjt/time, noe som vil forkorte bussreisetiden på strekningen Fekjan – 

Billingstadsletta med opptil 15 min. 

Følgende tiltak anbefales i tiltakspakke 1:  

• Rushtidsbom på Fekjan (tiltak S1-2)  

Tiltaket vil bidra til god trafikkflyt for busstrafikk på hele strekingen Billingstad – 

Slemmestad, og vil ha en omfattende effekt da det vil redusere gjennomgående trafikk på 

Fekjan betraktelig. Køen på Fekjan vil forsvinne, som resulterer i bedre buss-

fremkommelighet. Det er en del lokale bilister som vil få det verre pga. endret 

reisemønster, og tiltaket vil også kunne påvirke trafikken på E18. Samfunnsnytten vil likevel 

være større enn de negative konsekvenser. Gående og syklende vil også tjene på en 

rushtidsbom. Spesielt er det mange skolebarn som krysser Fekjan i søndre del på vei til og 

fra skolen. Ved å redusere biltrafikken på Fekjan, vil trafikksikkerheten, fremkommeligheten 

og støy- og luftforurensingen lokalt bli bedre.  

• Ombygging av krysset fv. 1424 Billingstadsletta X Nesøyveien (tiltak S1-4)  

Tiltaket vil bedre rundkjøringens kapasitet for alle trafikanter i alle tilfartene. Det 

inkludering østre tilfart hvor bussruta 270 kjører på vei til Asker, og rute 265 fra Nesøya til 

og fra Sandvika.  I teorien vil bedre kapasitet på veinettet føre til at flere velger å kjøre via 

rundkjøringen, men her er kapasiteten på E18 og andre veier begrensende i rush. Dette 

tilsier at tiltaket ikke vil medføre en vesentlig trafikkøkning. Dermed kan man konkludere 

med at tiltaket bare vil redusere forsinkelser og ikke attrahere mer trafikk.  
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• Tilfartskontroll ved kollektivfelt på Holmen (tiltak S2-1) 

Tiltaket vil bidra til å sikre at kollektivfeltet inn mot bussholdeplass Holmen sør kun blir 

benyttet av buss, samt at en unngår trafikkfarlige situasjoner der buss stanser i det midtre 

kjørefeltet for å slippe av passasjerer. I tillegg til å hindre biler i kollektivfeltet, vil tiltaket 

også gjøre det lite attraktivt for bilister å benytte høyresvingefeltet sør for kollektivfeltet 

ved kjøring rett frem. Dette vil ved en køsituasjon redusere reisetiden til bussen betydelig. 

Vi anbefaler imidlertid at tiltaket avventes til etter etablering av rushtidsbom på Fekjan, da 

dette potensielt kan fjerne behovet for tiltaket. fordi de fleste trafikanter vil søke nordover 

mot E18 og ikke østover mot Fekjan. De fleste som kommer sydfra i toplanskrysset 

Slemmestadveien X Fekjan vil da fortsette å kjøre rett fram i indre felt, og ikke svinge til 

høyre fra ytre felt.  

• Ombygging av kryss fv. 165 Slemmestadveien X fv. 1442 Blakstadmarka (tiltak S3-1)  

Tiltaket vil bedre kryssets kapasitet, noe som vil fjerne de lange køene sør for krysset. Det 

vil forkorte reisetiden for bussruter i Slemmestadveien, men kan skape kø andre steder 

nordover dersom biltrafikken øker. Tiltaket bør ses i sammenheng med andre tiltak som vil 

skape friksjon i Slemmestadveien, dvs. begrense fremkommelighet for personbiltrafikk og 

redusere kapasitet mot Bærum og Oslo.  

• Etablere to felt i vestgående retning i Drammensveien inn mot Asker sentrum (tiltak S4-2)  

Tiltaket vil bedre trafikkavviklingen i rundkjøringen og i Drammensveien, særlig i retning 

vest. Det er i hovedsak i den mest trafikkerte halvtimen i ettermiddagsrushet at tiltaket vil 

ha stor effekt. Det vil også gi bedre trafikkavvikling i Lensmannslia der bussrute 290 kjører.  

• Ombygging av busslomme til kantstopp på Trekanten holdeplass (tiltak S5-2)  

Tiltaket vil skape en tidsluke for buss, men vil også skape noe forsinkelse for bilister. 

Plassering av holdeplassene med tilstrekkelig avstand fra de mest belastete kryssene vil 

sikre at kø bak buss ikke skaper mer forsinkelser enn nødvendig. I tillegg anbefaler vi å se 

nærmere på parkeringssituasjonen i Asker sentrum, da ytterligere parkeringsrestriksjoner 

vil være med på å dempe biltrafikken. 

 
Tabell 4.1 viser investeringskostnader, besparelse og nytte for alle tiltakene i tiltakspakke 1. 

Tiltakene inkludert i tiltakspakke 1 vil kunne redusere kjøretid for buss med opptil 20 minutter. 

Investeringskostnader for tiltakspakke 1 er beregnet til i underkant av 9 mill kroner. Operatør- 

og trafikantnytte er beregnet til 6,9 mill. per år.   
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Tabell 4.1 Vurderingstabell tiltakspakke 1.  

Tiltakspakke 1 
Grad av 

gjennom-
førbarhet 

Arealbruk 
(Innenfor 

regulering) 
«Lovlighet» 

Trafikant-
grupper som 
får det verre 

Kostnad; 
investering 

samt evt. drift 

Forventet 
effekt 

på kjøretid 

Operatørnytte 
og 

trafikantnytte 

 1 – 5 Ja / Nei Ja / Nei Bil/sykkel/gå Kr Sek Kr / år 

S1-2  
Rushtidsbom på 
Fekjan 

4 Ja Ja 

En del lokale 
bilister, samt 

påvirke trafikk 
på E18 

3 617 000,- 60 – 400 
232 000,-  

2 298 000,- 

S1-4  
Ombygging av 
krysset fv. 1424 
Billingstadsletta X 
Nesøyveien 

4 Ja Ja Ingen 328 000,- 10 – 30 
31 000,-  

216 000,- 

S2-1 
Tilfartskontroll ved 
kollektivfelt på 
Holmen 

3 Ja Ja En del bilister 125 000,- 15 – 60 
64 000,-   

605 000,- 

S3-1  
Ombygging av 
kryss ved 
Blakstad 

4 Ja Ja Ingen 1 492 000,- 50 – 440 
238 000,-   

2 285 000,- 

S4-2  
Etablere to felt i 
vestgående 
retning i 
Drammensveien 

3 Ja Ja Ingen 1 777 000,- 0 – 270 
30 000,-  

791 000,- 

S5-2  
Ombygging av 
busslomme til 
kantstopp 

4 Ja Ja Ingen 1 503 000,- 10 – 20 
20 000,- 

155 000,- 

Sum     8 842 000,- 145 – 1 220 
615 000,-  

6 350 000,- 

 

Tiltakspakke 2 – uten rushtidsbom på Fekjan 

Rushtidsbom på Fekjan kan være et kontroversielt tiltak, og vi har derfor satt sammen en 

alternativ tiltakspakke (tiltakspakke 2). Tiltakspakke 2 skiller seg fra tiltakspakke 1 ved at andre 

tiltak enn rushtidsbom på Fekjan er foreslått på strekning 1 Billingstad-Holmen. I tillegg bør 

tiltak S2 1- Tilfartskontroll ved kollektivfelt på Holmen etableres så raskt som mulig, mens vi i 

tiltakspakke 1 anbefaler å avvente effekten av rushtidsbom på Fekjan. Øvrige tiltak er lik som 

for tiltakspakke 1.  

• Stenging av smal bru på ved fv. 1424 Fekjan (tiltak S1-1) 

Tiltaket vil trolig ha en kortsiktig effekt da det vil bare løse flaskehalsen lokalt i det punktet 

og ikke det viktigste problemet på strekningen, som er overbelastning pga. at mange velger 

å kjøre på Fekjan ved kø på E18. Køen vil trolig ikke forsvinne, men vil flyttes nordover til 

neste kryss med mindre kapasitet. Trolig vil utbedring av flaskehalsen føre til at enda flere 

velger å kjøre på Fekjan framfor E18. Inntil bilistene oppdager dette, vil bussen få bedre 

fremkommelighet. Økt overføring av trafikk fra E18 vil føre til kø på fv. 1424 Fekjan. Tiltaket 
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anbefales likevel, dersom en ikke anlegger rushtidsbom, da kostnadene ved tiltaket er 

svært lave. 

• Ombygging av busslommer til kantstopp, Billingstad - Holmen (tiltak S1-3) 

vil forkorte reisetiden for buss da de vil ikke «miste plass» i køen (ingen biler vil kjøre forbi). 

Er det fri flyt tilsvarer forsinkelsen for bil den tiden det tar å stoppe for bussen. Dersom det 

er busser som ikke skal stoppe ved bussholdeplassen, vil de hindres på samme måte som 

øvrig trafikk. Tiltaket vil kun ha effekt dersom det er kø på Fekjan (ikke etablerer 

rushtidsbom), og er derfor ikke inkludert i tiltakspakke 1.  

