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FORORD 
 

Det er etablert et samarbeidsprosjekt for utvikling av det trafikale kollektivknutepunktet Hokksund. 

Arbeidet er initiert av Buskerudbysamarbeidet og er et samarbeid mellom følgende offentlige aktø-

rer: Øvre Eiker kommune, Jernbaneverket, Buskerud fylkeskommune/Brakar, Statens vegvesen og 

NSB/ROM eiendom. Knutepunktprosjektet for Hokksund er gjennomført parallelt med et tilsvarende 

prosjekt for utvikling av kollektivknutepunktet i Mjøndalen. Mulighetsstudien er finansiert i samar-

beid mellom partene.  

 

Partene har utarbeidet og godkjent en prosjektbeskrivelse for knutepunktutvikling i Hokksund da-

tert mai 2014. Samarbeidsavtale mellom partene, som også inkluderer finansiering av konsulentar-

beid, er inngått på bakgrunn av denne prosjektbeskrivelsen. Rambøll er engasjert av samarbeids-

prosjektet som konsulent for utarbeiding av en mulighetsstudie. INBY AS og Norsam AS er også 

trukket inn i arbeidet med å utforme løsningene i knutepunktet Hokksund. Arbeidsgruppa for pro-

sjektet har stått for ferdigstilling av rapporten. 

 

Partene skal bruke mulighetsstudien som plangrunnlag for utvikling av knutepunktet.   

 

Arbeidet har vært organisert med en arbeidsgruppe ledet av ROM Eiendom ved Ellen Haug og en 

styringsgruppe ledet av Øvre Eiker kommune ved fungerende Rådmann i Morten Lauvbu. 

Arbeidsgruppa står for vurderingene og konklusjonene i mulighetsstudiet. Det vil være behov for å 

bearbeide detaljene i de presenterte løsningene i videre arbeid.  

 

I styringsgruppemøte 9.6.2015 fattet styringsgruppa følgende enstemmige vedtak: Styringsgruppa 

støtter vurderingene og konklusjonene i mulighetsstudien og anbefaler de samarbeidende partene 

å godkjenne rapporten som grunnlag for videre arbeid med knutepunktutvikling i Hokksund.  

 

I det videre arbeidet med knutepunktutviklingen vil partene fortsette det gode samarbeidet for å 

realisere ambisjonene for knutepunktutvikling i mulighetsstudien. Styringsgruppa for mulighetsstu-

diet vil fungere som ekstern samarbeidsgruppe for Jernbaneverkets detaljregulering av knutepunk-

tet. Jernbaneverket vil også ha direkte kontakt med involverte parter underveis. I tillegg vil det 

være viktig at partene opprettholder samarbeidet for å få til knutepunktutviklingen og finansiering 

gjennom Buskerudbypakke 2 og Bymiljøavtalen. Derfor fattet styringsgruppa følgende enstemmige 

vedtak i møtet den 9.6.2015: Det anbefales at Buskerud fylkeskommune, Øvre Eiker kommune og 

Jernbaneverket også gjennom arbeidet med revidert Buskerudbypakke 2 og Bymiljøavtale tar ini-

tiativ til å avklare finansieringsmulighet for pakker av tiltak som inngår i mulighetsstudien. 

 

 

Morten Lauvbu, konstituert rådmann i Øvre Eiker kommune,  

leder av styringsgruppa for knutepunktutvikling i Hokksund 

 

Øvrige representanter i styringsgruppa:  
Ragnhild Lien, Jernbaneverket 

Gro Ryghseter Solberg, Buskerud fylkeskommune 
Per Atle Tufte, ROM Eiendom  
Arne Jakobsen, NSB 

Astri Taklo, Statens vegvesen 
 
 

 
Vedlegg til rapporten: 

 Tegningshefte (INBY 04.06.2015) 

 Grunnlagsdokument; føringer, behov og problemstillinger, mulighetsstudie knutepunktutvikling i 

Hokksund og Mjøndalen (Vedtatt av styringsgruppa 05.11.2014) 

 Trafikkanalyse knutepunktutvikling i Hokksund (Norsam, 09.07.2015) 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

Øvre Eiker kommune har ca. 18.000 innbyggere hvorav om lag halvparten bor i kommunesenteret 

Hokksund. Antall innbyggere har de siste årene vokst med drøyt 2 % pr år. Øvre Eiker kommune 

arbeider med revisjon av kommuneplanens arealdel og vil følge opp dette med en områdeplan for 

Hokksund by. Samtidig har kommunens eiendomsselskap og ROM Eiendom inngått samarbeid om 

byutvikling av sentrale områder rundt knutepunktet.  

 

Øvre Eiker kommune deltar i Buskerudbysamarbeidet som omfatter kommunene fra Lier til Kongs-

berg og er rettet mot felles areal- og transportplanlegging. Areal- og transportplan Buskerudbyen 

2013-23 ble vedtatt i februar 2013 og legger føringer for areal- og transportutvikling i tettstedsom-

rådet. Det er inngått ny avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler for perioden 

2014-17: Buskerudbypakke 1 (i alt 308 mill kr).  Arbeid med en bompengefinansiert bypakke / by-

miljøavtale (Buskerudbypakke 2) pågår. Et forslag til justert bypakke / bymiljøavtale vil bli drøftet 

mellom Buskerudbysamarbeidet og Samferdselsdepartementet på politisk nivå ved årsskiftet 

2015/16. De to samferdselspakkene vil kunne bidra med finansiering av tiltak i knutepunktet i 

Hokksund i tillegg til ordinære midler gjennom NTP. I Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-

23 er det et mål at Hokksund skal utvikles til et velfungerende kollektivknutepunkt for både tog og 

buss samtidig med fortetting og byutvikling. I planen legges det til rette for tettstedsutvikling og 

sterk satsing på kollektivtransport, gange og sykling. Buskerudbysamarbeidet har ambisjoner for 

tettstedsutvikling og sterk satsing på kollektivtrafikk, gange og sykling. Areal- og transportplanen 

for Buskerudbyen 2013-2023 har halvtimesfrekvens på Sørlandsbanen til Hokksund som sentralt 

mål på kort sikt, halvtimesfrekvens til Kongsberg på mellomlang sikt og utredning av fire tog i ti-

men til Kongsberg på lengre sikt. Arealstrategien i planen legger opp til betydelig vekst rundt knu-

tepunktstasjonene.  

 

Jernbaneverket på sin side har behov for opprusting av stasjonene til en moderne standard med 

universelt utformede atkomster. Jernbaneverket er i gang med å planlegge for modernisering av  

jernbanen i Nedre Buskerud. Lokalt etterspørres bedre tilgjengelighet til stasjon og også på tvers 

av jernbaneområdet. 

 

Samferdselsdepartementet har i mai 2015 gitt føringer for videre arbeid med Buskerudbypakke 2. 

Departementet bekrefter at det er aktuelt med tiltak på jernbanestrekningen Drammen-Hokksund 

på kort sikt. Videre vil Samferdselsdepartementet før sommeren 2015 gi Jernbaneverket et utred-

ningsoppdrag for strekningen Hokksund-Kongsberg. Samferdselsdepartementet har bedt Jernbane-

verket om å følge opp regjeringens beslutning og at planlegging i henhold til plan- og bygningslo-

ven skal skje i tråd med dette. 

 

 

1.2 Hensikt med oppdraget 

I samarbeidsavtalen har partene blitt enige om å utarbeide mulighetsstudie som et plangrunnlag 

for utvikling av stasjonsområdet til et fremtidsrettet og effektivt kollektivknutepunkt som støtter 

opp under Hokksund som by. Prosjektet skal tilfredsstille krav til universell utforming, sømløse rei-

ser, trafikktrygghet og rasjonell drift av kollektivtrafikken. Ambisjonen er å finne gode løsninger for 

kollektivtrafikken samtidig som man søker å få til en helhetlig byutvikling med bolig, handel, ser-

vice mv. innenfor kommersielle rammer. 

 

Gjennom prosjektbeskrivelsen har partene blitt enig om følgende visjon: 

 

 

 

 

 
  

Hokksund stasjon skal bli et attraktivt og effektivt knutepunkt for alle. 
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1.3 Mål og tema definert av partene 

Gjennom prosjektbeskrivelsen har partene definert følgende mål: 

 

Mål for samarbeidsprosjektet 

 Utarbeide mulighetsstudie som grunnlag for videre planarbeid. Mulighetsstudien skal inneholde 

forslag til løsninger, kostnadsoverslag og beskrivelse av konsekvenser, og danne grunnlag for 

prinsipielle beslutninger og videre arbeid.  

 Finne løsninger som både ivaretar definerte mål, og er teknisk og økonomisk gjennomførbare. 

Ta utgangspunkt i planlagte/utredete løsninger, men samtidig åpne opp for å vurdere nye hel-

hetlige løsninger.  

 Sikre robusthet ved å utarbeide flere utviklingsscenarier for kollektivknutepunktet der det er 

flere mulige løsninger på tema som vil påvirke utforming av knutepunktet. (for eksempel 

med/uten ny vei under sporområdet, med/uten driftsbase ved stasjonen).   

 Utarbeide finansieringsplan og fremdriftsplan for regulering og gjennomføring av planene. 

 

1.4 Mål for Hokksund kollektivknutepunkt  

 Utvikle knutepunktet slik at det bidrar til utvikling av Hokksund som regionalt utviklingsområde 

i tråd med Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023   

 Legge til rette for at flere skal reise kollektivt med buss og tog  

 Utforme et rasjonelt og effektivt kollektivknutepunkt med enkle overganger til/fra alle reise-

midler for alle trafikantgrupper  

 Tilrettelegge for økt tilgjengelighet til knutepunktet og at gang- og sykkeltrafikk samt kollektiv-

trafikk prioriteres fremfor biltrafikken. Det må likevel legges til rette for bilparkering for de som 

ikke kan gå, sykle eller reise kollektivt til knutepunktet.   

 Planlegge Hokksund kollektivknutepunkt som del av en helhetlig byutvikling med høy utnyt-

telse, samt gatenett med hensiktsmessig trafikkhåndtering og prioritering av busstrafikk, gå-

ende og syklende.   

 Utforme det trafikale knutepunktet kompakt og arealeffektivt slik at det åpner for utvikling med 

byfunksjoner (ref. Framtidens Byer). Prinsippene i RPR for samordnet areal- og transportplan-

legging legges til grunn.  

 Knutepunktet skal være et godt utgangspunkt for boliger, arbeidsplasser, handel, service og 

kultur samt et godt sted å være for folk flest.  

 Utforme knutepunktet med universell utforming og trygghet for alle trafikanter.   

 Redusere jernbanens barriereeffekt i Hokksund by, spesielt for gående, syklister og busstrafikk.   

 Utvikle reiseservice og et handelstilbud i Hokksund kollektivknutepunkt med vekt på knute-

punktets hovedfunksjoner  

 Bidra til å virkeliggjøre målene i den regionale Areal- og Transportplanen for Buskerudbyen 

frem mot 2023 om at:  

 Andelen syklende skal dobles  

 Andel kollektivreisende (buss og tog) skal dobles  

 Andel gående skal øke  

 Andelen reiser med privatbil (bilfører + bilpassasjer) skal reduseres med minst 10 prosent-

poeng. 

 

1.5 Tema for oppgaven 

Prosjektet skal finne en helhetlig løsning som ivaretar alle funksjonskrav for: 

 Jernbane 

 Buss 

 Fotgjengere 

 Syklister 

 Drosjer 

 Kiss & Ride 

 Parkering for bil og motorsykkel 

 Forhold til tettstedet/omgivelsene 

 Forhold til hovedveisystemet 

 Vektlegging av arkitektur, grønnstruktur og miljø 
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Studieområdet omfatter et større område enn selve knutepunktet, som vist i figuren under. Det in-

kluderer tilknytning til aktuelle innfartsveier. Arealene innenfor studieområdet inkluderes der de 

berøres av knutepunktet og tilfartsveiene. Øvrige arealer vil kun være aktuelle i forhold til å se 

sammenhengen med byen for øvrig. 

 

Begrunnelsen for dette er at knutepunktet må ses i en større geografisk sammenheng slik at det 

henger sammen med gatenettet og sentrumsbebyggelsen. Det har også vært viktig å se på buss-

traséer inn mot knutepunktet og holdeplassmønsteret i en helhet.  

 

 
Figur 1 Studieområde for mulighetsstudien inkluderer knutepunktet og aktuelle busstraseer i sentrum. Stasjonsbyg-
ningen er markert med blå prikk. 

 

1.6 Tidsperspektiv 

Ved dimensjonering av kollektivknutepunktet tas det utgangspunkt i hva det er aktuelt å regulere 

og bygge ut i den nærmeste fremtiden. Her vil jernbaneinfrastrukturen ha et langt tidsperspektiv, 

mens dimensjoneringen for buss, bil, syklister og gående tar utgangspunkt i et 15-års perspektiv, i 

tråd med annet planarbeid i Buskerudbyen. Samtidig vurderes muligheten for økt kapasitet ut over 

dette. Det tas utgangspunkt i 4 år for kortsiktige tiltak. 
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1.7 Organisering av arbeidet 

Prosjektet er et samarbeid mellom Øvre Eiker kommune, Jernbaneverket, Buskerud fylkeskom-

mune/Brakar, Statens vegvesen og NSB/ROM Eiendom. Sekretariatet i Buskerudbyen vil gjennom 

deltakelse i arbeidsgruppa og observatørrolle i styringsgruppa bidra til koordinering med andre ak-

tiviteter i Buskerudbysamarbeidet. Samarbeidsprosjektet har som oppgave å utvikle planer for kol-

lektivknutepunktet som grunnlag for gjennomføring av tiltak. Kommunen har i tillegg rolle som 

planmyndighet med ansvar for overordnede planer, planbehandling, byutvikling og det kommunale 

veinettet. 
 

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe (ansvar: Øvre Eiker kommune) og en arbeids-

gruppe (ansvar: ROM Eiendom): 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styringsgruppe knutepunktutvikling 
Leder: Kommunen v/konst. rådmann Morten Lauvbu 
Jernbaneverket: Ragnhild Lien 
Buskerud fylkeskommune: Gro Ryghseter Solberg 
ROM Eiendom: Per Atle Tufte 
NSB: Arne Jakobsen 
Statens vegvesen: Astri Taklo 
Observatør: Buskerudbysamarbeidet v/prosjektsjefen 

Kommunen 

Arbeidsgruppe knutepunktutvikling 
Leder: ROM Eiendom v/ Ellen Haug, Steffen Markus-
sen  
Øvre Eiker kommune: Arne Tronrud 
Jernbaneverket: Tor Nilsen 
Buskerud fylkeskommune: Runar Stustad  
Brakar: Kari O. Haugland  
Buskerudby-samarbeidet: Jomar Langeland 
NSB: Frank Wamstad  
Statens vegvesen: Erling Andre Flo 
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2. GRUNNLAG 

2.1 Grunnlagsdokument 

Det er utarbeidet følgende grunnlagsdokument med rammer for mulighetsstudien: 

 

Del 1A Funksjonskrav. Dokumentet beskriver forutsetninger og behov fra de ulike samarbeids-

partene, samt avveining mellom ulike ønsker og behov. Avgrensning av det geografiske området 

for mulighetsstudien avklares også i grunnlagsdokumentet. Føringene skal vurderes videre, bear-

beides og detaljeres ytterligere gjennom hele prosessen med mulighetsstudien.  

 

Funksjonskravene gir klare føringer for detaljering og utforming av knutepunktet og omfatter blant 

annet sporbehov for jernbanen, dimensjonering av bussterminal, behov for gående og syklende, 

kapasitet for drosjer og parkering.  

  

Del 1B: Trafikkanalyse, Norsam 2015. Overordnet trafikkanalyse med utgangspunkt i dagens 

trafikksystem og planverk, fremtidige behov samt målene for kollektivknutepunktet. Trafikkanaly-

sen er gjennomført som et eget konsulentoppdrag i forkant av mulighetsstudien. Hensikten med 

trafikkanalysen er å gi grunnlag for å se knutepunktutviklingen i en større trafikal sammenheng. 

