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Trafikkonsept         
På oppdrag fra Buskerud SV 



 SV har etterspurt hvilke infrastrukturtiltak som er nødvendig for å etablere et fast halvtimes tog- 
tilbud til og fra Kongsberg. 

 Denne utredningen søker å gi svaret på dette og viser en mulig utvikling av infrastruktur og 
ruteplan for å nå dette målet.  

 

 Utredningen starter med en gjennomgang av dagens situasjon for skinnekapasitet og tog tilbud.  
Kapasitetsproblematikken drøftes og grunngir hvilke tiltak som er nødvendig for å doble 
lokaltogtrafikken fra ett til to tog i timen hver vei, med dagens nivå på antall region- og godstog. 

 

 Dobbeltspor Daler – Drammen og langt kryssingsspor (samtidig innkjør) med stasjon på 
Gomsrud er infrastrukturtiltakene som kan muliggjøre halvtime lokaltog frekvens. 

 Lokalisering av økt skinnekapasitet er knyttet til en ny rute- og kryssingsplan på strekningen. 
 

 Denne planen viser mulighetene på kortest mulig sikt. Imidlertid må all infrastrukturutbygging 
ses i et langsiktig perspektiv. I en situasjon der Sørlandstoget kjører Vestfoldbanen og 
Bergenstoget kjører Ringeriksbanen vil fjerntogene forsvinne fra banestrekningen.  Da blir det 
enklere å kjøre lokaltog med hyppig  stiv rute uten en omfattende dobbeltsporutbygging. 
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Innhold 



Dagens situasjon  -  Infrastruktur 
 Jernbanen mellom Kongsberg og Drammen er ca 48 km lang enkeltsporstrekning. Banen binder 

sammen Buskerudbyen med ca 200 000 innbyggere og er således en viktig og kapasitetssterk 
ryggrad i kollektivbetjeningen.  Det foreligger konkrete planer om å bygge dobbeltspor mellom 
Hokksund og Drammen. 



Dagens situasjon  -  Trafikk 
 Lokaltog tilbudet mellom Kongsberg og Drammen kjøres av linje 12 og trafikkeres med fast 

timefrekvens over hele dagen. I tillegg kjøres det to ekstra rushtidstog som dekkes av linje 13. 
Kjøretiden Kongsberg – Drammen er ca  41 minutter.    

 

 Strekningen trafikkeres også av to Regiontoglinjer.  Kristiansand – Oslo S. kjøres med 2 timers 
frekvens mens Bergen – Oslo har 4 avganger pr dag og belaster linjen  fra Hokksund til Drammen, 

 Godstogtrafikken på Sørlandsbanen utgjør ca 3 avganger pr vei på dagtid.  



Kapasitet  
 Figuren til høyre viser utsnitt av grafisk rute for 

togtrafikken mellom Drammen og Kongsberg. 
Rød linje er lokaltog i timefrekvens mens blå 
linje er regiontog. 

 

 Grafen  er arbeidsbord i ruteplanleggingen og 
er illustrerende for problemstillingene i 
planleggingen. Her ser vi at Hokksund er fast 
kryssingsstasjon for lokaltog.  

 

 Tog i timefrekvens krysser etter 30 minutts 
kjøring. Økes trafikken til 30 minutts rute 
halveres kjøretiden mellom kryssingene til 15 
minutter.   

 

 Den beste kombinasjonen av kryssingspunkter 
bestemmer kjøremønsteret for et nytt tilbud.  

 

 Viderefører man Hokksund som 
kryssingspunkt, noe som er viktig for 
korresponderende trafikk, ligger Krekling (13-
14 minutt kjøretid) bra til mot Kongsberg. Mot 
Drammen vil ny kryssing foregå mellom 
Gulskogen og Drammen stasjon. 

 



Kryssende tog  

 Kryssinger gir tidstap i rutetabellen og  gjør at forsinkelser forplanter seg. Derfor er det klare 
kapasitetsbegrensinger i et enkeltsporsystem. En homogen tog operasjon som f.eks bare lokaltog i 
30 minutts frekvens er enklere og vil la seg gjennomføre mellom Drammen og Kongsberg uten ny 
infrastruktur.  

 

 Situasjonen kompliseres av regiontogtrafikken som krever kort kjøretid.  Toget med lavest frekvens  
tar  som regel kryssingsopphold mot tog med timefrekvens (for at lokaltoget skal slippe å vente de 
timene  regiontoget ikke går).  Skal 30 minutts lokaltog trafikk realiseres må antall kryssinger på 
enkeltspor reduseres gjennom å kombinere ruteplan og utbygging av dobbeltsporstrekninger. 