• Med unntak av rushtidsbom på Fekjan inngår de øvrige tiltakene i tiltakspakke 1 også i 

tiltakspakke 2.  

Tiltakene inkludert i tiltakspakke 2 vil også kunne redusere kjøretid for kollektiv med opptil 20 

minutter. Investeringskostnader for tiltakspakke 2 er beregnet til 22 mill, altså en god del mer 

enn tiltakspakke 1. Dette skyldes kostnaden ved ombygging av busslommer til kantstopp. 

Samlet trafikant- og operatnytte er beregnet til 7.2 mill. per år.   

Tabell 4.2 Vurderingstabell tiltakspakke 2. 

Tiltakspakke 2 
Grad av 

gjennom-
førbarhet 

Arealbruk 
(Innenfor 

regulering) 
«Lovlighet» 

Trafikant-
grupper som 
får det verre 

Kostnad; 
investering 

samt evt. drift 

Forventet 
effekt 

på kjøretid 

Operatørnytte 
og 

trafikantnytte 

 1 – 5 Ja / Nei Ja / Nei  Kr Sek Kr / år 

S1-1  
Stenging av smal 
bru på ved fv. 1424 
Fekjan 

5 Ja Ja 
En del lokale 

bilister 
165 000,- 30 – 340 

92 000,- 
811 000,- 

S1-3  
Ombygging av 
busslommer til 
kantstopp 

4 Ja Ja Ingen 16 575 000,- 50 – 70 
201 000,- 

1 981 000,- 

S1-4  
Ombygging av 
krysset fv. 1424 
Billingstadsletta X 
Nesøyveien 

4 Ja Ja Ingen 328 000,- 10 – 30 
32 000,- 

215 000,- 

S2-1  
Tilfartskontroll ved 
kollektivfelt på 
Holmen 

3 Ja Ja En del bilister 125 000,- 15 – 60 
66 000,-  

605 000,- 

S3-1  
Ombygging av kryss 
ved Blakstad 

4 Ja Ja Ingen 1 492 000,- 50 – 440 
238 000,- 

2 285 000,- 

S4-2  
Etablere to felt i 
vestgående retning i 
Drammensveien 

3 Ja Ja Ingen 1 777 000,- 0 – 270 
30 000,- 

792 000,- 

S5-2  
Ombygging av 
busslomme til 
kantstopp 

4 Ja Ja Ingen 1 503 000,- 10 – 20 
20 000,- 

154 000,- 

Sum     21 965 000,- 165 – 1 230 
676 000,- 

6 552 000,- 
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Andre anbefalinger 

Det er i dag flere strekninger der trafikkmengdene i rush overstiger kapasiteten på veiene. Skal 

bussen få økt fremkommelighet her må det enten gjøres kostbare tiltak for å øke kapasiteten, 

anlegges kollektivfelt eller gjennomføres tiltak for å redusere biltrafikken generelt eller i 

rushperioden. Tiltak som kan bidra til å redusere biltrafikken kan være parkeringsrestriksjoner i 

Asker eller lokal veiprising, for eksempel i Røykenveien. Også mindre bilrestriktive tiltak som 

f.eks lavere fartsgrenser, enveiskjørte gater, omregulering av gatebruk mm. bidrar også til å 

gjøre det mindre attraktivt å reise med bil. Videre vil også biltrafikkreduserende tiltak i Oslo 

kunne påvirke omfanget av bilreiser.  

I tillegg til tiltakene som er beskrevet i tiltakspakken jobbes det med tiltak i Asker sentrum og i 

Slemmestad. Disse vil være med på å bedre fremkommeligheten på strekninger med 

forsinkelser for buss.  

4.3 Beregning av kostnader og nytte ved tiltak 

Beregning av investeringskostnader  

Ved beregning av investeringskostnader og evt. driftskostnader for de ulike tiltakene er 

følgende lagt til grunn:  

• Byggekostnader 

• Eventuelt planarbeid 

• R/D +trafikkavvikling på 25% av sum av byggekostnader og eventuelt planarbeid 

• Byggherrekostnad på 15% av sum av byggekostnader og eventuelt planarbeid 

• 30 % uforutsett/usikkerhet på summen alle poster over 

• Mva. på 25% 

Tiltak S1-1 Stenging av smal bru for biltrafikk ved fv. 1424 Fekjan 

Her kreves det ikke noe reguleringsarbeid. Det er kun priset inn byggekostnader og kostnader 

til trafikkutredning. 

Tiltak S1-2 Rushtidsbom ved Fekjan 

Her legges det til grunn et reguleringsarbeid på kr 500 000 eks. mva. Det er også lagt til grunn 

erstatning og tiltak på naboeiendommene, for å hindre snik-kjøring. 

Tiltak S1-3 Ombygging busslommer til kantstopp mellom Billingstad og Holmen  

Det er lagt til grunn prosjekteringsarbeid på 200 000 per kantstopp. Det er ikke lagt til grunn ny 

regulering, da kantstopp vil være innenfor dagens veiareal. Det er for øvrig priset kostnader 

med tanke på sanntidsinformasjon. Det er 13 busstopp som bygges om. 

Tiltak S1-4 Ombygging av krysset ved Fv1424 Billingstadsletta Nesøyveien 

Det må utføres en forenklet byggeplan, men det er ikke behov for ny regulering da svingefelt 

er inne i gjeldende regulering. 
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Tiltak S2-1 Tilfartskontroll ved kollektivfelt på Holmen 

Dette tiltaket bør ikke kreve noen regulering. Det er lagt til grunn kun kostnader ved anlegget. 

Tiltak S2-2 Reversibelt kollektivfelt på strekningen Holmen – Hvalstrand 

Tiltaket er ikke priset, men det vil være relativt kostbart. Tiltaket er ikke med i tiltakspakkene, 

og derfor er ikke konkret pris viktig. 

Tiltak S3-1 Ombygging av kryss Fv165 Slemmestadveien-Blakstadmarka 

Det er lagt til grunn prosjektering av krysset, men det er ikke behov for ny regulering da 

venstresvingefelt ligger inne i gjeldende regulering. 

Tiltak S3-2 Ombygging busslommer til kantstopp. Flere kantstopp 

Det er lagt til grunn prosjekteringsarbeid på 200 000 per kantstopp. Det er ikke lagt til grunn ny 

regulering, da kantstopp vil være innenfor dagens veiareal. Det er for øvrig priset kostnader 

med tanke på samtidsinformasjon. Det er 7 busstopp som bygges om. 

Tiltak S4-2 Etablere to felt vestgående retning Drammensveien 

Det er lagt til grunn planarbeid på om lag 300 000 kr eks. mva. Det er forutsatt at det ikke må 

gjøres noe med brokonstruksjonen. 

Tiltak S5-2 Ombygging busslommer til kantstopp (ett kantstopp) 

Det er lagt til grunn prosjekteringsarbeid på 300 000 for kantstoppet. Det er ikke lagt til grunn 

ny regulering, da kantstoppet vil være innenfor dagens veiareal. Det er for øvrig priset 

kostnader med tanke på sanntidsinformasjon.  

Forenklet samfunnsøkonomisk analyse  

Viktige forutsetninger og avgrensninger 

For å vurdere forholdet mellom gevinst av tiltakene opp mot investeringskostnadene har vi 

gjennomført en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av konsekvenser for kollektivtrafikken. 

Analysen gir ikke et fullstendig bilde av de samlede nytte- og kostnadseffekter ved 

gjennomføring av de ulike tiltakene: 

• Kun gevinster for dagens kollektivtrafikanter er tatt med 

o Vi beregner ingen etterspørselseffekt av tiltakene 

o Øvrige trafikanters reduksjon eller økning i nytte er ikke medregnet 

• Videre er ikke driftskostnader medregnet da disse er vurdert til å endres marginalt i 

forhold til dagens nivå. Alle forutsetninger knyttet til analysen er dokumentert i et eget 

vedlegg. 

De viktigste forutsetningene i analysen er som følger:  

• Vi benytter forventet reduksjon i 50-persentilen (gjennomsnittet) siden dette er konsistent 

med transportmodellen når man skal regne nytte. 

• Vi baserer oss på estimert tidsbesparelse av de ulike tiltakene. 
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• Vi benytter følgende vekter for endring i forsinkelse, som både tar hensyn til den skjulte og 

opplevde delen (se metodevedlegg for dokumentasjon av hvordan faktorene er beregnet): 

o Rush: 1.87 

o Lav: 1.21 

• Har antatt at effekten i lav er 92 % av effekten i rush basert på forskjellen i 90-persentil for 

hastighet på linjene i rush og lav. 

• Analyseperioden er 40 år og diskonteringsrenten er satt til 4 % (Statens vegvesen, 2018). 

Investeringskostnadene skiller seg fra de som er oppgitt i tabellene for hver strekning. Dette 

skyldes at mva. er utelatt i den samfunnsøkonomiske analysen, da dette kun er en overføring 

og ikke påvirker atferd eller samlet kostnad for samfunnet.  

