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Kommunestyremelding
om pendling
Frognkommune, vedtatt 8. desember2014
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1. Hvorfor Kommunestyremelding om pendling?
1.1 Hva sier oppdraget?
I Handlingsprogram 2012-2015 har rådmannen fått følgende oppdrag av kommunestyret:
«rådmannen bes utarbeide en pendlermelding som belyser særskilte utfordringer fordi kommunen
har en høy andel utpendlere, samt hvordan kommunen kan bidra til å ivareta interessene til Frogns
pendlere. Herunder kan behandles brukermedvirkning i utvikling av rutetilbudet, pendlerparkering,
kontakt med forvaltningen etter kontortid, og hvordan tjenestetilbudet til barnefamiliene kan
reflektere større variasjon i arbeidstiden, som for eksempel et SFO- og barnehagetilbud tilpasset
skiftarbeidere»

Kollektivpendling
Kommunen forventer å vokse i tiden framover, og antallet pendlere vil trolig stige. Hvis veksten i
biltrafikken fortsetter som i dag, vil Oslo kommune innen 2030 ha behov for 12 nye felt enkelte
steder for å unngå forsinkelser på veiene (Plansamarbeidet, Drøftingsdokument, 2013). Pendlernes
utfordringer med kø inn mot Oslo, kan vi løse ved å legge til rette for flere arbeidsplasser i egen
kommune og ved å øke andelen som pendler med kollektivtransport. Kollektivpendlerne ønsker selv
at kollektivandelen skal øke fordi det er en sammenheng mellom kundegrunnlag og tilbud. Nasjonal
transportplan 2014 ʹ 2023 sier dessuten at «veksten i persontransporten skal i planperioden tas med
kollektive transportmidler, sykkel og gange».
Rådmannen velger derfor både å se på hvordan vi kan ivareta interessene for dem som
kollektivpendler i dag og å vurdere hvordan kollektivpendling kan bli mer attraktivt for flere.
Rådmannen oppfatter ikke et barnehagetilbud tilpasset skiftarbeidere som et tiltak spesifikt rettet
mot pendlerne. Det finnes dessuten lite forskning på kvelds- og døgnåpne barnehager, og det er stor
faglig og politisk uenighet om konsekvensene. Hvis kommunestyret ønsker at rådmannen undersøker
mulighetene for slike løsninger, anbefaler rådmannen en egen melding om temaet.

1.2 Hva sier kommuneplanen?
Flere mål i Kommuneplan 2013 - 2025 er relevante for en kommunestyremelding om pendling. For
eksempel skal Frogn ha et utbyggingsmønster som reduserer transportbehov, der flere kan gå og
sykle til daglige gjøremål. Planen ser redusert biltrafikk, gang- og sykkelstier som en strategi for å
revitalisere sentrum. Vi skal både legge til rette for kollektivpendling i seg selv, og for at pendlere skal
kunne gå og sykle til holdeplasser. Det å gå og sykle til kollektivtransport er dessuten bedre for
folkehelsen, enn å kjøre bil fra dør til dør.
Videre slår kommuneplanen fast at «Klimagassutslipp fra veitrafikk skal reduseres med 20 % i forhold
til 1991-nivå innen 2030». Det totale energiforbruket i Frogn kommune er i dag noe høyere enn
gjennomsnittet for kommuner i Akershus, og personbiler står for den høyeste andelen av direkte
utslipp av klimagasser i kommunen. Noe er utslipp fra biler på E6, som sneier innom østsiden av
kommunen, men i Akershus er ikke dette særegent for Frogn.
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1.3 Hva er kommunens rolle?
Gjennom meldingen øker Frogn kommune sin kunnskap om kollektivpendling. Vi ser på hvordan vi
kan legge til rette gjennom fysisk planlegging og dialog mellom pendlerne og Ruter, og vurderer om
det er nødvendig å tilpasse vårt eget tjenestetilbud.
Kommunen må imidlertid hele tiden vekte ulike hensyn i plan- og utviklingsprosesser. Pendlernes
interesser kan potensielt komme i konflikt med andre hensyn, som for eksempel konflikter om
arealbruk knyttet til innfartsparkering. Ved å legge opp til en god dialog, og ved å identifisere behov
og prinsipper for transportvalg, har vi likevel et bedre utgangspunkt for velfunderte avgjørelser.
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2. Analysegrunnlaget
2.1 Hva er en pendler?
SSB definerer en pendler som en person som bor i en kommune og arbeider (eller går på skole) i en
annen (Folke og boligtellingen, pendling, 2001). TØI ser i tillegg reiser innom barnehage eller butikk
på vei til eller fra en slik jobb, som en del av pendlingen (Pendling og regional interaksjon på
Østlandet, 2003). Andre har definert pendling mer generelt, som arbeidsreiser mellom et bysentrum
og periferien, uavhengig av om man krysser kommunegrenser. Mye av det kvantitative
datagrunnlaget gjelder arbeidsreiser ut av kommunen, men de mer generelle prinsippene og
strategiene som knytter seg til pendling er relevant også for arbeidsreiser internt, og for fritidsreiser.