 

 Analyse    Hokksund – Drammen 
 

 Med fast lokaltog kryssing i Hokksund vil neste kryssing i en 30 minutts rute komme mellom 

Gulskogen og Drammen. Hvis man kjører regiontoget like bak  fra Hokksund til Drammen og like 
foran lokaltoget fra Drammen til Hokksund vil region og lokaltog krysse mellom Daler og 
Gulskogen.   

 

 Analyse Hokksund - Kongsberg 
 

 Mellom Hokksund og Kongsberg er kjøretiden for lokaltog 25 minutter. Kryssingssporet på Krekling 
ligger ideelt til for den ekstra lokaltogkryssingen på strekningen. I forhold til konseptet ”regiontog 
rett før/rett etter lokaltog” ligger Vestfossen rett før/rett etter Hokksund og kan dermed betjene 
kryssingen mellom lokal og regiontog.  

 Imidlertid får lokal og regiontog enda en kryssing nærmere Kongsberg  som ikke dekkes av 
eksisterende infrastruktur. 



Kryssingsplan - Infrastrukturkapasitet 
 Kartet viser en mulig kryssingsplan for 30 minutters lokaltogtrafikk og 2 timers fjerntogtrafikk 

mellom Kongsberg og Drammen.  Fjerntogene krysser med hverandre på Øysteinstul vest for 
Kongsberg.   

 Planen viser behov for kryssingskapasitet mellom Daler – Gulskogen – Drammen og mellom 
Kongsberg og Skollenborg. Planen foreslår derfor å bygge dobbeltspor mellom Daler og Drammen 
og et   kryssingspor på  ca 1 km med samtidig innkjør på Gomrud.  Gomsrud etableres som stasjon 
med gangforbindelse til Næringsparken. 

 



 Dobbeltspor  Daler – Drammen stasjon 
 

 Lokaltogkryssing på Hokksund og regiontog rett bak lokaltoget inn mot Drammen og rett foran 

lokaltoget ut av Drammen gjør at  dobbeltspor på strekningen Daler – Drammen løser 
kapasitetsutfordringene i ruteplanen. Lokaltogene vil krysse mellom Gulskogen og Drammen 
stasjon mens lokal og regiontoget vil krysse mellom Daler og Gulskogen. 

 

 Ruteplanen har ingen faste kryssinger mellom persontog på hverken Mjøndalen eller Steinberg.    
Det gjør at løsningen, når toget er i rute,  vil fungere like bra som full utbygging av dobbeltspor 
mellom Hokksund og Drammen.  

 

 Ny Gomsrud stasjon 
 

 Ruteplanen gir behov for et ekstra kryssingspunkt mellom Skollenborg og Kongsberg. 

Lokaliseringen passer med å bygge en ny stasjon på Gomsrud som ligger i gangavstand til 
Næringsparken.  Planen anbefaler et langt spor, ca 1 km, med samtidig innkjør. Sporet vil betjene 
kryssinger mellom fjerntog og lokaltog. 



Dobbeltspor Daler - Drammen 

 Dobbeltspor Daler – Drammen realiserer nødvendig infrastruktur for å løse 
kapasitetsutfordringene mellom Hokksund og Drammen. Dobbeltsporet betjener begge faste 
kryssinger mellom persontog på strekningen når ruteplanen legges med lokaltogkryssing på 
Hokksund. 

 

 Dobbeltspor Daler – Drammen er i forhold til andre utbygginger et enkelt og rimelig prosjekt. Fra 
Gulskogen stasjon  til Drammen stasjon ligger skinnene klare. Mellom Daler og Gulskogen er arealet 
langs sørsiden av dagens linje enkelt tilgjengelig for utbygging av et nytt parallelt spor. 



Gomsrud stasjon 

 Gomsrud stasjon mellom 
Kongsberg og Skollenborg 
løser behovet for  
kryssingskapasitet inn mot 
Kongsberg og utvikler 
trafikkgrunnlaget  ved å gjøre 
toget mer tilgjengelig i 
Kongsbergområdet. 

 

 Oppe til venstre på kartet 
ligger Kongsberg 
næringspark. Gangavstand 
mellom næringsparken og 
toget er et viktig element  for 
å styrke økonomien i et nytt 
tog tilbud. 

 

 Kryssingsporet er ca 1 km 
langt, har samtidig innkjør og 
brukes til kryssing mellom 
lokaltog og fjerntog pr annen 
time i hver retning 



Rutetabellen 
Utsnitt rutetabell     Vestgående tog 

 Tabellen viser et totimers 
utdrag av den konkrete 
rutetabellen som kan kjøres 
etter at ny kapasitet er bygget. 