Resultater 

Tabell 4.3 viser resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen hvor sifferet angir hvilken 

strekning tiltaket påvirker. «T1» angir tiltakspakke 1, og «T2» angir tiltakspakke 2. Gevinster og 

kostnader er talt med og diskontert over 40 år. 

Tabell 4.3:. Poster i den samfunnsøkonomiske analysen. 2019-kr. 

Tiltakspakke  S1 T1  S1 T2  S2 T1  S2 T2  S3 og S4 S5  

Trafikantnytte [mill.kr] 66.41 79.46 15.99 15.99 84.23 24.99 

Inntekter [mill.kr] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kostnader [mill.kr] 6.13 7.49 1.52 1.52 7.05 1.16 

Skattekostnad [mill.kr] 0.59 -1.23 0.28 0.25 1.17 -0.29 

Investering [mill.kr] -3.16 -13.66 -0.10 -0.26 -1.19 -2.62 

Netto nåverdi 69.98 72.06 17.69 17.49 91.26 23.23 

S1: Billingstad-Holmen  
S2: Holmen-Blakstad 
S3: Blakstad-Slemmestad 
S4: Røykenveien 
S5: Asker sentrum  

 
Samtlige tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomme som fremkommer av en positiv netto 

nåverdi. En positiv netto nåverdi innebærer at betalingsviljen for tiltaket blant 

kollektivtrafikantene og reduksjonen i operatørens kostnader overstiger 

investeringskostnadene. Tiltakene kan grovt sett deles inn i to: 

• De mest lønnsomme: De foreslåtte tiltakene på strekning 3 Blakstad-Slemmestad og 

strekning 4 Røykenveien er anslått til å være det mest lønnsomme tiltakene med en netto 

nåverdi på ca. 90 millioner 2019-kr. Videre følger foreslåtte tiltak på strekning 1  

Billingstad – Holmen, både for tiltakspakke 1 og tiltakspakke 2, med netto nåverdi på ca. 70 

mill. 2019-kr.  

• Øvrige tiltak: Samtlige av de øvrige tiltakene er lønnsomme, men noe lavere enn de tre på 

topp. Sett fra kollektivtrafikantenes side, er dette også tiltak som gir god effekt for 

ressursene som anvendes.  
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Samlet sett fremstår alle tiltakene som attraktive å gjennomføre sett fra kollektivtrafikantenes 

ståsted. Samtidig er det viktig å nevne at andre trafikantgrupper også kan påvirkes. Dette 

gjelder spesielt tiltak som gir økt prioritet til kollektivtrafikken på bekostning av bilen. Vi har 

heller ikke gjennomført detaljerte vurderinger av hvordan trafikantene vil tilpasse seg 

tiltakene.  

En ikke uttømmende liste av usikkerhetsmomenter ved analysen er som følger: 

• Konsekvenser for bilister: Rushtidsbom på Fekjan vil trolig bidra til en reduksjon av antall 

bilturer, og vil også kunne påvirke valg av kjøretrasé. Bilistene vil oppleve en redusert 

trafikantnytte, men dette fremkommer ikke i beregningene ovenfor. Det samme gjelder 

trolig innføring av kantstopp med trafikkøy, hvor bilene må vente til bussen forlater 

holdeplassen.  

• Endret atferd/rutevalg for bilister: Dersom rutevalgene for bilistene endres vil trafikken 

øke på andre veier, som igjen kan gi økt kø og negative konsekvenser ved at problemet 

kun flyttes. Samtlige av momentene ovenfor vil trolig bidra til en reduksjon i 

trafikantnytten.  

• Flytting av flaskehalser: Videre er effekten av tiltakene vurdert hver for seg. Det kan 

imidlertid tenkes at fjerning av køproblemer et sted kun leder til at flaskehalsen flyttes, og 

at den reelle effekten av tiltaket blir lavere.  

• Effekter for gående og syklende: Da flere av tiltakene gir redusert biltrafikk vil positive 

effekter kunne tilfalle gående og syklende. Lavere trafikkvolum vil kunne bidra til mindre 

opplevd utrygghet, f.eks. for skolebarn. Samtidig vil redusert biltrafikk kunne bidra til 

reduserte utslipp. 

En fullstendig samfunnsøkonomisk analyse av tiltakene vil trolig vise både økning og reduksjon 

av nytten isolert sett. Det er krevende å kvantifisere hva netto-effekten av å inkludere alle 

relevante grupper og kostnader vil bli. Ved implementering av tiltakene bør man derfor belyse 

effektene ytterligere.  

4.4 Aktører og gjennomføring 

Forslag til fremkommelighetstiltak kan fremmes av Ruter fylkeskommunen eller Statens 

vegvesen, eventuelt i samarbeid. Gjennomføring av tiltak for å prioritere kollektivtrafikk i Asker 

krever god dialog og godt samarbeid med kommunen. Som planmyndighet vil Asker kommune 

ha en viktig rolle ved planlegging og gjennomføring av fremkommelighetstiltak på veinettet i 

kommunen. 

Ruters rolle er å planlegge, samordne, bestille og markedsføre kollektivtrafikken i Oslo og 

tidligere Akershus fylke. Ruter er pådriver overfor statlige og kommunale myndigheter for 

gjennomføring av tiltak for å bedre kollektivtilbudets infrastruktur. 

Staten vegvesen er ansvarlig for riksveier, Viken fylkeskommune for riks- og fylkesveier og 

kommunen for kommunale veier i Asker. Asker kommune vil som ansvarlig myndighet fatte 
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reguleringsplanvedtak i kommunen. Statens vegvesen og fylkeskommunen har 

innsigelsesmyndighet i plansaker som berører deres ansvarsområde. 

For å sikre en god prosess kan det være hensiktsmessig å etablere et fellesprosjekt med en 

arbeidsgruppe og referansegruppe/styringsgruppe med representanter fra de berørte etater. 

Dette vil legge til rette for god dialog mellom partene, felles forståelse av problemstilling og 

løsningsforslag. Prosjektet vil avklare videre behov for utredning, prosjektering og fordeling av 

ansvar frem mot bygging/gjennomføring. Videre arbeid vil blant annet være avhengig av tiltak, 

omfang og reguleringsstatus. Omfattende tiltak vil kunne kreve omregulering, mens mindre 

tiltak kan løses innenfor gjeldende regulering.  
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Vedlegg  

Vedlegg 1 Kalibrering av forsinkelsesvekt 

Kalibreringsmetode for terskelverdi 

For å kunne beregne trafikantbelastningen knyttet til forsinkelse har vi imidlertid behov for å 

skille mellom omfanget av «skjult» og opplevd forsinkelse. Til det trenger vi å definere 

følgende størrelser:  

• Referansepunktet for hvilken reisetid det er realistisk å oppnå, gitt full fremkommelighet, 

såkalt 0-kjøring. Her benytter vi 10-persentilen, dvs. reisetiden for de 10 prosent raskeste 

kjøringene på linjen.  

• Terskelverdien for når reisen oppleves som forsinket av trafikantene, slik at vi kan skille 

mellom den skjulte og den opplevde forsinkelsen. 

Terskelverdien kalibreres ved å benytte tall fra lokal tidsverdiundersøkelse (SP-undersøkelse) 

for gjennomsnittlig forsinkelse per reise. Målet er å sette forventet forsinkelse fra metoden vi 

anvender lik den SP-oppgitte (𝐹𝑆�̂�): 𝐸(𝐹) = 𝐹𝑆�̂� 

For å gjøre dette, må vi beregne de to delene av forventet forsinkelse omtalt i forrige avsnitt. 

Forsinkelsen for dem som faktisk er forsinket, er det samme som gjennomsnittlig reisetid i 

fordelingen over den terskelen, 𝛼𝑥. Det vi ønsker å finne, er en terskelverdi, 𝛼𝑥, slik at 

følgende gjelder: 

𝐸(𝐹) = 𝐹𝑆�̂� = 𝐹𝑜𝑟𝑠𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑛å𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡å𝑟 ∗ 𝑆𝑎𝑛𝑛𝑠𝑦𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑠𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 

Man tilpasser persentilen, 𝛼𝑥, for at gjennomsnittlig forsinkelse 𝐸(𝐹), skal matche 

gjennomsnittlig forsinkelse fra et valideringsgrunnlag, 𝐹𝑆�̂�. 

Kalibrering av terskelverdi mot data 

Et viktig spørsmål er hva man skal benytte som forventet reisetid, 𝜇. I dette prosjektet har vi 

valgt å bruke samlet kjøretid per linje som grunnlag. Dette innebærer at forutsetning om at 

trafikantene i snitt kjører hele linjens lengde, som i seg selv trolig er mindre realistisk. Dersom 

vi data over snittlengde om bord per linje var tilgjengelig, kunne modellen kalibreres enda mer 

nøyaktig. Det er imidlertid to forhold som vi mener avdemper konsekvensen av 

forutsetningen. For det første er reisene i Asker relativt lange; i snitt er en kollektivreise 18 km 

lang (Ellis og Kjørstad 2019). For det andre, gir antagelsen om hele linjelengden et konservativt 

anslag på forsinkelsesfaktorene vi beregne, fordi man er mer restriktiv å hva som defineres 

som forsinkelse.  
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I en undersøkelse fra 2010 fant man at kollektivreisende i (hele) Akershus8 i gjennomsnitt var 

forsinket i 27 % prosent av turene de foretok, og at snittforsinkelsen når den oppstod var på 

10.8 minutter (PROSAM 2010). Dette gir en gjennomsnittlig forsinkelse på 2.9 minutter per 

reise.   