 

I trafikkanalysen er det etablert et prognosegrunnlag for utviklingen av antall bosatte og ansatte i 

Hokksund fram til 2040. Grunnlaget er basert på data fra Buskerudbyen. Fra prognosegrunnlaget 

er det beregnet arealbehov og trafikkutvikling i knutepunktet. Beregningen omfatter mulig trafikk-

vekst for reiser som starter eller slutter innenfor 1 km fra Hokksund stasjon i perioden fram til 

2040. Det er utført beregninger for tre ulike scenarier for reisemiddelfordeling, sammen med da-

gens reisemiddelfordeling: 

 Scenario 0: Ingen endring av dagens reisemiddelfordeling 

 Scenario A har reisemiddelfordeling på nivå med Buskerudby-målsettingen.  

 Scenario B har større andel gang-/sykkelturer og kollektivturer med samt større reduksjon i bil-

andelen.  

 Scenario C har nesten halvert andelen bilturer mens gang- sykkel og kollektivturene er økt til-

svarende. Dette nærmer seg det statlige målet om at all trafikkvekst i storbyområdene skal tas 

med gange, sykkel og kollektivtransport. 

 

Antall personturer pr. døgn er konstant i alle tre scenariene. 

 

Reisemiddelfordeling ved de ulike scenariene: 

 

Beregning                 '2011                 '2023                 '2040

YDT Andel YDT Andel YDT Andel

Scenario 0

Personturer 22 230 100,0 % 51 615 100,0 % 73 648 100,0 %

Bilturer som bilfører 14 005 63,0 % 32 518 63,0 % 46 398 63,0 %

Bilturer som bilpassasjer 2 223 10,0 % 5 162 10,0 % 7 365 10,0 %

Kollektivturer 1 112 5,0 % 2 581 5,0 % 3 682 5,0 %

Gang- og sykkelturer 4 891 22,0 % 11 355 22,0 % 16 203 22,0 %

Scenario A

Personturer 22 230 100,0 % 51 615 100,0 % 73 648 100,0 %

Bilturer som bilfører 14 005 63,0 % 29 730 57,6 % 36 787 50,0 %

Bilturer som bilpassasjer 2 223 10,0 % 5 162 10,0 % 7 365 10,0 %

Kollektivturer 1 112 5,0 % 3 658 7,1 % 7 399 10,0 %

Gang- og sykkelturer 4 891 22,0 % 13 065 25,3 % 22 097 30,0 %

Scenario B

Personturer 22 230 100,0 % 51 615 100,0 % 73 648 100,0 %

Bilturer som bilfører 14 005 63,0 % 28 677 55,6 % 33 157 45,0 %

Bilturer som bilpassasjer 2 223 10,0 % 4 511 8,7 % 5 122 7,0 %

Kollektivturer 1 112 5,0 % 4 718 9,1 % 11 051 15,0 %

Gang- og sykkelturer 4 891 22,0 % 13 709 26,6 % 24 319 33,0 %

Scenario C

Personturer 22 230 100,0 % 51 615 100,0 % 73 648 100,0 %

Bilturer som bilfører 14 005 63,0 % 26 101 50,6 % 24 272 33,0 %

Bilturer som bilpassasjer 2 223 10,0 % 4 542 8,8 % 5 229 7,1 %

Kollektivturer 1 112 5,0 % 5 777 11,2 % 14 703 20,0 %

Gang- og sykkelturer 4 891 22,0 % 15 195 29,4 % 29 445 40,0 %
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Analysen viser at selv med sterk reduksjon av andelen bilturer, vil antall bilturer økes vesentlig på 

grunn av den sterke befolkningsveksten. Antallet gang- og sykkelturer og kollektivreiser vil også 

øke vesentlig. I scenario C som innebærer at så å si all trafikkvekst tas med gange, sykkel og kol-

lektivtransport, vil andelen kollektivturer øke fra 5% til 20% i 2040 og andelen gang- og sykkeltu-

rer øke fra 22% til 40%.  

 

Målet om større andel gang-, sykkel- og kollektivreiser og tilsvarende lavere andel bilreiser, krever 

både at bolig-, transport- og byutviklingen bygger opp om dette, at kollektivtilbudet og gjøres at-

traktivt og dimensjoneres for denne veksten, at det gjøres attraktivt å gå og sykle, og at reise-

vanene endres i tråd med målene. Et viktig spørsmål blir derfor hva må til av positive og restriktive 

tiltak på alle disse feltene for å oppnå ønsket utvikling. Trafikkanalysen kan fungere som et disku-

sjonsgrunnlag for disse spørsmålene. 

 

2.2 Eksisterende utredninger 

Prosjektbeskrivelsen har angitt at eksisterende utredninger skal benyttes som grunnlagsdokumen-

ter for arbeidet. Mulighetsstudiens utgangspunkt er grunnlagsdokumentene fra tidligere utred-

ninger og planarbeid. Samtidig ble det invitert til å komme med nye løsningsforslag basert på be-

skrivelsens intensjoner. Relevante planer og utredninger er kort beskrevet i vedlegg 3. 
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3. METODE 

3.1 Gjennomføring av arbeidet 

Prosjekt er gjennomført parallelt med mulighetsstudie for Mjøndalen knutepunkt. Arbeidet har vært 

gjennomført i tre faser: 

 

Fase 1: Avklare føringer og alternativer 

Arbeidet ble innledet med en workshop med deltakere fra samarbeidspartene. Hensikten var å av-

dekke fordeler og utfordringer rundt knutepunktet samt å gi forslag til løsninger for utforming av 

knutepunktet i sammenheng med byen. På bakgrunn av innspillene fra workshopen ble det utviklet 

fem ulike alternativ for knutepunktutvikling i Hokksund.   

 

Bakgrunnsmateriale som plangrunnlag og tidligere utredninger er sammenfattet i vedleggs- 

dokumentet.  

 

Fase 2: Alternativvurdering 

Flere alternativer er vurdert overordnet, målt opp mot vurderingskriterier som baserer seg på de 

fastsatte målene for prosjektene samt teknisk og økonomisk gjennomførbarhet. To alternativer 

med underalternativ for løsning ved Haugsveiens forlengelse / Tangengata, er videreutviklet mer 

detaljert og vurdert mer inngående målt mot de samme kriteriene.  

 

Fase 3: Anbefaling for videre arbeid 

På bakgrunn av alternativvurderingen er det gitt en anbefaling til hvordan vurderingene i mulig-

hetsstudien kan tas videre.  

 

Prosjektrapporten sammenfatter disse fasene.  

 

 

3.2 Beskrivelse av metode 

Alternativvurderingen er gjennomført i to faser. I første fase ble alle alternativer vurdert på over-

ordnet nivå basert på skisser av løsninger og det ble foretatt en grovsiling. De mest aktuelle alter-

nativene ble tatt med videre i en mer detaljert vurdering. Vurderingskriteriene er et rammeverk for 

alternativvurderingen, og ble tilpasset de to nivåene. 

 

Alternativene er vurdert ut fra om de bidrar til å nå målene definert i prosjektbeskrivelsen for 

Hokksund og i hvilken grad. I tillegg er teknisk og økonomisk gjennomførbarhet vurdert.  

 

Løsningsalternativene er vurdert i forhold til referansealternativet med en 5-delt skala:  

++ Mye bedre enn referansealternativet 

+ Bedre enn referansealternativet 

0 Som referansealternativet 

- Dårligere enn referansealternativet 

-- Mye dårligere enn referansealternativet 

 

For vurdering av robusthet og mulighet for etappevis utbygging, samt teknisk og økonomisk gjen-

nomførbarhet er ikke denne skala benyttet. Her er den samlede vurderingen presentert verbalt ut 

fra en tredelt skala: 

 Stor grad av robusthet/ meget god gjennomførbarhet 

 Middels grad av robusthet/ middels gjennomførbarhet  

Liten grad av robusthet/ vanskelig gjennomførbarhet  

 

For flere løsningsalternativer kan deler av løsningen gi bedret situasjon, mens andre deler gjør si-

tuasjonen verre. Forbedringer og forverringer er veid opp mot hverandre for å gi karakter som i 

enkelte tilfeller blir 0 i forhold til dagens situasjon.   
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De ulike vurderingskriteriene er ikke vektet. Derfor er den samlede vurderingen basert på en 

skjønnsmessig helhetsvurdering og ikke ved å telle opp karakterene på de enkelte temaene. Meto-

den med å gi løsningene karakter ut fra hvordan de tilfredsstiller vurderingskriteriene er kun en ar-

beidsmetode for å systematisere vurderingene og sammenlikne løsningene. Vektingen vil være litt 

ulik mellom partene selv om noen tema har større vekt.  

 

 

3.3 Vurderingskriterier 

 

Prioritere grønne reiser 

 Bidrar løsningen til at flere reiser kollektiv med tog og sykkel? 

 Bidrar løsningen til å gjøre kollektivreiser, gange og sykling mer attraktivt fremfor reiser med 

privatbil? 

 

Forhold for kollektivreisende i knutepunktet 

 Interne gangavstander: Får knutepunktet korte interne gangavstander med gode overgangs-

muligheter mellom ulike transportmidler? (kort omstigningstid) 

 Orienterbarhet: Får knutepunktet god orienterbarhet – enkelt og oversiktlig for alle grupper rei-

sende (tog, buss, gående, syklister, taxi, kiss&ride, park&ride)   

 Stedskvalitet: Gir løsningen et hyggelig knutepunkt for de reisende? Har knutepunktet mulighet 

for gode stedskvaliteter/arkitektoniske kvaliteter i utearealer og i planskilt atkomst til plattfor-

mene for tog?  

 Trygghetsopplevelse: Gir løsningen god trygghetsopplevelse for fotgjengere/kollektivreisende?  

 

Forhold for tog  

 Trafikkavvikling: Tilrettelegger løsningen for effektiv togavvikling, både person- og godstog?  

 Spor: Etableres tilstrekkelig antall spor ut fra utredning om Fremtidig areal- og sporbehov i 

Nedre Buskerud? 

 Plattformer: Er bredde og høyde på plattform iht. behov og teknisk regelverk? 

 Tilgjengelighet: Er atkomst til plattform kort, komfortabel, oversiktlig og lett å finne? 

 Avvik: Hvordan håndteres passasjerene i avvikssituasjoner? 

 

Forhold for buss 

 Linjenett: Gir foreslått løsning kortere, rettere og raskere linjenett, som gir økt forutsigbarhet 

og redusert reisetid? 

 Konfliktpunkter: Medfører løsningen at busstrafikken unngår konfliktpunkter som gir forsin-

kelse?  

 Holdeplasskapasitet: Er holdeplassene lokalisert slik at det er mulighet for tilstrekkelig holde-

plasskapasitet? 

 Buss for tog: Gir løsningen tilstrekkelig plass til «buss for tog»?  

 

Tilgjengelighet for gående og syklende 

 Ganglinjer: Gir løsningen kortest mulige og lett orienterbare ganglinjer med universell utfor-

ming fra tettstedet til kollektivknutepunktet? 

 Jernbanens barriereeffekt: Bidrar løsningen til å redusere jernbanens barriereeffekt i tettstedet, 

spesielt for gående og syklende? 

 Tilrettelegging for sykling: Bidrar løsningen til å styrke forholdene for syklister med hovedfor-

bindelser, sekundæruter og sykkelparkering nær kollektivmidlene? 

 

Forhold mellom trafikantgrupper 

 Trafikksikkerhet: Gir løsningen god og bedret trafikksikkerhet? 

 Konfliktpunkter: Reduseres konflikt mellom trafikantgruppene: tog, buss, gående, syklende, 

taxi, bil, varelevering, parkering, atkomster. 

 

Forholdet til bystruktur og byutvikling 

 Lokalisering: Er knutepunktet lokalisert med god flatedekning og kort gangavstand fra viktige 

målpunkter (sentrum, skoler, osv)? 
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 Bystruktur og byrom: Vil knutepunktet underbygge bystrukturen og byrom i omgivelsene slik at 

det kan inngå i en urban helhet?  

 Byutvikling/fortetting: Vil knutepunktet bidra til en helhetlig byutvikling og fortetting i sen-

trum? Gir løsningen et kompakt og arealeffektivt kollektivknutepunkt som åpner for byutvikling 

på tilgrensende arealer i knutepunktet?  

 Byplangrep: Gir løsningen konflikter med gjeldende arealplanlegging og strategier for byutvik-

ling? 

 

Robusthet og mulighet for etappevis utvikling 

 Etappevis utvikling: Kan knutepunktet utvikles etappevis i hensiktsmessige etapper definert ut 

fra partenes ansvarsområder?  

 Robusthet: Er løsningen robust ved at den åpner for alternative delløsninger på deltema? Er 

løsningen robust ved at den gir rom for videre utvikling (utvidelse av antall togskinner, buss-

holdeplasser, bygningsmasse etc). 

 Forholdet til driftsbasen: Kan hele eller deler av knutepunktet utvikles uavhengig av om drifts-

basen opprettholdes? 

 Byutvikling vestsiden: Bidrar løsningen til byutvikling på vestsiden av jernbanen? 

 

Teknisk og økonomisk gjennomførbarhet 

 Teknisk gjennomførbarhet: Er det utfordringer knyttet til grunnforhold, flomfare, konstruksjo-

ner, topografi (høyder) mm. i gjennomføring av løsningen? 

 Kultur-/naturmiljø: Gir løsningen negative konsekvenser for kultur- eller naturmiljø? 

 Økonomisk gjennomførbarhet: Er løsningen økonomisk gjennomførbar ved at de ulike delene av 

knutepunktet kan bekostes av aktuelle parter? 

 Er løsningen på et riktig økonomisk nivå i forhold til utfordringene på stedet?  
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4. BAKGRUNNSKUNNSKAP  

4.1 Gater og trafikk 

Beskrivelsen av gater og trafikk er basert på trafikkanalysen. 

 
Klassifisering av dagens vegnett. Svart = E134, Fiolett = RV35, Rød = Fylkesveger, Blå = Kommunale veger / gater. 
Kilde: Nasjonal vegdatabank. 

 

 
Dagens døgntrafikk (ÅDT). Kilde: Nasjonal vegdatabank. 
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4.2 Dagens kollektivtilbud og kollektivtrafikk 

Tog på Hokksund stasjon 

Togtilbudet består av: 

 Lokaltog (L12) Kongsberg – Drammen – Oslo S – Eidsvoll med 1 avgang pr. retning pr. time 

 Lokaltog (L13) (Hokksund) - Drammen – Oslo S – Dal med 2 rushtidsavganger pr. dag 

 Noen fjerntog på Bergensbanen og Sørlandsbanen.  

 

Gjennomsnittlig passasjertall pr uke (på- og avstigninger i begge retninger) er ca. 5700. 

Dette tilsvarer ca. 500 togreisende personer pr. hverdagsdøgn og 75 - 100 av- og påstigende tog-

reisende i 1 rushtime på hverdager. 

 

Buss på Hokksund  

stasjon 

Regionale ruter på  

Hokksund stasjon 
Det kjøres gjennomgå-

ende rute, linje 101 mel-

lom Vikersund, Hokksund 

og Drammen med times-

frekvens. 

I tillegg kjører linje 102 

mellom Hokksund og 

Drammen med timesfre-

kvens. (kartet er gam-

melt og viser 102 til Or-

måsen) 

 

Øvrige Regionale ruter 

betjener ikke Hokksund 

stasjon, fordi dette gir 

for lang omkjøring og 

store tidstap for eks-

pressbussene. Dette er:  

Ekspressbussene fra Te-

lemark og Kongsberg 

stopper på Langebru, 

med avgang 1 gang pr 

time i begge retninger. 

Linje 100 fra Vikersund 

til Drammen (ekspress-

buss) stopper på Lerberg 

med avgang 1 gang pr 

time i begge retninger.  

 

Lokale ruter på  

Hokksund stasjon: 

Lokalrutene i Øvre Eiker 

består av busser til 

Skotselv, Ormåsen hver 

annen time og Vestfos-

sen hver time. 

 

Bussruter. Kilde: Brakar 

 

Telling fem hverdager høsten 2013 viste til sammen 1718 på- og avstigninger i begge retninger. 