2.2 Statistikk og rapporter
Vi har hentet kunnskap om kollektivtransport, pendling og reiser fra SSB, TØI, Ruter og Statens
vegvesen. Kun en begrenset mengde av tallmaterialet og informasjonen er brutt ned på
kommunenivå. Vi mangler tall som viser hvor stor andel av utpendlerne fra Frogn som velger bil
versus kollektivt, og hvordan parametre som bosted lokalt, arbeidskommune, kjønn, alder og
livssituasjon påvirker valget av transportmiddel lokalt. Samtidig er det er ikke grunn til å tro at folk i
Frogn skiller seg dramatisk fra andre innbyggere i Akershus eller Follo, for eksempel hva angår vilje til
å betale for innfartsparkering, bytte transportmiddel eller når det gjelder krav til komfort. Vi regner
derfor med god geografisk overførbarhet for beskrivelsene av pendlernes utfordringer og behov på
en rekke felter. På samme måte er Ruters generelle strategier og prinsipper interessante også for
Frogn. Kombinert med egne undersøkelser og lokal medvirkning, har kommunen relativt god oversikt
kollektivpendling i Frogn.

2.3 Pendlernes egne opplevelser
Fokusgruppe med pendlere
For å sikre medvirkning i arbeidet med meldingen har kommunen hatt jevnlig kontakt med seks
pendlere bosatt på ulike steder i Drøbak og omegn. Kommunen har hatt tre møter med denne
gruppa i løpet av 2013.
Gruppa har gitt kvalitative innspill basert på sin opplevelse med tilbudet i Frogn, og melder om at de
ser kommunen som en viktig pådriver overfor aktører som Statens vegvesen og Ruter, i tillegg til
andre kommuner og fylkeskommunen. Rådmannen refererer heretter til dem som «pendlergruppa».

Kvalitative undersøkelser med busspendlerne og bilpendlerne
I begynnelsen av juni 2013 foretok enhet for samfunnsutvikling en spørreundersøkelse. Fire utsendte
medarbeidere møtte opp på Lehmansbrygga, Skorkeberg, Dyrløkke og Heer, og stilte om lag 100
busspendlere følgende hovedspørsmål, med en oppfølgende samtale rundt svarene:
Hva er din største utfordring som pendler i din hverdag?
Høsten 2013, gjennomførte samme enhet en enkel kvalitativ undersøkelse med sju bilpendlere.
Rådmannen vil se på bilpendlernes opplevelser med tanke på å øke kunnskapen om hva som skal til
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for å gjøre kollektivpendling mer attraktivt for dem. For å få fram meningsbredden, valgte enheten
bilpendlere med og uten barn, med forskjellig bosted i kommunen og med ulike pendlerruter til Oslo
og andre Follokommuner. Enheten stilte dem følgende to hovedspørsmål, med en oppfølgende
samtale rundt svarene:
Hvorfor velger du bil til arbeidsstedet ditt? Hva skal til for at du skal velge kollektivt til jobb?
Svarene fungerer som innspill fra berørte parter. I begge undersøkelsene fulgte enheten opp med en
samtale rundt svarene som ga mulighet til å forstå informantenes holdninger og opplevelse av årsak
og virkning. Målet med de to undersøkelsene er ikke å si noe om hvor mange som har en bestemt
holdning eller atferd, men å si noe om hvilke holdninger eller forståelser som finnes om
kollektivpendling, og om hvordan informantene selv opplever en situasjon. I analysen er svarene
brukt i de sammenhengene de gir relevant informasjon. Den første gruppa refererer rådmannen
heretter til som «busspendlerne», den andre som «bilpendlerne».