Tabell V1. Andel av busstrafikantene i Akershus som var forsinket og hvor lenge forsinkelsen varte. Kilde: 

Prosam-rapport 187. 

Variabel Verdi 

P(Forsink) 27 % 

Forsinkelse 10.8 

Snittforsinkelse 2.9  

 
I figuren under viser vi hvordan snittforsinkelsen per reise faller ut ved ulike antagelser som 

terskelverdier (hvilken persentil som velges; 𝛼𝑥). Ved 70-persentilen, opplever man i 

gjennomsnitt 6 minutter forsinkelse, mens dette faller etter hvert som man øker 

terskelverdien (grensen for når man opplever forsinkelse).  

Vi har benyttet morgenperioden til å fastsette terskelen. Ved 82-persentilen er både den 

forventede forsinkelsen beregnet ved hjelp av data fra Ruter og anslaget fra Prosam-rapport 

187 på 2.9 minutter. Vi har derfor valgt å benytte dette som anslag på terskelverdien.  

 

Figur V1. Tilpassing av terskelverdi for forsinkelse og gjennomsnittlig opplevd forsinkelse i gjennomsnitt 

for linjene i Asker.  

Vektingsmetode 

Vektingen gjøres med utgangspunkt i et vektet gjennomsnitt. Forsinkelsesfaktoren, som angir 

hvordan trafikantene faktisk opplever reisetiden vektet for forsinkelse og målt i 

ombordtidsminutter, blir da reisetid vektet for forsinkelse (𝐸(𝑅𝑉)), dividert på reisetid som 

ikke er vektet for forsinkelse (𝐸(𝑅)): 

 
8 Vi har ikke lokale data for Asker, og må derfor benytte et gjennomsnitt for Akershus. 
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𝑉𝐺 =
𝐸(𝑅𝑉)

𝐸(𝑅)
 

Denne faktoren benyttes i transportmodellen for å skalere opp den kodede reisetiden som skal 

settes likt rutetabellen. I denne ligger det altså både inne skjult ventetid (som vektes med 1) og 

faktisk forsinkelse (som vektes med 5.8). Vektet forsinkelse beregnes ved å benytte følgende 

formel: 

𝑉𝐺 = 𝑃(𝐹) × 𝑉𝐹 + (1 − 𝑃(𝐹))𝑉𝑂 

Her er 𝑉𝐺 gjennomsnittlig ombordtidsvekt (hensyntatt både skjult og opplevd forsinkelse), 𝑉𝐹 

er vekt for forsinkelse (lik 5.8), 𝑉𝑂 er vekt for vanlig ombordtid (lik 1) og 𝑃(𝐹) er 

sannsynligheten for å være forsinket. Strengt tatt burde man også vekte for hvor mye lenger 

kjøretid forsinkede avganger har sammenlignet med de som er i rute, men dette er utelatt for 

å gi mer konservative resultater.  

Tabellen på neste side viser ulike persentiler og forsinkelsesfaktgor når vi benytter 82-

persentilen som terskelverdier i rush og 95-persentilen i lav9. Det er viktig å huske på at det er 

90- og 10-persentilen som samme definerer nivå på forsinkelse. Noen ruter har høyere 90-

persentil enn i rush, men samtidig også høyere 10-persentil. Den endelige forsinkelsesfaktoren 

på 1.87 i rush og 1.24 i lav er basert på et vektet snitt av faktorene for hver enkelt linje.  

Nett-utlegging i Emme 

For at beregningene av nytte skal gjøres konsistente med forsinkelsesdata, er det gjennomført 

en nettutlegging i Emme/RTM23+ hvor reisetiden på de linjene vi har data for justeres opp 

basert på beregnet forsinkelsesfaktor for hver enkelt linje, ved å bruke metoden «Extended 

transit assignment». 

 

  

 
9 I lavperioden har vi satt at terskelen i minutter skal være lik terskelen i rush. Gitt fordelingene av 
forsinkelser i lav, tilsvarer dette 95-persentilen, som indikerer at færre avganger er forsinkede i lav.  
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Tabell V2. 90-persentil, 50-persentil, 10-persentil, vektet reisetid og forsinkelsesfaktor. Kilde: Ruter og 

egne beregninger. Tall for morgenrush (07-09) og lav (utenom rush).  

  Reisetid [min/tur]   

Linje 90-persentil 50-persentil 10-persentil Forsinkelsesfaktor (RUSH) 

250 103  78  64  1.7  

260 47  33  27  1.8  

270 58  40  33  1.8  

275 7  5  4  1.8  

280 40  29  24  1.8  

281 15  9  7  2.0  

285 25  20  17  1.7  

290 14  10  9  1.8  

250E 39  27  20  1.8  

255E 53  38  32  1.8  

          

  Reisetid [min/tur]   

Linje 90-persentil 50-persentil 10-persentil Forsinkelsesfaktor (LAV) 

250 91  71  60  1.2  

260 61  49  43  1.1  

270 58  38  31  1.2  

275 13  7  4  1.8  

280 43  33  25  1.3  

281 11  8  6  1.3  

285 29  21  17  1.2  

290 11  9  8  1.2  

250E 63  47  38  1.2  

255E 85  71  61  1.2  

Vedlegg 2 Vurdering av 10-persentil som mål på nullkjøring 

Motivasjon 

Nullkjøring er et begrep som kan defineres forskjellig ut fra ulike forutsetninger og praksis. 

Etter ønske fra Ruter, har vi benyttet 10-persentilen som et mål på nullkjøring. For å validere 

om dette er et godt mål, har vi gjennomført en sammenligning av 10-persentilen og en 

beregning gjort med en hastighetsmodell for kollektivtransport som Urbanet har utviklet 

(Høyem & Svorstøl, 2018) for linje 250. 

Kort beskrivelse av hastighetsmodellen 

Beregning av kjøretid med hastighetsmodellen tar hensyn en rekke faktorer: 

• Akselerasjon- og retardasjonstid 

• Fartsgrense 

• Sannsynlighet for å stoppe på holdeplass 
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Reisetiden mellom to holdeplasser 𝑖 og 𝑖 − 1 er gitt av følgende ligning: 

𝑇(𝑣𝑚𝑎𝑥)𝑖,𝑖−1 =
𝑣𝑚𝑎𝑥

2𝛽−1
(

𝑥𝑖

𝑎
+

𝑥𝑖−1

𝑏
) +

𝐿

𝛽−1𝑣𝑚𝑎𝑥
 

Her er 𝑣𝑚𝑎𝑥 maksimal hastighet på strekningen, a er akselerasjonsrate, b er retardasjonsrate, 

𝑥𝑖 representerer sannsynligheten for å stoppe på holdeplass 𝑖10, 𝛽 = 3.6 er en faktor som 

regner om fra m/s til km/t og 𝐿 er avstand mellom holdeplassene. Maksimumshastigheten 

settes slik at sjåføren minimerer reisetiden, men klarer å bremse «i tide» og 

maksimumshastigheten (i km/t) er gitt av 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = min {𝐹𝐺 , 𝛽 [
2𝐿

1/𝑎 + 1/𝑏
]

1/2

}  

Hvor 𝐹𝐺 er fartsgrensen i km/t.  

I beregningene ser vi bort fra oppholdstid, både i data og modell. Videre setter vi 

akselerasjons- og retardasjonsratene lik 0.8 m/s^2 og fartsgrensen til 50 km/t, foruten 

strekningen på E18.  

Resultater 

Resultatene fra beregningen vises i figuren under, hvor vi har plottet kjøretid mellom hver 

holdeplass som beregnet av modell og 10-persentilen (mellom 07-09). Beregningen viser at det 

er relativt bra sammenfall mellom de to metodene. Fartsmodellen gir ca. 5 % høyere hastighet 

i gjennomsnitt, som er relativt nært 10-persentilen.  

Det er imidlertid to områder som skiller seg ut; Nationaltheatret – St. Olavs plass og 

Hammersborggata – Oslo bussterminal. Dette er områder internt i Oslo med høy trafikk, samt 

en del rundkjøringer og lyskryss. Den beregnede hastigheten vil ikke fange opp dette, men det 

 
10 Her bruker vi Poisson-fordelingen, slik at 𝑥𝑖 = 1 − 𝑒𝑃𝑖 hvor 𝑃𝑖  er antall påstigende på holdeplass 𝑖. 
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reflekteres i 10-persentilen.