Dette tilsvarer ca. 180 bussreisende personer pr. hverdagsdøgn og 25 - 35 av- og påstigende buss-

reisende i 1 rushtime på hverdager. 
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4.3 Sykkelruter 

Kartet med sykkelruter i Hokksund viser gang- og sykkelveg i Rådhusgata, Drammensveien og i 

eksisterende undergang. Stasjonsgata og Kirkeveien vil ha sykling i blandet trafikk med 40 km/t 

fartsgrense. I hovedtrekk vil sykkelløsningene i disse gatene opprettholdes, da disse løsningene har 

tilstrekkelig kapasitet i overskuelig fremtid. Løsningene for knutepunktet må derfor tilpasses dette.  

 

 

Utsnitt av sykkelkart for Hokksund 

 
 

 

4.4 Gangnett 

Viktige gangruter i Hokksund i dag er merket med rødt og svart linje på kartet. Ønskede ruter er 

merket med gult.  

 

 
Viktige gangruter (ref Øvre Eiker kommune) 
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4.5 Dagens innfartsparkering 

Rapporten med konkretisering av Jernbaneverkets parkeringsstrategi for strekningen Lier-Kongs-

berg (28.08.14) angir at det er 200 innfartsparkeringsplasser for bil ved Hokksund stasjon. Plasse-

ringen er vist på illustrasjonen under. Det er 57 sykkelparkeringsplasser.  

 

 
Plassering av innfartsparkering 

Nummerskiltregistrering for Hokksund stasjon (til høyre) 

 
 

 

Gjennomført nummerskiltregistrering (18-20 februar 2014), viste at noe under halvparten av kapa-

siteten var belagt. 54% av bilene har registreringsadresse innenfor 3 km luftlinje og har større mu-

lighet til å gå, sykle og reise kollektivt til stasjonen. En del av av de som bruker innfartsparke-

ringen bor så langt unna stasjonen og har et så begrenset kollektivtilbud at de har behov for å 

kjøre bil til stasjonen. Med så mye ledig kapasitet vil allikevel Hokksund ha tilstrekkelig kapasitet 

for å kunne dekke behovet for parkering for de som ikke kan gå, sykle eller reise kollektivt til sta-

sjonen, også ved forventet befolkningsvekst i tettstedet. 
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5. DAGENS SITUASJON 

5.1 Beskrivelse 

 
Dagens situasjon 

 

 

Stasjonen med stasjonsbygning ligger i enden av Rådhusgata. Stasjonsfunksjoner 

er i stasjonsbygningen og billettautomater er også plassert på plattformene. Det er 

tre spor til plattform ved Hokksund stasjon med en sideplattform på sentrumssiden 

og mellomplattform.  

 

 

Bussterminalen ligger i enden av Rådhusgata ved krysset med Drammensveien. 

Det er plass til fire samtidige busser på terminalen som har midtplattform med 

lehus. Bussene vender og regulerer på terminalen. Gjennomgående busser kjører 

inn på terminalen fra Rådhusgata eller Drammensveien og ut igjen motsatt vei. 

Terminerende busser kommer inn Rådhusgata og snur på terminalen før de kjører 

tilbake samme vei.  
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Atkomst til spor 2 og 3 er via undergang i sydlig ende av plattformen. Under-

gangen er også en viktig gang- og sykkelforbindelse mellom sentrum og områdene 

vest for jernbanen. I tillegg kommer Vestre Brugata nordvest for stasjonen som er 

kjørevei med fortau. Ut over dette er det ingen direkte gangforbindelser mellom 

sentrum og områdene vest for sentrum. Sentrum er godt tilrettelagt for gående 

med tosidig fortau og flere plasser. 
 

 
Undergangen er viktig sykkelforbindelse på tvers av jernbanen. Langs Rådhusgata 

er det gang- og sykkelvei, delvis langs areal parkeringsplassen til jernbanen. Syk-

kelparkering er plassert på begge sider av sporene og en stor andel av stativene 

står under tak.  

 

 
Korttidsparkering og taxiholdeplass ligger nord for stasjonsbygningen. 

 

P 

 

Innfartsparkering er flateparkering på arealet mellom Rådhusgata og jernbanen, 

og vest for jernbanen, ved undergangen. Det er i dag 200 plasser. Ved JBVs re-

gistrering av parkeringsbelegg i forbindelse med parkeringsstrategien var noe un-

der halvparten av kapasiteten belagt. På de tre dagene nummerskiltregistreringen 

ble gjennomført (18-20 februar 2014), var 54% av bilene har registreringsadresse 

innenfor 3 km luftlinje. I tillegg er det store arealer til parkering i sentrum for øv-

rig.  

 

 

Bebyggelsen ligger konsentrert langs Stasjonsgata, mens strukturen er mer åpen 

langs Rådhusgata spesielt rundt knutepunktet. Handelssentrum ligger konsentrert 

mellom torget ved Rådhuset og torget i Støperigata. Vest for stasjonen ligger det 

store ubebygde arealer, inkludert Jernbaneverkets driftsbase. Arealet er angitt som 

byggeområde i kommuneplanens arealdel, men Jernbaneverket vil fortsette å 

bruke arealet til driftsbase så lenge de ikke har annen driftsbase som kan erstatte 

den.  

 

 

5.2 Vurdering 

Prioriterer grønne reiser  

Grønne reiser er i dag ikke spesielt prioritert framfor privatbil. Innfartsparkeringen har god kapasi-

tet og er gratis, og det er ikke mye kø i veisystemet. Derfor er det enkelt å velge privatbilen frem-

for buss, sykkel og gange for de som disponerer bil.  

 

Forhold for kollektivreisende i knutepunktet 

 Knutepunktet er kompakt med relativt kort overgang for alle trafikantgrupper.  

 Plassering av undergangen for atkomst til sørgående tog er så langt syd at den oppleves som 

en omvei når man kommer fra sentrum. Plasseringen gir også dårlig orienterbarhet.  

 Undergangen er smal og lite innbydende. Rampen til perrongen er ikke universelt utformet. 

 Veiareal med rundkjøring dominerer gangforbindelsene mellom knutepunktet og bystrukturen.  

 Området ved bussterminalen og undergangen gir vanskelig orienterbarhet for gående og syk-

lende. 

 Området ved godshuset har mange nivåer og er utflytende uten grenser mellom kjøreareal og 

gang- og sykkelareal. Det fremstår noe ”rufsete”. 

 

Forhold for tog 

Dagens plattformer er for lave og tilfredsstiller dermed ikke kravene til universell utforming. Det er 

i dag kun tre spor til plattform.  

 

Forhold for buss 

 Bussene har oversiktlig og god fremkommelighet til og fra terminalen  

 Terminalen har kun plass til fire samtidige busser og kan ikke utvides med dagens plassering 

 Terminalen er smal og tilfredsstiller ikke gjeldende dimensjoneringskrav (Statens vegvesens 

håndbok 123).   

 Buss for tog kan skje på deler av innfartsparkeringen.  
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Tilgjengelighet for gående og syklende 

 Relativt lang avstand til tyngdepunktet i sentrum (lenger nord i Stasjonsgata) og målpunkter i 

sentrum. Det er ca 970 m gangavstand mellom plattform 2 og videregående skole.  

 God orienterbarhet med plasseringen av knutepunktet ved krysset mellom flere gater, men ut-

flytende trafikkarealer gir ikke så lett orienterbare ganglinjer i nærområdet til knutepunktet.  

 Mange parkerte biler i knutepunktet og sentrum preger omgivelsene for gående og syklende.  

 Plassering av undergangen for atkomst til sørgående tog er så langt syd at den oppleves som 

en omvei når man kommer fra sentrum. Plasseringen gir også dårlig orienterbarhet.  

 Det er godt tilrettelagt for sykkelparkering på begge sider av sporene.  
 Jernbanen er barriere mellom Hokksund sentrum og vestsiden. Det er kun er to gang- og syk-

kelforbindelser og begrenset tilgjengelighet med lange omveier mellom disse to områdene.  
 

Forholdet mellom trafikantgrupper 

 Utflytende trafikkareal og uoversiktlig trafikkbilde kan gi sikkerhetsrisiko, spesielt for gående og 

syklende. 

 Mangel på fysisk skille mellom parkeringsplass og gs-vei langs Rådhusgata kan gi trafikksikker-

hetsrisiko og begrenset fremkommelighet for gående og syklende ved feilparkering.  

 Undergangen er smal. Derfor er det ofte konflikter mellom syklister og gående til stasjonen 

 

Forholdet til bystruktur og byutvikling 

 Relativt stor avstand mellom knutepunktet og tyngdepunktet i sentrum, men tydelig byplan-

messig lokalisering av stasjonen. 

 Den fredete stasjonsbygningen er lokalisert og utformet slik at den inngår i en urban situasjon. 

Øvrige deler av knutepunktet (busstasjon, innfartsparkering, undergang) bygger imidlertid ikke 

opp om en urban situasjon.  

 Det er stort uutnyttet byutviklingspotensial i knutepunktets nærhet (på sentrumssiden), som 

kan utvikles uavhengig av knutepunktet. Byutvikling av driftsbasen på vestsiden av jernbanen 

er avhengig av andre forhold enn utforming av knutepunktet. 

 

Robusthet og mulighet for etappevis utbygging 

Vurdering av dette er ikke aktuelt for dagens situasjon. 

 

Teknisk og økonomisk gjennomførbarhet 

Vurdering av dette er ikke aktuelt for dagens situasjon.  

 

5.3 Utvikling 

Dagens situasjon kan forbedres med følgende tiltak: 

 Etablere planskilt kryssing (gang/sykkel) av jernbanen for forbindelse mellom vestsiden og sen-

trumssiden ved nordlig ende av plattformen.  

 Utbedring med universell uforming og breddeutvidelse av dagens undergang. 

 Mer bymessig utforming av knutepunktfunksjonene (busstasjon, gang- og sykkellinjer, sykkel-

parkering, kiss&ride, innfartsparkering) 

 Økt kapasitet for busstopp 
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6. ALT A: GATETERMINAL I RÅDHUSGATA 

6.1 Beskrivelse 

 

Alternativet er tildels en videreutvikling av dagens knutepunkt med dagens plassering. Alternativet 

har kun gang- og sykkelforbindelse og oppgang til perrong ved Tangengata /Haugsveiens forleng-

else. Løsningen med Haugsveiens forlengelse som både bilvei og gang- og sykkelforbindelse er be-

skrevet som underalternativ i kapittel 7.  

 

 

 Løsningen er i tråd med «Grunnlagsdokument; føringer, behov og problemstil-

linger» med hensyn til antall spor, plattformer og bredder. Plattformene er plas-

sert på rettstrekning.   

 Det er vist til sammen 4 spor til plattform, to sideplattformer og en midtplatt-

form (250 m lengde), samt et hensettingsspor. Plattformløsningene vil vurderes 

videre i reguleringsarbeidet. 

 I tillegg til opprusting av eksisterende undergang, etableres det en ”stasjons-

inngang nord”, en ny planskilt kryssing i nordre ende av plattformene, for til-

komst til plattformene og gang- og sykkelforbindelse mellom øst- og vestsiden 

av jernbanen. Den planskilte kryssing er vist i forlengelsen av Tangengata.  

 Venterom og andre stasjonsfunksjoner opprettholdes i stasjonsbygningen.  
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 Busstraseene gjennom sentrum opprettholdes uendret.  

 Bussholdeplassene utformes som gateterminal langs Rådhusgata nord for sta-

sjonsbygningen. Den utvides til 6 oppstillingsplasser, fem på samme side som 

stasjonen og en på motsatt side av gaten. Oppstillingsplassene langs vestsiden 

av gaten etableres med sagtakk-mønster for å redusere lengden på bussoppstil-

lingsplassene.  

 «Buss for tog» stilles opp i busslommer langs Rådhusgata. Ved planlagte avvik 

som krever mer enn to plasser for «buss for tog», må ordinær busstrafikk og 

«buss for tog» dele plassene.  

 Det er kapasitet til flere bussoppstillingsplasser på begge sider av gaten, for 

eventuell utvidelse av kapasiteten for vanlig busstrafikk.   

 Bussene har oppholdstid ved stasjonen fordi de skal bringe passasjerer til tog og 

ta med passasjerer som kommer fra togene. Det legges ikke opp til at ren regu-

lering skal skje i knutepunktet.  

 Det gis snumulighet i form av rundkjøring i begge ender av gateterminalen: Da-

gens rundkjøring ved stasjonen, samt en ny rundkjøring i krysset Rådhus-

gata/Tangengata. 

 

 
 

”Stasjonsinngang nord” etableres i tillegg til opprusting av eksisterende undergang i 

sør. På grunn av høydeforholdene synes ”Stasjonsinngang nord” mest aktuell som 

undergang. Den etableres i sammenheng med et torg mot ungdomsskolen. 

 

Detaljert utforming av den planskilte kryssingen er ikke ferdig og må gjøres i forbin-

delse med reguleringsarbeid for knutepunktet. Dette gjelder spesielt på vestsiden 

av jernbanen.  
 

 
 ”Stasjonsinngang nord” gir en ny kryssingsmulighet for syklister.  

 Sykkelparkering kan innarbeides på begge sider av jernbanen og ved begge at-

komstene. Sykkelhotell kan integreres på en eller begge sider.  

 

 
 Kiss & Ride er vist som kantsteinsparkering ved stasjonen, med vending i gate-

nettet. Det kan også etableres ved den nordre atkomsten og på vestsiden. 

 Taxiholdeplass er vist på en egen plass rett nord for stasjonsbygningen  

 Oppholdsrom og wc for drosjesjåførene kan ligge i stasjonsbygningen som i dag.  

 

 

P 
 

 

 

 Gateterminalen for busser vil fortrenge noe av dagens innfartsparkering. Det er 

ikke avklart om dette gjelder alle eller kun en andel av de ca 100 plassene mel-

lom jernbanen og Rådhusgata.  Erstatningsplasser kan eventuelt legges i tilknyt-

ning til eksisterende og/eller «stasjonsinngang nord» på vestsiden av sporet. I 

mulighetsstudien er mulig lokalisering av erstatningsplasser for innfartsparke-

ringen vist på ROM Eiendoms arealer i den gamle sportraseen for avgrening til 

Sørlandsbanen vest for driftsbasen. Endelig lokalisering og utforming av inn-

fartsparkeringen må gjøres i forbindelse med Jernbaneverkets reguleringsplan. 

Her bør også tilknytning til veisystemet, trafikkbelastning og mulighet for byut-

vikling tillegges vekt.  

 I alternativet erstattes parkeringsplassene på «trekanttomten» på sikt med by-

utvikling. Utbyggingen vil måtte skje etappevis slik at parkeringsplassen i første 

omgang opprettholdes på «trekanttomten». Byutvikling av tomten krever at 

kommunen finner alternativ løsning for parkeringsplassene.  

 

 

 Løsningen krever at Godshuset må rives. 

 ”Trekanttomten” ved ny gang- og sykkelforbindelse kan bebygges med byformål 

og publikumshenvendelse mot nytt torg. 

 En tomt sydøst for stasjonsbygningen kan bebygges 

 Arealet øst for Drammensveien, vis-a-vis stasjonsbygningen kan bebygges med 

kvartalsbebyggelse. 

 Store arealer på vestsiden av jernbanen kan tas i bruk til byutvikling, når JBV 

ikke lenger trenger arealet til driftsbase. Samtidig må innfartsparkering ivaretas. 
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Illustrasjon av alternativ A 
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Illustrasjon av alternativ A med vestsiden 
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6.2 Vurdering 

 

Prioritere grønne reiser      Karakter ++ 

 Løsningen gir bedret tilgjengelighet til stasjonen for gående og syklende med til sammen to 

planskilte kryssinger av jernbanen og trafikksikker atkomst til plattformene. 

 Lokalisering av hele eller deler av innfartsparkeringen til vestsiden av jernbanen vil avlaste tra-

fikk både til Hokksund sentrum og forbi ungdomsskolen.   

 Lokalisering av hele eller en større andel innfartsparkeringen på vestsiden kan gjøre det mindre 

attraktivt for beboere på sentrumssiden å kjøre bil til stasjonen, som da lettere vil kunne velge 

å gå og sykle. Det kan også begrense omfanget av parkerte biler i sentrum, og gjennom det gi 

mer bymessige kvaliteter og mer attraktive omgivelser for gående og syklende. 