 

 Systemet gjentar seg pr annen 
time over hele dagen. 

 

 Lokaltoget kjører 
halvtimeruter som er helt stive 
frem til Hokksund. Etter 
Hokksund blir rutetidene 
påvirket av kryssinger. 

 

 Fjerntogene til Bergen og 
Kristiansand har et slots pr 
time gjennom Vestkorridoren. 
Sørlandsbanen bruker 
halvparten av denne 
kapasiteten mens  
Bergensbanen har 4 - 5 
avganger pr dag. 



 Tabellen vise at annenhver 
avgang forbikjører Darbu. Dette 
er ikke for å spare reisetid men 
for å få kryssingsplanen til å gå 
opp.   

 

 Selv om lokaltogtrafikken er 
doblet øker ikke reisetiden. 
Grunnen er at alle faste 
kryssingsstasjoner unntatt 
Vestfossen har samtidig innkjør. 

 

 

 Merk at tidene på Hokksund er 
hel og halv time til Oslo mens 
ankomst fra Oslo er 2 på hel og 
2 på halv time. 

 Hokksund er et viktig 
knutepunkt for busstrafikk som 
da har tilbud både til Kongsberg 
og til Oslo på  hver ankomst. 
Samtidig kan bussene returnere 
etter kort til med passasjerer 
fra  Oslo og Kongsberg 

 

Utsnitt rutetabell     Østgående tog 

Rutetakt  Hokksund 



Grafisk ruteplan -  Halvtimefrekvens til Kongsberg 

 Rød strek: lokaltogrute     Blå strek: regontogrute     Grå strek: godstogrute 



Forholdet til øvrig togtrafikk på Østlandet 

 Ruteplanen mellom Kongsberg og Drammen står i sammenheng med resten av ruteplanen på 
Østlandet. Tidene til/fra Drammen må passe i det store systemet gjennom Oslo. 

 

 Fast halvtimetilbud (intercity) er et mål for både Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen. 
Denne planen inkluderer Kongsberg - Drammen i målsetningen.   

 

 Tidsperspektivet for når de nevnte banestrekningene har tilstrekkelig infrastruktur for å nå målet 
er usikkert og ulik. Siden Kongsberg – Drammen deler vestkorridoren med Vestfoldbanen er 
utviklingen her det sentrale. Fast halvtimefrekvens til/fra Vestfoldbanen krever at man stokker om 
på pendelmønsteret. I en slik prosess vil det passe å regulere inn halvtime frekvensen til/fra 
Kongsberg. 

 

 10 minutts konseptet mellom Asker og Lillestrøm er godt innarbeidet i markedet og godt tilpasset 
kapasiteten gjennom Oslotunnelen. Ved å forlenge Kongsvinger – Asker til Drammen og videre til 
Kongsberg får man ren 10 minutts rute  til/fra Drammen og man dekker den ekstra timesruten som 
skal til for å gi strekningen halvtimefrekvens. 

 

 En framtidig 10 minutts modell mellom Drammen og Lillestrøm kan dermed bygges av tre 
halvtimelinjer: 

 

 Kongsberg – Drammen – Oslo S – Lillestrøm – Kongsvinger pr time/Lillehammer pr time 

 Skien – Drammen – Oslo S – Lillestrøm – Eidsvoll 

 Drammen – Lier – Oslo S – Lillestrøm - Dal 



Linjer og frekvenser  -  Østlandet 202? 



Infrastruktur investeringer 

Byggekostnader – Halvtimetrafikk til Kongsberg 

 Planen har laget et grovt estimat av byggekostnadene (kalkyle i vedlegg). Dessverre vil ikke 
Banenor dele sine tall for dobbeltsporet Gulskogen – Daler.  Planen har derfor summert  lengde på 
tiltakene og gitt dem enhetsverdier etter erfaringstall. 

 

 Planen har kommet til  litt over 1 mrd kr i kostnader for 5 km dobbeltspor samt stasjonsfasiliteter 
på Gomsrud.  Dette gir en kilometerpris på ca 200 mill kr noe som i sammenligning med andre 
prosjekter kan synes  realistisk. Terrengmessig er prosjektene enkle (unntatt dårlige 
grunnforhold ved Daler) og konfliktnivået mot omgivelsene er moderat, noe som gir lavere 
grunnerverv.  Det trengs ingen store konstruksjoner eller tunneler i prosjektet. 

 

 Planen mener derfor at halvtime lokaltog tilbud til/fra Kongsberg kan realiseres innenfor en 
kostnadsramme på 1- 1,5 milliarder kroner. 

 



Vedlegg    Kostnadskalkyle 