 

Figur V2. Sammenligning av kjøretid (uten oppholdstid) for linje 250 i morgenrushet (07-09) i retning 

Oslo fra hastighetsmodell og 10-persentil fra Ruters datagrunnlag. 

Oppsummert ser vi at 10-persentilen jevnt over er et greit mål på nullkjøring, men vil kunne 

være sårbar overfor områder med spesielle fremkommelighetsutfordinger. På bakgrunn av 

dette har vi valgt å gå videre med 10-persentilen som mål på nullkjøring. 
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Vedlegg 3 Tabeller med SIS-data 

Tabellene under er en sammenstilling av data fra Ruters sanntidsinformasjonssystem (SIS) for 

februar og mars 2019 (foruten vinterferie i uke 8) for samtlige busslinjer i Asker, i morgenrush 

(7-9) og ettermiddagsrush (15-17).  

Strekning 1 Billingstad-Holmen 

Morgenrush 
Retning nordgående  Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Holmen-Landøya            73,00               78,00               95,00            332,00           254,00              17,00  

Landøya-Nesåsen            50,00               54,33               81,33            156,67           102,33              27,00  

Nesåsen-Nesbru            39,00               40,00               44,00               49,67                9,67                4,00  

Nesbru-Nedre Berger            32,00               33,00               35,33               41,67                8,67                2,33  

Nedre Berger-Bergerveien            43,00               44,00               47,00               52,33                8,33                3,00  

Bergerveien-Billingstadveien            48,00               48,67               53,33               61,33              12,67                4,67  

 
Retning sørgående  Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Billingstadveien-Bergerveien            51,00               49,00               49,00               49,00  0    0 

Bergerveien-Nedre Berger            35,00               35,50               38,50               44,50                9,00                3,00  

Nedre Berger-Nesbru            31,00               31,00               33,50               37,50                6,50                2,50  

Nesbru-Nesåsen            37,00               36,50               40,00               47,00              10,50                3,50  

Nesåsen-Landøya            47,00               46,50               52,00               58,50              12,00                5,50  

Landøya-Holmen            25,00               25,00               27,50               31,00                6,00                2,50  

 

Ettermiddagsrush 
Retning nordgående  Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Holmen-Landøya             73,00              73,00              80,00              90,00              17,00  7,00 

Landøya-Nesåsen             50,00              49,50              57,00              67,50              18,00                7,50  

Nesåsen-Nesbru             39,00              39,50              43,00              48,50                9,00                3,50  

Nesbru-Nedre Berger             32,00              32,00              35,00              39,00                7,00                3,00  

Nedre Berger-Bergerveien             43,00              43,00              47,50              52,50                9,50                4,50  

Bergerveien-Billingstadveien             48,00              48,00              52,00              57,00                9,00                4,00  

 
Retning sørgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Billingstadveien-Bergerveien n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Bergerveien-Nedre Berger             35,00              36,33              42,00              81,67              45,33                5,67  

Nedre Berger-Nesbru             31,00              32,33              36,33           105,00              72,67                4,00  

Nesbru-Nesåsen             37,00              39,33              48,33              88,00              48,67                9,00  

Nesåsen-Landøya             47,00              48,67              52,67              62,00              13,33                4,00  

Landøya-Holmen             25,00              25,33              27,33              30,33                5,00                2,00  
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Strekning 2 Holmen-Blakstad terminal 

Morgenrush 
Retning nordgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Blakstad terminal-Aspelund           65,00              68,50              78,50              93,75              25,25              10,00  

Aspelund-Vettre           43,00              43,33              46,00              52,67                9,33                2,67  

Vettre-Hvile           46,00              46,50              50,50              55,50                9,00                4,00  

Hvile-Leangbukta           30,00              31,00              33,50              36,50                5,50                2,50  

Leangbukta-Leangen           47,00              48,00              50,50              60,00              12,00                2,50  

Leangen-Hvalstrand           35,00              35,50              39,00              41,50                6,00                3,50  

Hvalstrand-Hval           31,00              30,50              33,50              36,50                6,00                3,00  

Hval-Syverstad           55,00              55,50              59,50              65,00                9,50                4,00  

Syverstad-Grønlia n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Grønlia-Holmen sør n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Holmen sør-Holmenbukta n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

 
Retning sørgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Holmenbukta-Holmen sør n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Holmen sør-Grønlia n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Grønlia-Syverstad           35,00              34,00              34,00              37,00                3,00                 0,00    

Syverstad-Hval           42,00              44,00              44,00              44,00  0,50                  0,00    

Hval-Hvalstrand           38,00              37,00              40,00              42,00                5,00                3,00  

Hvalstrand-Leangen           41,00              41,00              45,00              48,00                7,00                4,00  

Leangen-Leangbukta           38,00              38,00              40,00              42,00                4,00                2,00  

Leangbukta-Hvile           46,00              47,00              50,00              53,00                6,00                3,00  

Hvile-Vettre           37,00              37,00              40,00              45,00                8,00                3,00  

Vettre-Aspelund           56,00              57,00              61,00              68,00              11,00                4,00  

Aspelund-Blakstad terminal           62,00              72,50              81,00              85,00              12,50                8,50  

 

Ettermiddagsrush 
Retning nordgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Blakstad terminal-Aspelund             65,00              68,00              75,50              88,50              20,50                7,50  

Aspelund-Vettre             43,00              42,00              46,00              49,50                7,50                4,00  

Vettre-Hvile             46,00              46,00              50,00              57,00              11,00                4,00  

Hvile-Leangbukta             30,00              31,00              33,00              35,00                4,00                2,00  

Leangbukta-Leangen             47,00              50,00              51,00              54,00                4,00                1,00  

Leangen-Hvalstrand             35,00              35,00              37,00              40,00                5,00                2,00  

Hvalstrand-Hval             31,00              30,00              32,00              36,00                6,00                2,00  

Hval-Syverstad             55,00              55,00              58,00              63,00                8,00                3,00  

Syverstad-Grønlia n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Grønlia-Holmen sør n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Holmen sør-Holmenbukta n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
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Retning sørgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Holmenbukta-Holmen sør n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Holmen sør-Grønlia n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Grønlia-Syverstad             35,00              44,67              47,67              57,67              13,00                3,00  

Syverstad-Hval             42,00              43,00              48,00              58,67              15,67                5,00  

Hval-Hvalstrand             38,00              37,33              41,00              47,33              10,00                3,67  

Hvalstrand-Leangen             41,00              41,00              43,67              47,33                6,33                2,67  

Leangen-Leangbukta             38,00              37,67              40,00              42,33                4,67                2,33  

Leangbukta-Hvile             46,00              47,33              49,67              53,33                6,00                2,33  

Hvile-Vettre             37,00              37,00              39,67              44,33                7,33                2,67  

Vettre-Aspelund             56,00              55,75              60,25              68,25              12,50                4,50  

Aspelund-Blakstad terminal             62,00              72,00              93,33           122,00              50,00              21,33  

Strekning 3 Blakstad-Slemmestad 

Morgenrush 
Retning nordgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Toern-Eternitveien           38,00              38,33              43,00              51,00              12,67                4,67  

Eternitveien-Bjerkåsmarka           47,00              46,67              51,00              57,33              10,67                4,33  

Bjerkåsmarka-Bjerkås           31,00              31,00              33,67              39,33                8,33                2,67  

Bjerkås-Elnes           43,00              43,33              46,33              54,67              11,33                3,00  

Elnes-Håkavik           35,00              35,00              37,67              43,33                8,33                2,67  

Håkavik-Arnestad           36,00              36,33              39,67            186,33           150,00                3,33  

Arnestad-Vollen           31,00              31,00              34,33              56,67              25,67                3,33  

Vollen-Skjæret           65,00              66,33              73,33            146,00              79,67                7,00  

Skjæret-Sjøvollveien           56,00              57,33              64,00            169,67           112,33                6,67  

Sjøvollveien-Furua           49,00              65,00              65,00              65,00                   0,00   0,00 

Furua-Blakstad hageby           62,00              65,33              87,33            161,00              95,67              22,00  

Blakstad hageby-Blakstad terminal           60,00              62,00              74,00            100,67              38,67              12,00  

 
Retning 1 sørgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Blakstad terminal-Blakstad hageby           49,50              51,00              60,50              72,50              21,50                9,50  

Blakstad hageby-Furua           53,00              54,00              59,00              70,00              16,00                5,00  

Furua-Sjøvollveien           36,00              35,00              38,00              42,00                7,00                3,00  

Sjøvollveien-Skjæret           56,00              55,00              62,00              65,00              10,00                7,00  

Skjæret-Vollen           56,00              57,00              62,00              74,00              17,00                5,00  

Vollen-Arnestad           40,00              41,00              44,00              48,00                7,00                3,00  

Arnestad-Håkavik           34,00              34,00              36,00              40,00                6,00                2,00  

Håkavik-Elnes           23,00              23,00              24,00              25,00                2,00                1,00  

Elnes-Bjerkås           55,00              56,00              59,00              62,00                6,00                3,00  

Bjerkås-Bjerkåsmarka n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Bjerkås-Eternitveien           68,00              68,00              75,00            103,00              35,00                7,00  