 Ingen endring for buss. 

 

Forhold for kollektivreisende i knutepunktet    Karakter + 

 Det er ca 150 m lengre gangavstand mellom buss og tog på midtplattform enn i dag. Hvis side-

plattformen beholdes, vil gangavstand mellom buss og sideplattform nærmest sentrum være 

kortere enn i dag. Fra de nordligste bussplassene vil det være kortere gangavstand til den nye 

atkomsten til perrongene i nord. Ganglinjene er i hovedtrekk lett orienterbare.  

 Generelt sett bedre orienterbarhet med tydelig organisering av knutepunktfunksjonene. For-

bedret utforming av eksisterende undergang kan gi bedre orienterbarhet i dette området. Or-

ganisering av bussholdeplassene gjør at alle bussene som snur ved Hokksund stasjon (Rute 

102, 116, 117, 118 og 119), står langs vestsiden av Rådhusgata. Rute 101 som er gjennomgå-

ende i Drammensveien/Rådhusgata vil ha av- og påstigning på begge sider av gaten og derfor 

alltid ha av- og påstigning i kjøreretningen. 

 Bedre stedskvalitet ved:  

- at det etableres et torg foran den fredete stasjonsbygningen  

- at området ved godsbygningen fornyes  

- at ny nordre atkomst til toget gis en urban utforming med torg og bybebyggelse  

- generelt mulighet for god utforming av utearealene med prioritering av gående og syklende i 

sentrale områder.  

 Ny tilkomst til plattform og opprusting av eksisterende tilkomst vil gi en universelt utformet og 

sikrere løsning.  

 

Forhold for tog      Karakter ++  

 Løsningen tilrettelegger for den funksjonaliteten Jernbaneverket ønsker for den oppgraderte 

stasjonen.  

 Ny nordre atkomst til perrongene og oppgradert atkomst i syd vil gi bedre atkomst til toget enn 

i dag.  

 Alternativet viser sideplattformer og midtplattform. Sideplattformer gir god og direkte kontakt 

mellom tettstedet og perrongene. Midtplattform er mer gunstig i avvikssituasjoner da reisende 

slipper å krysse jernbanen for å bytte av plattform.  

 

Forhold for buss      Karakter + 

 Bussene har oversiktlig og god fremkommelighet til og fra gateterminalen. Rute 102, 116, 117, 

118 og 119 har endeholdeplass ved stasjonen og må bruke en av rundkjøringene til å snu.  

 Gateterminalen har tilstrekkelig antall plasser og kan utvides ved behov.  

 Gateterminalen tilfredsstiller gjeldende dimensjoneringskrav (Statens vegvesens håndbok 123).   

 Buss for tog kan skje i tilknytning til gateterminalen. 

 Gateterminalen ligger nærmere sentrum med mulighet for bedre betjening av sentrum, men 

den ligger ca 150 m lengre unna den sydlige undergangen enn dagens bussterminal. 

 

Tilgjengelighet for gående og syklende     Karakter ++ 

 ”Stasjonsinngang nord” gir mulighet for kortere gangavstand fra tyngdepunktet i sentrum, vi-

deregående skole og andre målpunkt enn dagens løsning.  
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 Løsningen rundt stasjonsbygget gir mer direkte og lett orienterbare ganglinjer enn i dag, ved at 

arealet foran stasjonsbygningen i større grad er forbeholdt gående og syklende.  

 ”Stasjonsinngang nord” bidrar til å redusere jernbanens barriereeffekt for gående og syklister.  

 Stasjonsinngang nord, opprusting av dagens undergang, sykkelparkering på begge sider av 

sporene og bedre tilrettelegging foran stasjonen gir bedre tilrettelegging for syklister.  

 

Forhold mellom trafikantgrupper     Karakter 0 

 God trafikksikkerhet for busspassasjerer fra/til bussholdeplasser på vestsiden av Rådhusgata.  

 Trafikksikkerhetsrisiko for gående som krysser Rådhusgata, for eksempel til/fra bussholdeplas-

ser på østsiden av Rådhusgata. Dette er til dels kompensert ved etablering av midtdeler med 

ledegjerde langs holdeplassene.  

 Mulig konflikt i Rådhusgata med kombinasjon av busser og annen biltrafikk.  

 Kombinasjonen av atkomst til plattformer og sykkelforbindelse de to planskilte kryssingene kan 

gi konflikter mellom gående og syklende hvis det ikke er tilrettelagt for begge transportformer 

(adskilt sykkelvei og fortau). 

 

Forholdet til bystruktur og byutvikling     Karakter ++ 

 Toget vil på grunn av ”Stasjonsinngang nord” få bedre flatedekning enn dag, spesielt i forhold 

til tyngdepunktet i sentrum og videregående skole. På samme måte vil bussterminalen også få 

bedre flatedekning enn i dag. 

 Knutepunktfunksjonene er integrert i bystrukturen og underbygger den slik at den inngår i en 

urban helhet; gatestrukturen endres ikke, arealet foran stasjonen etableres som torg/park og 

bussterminalen er utformet som gateterminal. Byromsstrukturen styrkes ved at det tilretteleg-

ges for byrom både ved stasjonsbygningen og ny ”Stasjonsinngang nord”.  

 Alternativet åpner for en helhetlig knutepunktutvikling med både trafikale funksjoner og bybe-

byggelse som gir fortetting og bymessig utvikling av sentrum.  

 ”Stasjonsinngang nord” tilrettelegger for å knytte byutvikling vest for jernbanen opp mot sen-

trum.  

 Stasjonsinngang nord bidrar positivt til byutvikling på vestsiden av jernbanen fordi den etable-

rer en viktig gang- og sykkelforbindelse til knutepunktet og sentrum. 

 

Robusthet og mulighet for etappevis utbygging             Karakter: Stor grad av robusthet 

 Utbygging av gateterminalen krever at godshuset rives (og funksjonene i bygget flyttes), at 

rundkjøring ved Tangengata etableres og at en del av innfartsparkeringen må flyttes. Ut over 

dette kan den gjennomføres uavhengig av andre tiltak.  

 Ombygging av arealene ved stasjonsbygget kan gjøres når bussterminalen er flyttet.  

 Jernbanetiltakene kan gjennomføres uavhengig av andre tiltak. Det inkluderer nye plattformer, 

planskilt kryssing og andre jernbanetiltak. 

 Etablering av ”Stasjonsinngang nord” må gjennomføres som del av jernbaneverkets ombyg-

gingsprosjekt. Tilliggende torg og bybygning bør etableres samtidig. 

 Byutvikling på arealer vest for driftsbasen kan gjennomføres i takt med etterspørselen i marke-

det. Byutvikling av driftsbasen er avhengig av at denne driftsbasen flyttes eller legges ned. 

 

Teknisk og økonomisk gjennomførbarhet  Karakter: Meget god gjennomførbarhet  

 Utbygging av bussholdeplasser, kiss & ride og drosjeholdeplasser er ikke veldig teknisk eller 

økonomisk krevende.  

 Tiltakene for oppgradering av jernbanen er i tråd med det Jernbaneverket har behov for i en 

oppgradert stasjon.  

 Mulighet for byutvikling på bysiden av jernbanen er avhengig av markedet. Det er trolig relativt 

godt marked for utbygging av boliger, men ikke tilsvarende godt for næringsbebyggelse. Kom-

munen bør vurdere behovet for kommunale funksjoner som kan innpasses i første etasje på 

”trekanttomta”, for eksempel bibliotek eller tilsvarende.  

 

6.3 Utvikling 

Alternativet er i stor grad en videreutvikling av dagens knutepunkt i dagens plassering. Etablering 

av ”stasjonsinngang nord” vil imidlertid fordele publikumsatkomsten til to punkter og også bedre 

forbindelsen til vestsiden.  
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Ved videre utvikling av alternativet bør følgende vurderes/løses: 

 Mer detaljert utforming av de ulike knutepunktfunksjonene på bysiden av stasjonen 

 Utforming av vestlig side av ”Stasjonsinngang nord” sammen med planer for fremtidig byutvik-

ling her.  

 Lokalisering og utforming av innfartsparkering.  

 Tilrettelegge for byutvikling rundt knutepunktet for å gi det en bymessig situasjon omkranset 

av besøksintensive virksomheter. 

 Løsningen ved gateterminalen må bearbeides for å tilrettelegge for best mulig trafikksikkerhet 

for myke trafikanter og å unngå konflikter mellom myke trafikanter og biltrafikk.  

 Det bør vurderes å lage en gangforbindelse mellom bussholdeplassen og ut til midtperrongen 

for å forkorte gangavstand mellom buss og tog, slik vist på illustrasjonen under. Det må blant 

annet vurderes i forhold til konsekvenser for bredde på plattform, mulighet for universell utfor-

ming og kostnader.  

 

 

 
 

Illustrasjon av mulig kulvert til plattform for mer direkte gangforbindelse mellom buss og tog (øverst til høyre i bildet) 
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7. ALT B: BUSSTASJON NORD FOR STASJONSBYGNINGEN 

7.1 Beskrivelse 

 

Alternativet har kun gang- og sykkelforbindelse og oppgang til perrong ved Tangengata /Haugsvei-

ens forlengelse. Løsningen med Haugsveiens forlengelse som både bilvei og gang- og sykkelforbin-

delse er beskrevet som underalternativ i kapittel 7. 

 

Følgende er annerledes enn i alternativ A: 

 

 

Ingen forskjell fra Alt A: 

 Løsningen er i tråd med «Grunnlagsdokument; føringer, behov og problemstil-

linger» med hensyn til antall spor, plattformer og bredder. Plattformene er plas-

sert på rettstrekning.  

 Det er vist til sammen 4 spor til plattform, to sideplattformer og en midtplatt-

form (250 m lengde), samt et hensettingsspor. Plattformløsningene vil vurderes 

videre i reguleringsarbeidet. 

 I tillegg til opprusting av eksisterende undergang, etableres det en ”stasjons-

inngang nord”, en ny planskilt kryssing i nordre ende av plattformene, for til-

komst til plattformene og gang- og sykkelforbindelse mellom øst- og vestsiden 

av jernbanen. Den planskilte kryssing er vist i forlengelsen av Tangengata.  
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 Venterom og andre stasjonsfunksjoner opprettholdes i stasjonsbygningen.  

 

 

 Busstraseene gjennom sentrum opprettholdes uendret.  

 Bussholdeplassene er samlet rundt et felles ovalt av- og påstigningsareal rett 

nord for stasjonsbygningen. Dette krever at gatesystemet bygges om. Dagens 

veilinje for Rådhusgata justeres og rundkjøring med Stasjonsgata erstattes av 

busstasjonen. Tre av oppstillingsplassene ligger til Rådhusgata, mens tre av hol-

deplassene ligger til en veisløyfe nærmere perrongen. Oppstillingsplassene etab-

leres med sagtakk-mønster for å begrense lengden på busstasjonen.  

 Buss for tog er vist på østsiden av Rådhusgata ved bussterminalen. Det kan 

også vurderes om buss for tog kan være i bussterminalen nærmest perrongene, 

slik at passasjerene slipper å krysse gate med trafikk. Dette vil i så fall kreve 

større bredde på kjørearealet. 

 Det er ikke kapasitet til flere bussoppstillingsplasser i dette systemet. 

 Bussene har oppholdstid ved stasjonen å grunn av kryssing av tog. Bussene skal 

bringe passasjerer til tog og ta med passasjerer som kommer fra togene. Det 

legges ikke opp til at ren regulering skal skje i knutepunktet.  

 

 
 

 Gangforbindelsene langs Rådhusgata vil være gjennom bussstasjonen. 

 Gangrute fra stasjonen til Stasjonsgata vil være på østsiden av busstasjonen. 

 ”Stasjonsinngang nord” etableres i tillegg til opprusting av eksisterende under-

gang i sør. På grunn av høydeforholdene synes ”Stasjonsinngang nord” mest ak-

tuell som undergang. Den etableres i sammenheng med et torg mot ungdoms-

skolen. Detaljert utforming av den planskilte kryssingen er ikke ferdig og må 

gjøres i forbindelse med reguleringsarbeid for knutepunktet. Dette gjelder spesi-

elt på vestsiden av jernbanen. 

 

 
 Sykkelruten langs Rådhusgata går gjennom busstasjonen/ledes mellom bussta-

sjonen og perrongen. 

 ”Stasjonsinngang nord” gir en ny kryssingsmulighet for syklister.  

 Sykkelparkering kan innarbeides på begge sider av jernbanen og ved begge at-

komstene. Sykkelhotell kan integreres på en eller begge sider. En aktuell lokali-

sering kan være ved siden av taxi og kiss&ride. 

 

 
 Taxiholdeplass er vist rett sydøst for stasjonsbygningen. Oppholdsrom og wc for 

drosjesjåførene kan ligge i stasjonsbygningen som i dag. 

 Kiss & ride er vist rett sydøst for stasjonsbygningen. 

 

P 
 

 

 

 Busstasjonen vil fortrenge de av dagens innfartsparkeringsplasser som ligger sør 

for godshuset. Erstatningsplasser kan eventuelt legges i tilknytning til eksiste-

rende og/eller «stasjonsinngang nord» på vestsiden av sporet. I mulighetsstu-

dien er mulig lokalisering av erstatningsplasser for innfartsparkeringen vist på 

ROM Eiendoms arealer i sidesporet vest for driftsbasen. Endelig lokalisering og 

utforming av innfartsparkeringen må gjøres i forbindelse med Jernbaneverkets 

reguleringsplan. Her bør også tilknytning til veisytstemet, trafikkbelastning og 

mulighet for byutvikling tillegges vekt.  

 I alternativet erstattes parkeringsplassene på «trekanttomten» på sikt med by-

utvikling. Utbyggingen vil måtte skje etappevis slik at parkeringsplassen i første 

omgang opprettholdes på «trekanttomten». Byutvikling av tomten krever at 

kommunen finner alternativ løsning for parkeringsplassene.  

 

 

Ingen forskjell fra alt A: 

 ”Trekanttomten” ved ny gang- og sykkelforbindelse kan bebygges med byformål 

og publikumshenvendelse mot nytt torg.  

 En tomt sydøst for stasjonsbygningen kan bebygges 

 Store arealer på vestsiden av jernbanen kan tas i bruk til byutvikling, når JBV 

ikke lenger trenger arealet til driftsbase. Samtidig må innfartsparkering ivaretas. 
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Illustrasjon av alternativ B 
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Illustrasjon av alternativ B med vestsiden 
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7.2 Vurdering 

 

Prioritere grønne reiser      Karakter ++ 

 Løsningen gir bedret tilgjengelighet til stasjonen for gående og syklende med til sammen to 

planskilte kryssinger av jernbanen og trafikksikker atkomst til plattformene.  

 Lokalisering av hele eller deler av innfartsparkeringen til vestsiden av jernbanen vil avlaste tra-

fikk både til Hokksund sentrum og forbi ungdomsskolen.   

 Lokalisering av hele eller en større andel innfartsparkeringen på vestsiden kan gjøre det mindre 

attraktivt for beboere på sentrumssiden å kjøre bil til stasjonen, som da lettere vil kunne velge 

å gå og sykle. Det kan også begrense omfanget av parkerte biler i sentrum, og gjennom det gi 

mer bymessige kvaliteter og mer attraktive omgivelser for gående og syklende. 

 Ingen endring for buss. 

 

Forhold for kollektivreisende i knutepunktet    Karakter + 

 Det er ca 80 m lengre gangavstand mellom buss og tog på midtplattform enn i dag. Det er kor-

tere gangavstand mellom buss og sideplattform nærmest sentrum. Ganglinjene er i hovedtrekk 

lett orienterbare. Alle busspassasjerer må krysse kjøreareal i busstasjonen til/fra toget og sen-

trum. Disse kjørearealene vil ha relativt stor stigning.  

 Bedre orienterbarhet med tydelig organisering av knutepunktfunksjonene. Forbedret utforming 

av eksisterende undergang kan gi bedre orienterbarhet i dette området.    