Eternitveien-Toern n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Toern-Slemmestad           58,00              51,00              74,00              85,00              34,00              23,00  
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Ettermiddagsrush 
Retning nordgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Toern-Eternitveien             38,00              38,00              43,00              50,00            12,00              5,00  

Eternitveien-Bjerkåsmarka             47,00              47,00              51,00              56,00              9,00              4,00  

Bjerkåsmarka-Bjerkås             31,00              32,00              34,00              38,00              6,00              2,00  

Bjerkås-Elnes             43,00              44,00              46,00              50,00              6,00              2,00  

Elnes-Håkavik             35,00              34,00              38,00              42,00              8,00              4,00  

Håkavik-Arnestad             36,00              36,00              40,00              42,00              6,00              4,00  

Arnestad-Vollen             31,00              31,00              34,00              37,00              6,00              3,00  

Vollen-Skjæret             65,00              65,00              73,00              86,00            21,00              8,00  

Skjæret-Sjøvollveien             56,00              56,00              61,00              65,00              9,00              5,00  

Sjøvollveien-Furua n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Furua-Blakstad hageby             62,00              60,00              65,00              78,00            18,00              5,00  

Blakstad hageby-Blakstad terminal             60,00              60,50              68,50              79,50            19,00              8,00  

 
Retning 1 sørgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Blakstad terminal-Blakstad hageby             49,67              52,67              64,67              94,67            42,00            12,00  

Blakstad hageby-Furua             53,00              52,50              60,00              67,50            15,00              7,50  

Furua-Sjøvollveien             36,00              35,00              38,50              40,00              5,00              3,50  

Sjøvollveien-Skjæret             56,00              55,50              58,50              68,50            13,00              3,00  

Skjæret-Vollen             56,00              58,00              64,50              93,00            35,00              6,50  

Vollen-Arnestad             40,00              40,00              43,00              47,00              7,00              3,00  

Arnestad-Håkavik             34,00              34,00              36,00              37,00              3,00              2,00  

Håkavik-Elnes             23,00              22,50              24,50              34,50            12,00              2,00  

Elnes-Bjerkås             55,00              54,50              58,50           156,50          102,00              4,00  

Bjerkås-Bjerkåsmarka n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Bjerkås-Eternitveien             68,00              70,00              88,00           127,00            57,00            18,00  

Eternitveien-Toern             32,00              36,00              40,00              44,00              8,00              4,00  

Toern-Slemmestad             58,00              58,50              72,50           121,00            62,50            14,00  

Strekning 4 Holmen-Billingstad 

Morgenrush 
Retning nordgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Drengsrud skole-Oreholtet            65,00               72,00            119,00            226,00           154,00              47,00  

Oreholtet-Hagaløkka            38,00               41,50               53,00               77,50              36,00              11,50  

Hagaløkka-Trekanten n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Trekanten-Asker stasjon            86,00               81,00            157,50            406,50           325,50              76,50  

 
Retning sørgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Asker stasjon-Trekanten            74,00               83,00               89,50               98,50              15,50                6,50  

Trekanten-Hagaløkka n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Hagaløkka-Oreholtet            51,00               54,00               63,50               83,00              29,00                9,50  

Oreholtet-Drengsrud skole            68,00               69,00               75,00               88,00              19,00                6,00  
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Ettermiddagsrush 
Retning nordgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Drengsrud skole-Oreholtet             65,00              65,00              73,00              87,00              22,00                8,00  

Oreholtet-Hagaløkka             38,00              40,50              46,50              69,00              28,50                6,00  

Hagaløkka-Trekanten n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Trekanten-Asker stasjon             86,00              97,50           189,00           585,00           487,50              91,50  

 
Retning sørgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 50-10 

Asker stasjon-Trekanten             74,00              78,00              90,50           110,00              32,00              12,50  

Trekanten-Hagaløkka n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Hagaløkka-Oreholtet             51,00              60,00              71,00              95,00              35,00              11,00  

Oreholtet-Drengsrud skole             68,00              68,00              74,00              84,00              16,00                6,00  

Røykenveien 

Morgenrush 
Retning nordgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 90-50 

Heggedal skole-Guibekken n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Guibekken-Tåsengata          48,00             50,00             52,00             54,00                4,00                2,00  

Tåsengata-Eid n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Eid-Jørgens vei n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Jørgens vei-Gullhella sykehjem          42,00             44,00             49,00           103,00              59,00              54,00  

Gullhella sykehjem-Bondibrua          56,00             59,00             78,00           151,00              92,00              73,00  

Bondibrua-Bondi skole          67,00             68,00             77,00             95,00              27,00              18,00  

Bondi skole-Risenga n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Risenga-Fredtunveien n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Fredtunveien-Lennsmanslia n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

 
Retning sørgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 90-50 

Lensmannslia-Fredtunveien n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Fredtunveien-Risenga n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Risenga-Bondi skole          45,00             44,00             49,00             53,00                9,00                4,00  

Bondi skole-Bondibrua          64,00             67,00             72,00             82,00              15,00              10,00  

Bondibrua-Gullhella sykehjem          55,00             56,00             62,00             72,00              16,00              10,00  

Gullhella sykehjem-Jørgens vei          58,00             60,00             67,00             78,00              18,00              11,00  

Jørgens vei-Eid          59,00             60,00             63,00             66,00                6,00                3,00  

Eid-Tåsengata n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Tåsengata-Guibekken          55,00             55,00             55,00             55,00            0,00    0,00    

Guibekken-Heggedal skole n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
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Ettermiddagsrush 
Retning nordgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 90-50 

Heggedal skole-Guibekken n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Guibekken-Tåsengata           48,00            49,00            53,00            59,00              10,00                6,00  

Tåsengata-Eid n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Eid-Jørgens vei n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Jørgens vei-Gullhella sykehjem           42,00            42,00            45,00            49,00                7,00                4,00  

Gullhella sykehjem-Bondibrua           56,00            56,00            60,00            66,00              10,00                6,00  

Bondibrua-Bondi skole           67,00            66,00            72,00            80,00              14,00                8,00  

Bondi skole-Risenga n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Risenga-Fredtunveien n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Fredtunveien-Lennsmanslia n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Linje 290 

Morgenrush 
Retning nordgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 90-50 

Blakstad terminal-Blakstad hageby          50,00             52,00             62,00             73,00              21,00              11,00  

Blakstad hageby-Erlands vei        110,00           111,00           124,00           142,00              31,00              18,00  

Erlands vei-Jørgens vei          63,00             59,00             72,00           100,00              41,00              28,00  

Jørgens vei-Gullhella sykehjem          42,00             44,00             49,00           103,00              59,00              54,00  

Gullhella sykehjem-Bondibrua          56,00             59,00             78,00           151,00              92,00              73,00  

Bondibrua-Bondi skole          67,00             68,00             77,00             95,00              27,00              18,00  

Bondi skole-Fredtunveien          60,00             61,00             68,00             87,00              26,00              19,00  

Fredtunveien-Asker stasjon          88,00             92,00           104,00           128,00              36,00              24,00  

 
Retning sørgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 90-50 

Asker stasjon-Risenga          81,00             81,00             91,00           111,00              30,00              20,00  

Risenga-Bondi skole          45,00             44,00             49,00             53,00                9,00                4,00  

Bondi skole-Bondibrua          64,00             67,00             72,00             82,00              15,00              10,00  

Bondibrua-Gullhella sykehjem          55,00             56,00             62,00             72,00              16,00              10,00  

Gullhella sykehjem-Jørgens vei          58,00             60,00             67,00             78,00              18,00              11,00  

Jørgens vei-Erlands vei          59,00             61,00             70,00             80,00              19,00              10,00  

Erlands vei-Blakstad hageby          87,00             89,00           104,00           125,00              36,00              21,00  

Blakstad hageby-Blakstad terminal          60,00             61,00             74,00           101,00              40,00              27,00  

 

Ettermiddagsrush 
Retning nordgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 Diff 90-50 

Blakstad terminal-Blakstad hageby           50,00             60,00             75,00           116,00              56,00              41,00  

Blakstad hageby-Erlands vei         110,00           109,00           123,00           140,00              31,00              17,00  

Erlands vei-Jørgens vei           63,00             41,00             41,00             41,00                     -                       -    

Jørgens vei-Gullhella sykehjem           42,00             42,00             45,00             49,00                7,00                4,00  

Gullhella sykehjem-Bondibrua           56,00             56,00             60,00             66,00              10,00                6,00  

Bondibrua-Bondi skole           67,00             66,00             72,00             80,00              14,00                8,00  

Bondi skole-Fredtunveien           60,00             60,00             70,00             89,00              29,00              19,00  

Fredtunveien-Asker stasjon           88,00             93,00           118,00           374,00           281,00           256,00  
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Retning sørgående Nullkjøring 10-persentil 50-persentil 90-persentil Diff 90-10 50-10 

Asker stasjon-Risenga           81,00             89,00           127,00           253,00           164,00              38,00  

Risenga-Bondi skole           45,00             45,00             48,00             52,00                7,00                3,00  

Bondi skole-Bondibrua           64,00             64,00             69,00             78,00              14,00                5,00  

Bondibrua-Gullhella sykehjem           55,00             55,00             59,00             68,00              13,00                4,00  

Gullhella sykehjem-Jørgens vei           58,00             57,00             62,00             74,00              17,00                5,00  

Jørgens vei-Erlands vei           59,00             59,00             66,00             74,00              15,00                7,00  

Erlands vei-Blakstad hageby           87,00             90,00           101,00           118,00              28,00              11,00  

Blakstad hageby-Blakstad terminal           60,00             60,00             68,00             79,00              19,00                8,00  

Vedlegg 4 Forutsetninger i trafikantnytteberegningen 

Tidsverdier 

Anvendte tidsverdier er hentet fra Håndbok V712 Konsekvensanalyser (SVV, 2018) for å 

omsette reisetid og forsinkelse til tidskostnader for trafikantene. Verdiene som er benyttet 

gjelder reiser under 70 km, og disse er vist for tilhørende reisehensikt i tabellen under.  

Verdiene er oppgitt i 2019-kroner, justert med 6.9 % basert på KPI. 

Det foreligger per i dag ikke metodikk i håndbok V712 for å beregne nytten av opplevd 

forsinkelse. Denne innsparte tiden regnes inn som ordinær kjøretid. I de videre beregningene 

er det gjort beregninger der køtid vektes likt som vanlig ombordtid (vekt=1). 

Tabell V3: Tidsverdier benyttet i analysen. Kilde: Håndbok V712, SSB og egne beregninger (2019-kroner). 

Hensikt Tidsverdi (2019-kr) 

Tjeneste  kr                                   480  

Arbeid/Arbeidsplassbaserte  kr                                     75  

Fritid  kr                                     68  

Endring trafikantnytte 

Endring i trafikantnytte for dagens kollektivtrafikanter er beregnet for alle scenarioer basert på 

lenkevolum fra RTM23+. Nytten per periode (rush/lav) er beregnet lenkevis basert på antall 

reiser per linje som trafikkerer lenkene. Videre er det skilt på effekt etter hvilken retning 

reisene går i. Beregningene er forsøkt harmonisert mot kollektivmodulen i Cube (Babri & 

Bertelsen, 2017; Babri m.fl.,2017) etter følgende formel: 

 

Antall yrkesdøgn er satt til 220, mens ikke-yrkesdøgn til 145. YDT11 beregnes som summen av 

nytte for reiser i rush og lavperiode per døgn, mens HDT12 er sum reiser i lavperiode og nytte 

på tilsvarende måte. Trafikantnytte per døgn skaleres så opp med etter denne formelen til 

 
11 Yrkesdøgntrafikk 
12 Helgedøgnstrafikk 
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årsverdi. Videre er det benyttet en skaleringsfaktor for reisematrisene på 2.5, hentet fra 

Prosam (2012). 

Den driftsøkonomiske analysen 

For å kunne si noe om kollektivselskapets driftsøkonomi, må man vite hva driften av 

kollektivtransporten i de ulike scenarioene vil koste. Det gjøres derfor antagelser om hva slags 

driftsopplegg (ruteproduksjon) som vil kjøres som følge av traseomleggingen, for så å beregne 

kostnadene sammenlignet med referansescenariet. Dette er omtalt under driftskostnader. 

Inntektene til kollektivselskapene beregnes på bakgrunn av forventet etterspørsel som er 

beregnet ved hjelp av transportmodellen, og er redegjort for under driftsinntekter. Differansen 

mellom kostnader og inntekter utgjør det offentlige tilskuddsbehovet. 

Driftskostnader 

I vår beregning påvirkes driftskostnadene av kjøretid/forsinkelse. Endringen sammenholdes så 

med antall avganger, og skaleres opp til årsverdier. Antall linjer er hentet fra RTM23+, og antall 

avganger per time er beregnet ved 60 dividert på tiden mellom avgangene («headway») for 

både rush- og lavtrafikk. Ved å summere opp alle linjene får man det totale antallet avganger 

per periode (rush- og lavtime). 

I tråd med kollektivmodulen (Babri & Bertelsen, 2017) har vi antatt 220 yrkesdøgn og 145 

helgedøgn per år. Videre antas det 6 timer rush og 12 timer i lavperioden (Tabell 1.4). Skalering 

til årsverdier er gjort ved hjelp av formelen vist i delkapittel «Trafikantnytte» på side 11. 

Med dette utgangspunktet estimeres det en kostnad knyttet til kollektivlenkene som benyttes 

per år. Inndata er i dette tilfellet beregnet med gjennomsnittshastighet og traselengde.  

Tabell V4: Beregning av driftsdøgnet 

Forutsetninger 

Antall yrkesdøgn 220 

Antall helgedøgn 145 

Tidsperiode Timer per dag 

Rush 6 

Lavperiode 12 

Sum døgn 18 

 

Endringer i tidsbruk og kjørelengde kostnadsberegnes på bakgrunn av satsene for buss hentet 

fra Kollektivmodulen i Cube i 2013-kr, justert med en KPI-vekst på 10.8 % til 2019-kr. Endringer 

i traselengde og tidsbruk på kollektivlenken multipliseres så med enhetskostnadene. Deretter 

skaleres verdiene opp med antall avganger, og til slutt etter metodikken fra kollektivmodulen i 

Cube til årsverdier basert på forutsetningene overfor.  
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Tabell V5: Enhetskostnader fra kollektivmodulen. Kilde: Sintef. 

Enhetskostnader Kollektivmodulen (2019-kr) Verdi Enhet 

Distanseavhengige kostnader  kr                                        4,36  kr/km 

Tidsavhengige kostnader  kr                                    435,46  kr/t 

 

Driftsinntekt  

Det beregnes kun endringer for dagens trafikanter, slik at det totale påstigningsvolumet er 

uendret. Dermed beregnes det ikke endringer i inntekter. 

Kapital- og klargjøringskostnader 

Det er ikke gjort egne beregninger av kapital- og klargjøringskostnader i modellen. Kostnadene 

beregnes dersom tiltakene påvirker kapasitetsutnyttelsen. En fullstendig beregning innebærer 

en ny transportmodellkjøring, hvilket har vært utenfor arbeidets ramme. 

Vedlegg 5 Trafikkregistrering 

Trafikkavvikling i Fv. 1424 Fekjan - Billingstadsletta 

Køen i Fekjan danner seg ved krysset med Nesåsen ca. kl. 7:30 og varer til etter kl. 9. Køen kan 

streke seg helt til E18 Holmen kryss. Etter krysset er det ingen kø i Fekjan («free flow») selv om 

det kan være en stor, tung traktor som kjører i vei (jf. Figur 0). Dermed kan man konkludere at 

i morgenrush er krysset Fekjan X Nesåsen en flaskehals.  

 
Figur V3: Skisse av bilkø i Fekjan-Slemmestadveien med reisetid (30.10. kl. 8:05). 

På befaring tokk det 7 minutter for å komme seg fra Asker svømmehall til Nesåsen; 23.10.2019 

fra 8:43 til 8:50 og 30.10.2019 fra 8:17 til 8:24. Det er 1.000 meter kjøreavstand så da var det 

gjennomsnittlig fart under 10 km/time.  

7 min 
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Det tok 7 minutter for å komme seg fra rundkjøringen E18 X Kirkeveien til Asker svømmehall 

(vist med lilla i Figur ) den 30.10.2019 fra klokken 8:07 til 8:14. Det ble registrert 75 biler i bilkø. 

Strekningen er på 700 meter, som innebærer gjennomsnittlig fart på 6 km/time. Dette skaper 

forsinkelser for bussrute 270 som kjører på den delstrekningen. 

Det er kun 200 m fra holdeplassen Holmen syd (sørenden til kollektivfelt) til rundkjøringen ved 

Asker svømmehall, men det tok over 4 minutter for en bil å komme seg fram til rundkjøringen 

(vist med blått i Figur ) den 30.10.2019 fra klokken 8:15 til 8:19. Det var enda flere biler i bilkø 

som var stående i kollektivfelt (vist med lys blått i V3). Bilkøen var ca. 200 meter lang so man 

kan anta at det tok like lang tid for å komme frem som mellom rundkjøring og holdeplass. Det 

ble observert at de fleste busser valgte å kjøre i venstre kjørefelt, for deretter å presse seg inn 

mot holdeplass, i stedet for å stå i køen i kollektivfeltet. 

I en 10-minutter lang registering (23.10.2019 fra 8:32 til 8:42), i rundkjøringen 

Slemmestadveien X Fekjan, ble det registrert 80 biler både i vestre og i søndre tilfart. Dette er 

omtrent det samme som antall biler i bilkø inn mot rundkjøringen. Denne observasjonen 

bekrefter registrert reisetid og hastighet på bilkø i Slemmestadveien ved Fekjan.  