 Løsningen rundt stasjonsbygningen vil gi dårligere stedskvalitet enn i dag, da bystruktu-

ren/sammenhengen mellom sentrumsgatene brytes opp av busstasjonen og dette byrommet 

domineres av busstasjonen som trafikkareal. Parkarealet foran stasjonsbygningen gir den fre-

dete bygningen en bedre situasjon. Ny nordre atkomst til toget gis en urban utforming med 

torg og bybebyggelse. 

Ny tilkomst til plattform og opprusting av eksisterende tilkomst vil gi en universelt utformet og 

sikrere løsning.  

 

Forhold for tog      Karakter ++  

 Løsningen tilrettelegger for den funksjonaliteten Jernbaneverket ønsker for den oppgraderte 

stasjonen.  

 Ny nordre atkomst til perrongene og oppgradert atkomst i syd vil gi bedre atkomst til toget enn 

i dag.  

 Alternativet viser sideplattformer og midtplattform. Sideplattformer gir god og direkte kontakt 

mellom tettstedet og perrongene. Midtplattform er mer gunstig i avvikssituasjoner da reisende 

slipper å krysse jernbanen for å bytte av plattform.  

 

Forhold for buss      Karakter ++ 

 Bussene har oversiktlig og god fremkommelighet til og fra gateterminalen.  

 Busstasjonen har tilstrekkelig antall plasser og stor fleksibilitet. Den kan ikke utvides ved be-

hov.  

 Det gis snumulighet i busstasjonen. Organisering av bussholdeplassene gjør at rute 101 som er 

gjennomgående i Drammensveien/Rådhusgata kan ha holdeplass i riktig kjøreretning. Alle øv-

rige ruter (102, 116, 117, 118, 119) snur i busstasjonen. Disse vil stå på de øvrige holdeplas-

sene. Noen av bussene vil altså kunne ta opp passasjerene i kjøreretningen, mens andre tar 

opp passasjerene i motsatt retning dersom kapasiteten på busstasjonen utnyttes fullt ut. Dette 

gir noe dårligere orienterbarhet enn om alle bussene tok opp passasjerene i kjøreretningen.  

 Bussterminalen tilfredsstiller gjeldende dimensjoneringskrav (Statens vegvesens håndbok 123).   

 Buss for tog kan skje i tilknytning til gateterminalen, på arealet nærmest perrongen 

 Gateterminalen ligger nærmere sentrum med mulighet for bedre betjening av sentrum, men 

den ligger ca 80 m lengre unna den sydlige undergangen enn dagens bussterminal. 

 
 

Tilgjengelighet for gående og syklende     Karakter ++ 

 ”Stasjonsinngang nord” gir mulighet for kortere gangavstand fra tyngdepunktet i sentrum, vi-

deregående skole og andre målpunkt enn dagens løsning.  
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 Løsningen rundt stasjonsbygget gir mer direkte og lett orienterbare ganglinjer enn i dag, ved at 

arealet foran stasjonsbygningen i større grad er forbeholdt gående og syklende. Det at gang- 

og sykkelforbindelsen må gå gjennom busstasjonen, gir potensial for konflikt mellom syklister 

og gående/busspassasjerer, og i noen grad med busstrafikken i busstasjonen. 

 «Stasjonsinngang nord» bidrar til å redusere jernbanens barriereeffekt for gående og syklister.  

 «Stasjonsinngang nord», opprusting av dagens undergang, sykkelparkering på begge sider av 

sporene og bedre tilrettelegging foran stasjonen gir bedre tilrettelegging for syklister.  

 

Forhold mellom trafikantgrupper     Karakter 0 

 God trafikksikkerhet for busspassasjerer fra/til bussholdeplasser på vestsiden av Rådhusgata.  

 Trafikksikkerhetsrisiko for gående som krysser Rådhusgata, men dette er ikke noe annerledes 

enn hvordan man må forholde seg til trafikk i resten av Hokksund sentrum.  

 Mulig konflikt i Rådhusgata med kombinasjon av busser og annen biltrafikk.  

 Kombinasjonen av atkomst til plattformer og sykkelforbindelse de to planskilte kryssingene kan 

gi konflikter mellom gående og syklende hvis de ikke er tilrettelagt for begge transportformer.  

 

Forholdet til bystruktur og byutvikling     Karakter + 

 Toget vil på grunn av ”Stasjonsinngang nord” få bedre flatedekning enn dag, spesielt i forhold 

til tyngdepunktet i sentrum og videregående skole. På samme måte vil busstasjonen også få 

bedre flatedekning enn i dag. 

 Løsningen med busstasjonen underbygger ikke bystrukturen fordi den tydelige gatestrukturen 

endres og erstattes med busstasjon. Utformingen av ny ”Stasjonsinngang nord” med tilhørende 

byrom vil bidra positivt til byromsstrukturen. 

 «Stasjonsinngang nord» tilrettelegger for å knytte byutvikling vest for jernbanen opp mot sen-

trum.  

 

Robusthet og mulighet for etappevis utbygging             Karakter: Stor grad av robusthet 

 Utbygging av busstasjonen krever at deler av gatenettet bygges om og påvirker en del av inn-

fartsparkeringen, som må flyttes eller reduseres i omfang. Ut over dette kan den gjennomføres 

uavhengig av andre tiltak.  

 Ombygging av arealene ved stasjonsbygget kan gjøres når bussterminalen er flyttet.  

 Jernbanetiltakene kan gjennomføres uavhengig av andre tiltak. Det inkluderer nye plattformer, 

planskilt kryssing og andre jernbanetiltak. 

 Etablering av ”Stasjonsinngang nord” må gjennomføres som del av jernbaneverkets ombyg-

gingsprosjekt. Tilliggende torg og bybygning bør etableres samtidig. 

 Stasjonsinngang nord bidrar positivt til byutvikling på vestsiden av jernbanen fordi den etable-

rer en viktig gang- og sykkelforbindelse til knutepunktet og sentrum. 

 Byutvikling på arealer vest for driftsbasen kan gjennomføres i takt med etterspørselen i marke-

det. Byutvikling av driftsbasen er avhengig av at denne driftsbasen flyttes eller legges ned.   

 

Teknisk og økonomisk gjennomførbarhet  Karakter: Meget god gjennomførbarhet  

 Utbygging av busstasjon, kiss & ride og drosjeholdeplasser er ikke veldig teknisk eller økono-

misk krevende.  

 Tiltakene for oppgradering av jernbanen er i tråd med det Jernbaneverket har behov for i en 

oppgradert stasjon.  

 Mulighet for byutvikling på bysiden av jernbanen er avhengig av markedet. Det er trolig relativt 

godt marked for utbygging av boliger, men ikke tilsvarende godt for næringsbebyggelse. Kom-

munen bør vurdere behovet for kommunale funksjoner som kan innpasses i første etasje på 

”trekanttomta”, for eksempel bibliotek eller tilsvarende.  

 

 

7.3 Utvikling 

Alternativet er i stor grad en videreutvikling av dagens knutepunkt i dagens plassering. Etablering 

av ”stasjonsinngang nord” vil imidlertid fordele publikumsatkomsten til to punkter og også bedre 

forbindelsen til vestsiden.  

 

Ved videre utvikling av alternativet bør følgende vurderes/løses: 
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 Mer detaljert utforming av de ulike knutepunktfunksjonene på bysiden av stasjonen 

 Utforming av vestlig side av ”Stasjonsinngang nord” sammen med planer for fremtidig byutvik-

ling her.  

 Avklare lokalisering av innfartsparkering.  

 Tilrettelegge for byutvikling rundt knutepunktet for å gi det en bymessig situasjon omkranset 

av besøksintensive virksomheter. 

 Løsningen ved busstasjonen må bearbeides for å tilrettelegge for best mulig trafikksikkerhet for 

myke trafikanter og å unngå konflikter mellom myke trafikanter og biltrafikk.  
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8. UNDERALTERNATIV: VEI I HAUGSVEIENS FORLENGELSE  

8.1 Beskrivelse 

 

Kommunens reguleringsplanforslag for Haugsvei-
ens forlengelse. 

 
Illustrasjon utarbeidet som del av mulighetsstudiet. Den viser 
rundkjøring i krysset med Tangengata, som er nødvendig i al-
ternativ A. I alternativ B kan den utgå. 

  
Alternativ A med Haugsveiens forlengelse Alternativ B med Haugsveiens forlengelse 

Alternativet er kun forskjellig fra Alternativ A og B ved at Haugsveiens forlengelse etableres som 

kjørevei for alle kjøretøy samt gående og syklende, og atkomst til perrongene erstatter ”Stasjons-

inngang nord”. I beskrivelsen nedenfor er kun denne forskjellen beskrevet.  

 

I Alternativ A må underalternativet ha rundkjøring i krysset Rådhusgata/Tangengata. Det er ikke 

nødvendig i alternativ B.  

 

Følgende er annerledes for underalternativet enn i alternativ A og B: 

 

 

 Tilkomst til plattform er fra Haugsveiens forlengelse i kulvert under jernbanen, 

hvor plattformadkomstene og gang-/sykkelvei ligger på et opphøyd nivå 1,5 m 

over gatenivå.  
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8.2 Vurdering 

Kun avvik fra alternativ A og B er beskrevet. Løsningen er vurdert i forhold til referansealternativet, 

som er dagens situasjon uten gang- sykkel- eller kjøreforbindelse i dette området. 

 

Prioritere grønne reiser      Karakter -- 

 Haugsveiens forlengelse vil gi mer direkte kjøreruter og dermed gjøre det lettere å kjøre bil til 

stasjonen. Det vil trolig gjøre det mer attraktivt for de som bor i Hokksund by å kjøre bil til sta-

sjonen, uavhengig av om hele eller en større andel innfartsparkeringen lokaliseres på vestsiden 

av jernbanen.  

 Haugsveiens forlengelse kan gi biltrafikken generelt bedre tilgjengelighet til sentrum, noe som 

kan stimulere til økt bilbruk. Det bidrar ikke til å dreie transportmiddelbruken over mot mer gå-

ing, sykling og kollektivbruk. Løsningen prioriterer derfor ikke grønne reiser fremfor privatbil. 

 

Forhold for kollektivreisende i knutepunktet    Karakter - 

 Haugsveiens forlengelse vil få en lite hyggelig og bymessig utforming, spesielt på sentrumssi-

den. Høydeforskjeller vil det kreve gjerder mellom gaten og gang- og sykkelforbindelsen. For å 

kunne ta opp tilstrekkelig høydeforskjell, må gaten gis en kurvet fremføring frem til Rådhus-

gata. Atkomst til plattform fra fortauet på et nivå over langs Haugsveiens forlengelse bidrar i 

liten grad til en hyggelig reiseopplevelse.  

 

Forhold for tog      Karakter +  

 Ny nordre atkomst til perrongene vil gi kort adkomst til perrongene, men kombinasjonen med 

biltrafikk i Haugsveiens forlengelse bidrar i liten grad til en hyggelig reiseopplevelse.   

 

Forhold for buss      Karakter ++ 

 Haugsveiens forlengelse gir mulighet for mer direkte busstrasé mellom E134/Rv35 fra vest og 

knutepunktet. 

 Haugsveiens forlengelse vil gi biltrafikken et mer robust og fleksibelt trafikksystem, noe som 

også vil gjelde for busstrafikken,  

 

Tilgjengelighet for gående og syklende     Karakter + 

 Haugsveiens forlengelse vil bidra til bedre gang- og sykkelforbindelser på tvers av jernbanen, 

spesielt hvis gang- og sykkelforbindelsen blir tilstrekkelig bred, og gående og syklende separe-

 

 Bussen får mulig trasé i Haugsveiens forlengelse.  

 

 

 
 

 Gang-/sykkelvei langs Haugsveiens forlengelse gir en ny kryssingsmulighet for 

gående. Gang- og sykkelveien ligger på et opphøyd nivå 1,5 m over kjøreveien i 

undergangen.  

 

 
 Haugsveiens forlengelse gir en ny kryssingsmulighet for syklister.  

 

 
 Ingen forskjell fra alternativ A og B. 

 

P 
 

 

 Ingen forskjell fra alternativ A og B. 

 

 

 

 På bysiden vil Haugsveiens forlengelse ta mye areal mot Rådhusgata, og fort-

renger muligheten for et torg opp mot ungdomsskolen.  

 På vestsiden vil Haugsveiens forlengelse kreve en del areal og ha konsekvenser 

for byutviklingsmulighetene, fordi veien på legges på et dypt nivå for å komme 

under jernbanen. 
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res i ulike felt. Det forutsetter at forbindelsen blir bredere enn vist i kommunens reguleringsfor-

slag. Løsningen blir imidlertid ikke så hyggelig for gående og syklende, da man går på en 

«hylle» over veien. 

 

Forhold mellom trafikantgrupper     Karakter 0 

 Potensial for konflikt mellom togpassasjerer/gående og syklister i undergangen hvis den ikke 

får tilstrekkelig bredde og utformes slik at gående og syklister skilles.  

 Haugsveiens forlengelse gir en vesentlig reduksjon av trafikk og bedre trafikksikkerhet for gå-

ende og syklende langs Rådhusgata nord for ny rundkjøring ved Tangengata. Til gjengjeld får 

Haugsveien en tilsvarende trafikkbelastning som reduksjonen i Rådhusgata. Samtidig etablerer 

den nye veien et brudd på dagens sammenhengende gang- og sykkelvei langs Rådhusgata, 

med dårligere trafikksikkerhet her.  

 

Forholdet til bystruktur og byutvikling     Karakter - 

 Haugsveiens forlengelse vil på grunn av høydeforholdene utformes mer som vei enn som en 

urban gate, både mht veikurver, stigning, ledegjerder og utforming med veilegeme og gang- 

og sykkelarealer på ulike nivåer. Den vil derfor ikke underbygge en mer urban byutvikling.  

 

Robusthet og mulighet for etappevis utbygging             Karakter: Lav grad av robusthet 

 Utbygging av Haugsveiens forlengelse må gjøres samtidig med oppgraderingen av jernbanen, 

fordi jernbanetiltakene er så omfattende og kostbare. En senere utbygging av Haugsveiens for-

lengelse vil både gi store ekstrautgifter og avviklingsproblemer for jernbanen. Fordi Haugsvei-

ens forlengelse ikke har finansiering, vil den kunne hindre fremdriften for jernbaneutbyggingen 

dersom man går for denne løsningen. 

 Traseen for Haugveiens forlengelse kan etableres med fortsatt bruk av driftsbasen, men må til-

passes avhengig av driftsbasens behov. 

 

Teknisk og økonomisk gjennomførbarhet         Karakter: Vanskelig gjennomførbarhet  

 Utbygging av Haugsveiens forlengelse er en stor investering på det kommunale vegnettet. 

Haugsveiens forlengelse ligger inne i lokalpolitisk prioritering i Buskerudbypakke 2 med 35 mill 

kroner. Tiltaket må sannsynligvis evalueres før det eventuelt får midler gjennom Buskerudby-

pakken, og det avsatte beløpet er trolig ikke tilstrekkelig for å finansiere veien. Finansiering er 

er derfor ikke sikret. Ingen av de andre partene i knutepunktprosjektet vil bekoste den.  

 Veidelen av Haugveiens forlengelse er ikke et viktig kollektivtiltak og kostnadene ved utbygging 

av den står ikke i forhold til behovet og gevinsten for kollektivtrafikken. 

 Det bør drøftes om kostnaden ved utbygging av Haugsveiens forlengelse står i forhold til nytten 

for tettstedet Hokksund eller om midlene bør brukes til å løse andre utfordringer.   

 

 

8.3 Utvikling 

Ved videre utvikling av alternativet bør følgende vurderes/løses: 

 Bedre kvalitet på inngang til perrongene og gang- og sykkelforbindelsen, for eksempel ved 

større bredde og/eller å legge den adskilt fra veikulverten.  

 Søke mer bymessig utforming av løsningen, så den fremstår som en gate med bykvaliteter.   

 Utforming av vestlig side av Haugsveiens forlengelse sammen med planer for fremtidig byutvik-

ling her.  
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9. ANBEFALT LØSNING, UTFORMING OG AVKLARINGER 

9.1 Anbefaling av løsning 

Alternativ A gateterminal med ny «stasjonsinngang nord» anbefales som grunnlag for videre ar-

beid. Løsningen ivaretar de funksjonskravene og dimensjoneringskravene som er definert for det 

trafikale knutepunktet (jfr Grunnlagsdokument, vedtatt av styringsgruppa 05.11.2014). Samtidig 

er det trafikale knutepunktet utformet slik at det kan inngå i en positiv byutvikling og byromsopp-

gradering i Hokksund, hvor den etablerte gatestrukturen kan opprettholdes og stasjonen kan utvik-

les til et hyggelig sted.  

 

Løsning for bussholdeplasser. Løsningen ivaretar behovet for økt kapasitet og gir tilfredsstillende 

kjøremønster for busser i alle retninger. Både alternativ A og B har trafikksikkerhetsutfordringer 

ved at sykkeltrafikk og gange foregår gjennom kollektivterminal eller mellom bussholdeplasser og 

jernbanestasjonen.  I den valgte løsning er det også utfordringer knyttet til biltrafikk gjennom 

bussholdeplassområdet. Det anbefales at man ser nærmere på disse utfordringene i detaljplanleg-

gingen. 
 

Anbefalingen av alternativ A er basert på en samlet helhetsvurdering og avveining med utgangs-

punkt i målene for Hokksund kollektivknutepunkt og mulighetene for å innpasse knutepunktet i  

eksisterende omgivelser. Det er ikke mulig å ivareta alle mål og funksjonskrav like godt i en situa-

sjon med begrensede arealer og hvor hensynet til stedet samtidig skal ivaretas. I den anbefalte 

løsningen blir det lengre vei å gå mellom tog og buss enn i dag. Det er imidlertid slik at kun en li-

ten del av busspassasjerene skal videre med tog. For de som skal til sentrum, vil det bli kortere vei 

å gå fra bussholdeplassen.  

 

Alternativet anbefales fordi den totalt sett imøtekommer målene og funksjonskravene på en til-

fredsstillende måte og fordi den gir et godt grunnlag for videre utvikling rundt stasjonsområdet. 

 

Hvis en la mer vekt på forholdet for busspassasjerene, ville alternativ B med busstasjon komme 

best ut. Løsningen gir kortere avstand mellom busser og tog, og biltrafikken ledes utenom kjøre-

området for busstrafikken. Løsningen innebærer imidlertid at gatestrukturen ved stasjonen endres 

og erstattes av busstasjonen. Sett i forhold til stedet vil den være en for stor struktur som innplas-

seres mellom historisk viktige bygninger og som bryter opp gatestrukturen i stasjonsbyen Hokk-

sund. Ut fra en totalvurdering anbefales derfor ikke alternativ B som grunnlag for videre arbeid.  

 

Ny «Stasjonsinngang nord». Det er viktig å etablere en ny gang- og sykkelforbindelse med  

atkomst til perrongene ved forlengelsen avhenholdsvis Tangengata og Haugsveien. Dette vil gi  

vesentlig kortere gangavstand fra toget til tyngdepunktet i sentrum og andre målpunkter i Hokk-

sund. Det vil også redusere jernbanens effekt som barriere for gående og syklende, og det vil til-

rettelegge for at innfartsparkering kan flyttes over til vestsiden av jernbanen. 

   

Når det gjelder Haugsveiens forlengelse som bilvei, vil ikke den kunne begrunnes som kollektivtil-

tak eller del av kollektivknutepunktet. Flertallet av partene i knutepunktprosjektet mener en ny vei 

vil åpne for mer trafikk til og gjennom sentrum, at det ikke vil styrke grønne reiser og ikke er i tråd 

med målene i Buskedbyen.  

 

Finansiering av dette kommunale veitiltaket er ikke sikret. Selv om kommunen har prioritert finan-

sieringen i den lokalpolitiske prioriteringen i Buskerudbypakke 2, må tiltaket evalueres før det 

eventuelt får midler gjennom Buskerudbypakken. Flertallet av partene i samarbeidsprosjektet me-

ner at det kostnadene ved utbygging av Haugsveiens forlengelse ikke står i forhold til nytten for 

tettstedet Hokksund eller om midlene bør brukes til å løse andre utfordringer. Kommunen ønsker 

imidertid å ha med Haugsveiens forlengelse som bilvei som et alternativ i det videre arbeidet med 

reguleriingsplan for knutepunktet.  

 

Et tiltak som vil avlaste Hokksund sentrum for biltrafikk, er ny trase for Rv35 lagt utenfor Hokk-

sund sentrum. Traseen er vist i kommuneplanen for Øvre Eiker. Gjennomgangsstrafikken overføres 
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fra Hokksund sentrum til det nye hovedvegnettet (E134 og Rv35). Dette vil ha en viktig effekt for 

Hokksund, også fordi gjennomgangstrafikk har en tendens til å oppføre seg mindre på stedets pre-

misser enn lokaltrafikk. Ny løsning for gjennomgangstrafikken bør sees i sammenheng med veiløs-

ningene i sentrum.  

 

Parkering. Gateterminalen vil fortrenge deler av dagens innfartsparkering som Jernbaneverket for-

valter. Samtidig vil byutvikling av for eksempel «Trekanttomta» og andre tomter i Hokksund sen-

trum redusere parkeringskapasiteten totalt sett.  Parkeringsløsningene må håndteres i henholdsvis 

reguleringsplanen for knutepunktet og den kommende områdereguleringen for Hokksund sentrum.   

Erstatningsplasser for innfartsparkering som fjernes for å få plass til ny gateterminal, kan plasseres 

i sportraseen som eies av ROM Eiendom på vestsiden av jernbanen. Dette forutsetter at «Stasjons-

inngang nord» etableres og at eiendomforhold for sportraseen avklares.   

 

Eiendomsforhold. Alternativ A innebærer en rekke arealbruksendringer som også krever endrede 

eiendomsforhold. Dette er ikke avklart i mulighetsstudien og må avklares ved videre arbeid.   

 

9.2 Videre detaljutforming og avklaringer 

Optimalisering av løsningen. Mulighetsstudien har vært konsentrert om systemnivå med vekt på 

lokalisering av knutepunkt og prinsippløsninger. Den har derfor ikke kommet langt nok i detaljut-

forming av løsningene. Det anbefales at dette gjøres som del av reguleringsarbeidet for knutepunk-

tet, som Jernbaneverket nå har igangsatt.   

 

Ved videre utvikling av alternativet bør følgende løses på detaljert nivå: 

 Utforming av gateterminalen med tilhørende infrastruktur. Det bør tilrettelegges for best mulig 

trafikksikkerhet, spesielt for gående.  En bør også søke å redusere konfliktpotensialet mellom 

syklister, gående og busspassasjerer i overgang mellom bussholdeplasser og g/s-veg. 

 Utforming av «stasjonsinngang nord» med planskilt kryssing av jernbanen for gående og syk-

lister med atkomst til perronger i nordre ende av perrongene. På grunn av høydeforholdene er 

undergang den mest sannsynlige løsningen.  

 Sikre byromskvaliteter og gode ganglinjer fra sentrum og mellom transportmidlene.   

 Mer detaljert utforming av løsning for taxi og kiss&ride, sykkelruter, gangforbindelser og syk-

kelparkering.    

 Avklare lokalisering og utforming av innfartsparkering, inkludert atkomst. 

 Tilrettelegge for byutvikling rundt knutepunktet for å gi det en bymessig situasjon omkranset 

av besøksintensive virksomheter. 
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10. ANBEFALINGER TIL VIDERE ARBEID 

10.1 Etappevis utvikling 

Knutepunktet kan utvikles i følgende etapper: 

 

Fase 1. Strakstiltak 

Tiltak for å støtte opp om gange og sykling til knutepunktet. Det kan gjennomføres mindre tiltak 

som kan bedre forholdene for gående og syklister og som kan inspirere til å gå og sykle til knute-

punktet, eksempelvis: 

 Gjennomføre lokal informasjons- og inspirasjonskampanje for å få folk til å gå og sykle til knu-

tepunktet 

 Gjennomføre mindre opprustingstiltak etter forslag fra befolkningen (kan kombineres med 

kampanje) 

 Sikre godt vedlikehold av gang- og sykkelforbindelsene, spesielt vinterstid 

 Etablere midlertidig sykkelhotell 

 

Ansvar: Kommunen vil ha hovedansvar for gang- og sykkeltiltak. Imidlertid kan alle transportaktø-

rene samarbeide om dette, ut fra sine ansvarsområder. Jernbaneverket kan ha ansvar for midlerti-

dig sykkelhotell, eller eventuelt fremskyndet etablering av permanent sykkelhotell når det er av-

klart hvor det skal ligge. 

 

Fase 2: Reguleringsplanlegging 

Jernbaneverket har igangsatt reguleringsplanarbeid for knutepunktet. Det tas sikte på regulerings-

vedtak innen 2016 for å kunne rekke å få investeringen  inn i neste NTP.  

 

Øvre Eiker kommune vil sette i gang arbeid med områderegulering for byområdet høsten 2015. 

 

De to planene vil være koordinert i grensesnitt og fremdrift.   

 

Fase 3. Fornyelse av bussholdeplasser, kiss & ride og drosjeholdeplasser  

Fornyelse av løsningen med bussholdeplasser, kiss & ride og drosjeholdeplasser er avhengig av at 

de innarbeides i reguleringsplan for knutepunktet. Dette kan bygges ut så snart reguleringsplanen 

er vedtatt, løsningene er ferdig detaljutfomet og finansieringen er på plass.  Det er ikke avhengig 

av andre tiltak i knutepunktet.  

 

Ansvar: Jernbaneverket (regulering av knutepunktet), kommunen (kommunal veg) og Buskerud 

fylkeskommune (delansvar må avklares).  

 

Fase 4. Ombygging av jernbanen ved stasjonen 

Jernbaneverket har planlagt gjennomføring av tiltakene i andre halvdel av sin handlingsplanperi-

ode, det vil si fra 2018. Jernbaneverket igangsetter reguleringsarbeid for knutepunktet sommeren 

2015 og forventer å kunne ha en ferdig vedtatt regulering i løpet av 2016. Deretter kan jernbane-

tiltakene bygges ut, trolig fra 2018. Kommunen har som planmyndighet ansvar for behandling og 

vedtak av reguleringsplan.  

 

Ansvar: Jernbaneverket 

 

Fase 5. Byutvikling av stasjonsnære områder  

Det bør planlegges for byutvikling av stasjonsnære områder sammen eller samtidig med regule-

ringsplanarbeidet for knutepunktet. Det bør avklares om noen byutviklingsarealene på bysiden av 

jernbanen kan innlemmes i reguleringsplanen for knutepunktet, eller om de bør reguleres gjennom 

en egen plan som koordineres med reguleringsplanen for knutepunktet.  

 

Hovedansvar: Kommunen og grunneierne. 
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10.2 Strategier for å endre reisevaner og reisemiddelfordeling  

Målet om større andel gang-, sykkel- og kollektivreiser og tilsvarende lavere andel bilreiser, krever 

både at bolig-, transport- og byutviklingen bygger opp om dette, at kollektivtilbudet og gjøres at-

traktivt og dimensjoneres for denne veksten, at det gjøres attraktivt å gå og sykle, og at reise-

vanene endres. Et viktig spørsmål blir derfor hva som må til av positive og restriktive tiltak på alle 

disse feltene for å oppnå ønsket utvikling. Det bør utarbeides strategier med tiltak og fordeling av 

oppfølgingsansvar som del av det videre planarbeidet for knutepunktet og byutviklingen av Hokk-

sund. Trafikkanalysen kan fungere som et diskusjonsgrunnlag for disse spørsmålene. 
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11. KOSTNADSDELING OG GROVT KOSTNADSOVERSLAG 

11.1 Forslag til kostnadsdeling  

Kollektivknutepunktet kan deles i pakker av tiltak, med tilhørende ansvar for investering og utbyg-

ging. De ulike pakkene er illustrert og beskrevet under. 

 

 
 

 

A. Ny bussterminal 

Det er vegeier (staten, fylkeskommunen eller kommunen) som har ansvaret for finansiering av  

bussholdeplasser langs sine veger. Ansvaret for større kollektivknutepunkter i tilknytning til by- 

sentra er mer diffust. I Buskerud har det vært praksis at utbygging finansieres i spleiselag der  

vegeieren er hovedfinansieringskilde.  (jfr eksempler fra Drammen, Kongsberg og Hønefoss).   

Siden Rådhusgata er kommunal vei og fylkeskommunen har et spesielt ansvar for busstrans- 

porten, har kommunen og fylkeskommunen et felles ansvar for bussholdeplassene i Hokksund  

knutepunkt. Eksisterende godshus må rives for å gi plass for bussterminalen og tilliggende arealer. 

Rivingen inngår derfor i kostnadsoverslaget for etablering av bussterminalen. Etablering av rund-

kjøring ved Tangengata inngår også i kostnadsoverslaget da denne er vesentlig for at gatetermina-

len skal kunne fungere.  

 

Ansvar: Øvre Eiker kommune og Buskerud fylkeskommune  

 

B. Drosjeholdeplass 

Drosjeholdeplasser er en nødvendig brikke i knutepunktet, men ingen part har et formelt ansvar 

for å legge til rette for dette.  Det foreslås derfor at partene vurderer spleiselag på dette og/eller 

arbeider for å få dette finansiert gjennom midler fra Buskerudbypakke 2.  

 

Ansvar: Øvre Eiker kommune bør ha ansvaret for at dette kommer på plass.  

 

C. Sykkelhotell og sykkelparkering vestsiden 

Det anbefales at kommunen og Jernbaneverket arbeider for å få dette finansiert gjennom midler 

fra Buskerudpakke 2. 

 

Ansvar: Øvre Eiker kommune og Jernbaneverket 
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D. Stasjonsinngang nord 

Stasjonsinngang nord består av følgende elementer: 

 Gang- og sykkelvei fra ny rundkjøring med Tangengata 

 Gang- og sykkelvei under jernbanen (kulvert) 

 To ramper opp til plattformene fra kulvert 

 Oppgradert Haugveien med parallell gang- og sykkelvei fram til kulvert, inkl. kiss&ride på vest-

siden av jernbanen 

 

Den nye forbindelsen vil gi ny tilkomst til jernbanestasjonen fra både øst- og vestsiden av jernba-

nen og den vil også fungere som gang- og sykkelforbindelse på tvers av jernbanen. Den vil også 

være en forutsetning for ny innfartsparkering på vestsiden av jernbanen, fordi den gir atkomst til 

perrongene fra denne siden. For Hokksund by er det et generelt behov for bedre gang- og sykkel-

forbindelse på tvers av jernbanen. Denne forbindelsen og vil også være gunstig for byutvikling av 

områder på vestsiden av jernbanen. Den nye stasjonsinngangen og tverrforbindelsen vil altså 

dekke mange ulike behov og hensikter. Kostnadene vil være avhengig av blant annet bredde og 

lengde på kulverten. Finansieringen må avklares gjennom videre prosess. De rent jernbanetilknyt-

tede elementene vil være Jernbaneverkets ansvar, mens finansiering av øvrige deler av kulverten 

må diskuteres mellom partene. Det anbefales at stasjonsinngang nord søkes finansiert gjennom 

spleiselag og midler fra Buskerudpakke 2. 

 

Ansvar: Spleiselag eller finansiering gjennom Buskerudpakke 2. Øvre Eiker kommune og Jernbane-

verket vil ha hovedansvaret for dette. 

 

E. Innfartsparkering vest 

Flytting av innfartsparkering fra dagens plassering langs perrongen til annen plassering vest for 

jernbanen, skyldes at dagens parkering fortrenges av ny gateterminal for buss med høyere kapasi-

tet enn dagens bussterminal. Ansvaret for etablering av innfartsparkeringen må avklares. Det er 

Jernbaneverket som har ansvar for å stille med innfartsparkering, men Øvre Eiker kommune og 

Buskerud fylkeskommune som har ansvaret for bussholdeplassene som fortrenger dagens innfarts-

parkering.  

 

Ansvar: Må avklares 

 

Ombygging av jernbanen ved stasjonen  

Jernbaneverket vil bekoste jernbanens infrastruktur.  

  

Ansvar: Jernbaneverket  

 

11.2 Varianter som er kostnadsvurdert 

Haugveiens forlengelse som bilvei 

Det er gjort kostnadsoverslag også for dette delalternativet.  