I ettermiddagsrush er det krabbene kø i vestgående retning fra Nesøyveien til Fekjan, etter 

krysset Fekjan X Nesåsen beveger trafikk seg flytende.  

 
Figur V4 Registrert trafikk i morgentime (07.11.2019). 

 

Trafikkregistrering viser at det var 1 177 biler i rushtime (7:38-8:38) i Fekjan; 855 nordgående 

og 322 sydgående som gir 72 % / 28 % retningsfordeling. Men i den første halvtimen var det 

mer intensiv trafikk i nordgående retning; da var det registrert 455 nordgående og 122 

sydgående biler som gir 79 % / 21 % retningsfordeling. Biltrafikk i Fekjan, delt i 12-minutters 

intervaller, er vist i Figur  under. Det var registrert 88 gående og 7 syklende som krysset Fekjan 

i opphøyd gangfelt. Mesteparten var skolebarn på vei til Steinerskole.  
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Figur V5 Trafikk i Fekjan (syd for Nesåsen) i 12-minutters intervaller. 

 

 
Figur V6 Trafikken i Slemmestadveien tellepunkt i Holmen kryss; data kun for trafikk i østgående retning. 
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Trafikkregistrering fra SVV fast tellepunkt IKEA (E18) fremhever E18s utilstrekkelig kapasitet, 

særlig i østgående retning (mot Oslo). Det er registrert 4 139 biler/time i østgående retning i 

tidsrommet 06 – 07, 3.541 i tidsrommet 07 – 08 og kun 2 334 i tidsrommet 08 – 09 (dvs. 44 % 

biler mindre enn kl. 06-07). Det er mange som velger å kjøre i Fv. 1424 Fekjan-Billingstadsletta 

istedenfor å krabbe i E18. Gjennomgående trafikk i Fekjan-Billingstadsletta, mellom Holmen og 

IEKA, er estimert til mer enn 500 biler i morgenrushtime. Den trafikken anses som det som 

skaper mest bussforsinkelser.   

 
Figur V7: Trafikk i tellepunkt IKEA (E18) mot Drammen. 

 
Figur V8: Trafikk i tellepunkt IKEA (E18) mot Oslo. 

Tabell V6: Trafikk i tellepunkt IKEA (E18), dato 07.11.2019. 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Totalt i ret

Drammen
179 127 52 74 97 270 1 322 2 562 2 716 2 047 2 057 2 382 2 629 2 989 4 045 4 169 3 975 3 505 2 662 2 248 1 759 1 422 1 032 553

Totalt i ret

Oslo 138 98 82 104 235 1 022 4 139 3 541 2 334 2 763 2 499 2 596 2 485 2 534 2 576 3 184 3 357 2 771 2 130 1 698 1 381 1 137 708 326

Sum 317 225 134 178 332 1 292 5 461 6 103 5 050 4 810 4 556 4 978 5 114 5 523 6 621 7 353 7 332 6 276 4 792 3 946 3 140 2 559 1 740 879
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Kø i Fekjan  

Nedenfor er noen bilder fra trafikkregistrering i morgenrush som viser kødannelse, 

trafikkavvikling i Fekjan øst og vest for Nesåsen og bak av køen.  

 
Figur V9: Foran av bilkøen, kl. 7:33, siste tidsluke i bilkøen (20 sekunder). 

 
Figur V10: Fekjan øst for Nesåsen til venstre og vest for Nesåsen til høyre; kl. 8:15. 

 
Figur V11: Bak av bilkøen i Fekjan kl. 9:00, utsikt fra atkomst til Holmen svømmehall (ingen kø vest for 
det).  
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En typisk køsituasjon i krysset er beskrevet under med noen bilder fra videoregistrering og en 

skisse. 

 

 

 

 
Figur V12: En typisk kø situasjon i krysset Fekjan X Nesåsen.  
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A B C 

A B C 
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Bil A kommer fra nord og vil svinge til venstre i Nesåsen.  

Bil B kommer fra syd og vil svinge til høyre i Nesåsen. 

Bil C kommer fra øst og vil svinge til venstre i Fekjan. 
 

A må vike for B som må vente til at C hadde kjørt siden brua er for smalt for at to biler kunne 
møtes. Mens A og B venter at C kjører, bygges det kø i Fekjan. Etter at B hadde kjørt det er kun 
én bil i Fekjan som kjørte nordover. Nesten bilen i køen stanset for å slippe A. Så i 20 sekunder 
har kun én bil kommet seg fram i Fekjan nordover. Samtidig strekker seg køen i Fekjan fra 
krysset med Nesåsen til Slemmestadveien og videre til E18, alle sammen over 1,5 km krabbene 
bilkø. 

 
Figur V13: Skissen av en typisk kø situasjon.  

Trafikkavvikling i Asker sentrum 

Utklippene fra dronevideo nedenfor viser at det kan ta 1 min for buss å komme seg fram til 

rundkjøring, selv med få biler i kø i Drammensveien. I video fra droneregistrering er det kun 10 

biler i bilkø før rundkjøring (kl. 15:50), men det er flere biler i bilkø videre i Drammensveien. En 

enda lengre bilkø i Drammensveien ble registrert på befaring 30.10.2019. Fa strekte seg køen 

gjennom rundkjøringen med Lensmannslia og videre til Bleikerveien. Venstresvingefelt vil 

forkorte reisetid til alle kjøretøy. I skissen til tiltak S4-1 er det vist ett venstresvingefelt og ett 

felt rett fram i østre tilfart. Det er da god plass for to personbiler å kjøre rett fram (mot vest). 

Det kan også vurderes om venstrefeltet kun er venstresvingfelt, og høyrefeltet kun er for rett 

fram, hvis det etableres to felt i vestgående retning i Drammensveien mellom rundkjøring og 

Kirkeveien.  

 
Figur V14: Bilder av en kø situasjon i Drammensveien (dronefilm).  
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Bilkø i Drammensveien ved Lensmannslia.  

 
Figur V15: Rundkjøringen Drammensveien X Lensmannslia, set fra vest (kl.15:32, 30.10.).  

 
Figur V16: Rundkjøringen Drammensveien X Lensmannslia, set fra vest (kl.15:43, 30.10.).  

 
Figur V17: Rundkjøringen Drammensveien X Lensmannslia, set fra vest (kl.15:43, 30.10.).  

 
Figur V18: Rundkjøringen Drammensveien X Lensmannslia, utsikt mot Lensmannslia (14 biler i bilkø).  

Registrering ved Asker p-hus 

Til tider litt kaos for bilister. Det var krabbefart i 10 minutter 16:15-16:25. Kø og forsinkelser i 

området skyldes i hovedsak kø i Hagaløkkveien. 
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Tabell V7: Registrering ved Asker p-hus.  

 

 
Figur V19: Inn- og utkjørings plassering. (kart.finn.no) 

 

 

  

15:30-15:40 15:40-15:50 15:50-16:00 16:00-16:10 16:10-16:20 16:20-16:30 Sum 60 min

Inn i ONEPARK P-hus 2 3 1 0 3 2 11

Ut av ONEPARK P-hus 25 15 22 20 26 18 126

Ut av Stasjonskvartalene 

P-hus, i syd
9 10 10 15 18 11 73

Buss hindret? Nei Nei Nei Nei
Noen 

sekunder

Noen sek, 

men ble 

hjulpet fram
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Gjeldene reguleringsplaner 

 
Figur V20: Gjeldende regulerings kart – krysset fv. 1424 Billingstadsletta X Nesøyveien (Askerkart). 
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Figur V21: Gjeldende regulerings kart – krysset fv. 165 Slemmestadveien X Blakstadmarka (Askerkart). 
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Andre mulige tiltak 

Ny trasé for bussrute 290 via Hagaløkkveien over privat eiendom (Aibel AS) i Hagaløkkveien 28. 

Bussrute 290 vil da kunne terminere på bussterminal sammen med alle de andre rutene som 

betjener Asker sentrum. Tiltaket er interessant, men har blitt vurdert som lite aktuelt i denne 

utredningen.  

 
Figur V22: Bussrute 290 Blakstad terminal - Asker. Grønn linja - dagens trasé som beholdes, stiplet grønn 
linja - legges ned og rød linja - ny trasé med bussterminal som nytt reguleringspunkt.  
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Etablering av kollektivfelt mot sentrum i Bleikerveien i kombinasjon med tilfartskontroll inn 

mot Asker sentrum, med redusert kapasitet i lyskrysset med Røykenveien. Tilfartskontroll i 

krysset vil gi god flyt i trafikken og ingen forsinkelser nord for krysset (mot sentrum), mens 500 

meter langt kollektivfelt vil føre til at bussene kan passere bilkøen.  Tiltaket har blitt vurdert 

lite aktuelt i denne utredningen, hvor oppgaven har vært å finne tiltak som kan bedre 

fremkommeligheten for buss uten å etablere kollektivfelt. 

 
Figur V23: Bussrute 285 strekning Vettre – Asker vist med en grønn linje. 500 m lang kollektivfelt i 
Bleikerveien fram til eksisterende lyskryss med Røykenveien vist med en rød linje.   
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