 

Ansvar: Øvre Eiker kommune 

 

 

 

 

 

 

Bussterminal alternativ B  

Det er gjort kostnadsoverslag også for dette delalternativet. 

Finansiering vil være tilsvarende som for bussterminal be-

skrevet under punkt A. 

 

Ansvar: Øvre Eiker kommune og Buskerud fylkeskommune  

 

 

 



 

 

 SIDE 43 

 

 

11.3 Grovt kostnadsoverslag 

Det er gjort kostnadsoverslag for delene A –E samt for Haugveiens forlengelse som bilvei og for al-

ternativ bussterminal. Kostnadsoverslaget er oppdelt i de beskrevne pakkene av tiltak.  

 

Forutsetninger for kostnadsoverslaget  

Kostnadsoverslaget er utregnet ved innhenting av mengder fra illustrasjonen og det er benyttet er-

faringsbaserte enhetspriser.   

 

Illustrasjonen vist i mulighetsstudie er ikke en detaljert plan og angivelse av kostander basert på 

mengder blir dermed omtrentlige. En rekke poster lar seg ikke prise på dette nivået. Dette gjelder 

blant annet arbeid knyttet til og rundt eksisterende VA-ledninger og kabler. Andre poster som ikke 

er tatt med er grunnerverv og møblering som leskur/letak, avfallsbeholdere og benker. Det er lagt 

påslag på 40 % på kostnadene for å ta høyde for eventuelle usikkerheter.  
 

Angitte kostnader for konstruksjoner, herunder kulvert og ramper, er basert på erfaringstall fra 

sammenlignbare jernbaneprosjekt. Erfaringstall for de ulike prosjektene varierer imidlertid betyde-

lig og gjør dermed at det er knyttet stor usikkerhet til kostnadsoverslaget for disse elementene.  

 

Samlet kostnadsoverslag 

Oppsummering av kostnadene for hver av delene er gitt under. De neste sidene viser detaljert ut-

regningene og hva som er omfattet i kostnadsoverslagene. Vi har delt opp hvert kostnadsoverslag i 

hovedprosesser i samsvar med Statens vegvesens oppdeling i prosesskoden. Dette gjør det enkelt 

å skille på hovedposter som forberedende arbeider, masseflytting, vegdekker osv. Disse summeres 

før man legger på en prosentvis usikkerhet. Da får man en entreprisekostnad som man beregner 

moms av, før det avslutningsvis legges på 14% til planlegging og byggeledelse. Det er viktig å un-

derstreke at byggekostnadene er i 2015-kroner. 

 

Tiltak Kostnad, eks grunnerverv og møblering 

A Ny bussterminal ca. 15 mill kr 

B Drosjeholdeplass     ca. 3 mill kr 

C Sykkelhotell og sykkelparkering ca 11 mill kr 

D Stasjonsinngang nord ca. 156 mill kr 

E Innfartsparkering vest                ca 9 mill kr 

Totalt ca 194 mill kr 

  

Varianter som er kostnadsvurdert  

Haugveiens forlengelse som bilvei ca 295 mill kr 

Busstasjon alt B ca  11 mill kr 

 

Pakke A Bussterminal 

Tiltakspakken består av følgende: 

 Gateterminal for 6 busser  

 Riving av godshus  

 Ny rundkjøring i krysset ved Tangengata, 30 m diameter 

 Gang- og sykkelvei langs vestsiden av Rådhusgata, 4 m bred 

 Terrengbearbeiding av område mellom Rådhusgata og perrongområde  

 Midtdeler med gjerde mellom kjørefeltene i Rådhusgata 

 

Det er lagt til grunn at Rådhusgata stenges på strekningen i forbindelse med anleggelse. Dagens 

bussterminal benyttes i anleggsfasen og kjørerute blir Stasjonsgata.  
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Kostnadsoverslag for bussterminal: 

 
 

Kostnadsoverslag for riving av godshus: 

 
  

Enhet Mengde pris sum totalt

1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll (5% av entreprisekostnad) RS 1 240000 240 000

12 Rigg (8% av entreprisekostnad) RS 1 390000 390 000

14 Midlertidig trafikkavvikling RS 1 100000 100 000

15,93 Riving og fjerning av kantstein m 240 100 24 000

SUM HP1 754 000 754 000

2 Sprengning og masseflytting

25.5 Jordmasser til fyllplass m3 3000 125 375 000

SUM HP2 375 000 375 000

4 Grøfter, kummer og rør

42.1 Slukpar (SF + HS) stk 3 25000 75 000

SUM HP 4 75 000 75 000

5 Vegfundament

51.3 Avretting, justering traubunn på planum jord m2 2500 20 50 000

52,23 Fiberduk kl 3 m2 2500 15 37 500

52,33 Frostsikring med skumglassgranulat 30 cm m3 800 650 520 000

53.2 Forsterkningslag av Kult 20 - 120mm 90 cm m3 2300 250 575 000

55,1 Bærelag av Ag16 14 cm m2 1200 150 180 000

54,22 Bærelag av Fk 0 - 32mm m3 250 250 62 500

SUM HP5 1 425 000 1 425 000

6 Vegdekker

63,11 Riving av faste dekker m2 1250 80 100 000

65,12 Bindlag Ab16 PmB 4cm m2 2200 130 286 000

65,22 Slitelag Ab16 PmB 4cm m2 2200 130 286 000

SUM HP6 672 000 672 000

7 Vegutstyr og miljøtiltak

75.11 Kantstein av naturstein m 400 850 340 000

77,9 Opphøyd gangfelt stk 2 10000 20 000

76 Belysning (lyspunkt) stk 10 30000 300 000

Trær stk 7 12000 84 000

Gjerde m 55 1000 55 000

SUM HP7 799 000 799 000

Sum Hp 1-7 4 100 000

Uforutsett (40%) 1 640 000

Entreprisekostnad 5 740 000

MVA, 25% av entreprisekostnad 1 435 000

Entreprisekostnad inkl. mva 7 175 000

Planlegg/byggeledelse 1 004 500

Byggekostnad 8 179 500

Enhet Mengde pris sum totalt

1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll (5% av entreprisekostnad) RS 1 30000 30 000 30 000

12 Rigg (8% av entreprisekostnad) RS 1 46000 46 000 46 000

14 Midlertidig trafikkavvikling RS 1 15000 15 000 15 000

Riving hus RS 1 400000 400 000 400 000

Sum Hp 1 491 000

Uforutsett (40%) 196 400

Entreprisekostnad 687 400

MVA, 25% av entreprisekostnad 171 850

Entreprisekostnad inkl. mva 859 250

Planlegg/byggeledelse 120 295

Byggekostnad 979 545
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Kostnadsoverslag for ny rundkjøring: 

 
  

Enhet Mengde pris sum totalt

1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll (5% av entreprisekostnad) RS 1 160000 160 000

12 Rigg (8% av entreprisekostnad) RS 1 260000 260 000

14 Midlertidig trafikkavvikling RS 1 150000 150 000

15,93 Riving og fjerning av kantstein m 220 100 22 000

SUM HP1 592 000 592 000

2 Sprengning og masseflytting

25.5 Jordmasser til fyllplass m3 2500 125 312 500

SUM HP2 312 500 312 500

4 Grøfter, kummer og rør

42.1 Slukpar (SF + HS) stk 3 25000 75 000

SUM HP 4 75 000 75 000

5 Vegfundament

51.3 Avretting, justering traubunn på planum jord m2 1800 20 36 000

52,23 Fiberduk kl 4 m2 1800 15 27 000

52,33 Frostsikring med skumglassgranulat 30 cm m3 550 650 357 500

53.2 Forsterkningslag av Kult 20 - 120mm 90 cm m3 1600 250 400 000

55,1 Bærelag av Ag16 14 cm m2 800 150 120 000

54,22 Bærelag av Fk 0 - 32mm m3 180 250 45 000

SUM HP5 985 500 985 500

6 Vegdekker

63,11 Riving av faste dekker m2 1000 80 80 000

65,12 Bindlag Ab16 PmB 4cm m2 1500 130 195 000

65,22 Slitelag Ab16 PmB 4cm m2 1500 130 195 000

SUM HP6 470 000 470 000

7 Vegutstyr og miljøtiltak

75.11 Kantstein av naturstein m 160 850 136 000

77,9 Opphøyd gangfelt stk 4 10000 40 000

76 Belysning (lyspunkt) stk 4 30000 120 000

Trær stk 1 12000 12 000

SUM HP7 308 000 308 000

Sum Hp 1-7 2 743 000

Uforutsett (40%) 1 097 200

Entreprisekostnad 3 840 200

MVA, 25% av entreprisekostnad 960 050

Entreprisekostnad inkl. mva 4 800 250

Planlegg/byggeledelse 672 035

Byggekostnad 5 472 285
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Pakke B Drosjeholdeplass 

Tiltakspakken består av følgende: 

 Drosjeoppstilling for 6-8 drosjer 

 Atkomst fra Drammensveien 

 Riving av taxibu 

 

Kostnadsoverslag for drosjeholdeplass: 

 
  

Enhet Mengde pris sum totalt

1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll (5% av entreprisekostnad) RS 1 85000 85 000

12 Rigg (8% av entreprisekostnad) RS 1 135000 135 000

14 Midlertidig trafikkavvikling RS 1 40000 40 000

riving Taxibu RS 1 50000 50 000

SUM HP1 310 000 310 000

2 Sprengning og masseflytting

25.5 Jordmasser til fyllplass m3 1000 125 125 000

SUM HP2 125 000 125 000

4 Grøfter, kummer og rør

42.1 Slukpar (SF + HS) stk 1 25000 25 000

SUM HP 4 25 000 25 000

5 Vegfundament

51.3 Avretting, justering traubunn på planum jord m2 900 20 18 000

52,23 Fiberduk kl 4 m2 900 15 13 500

52,33 Frostsikring med skumglassgranulat 30 cm m3 270 650 175 500

53.2 Forsterkningslag av Kult 20 - 120mm 90 cm m3 800 250 200 000

55,1 Bærelag av Ag16 14 cm m2 800 150 120 000

54,22 Bærelag av Fk 0 - 32mm m3 90 250 22 500

SUM HP5 549 500 549 500

6 Vegdekker

63,11 Riving av faste dekker m2 750 80 60 000

65,12 Bindlag Ab16 PmB 4cm m2 750 130 97 500

65,22 Slitelag Ab16 PmB 4cm m2 750 130 97 500

SUM HP6 255 000 255 000

7 Vegutstyr og miljøtiltak

75.11 Kantstein av naturstein m 60 850 51 000

76 Belysning (lyspunkt) stk 4 30000 120 000

gangfelt stk 1 10000 10 000

SUM HP7 181 000 181 000

Sum Hp 1-7 1 445 500

Uforutsett (40%) 578 200

Entreprisekostnad 2 023 700

MVA, 25% av entreprisekostnad 505 925

Entreprisekostnad inkl. mva 2 529 625

Planlegg/byggeledelse 354 148

Byggekostnad 2 883 773
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Pakke C Sykkelhotell og sykkelparkering 

Tiltakspakken består av følgende: 

 Sykkelhotell med ca. 100 plasser 

 Utendørs sykkelparkering, 150 plasser, som illustrert vest for jernbanen 

Kostnadsoverslag for sykkelhotell og sykkelparkering: 

 
 

  

Enhet Mengde pris sum totalt

1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll (5% av entreprisekostnad) RS 1 320000 320 000

12 Rigg (8% av entreprisekostnad) RS 1 510000 510 000

14 Midlertidig trafikkavvikling RS 1 80000 80 000

SUM HP1 910 000 910 000

2 Sprengning og masseflytting

25.5 Jordmasser til fyllplass m3 1560 125 195 000

SUM HP2 195 000 195 000

4 Grøfter, kummer og rør

42.1 Slukpar (SF + HS) stk 4 25000 100 000

SUM HP 4 100 000 100 000

5 Vegfundament

51.3 Avretting, justering traubunn på planum jord m2 1160 20 23 200

52,23 Fiberduk kl 4 m2 1160 15 17 400

53.2 Forsterkningslag av Kult 20 - 120mm 90 cm m3 1040 250 260 000

54,22 Bærelag av Fk 0 - 32mm m3 110 250 27 500

SUM HP5 328 100 328 100

6 Vegdekker

63,11 Riving av faste dekker m2 130 80 10 400

65,12 Bindlag Ab16 PmB 4cm m2 1160 130 150 800

65,22 Slitelag Ab16 PmB 4cm m2 1160 130 150 800

SUM HP6 312 000 312 000

7 Vegutstyr og miljøtiltak

75.11 Kantstein av naturstein m 80 850 68 000

76 Belysning (lyspunkt) stk 3 30000 90 000

sykkelstativ stk 75 5000 375 000

sykkelhotell stk 1 3000000 3 000 000

SUM HP7 3 533 000 3 533 000

Sum Hp 1-7 5 378 100

Uforutsett (40%) 2 151 240

Entreprisekostnad 7 529 340

MVA, 25% av entreprisekostnad 1 882 335

Entreprisekostnad inkl. mva 9 411 675

Planlegg/byggeledelse 1 317 635

Byggekostnad 10 729 310
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Pakke D Stasjonsinngang nord  

Tiltakspakken består av følgende: 

 Gang- og sykkelvei fra ny rundkjøring med Tangengata til ny kulvert, 5 m bred, 75 m lang 

 Kulvert under jernbane: 5 m bred, 2,8 m frihøyde og 100 m lang (inkl. rampe med støttemurer 

i hver ende opp til terreng)  

 Ramper fra kulvert opp til plattform, 2 stk á 4 m bredde 

 Gang- og sykkelvei langs dagens Haugveien: 5 m bred, 180 m lang 

 Forlengelse av Haugveien med gang- og sykkelvei fram til inngang kulvert: 15 m bred, 100 m 

lang 

 Kiss&ride og snuplass ved vestre inngang til kulverten 

 

Kostnadsoverslag for gang- og sykkelvei fra ny rundkjøring ved Tangengata til ny kulvert: 

 
 

Enhet Mengde pris sum totalt

1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll (5% av entreprisekostnad) RS 1 32000 32 000

12 Rigg (8% av entreprisekostnad) RS 1 52000 52 000

14 Midlertidig trafikkavvikling RS 1 20000 20 000

SUM HP1 104 000 104 000

2 Sprengning og masseflytting

25.5 Jordmasser til fyllplass m3 200 125 25 000

SUM HP2 25 000 25 000

4 Grøfter, kummer og rør

42.1 Slukpar (SF + HS) stk 3 25000 75 000

SUM HP 4 75 000 75 000

5 Vegfundament

51.3 Avretting, justering traubunn på planum jord m2 370 20 7 400

52,23 Fiberduk kl 4 m2 370 15 5 550

52,33 Frostsikring med skumglassgranulat 30 cm m3 650 0

53.2 Forsterkningslag av Kult 20 - 120mm 60 cm m3 270 250 67 500

54,22 Bærelag av Fk 0 - 32mm m3 40 250 10 000

SUM HP5 90 450 90 450

6 Vegdekker

65,12 Bindlag Ab16 PmB 4cm m2 370 125 46 250

65,22 Slitelag Ab16 PmB 4cm m2 370 130 48 100

SUM HP6 94 350 94 350

7 Vegutstyr og miljøtiltak

75.11 Kantstein av naturstein m 80 850 68 000

76 Belysning (lyspunkt) stk 3 30000 90 000

SUM HP7 158 000 158 000

Sum Hp 1-8 546 800

Uforutsett (40%) 218 720

Entreprisekostnad 765 520

MVA, 25% av entreprisekostnad 191 380

Entreprisekostnad inkl. mva 956 900

Planlegg/byggeledelse 133 966

Byggekostnad 1 090 866
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Kostnadsoverslag for kulvert under jernbanen inkludert ramper til plattform 

 
 

Kostnadsoverslag for gang- og sykkelvei langs Haugveien og forlengelse av Haugveien fram til ny kulvert: 

 

  

Enhet Mengde pris sum totalt

1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll RS 1 4000000 4 000 000

12 Rigg RS 1 5000000 5 000 000

14 Midlertidig trafikkavvikling RS 1 150000 150 000

SUM HP1 9 150 000 9 150 000

HP8 kulvert RS 1 35000000 14 300 000 35 000 000

rampe stk 2 15000000 30 000 000 30 000 000

Sum Hp 1-8 74 150 000

Uforutsett (40%) 29 660 000

Entreprisekostnad 103 810 000

MVA, 25% av entreprisekostnad 25 952 500

Entreprisekostnad inkl. mva 129 762 500

Planlegg/byggeledelse 18 166 750

Byggekostnad 147 929 250

Enhet Mengde pris sum totalt

1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll (5% av entreprisekostnad) RS 1 175000 175 000

12 Rigg (8% av entreprisekostnad) RS 1 280000 280 000

14 Midlertidig trafikkavvikling RS 1 50000 50 000

SUM HP1 505 000 505 000

2 Sprengning og masseflytting

25.5 Jordmasser til fyllplass m3 2300 125 287 500

SUM HP2 287 500 287 500

4 Grøfter, kummer og rør

42.1 Slukpar (SF + HS) stk 6 25000 150 000

SUM HP 4 150 000 150 000

5 Vegfundament

51.3 Avretting, justering traubunn på planum jord m2 2500 20 50 000

52,23 Fiberduk kl 4 m2 2500 15 37 500

52,33 Frostsikring med skumglassgranulat 30 cm m3 500 650 325 000

53.2 Forsterkningslag av Kult 20 - 120mm 90 cm m3 2700 250 675 000

55,1 Bærelag av Ag16 14 cm m2 2400 150 360 000

54,22 Bærelag av Fk 0 - 32mm m3 250 250 62 500

SUM HP5 1 510 000 1 510 000

6 Vegdekker

65,12 Bindlag Ab16 PmB 4cm m2 2400 125 300 000

65,22 Slitelag Ab16 PmB 4cm m2 2400 130 312 000

SUM HP6 612 000 612 000

7 Vegutstyr og miljøtiltak

75.11 Kantstein av naturstein m 160 850 136 000

77,9 Opphøyd gangfelt stk 1 10000 10 000

76 Belysning (lyspunkt) stk 6 30000 180 000

Trær stk 12000 0

SUM HP7 326 000 326 000

Sum Hp 1-7 3 390 500

Uforutsett (40%) 1 356 200

Entreprisekostnad 4 746 700

MVA, 25% av entreprisekostnad 1 186 675

Entreprisekostnad inkl. mva 5 933 375

Planlegg/byggeledelse 830 673

Byggekostnad 6 764 048
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Pakke E Innfartsparkering vest 

Tiltakspakken består av følgende: 

 Forlengelse av Haugveien frem til ny innfartsparkering på vestside: 100 m lang 

 Innfartsparkering, 110 plasser  

 

Tiltaket krever omregulering, noe som ikke er tatt med i kostnadsoverslaget.  

Kostnadsoverslag for innfartsparkering vest 

 
 

 

  

Enhet Mengde pris sum totalt

1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll (5% av entreprisekostnad) RS 1 275000 275 000

12 Rigg (8% av entreprisekostnad) RS 1 440000 440 000

14 Midlertidig trafikkavvikling RS 1 50000 50 000

SUM HP1 765 000 765 000

2 Sprengning og masseflytting

25.5 Jordmasser til fyllplass m3 4700 125 587 500

SUM HP2 587 500 587 500

4 Grøfter, kummer og rør

42.1 Slukpar (SF + HS) stk 4 25000 100 000

SUM HP 4 100 000 100 000

5 Vegfundament

51.3 Avretting, justering traubunn på planum jord m2 3400 20 68 000

52,23 Fiberduk kl 4 m2 3400 15 51 000

52,33 Frostsikring med skumglassgranulat 30 cm m3 1000 650 650 000

53.2 Forsterkningslag av Kult 20 - 120mm 90 cm m3 3100 250 775 000

55,1 Bærelag av Ag16 14 cm m2 3300 150 495 000

54,22 Bærelag av Fk 0 - 32mm m3 300 250 75 000

SUM HP5 2 114 000 2 114 000

6 Vegdekker

65,12 Bindlag Ab16 PmB 4cm m2 3300 125 412 500

65,22 Slitelag Ab16 PmB 4cm m2 3300 130 429 000

SUM HP6 841 500 841 500

7 Vegutstyr og miljøtiltak

76 Belysning (lyspunkt) stk 8 30000 240 000

SUM HP7 240 000 240 000

Sum Hp 1-7 4 648 000

Uforutsett (40%) 1 859 200

Entreprisekostnad 6 507 200

MVA, 25% av entreprisekostnad 1 626 800

Entreprisekostnad inkl. mva 8 134 000

Planlegg/byggeledelse 1 138 760

Byggekostnad 9 272 760



 

 

 SIDE 51 

 

Varianter som er kostnadsvurdert 

 

Haugveiens forlengelse som bilvei 

Tiltakspakken består av følgende: 

 Kjørevei fra ny rundkjøring ved Tangengata og frem til kulvert. Tofelts kjørevei med fortau (2,5 

m) på nordsiden og sykkelvei med fortau (5 m) på sørsiden, 50 m lengde  

 Kulvert under jernbane: 15 m bred, 4,7 m frihøyde og 120 m lang (inkl. rampe med støtte-

murer i hver ende opp til terreng)  

 Ramper fra kulvert opp til plattform, 2 stk á 4 m bredde 

 Forlengelse av Haugveien frem til rampe til kulvert: 15 m bred, 150 m lang 

 Gang- og sykkelvei langs dagens Haugveien: 5 m bred, 180 m lang 

 

Kostnadsoverslag for Haugveiens forlengelse som bilvei 

 
 

 

  

Enhet Mengde pris sum totalt

1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll RS 1 5000000 5 000 000

12 Rigg RS 1 8000000 8 000 000

14 Midlertidig trafikkavvikling RS 1 400000 400 000

SUM HP1 13 400 000 13 400 000

2 Sprengning og masseflytting

25.5 Jordmasser til fyllplass m3 3600 125 450 000

SUM HP2 450 000 450 000

4 Grøfter, kummer og rør

42.1 Slukpar (SF + HS) stk 10 25000 250 000

SUM HP 4 250 000 250 000

5 Vegfundament

51.3 Avretting, justering traubunn på planum jord m2 4600 20 92 000

52,23 Fiberduk kl 4 m2 4600 15 69 000

52,33 Frostsikring med skumglassgranulat 30 cm m3 650 650 422 500

53.2 Forsterkningslag av Kult 20 - 120mm 90 cm m3 4100 250 1 025 000

55,1 Bærelag av Ag16 14 cm m2 1700 150 255 000

54,22 Bærelag av Fk 0 - 32mm m3 450 250 112 500

SUM HP5 1 976 000 1 976 000

6 Vegdekker

63,11 Riving av faste dekker m2 1300 80 104 000

65,12 Bindlag Ab16 PmB 4cm m2 3900 125 487 500

65,22 Slitelag Ab16 PmB 4cm m2 3900 130 507 000

SUM HP6 1 098 500 1 098 500

7 Vegutstyr og miljøtiltak

75.11 Kantstein av naturstein m 400 850 340 000

Belysning (lyspunkt) stk 14 30000 420 000

SUM HP7 760 000 760 000

HP8 kulvert RS 100 000 000

ramper stk 2 15000000 30 000 000 30 000 000

Sum Hp 1-8 147 934 500

Uforutsett (40%) 59 173 800

Entreprisekostnad 207 108 300

MVA, 25% av entreprisekostnad 51 777 075

Entreprisekostnad inkl. mva 258 885 375

Planlegg/byggeledelse 36 243 953

Byggekostnad 295 129 328
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Kostnadsoverslag for busstasjon alternativ B 

Tiltakspakken består av følgende: 

 Bussterminal for 6 busser med venteareal i midten 

 Gang- og sykkelvei gjennom bussterminalen: 3 m bred 

 Tilpasning til eksisterende kryss med Stasjonsgata og Drammensveien 

 

Dette alternativet vil innbefatte en betydelig omlegging av Rådhusgata / Stasjonsgata. Kostnadene 

for disse arbeidene er ikke tatt med. Overslaget gir derfor ikke et fullstendig kostnadsbilde av dette 

alternativet. 

Kostnadsoverslag for busstasjon alternativ B 

 
 
 

  

Enhet Mengde pris sum totalt

1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll (5% av entreprisekostnad) RS 1 310000 310 000

12 Rigg (8% av entreprisekostnad) RS 1 505000 505 000

14 Midlertidig trafikkavvikling RS 1 150000 150 000

SUM HP1 965 000 965 000

2 Sprengning og masseflytting

25.5 Jordmasser til fyllplass m3 4400 125 550 000

SUM HP2 550 000 550 000

4 Grøfter, kummer og rør

42.1 Slukpar (SF + HS) stk 8 25000 200 000

SUM HP 4 200 000 200 000

5 Vegfundament

51.3 Avretting, justering traubunn på planum jord m2 4000 20 80 000

52,23 Fiberduk kl 4 m2 4000 15 60 000

52,33 Frostsikring med skumglassgranulat 30 cm m3 600 650 390 000

53.2 Forsterkningslag av Kult 20 - 120mm 90 cm m3 3600 250 900 000

55,1 Bærelag av Ag16 14 cm m2 2000 150 300 000

54,22 Bærelag av Fk 0 - 32mm m3 360 250 90 000

SUM HP5 1 820 000 1 820 000

6 Vegdekker

63,11 Riving av faste dekker m2 3500 80 280 000

65,12 Bindlag Ab16 PmB 4cm m2 3500 125 437 500

65,22 Slitelag Ab16 PmB 4cm m2 3500 130 455 000

SUM HP6 1 172 500 1 172 500

7 Vegutstyr og miljøtiltak

75.11 Kantstein av naturstein m 250 850 212 500

77,9 Opphøyd gangfelt stk 1 10000 10 000

76 Belysning (lyspunkt) stk 10 30000 300 000

Trær stk 7 12000 84 000

SUM HP7 606 500 606 500

Sum Hp 1-7 5 314 000

Uforutsett (40%) 2 125 600

Entreprisekostnad 7 439 600

MVA, 25% av entreprisekostnad 1 859 900

Entreprisekostnad inkl. mva 9 299 500

Planlegg/byggeledelse 1 301 930

Byggekostnad 10 601 430
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12. ØVRIGE VURDERTE ALTERNATIVER  

Alternativ C: Reguleringsforslag 

Haugsveiens forlengelse   

Alternativet tar utgangspunkt i 

kommunens planer for Haugsvei-

ens forlengelse, med vei åpen for 

biltrafikk og bredt fortau med 

oppgang til plattformer på sørsi-

den av veien. Reguleringsplanen 

viser busslommer langs den nye 

veien. Det suppleres med buss-

lommer i Rådhusgata slik at knu-

tepunktet flyttes hit.  

 

Alternativet ble forkastet fordi 

det ikke ga tilfredsstillende for-

hold for busstrafikken. Intensjo-

nen i kommunens reguleringsfor-

slag var ikke å flytte knutepunk-

tet hit.  

 
Alternativ C: Reguleringsforslag Haugsveiens forlengelse   

 

Alternativ D: Haugsveien og 

busstasjon i nord  

Alternativet innebærer at knute-

punktet med stasjonsfunksjoner 

og bussterminal flyttes til nordre 

ende av plattformene. Haugs-

veien forlenges under jernbanen 

med tilkomst til plattformene, 

slik foreslått i kommunens regu-

leringsplanforslag. Tilkomst til 

plattform fra dagens undergang 

beholdes.  
 

Alternativet ble forkastet fordi: 

- Den styrker ikke eksisterende 

knutepunkt ved stasjonsbyg-

ningen og bystrukturen som byg-

ger opp om dette. 

- Nytt knutepunkt beslaglegger 

verdifullt byutviklingsareal  

- Stor avhengighet mellom dele-

lementene som gjør at alle knu-

tepunktfunksjonene må etableres 

samtidig med jernbanetiltak og 

Haugsveiens forlengelse.  

 
Alternativ D: Haugsveien og busstasjon i nord 
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Alternativ E: «Stasjonsinngang 

Nord» og busstasjon i nord 

Alternativet innebærer at knute-

punktet med stasjonsfunksjoner 

og bussterminal flyttes til nordre 

ende av plattformene. Det etab-

leres en nordre stasjonsinngang 

sammen med planskilt kryssing 

for gående og syklister.  

 

Alternativet ble forkastet fordi: 

- Den styrker ikke eksisterende 

knutepunkt ved stasjonsbyg-

ningen og bystrukturen som byg-

ger opp om dette. 

- Nytt knutepunkt beslaglegger 

verdifullt byutviklingsareal  

- Stor avhengighet mellom dele-

lementene som gjør at alle knu-

tepunktfunksjonene må etableres 

samtidig med jernbanetiltak og 

«Stasjonsinngang nord». 

  

Alternativ E: «Stasjonsinngang Nord» og busstasjon i nord 

Alternativ F: «Stasjonsinngang 

Nord» og nordlig gateterminal i 

Rådhusgata 

Alternativet er i hovedsak likt E1, 

men her er holdeplasser for buss 

lagt som gateterminal i Rådhus-

gata. Alternativet flytter knute-

punktet nærmere sentrum og gir 

mulighet for fortetting og byut-

vikling tett opptil jernbanen, men 

får lange interne avstander.  

 

Løsningen ble forkastet fordi den 

gir lengre avstander mellom knu-

tepunktfunksjonene og dårligere 

orienterbarhet/visuell sammen-

heng i knutepunktet.  

 

 
Alternativ F: «Stasjonsinngang Nord» og nordlig gateterminal i Rådhus-
gata 
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Alternativ G: Knutepunkt ved sta-

sjonsbygget og ny g/s-forbin-

delse ved Kirkegata 

Alternativet beholder knutepunk-

tet i sør og etablerer bedret til-

komst til området for gående og 

syklende med ny undergang i 

forlengelsen av Kirkegata i tillegg 

til dagens og ny undergang i 

nord.  

 

Alternativet ble forkastet fordi 

det ble vurdert som lite aktuelt å 

etablere to nye underganger i til-

legg til eksisterende. I valget 

mellom de to nye undergangene, 

vil den nordre være å foretrekke.  

 

Alternativ G: knutepunkt ved stasjonsbygget og ny g/s-forbindelse ved 
Kirkegata 

Alternativ H: Ny planskilt veifor-

bindelse sør for stasjonen 

Alternativet beholder knutepunk-

tet i ved stasjonen og etablerer 

bedret tilkomst til området for 

biler og busser med ny kjørevei 

under jernbanen sørøst for da-

gens fotgjengerundergang. Nytt 

kryss etableres ved stasjonen og 

bussterminalen etableres nord 

for krysset, enten som bussta-

sjon eller gateterminal langs 

Rådhusgata. Busser fra nord og 

vest får ny trasé via Kirkeveien, 

mens busser mot Mjøndalen be-

holder dagens trasé. 

 

Alternativet ble forkastet i ho-

vedsak fordi veiløsningen vurde-

res å ligge på et høyt kostnads-

nivå, uten at fordelen av dette 

synes åpenbare eller tungtvei-

ende nok.  

 

 

Alternativ H: Ny planskilt veiforbindelse sør for stasjonen 

 



 

 

 SIDE 56 

 

 

 

Alternativ I: Knutepunkt i nord 

med bussholdeplasser på hver 

side av jernbanen 

Alternativet etablerer bussholde-

plasser på hver side av jernba-

nen, i Rådhusgata for busser mot 

Mjøndalen og i ny gate på vestsi-

den for busser fra nord og vest. 

Ny «Stasjonsinngang nord» gir 

atkomst til perrongene fra begge 

sider av jernbanen, knytter sam-

men knutepunktet og gir tverr-

forbindelse for gående og syklis-

ter.  

 

Alternativet ble forkastet fordi: 

- Løsningen gir et lite kompakt 

knutepunkt med lange avstander 

for overgang og dårlig orienter-

barhet. 

- Løsningen er avhengig av at 

driftsbasen avvikles, noe som gir 

uforutsigbarhet knyttet til når 

knutepunktet kan etableres.  

Alternativ I: Knutepunkt i nord med bussholdeplasser på hver side av 
jernbanen  

 
 