6

3. Hva vet vi om kollektivpendling og hva kan vi gjøre?
3.1 Frognpendling– en oversikt
Rutersdekningi Follo
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Busslinjer og holdeplasser i Drøbak og omland

Buss 542/541

Buss 906

Buss 917

Knutepunkt/viktig holdeplass

Viktige reisetider for kollektivtransport ut av Frogn i rushtiden
Alle tidene gjelder uten forsinkelser. Pendlergruppa melder om store forsinkelser på opptil en time
inn mot Oslo i morgenrushet, særlig som følge av veiarbeid.
Buss 542 (ekspress) mot Oslo Jernbanetorget:
Drøbak brygge ʹ Jernbanetorget: 43 min. (frekvens: 15/30 min.)
Seiersten ʹ Jernbanetorget: 42 min. (frekvens: 6 min.)
Dyrløkke ʹ Jernbanetorget: 35 min. (frekvens: 6 min.)
Heer ʹ Jernbanetorget: 31 min. (frekvens: 6 min.)
Buss 541 mot Oslo Jernbanetorget (frekvens: 15/30 min.):
Drøbak brygge ʹ Dyrløkke: 13 min.
Dyrløkke ʹ Jernbanetorget: 45 min.
Buss 906 mot Bøleråsen (frekvens: 15 min.):
Dyrløkke ʹ Ås stasjon: 14 min.
Dyrløkke ʹ Ski terminal: 30 min.
Dyrløkke ʹ Bøleråsen: 46 min.
Buss 622 mellom Nesoddtangen og Vinterbro (frekvens: 60/120 min.)
Dal skole ʹ Sjøskogen (Vinterbro): 11 min.
Dal skole ʹ Jernbanetorget: 41 min. (1 bytte)
Buss 611 mellom Glenne veiskille og Nesoddtangen (frekvens : 20/60 min)
Glenne veiskille ʹ Nesoddtangen: 27 min.
Glenne veiskille ʹ Aker brygge (båt): 57 min. (1 bytte)
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Ruter øker frekvensen økes i takt med passasjerutviklingen. Det vil bli høyere frekvens i rush på de
tyngst belagte strekningene (Seiersten / Skorkeberg / Dyrløkke / Heer) allerede fra sommeren 2015
med 5 min rute i morgenrush og 7,5 min rute i ettermiddagsrush. Ruter forteller videre at de
fortsetter å øke frekvensen på stam- og lokalbusslinjer som møtes ved effektive knutepunkter.
Angående kollektivtransport mellom Follokommunene opplyser Ruter at de bedrer tilbudet mot Ski,
Ås og Nesodden fra sommeren 2015.
Ruter opplyser at de fra sommeren 2015 oppretter avganger mellom Drøbak og Nesoddens øst- og
vestside (forlengelse av busslinjene 611 og 631) i langt større omfang enn i dag. Disse busslinjene vil i
følge Ruter betjene strekningen Drøbak ʹ Nordre Frogn på en god måte.

Stor andel pendlere
År

2008
2009
2010
2011
2012

Sysselsatte
med
bosted i
kommunen
7696
7554
7552
7725
7943

Pendler ut
Pendler inn
Sysselsatte
av kommunen til kommunen med
arbeidssted
i kommunen
4716
1385
4365
4585
1373
4342
4718
1321
4155
4934
1375
4166
4987
1433
4389

Pendlingsbalanse

-3331
-3212
-3397
-3559
-3554

Kilde: SSB Bearbeiding: KommuneProfilen

Frogn har hatt en relativt lik andel utpendlere over flere år. Andelen er betydelig, og lå i 2012 på 33 %
av befolkningen (gjennomsnittet i Akershus ligger til sammenligning på 27 %). Av disse pendler 32 %
til Oslo, 20 % jobber i en annen Follokommune (flest i Ski og Ås), mens 12 % jobber i andre
kommuner i Akershus og Østfold. Noen få pendler til Vestfold, og enkelte enda lengre. Regnet mot
sysselsatte, er det omtrent 60 % som pendler ut av kommunen.
Andelen innpendlere, som bor utenfor kommunen og reiser inn for å jobbe, har også vært relativt
stabil over flere år. Regnet mot sysselsatte, er det omtrent 30 % av antall sysselsatte med arbeidssted
i kommunen som pendler inn til kommunen. Disse bør i størst mulig grad kjøre kollektivt, og det er
god bruk av kollektivmidler om det finnes mennesker som kan fylle bussene når de kjører tilbake til
Frogn fra Oslo, Ski og Ås. Arbeidsintensive næringer bør derfor lokaliseres i sentrale områder av
Frogn der kollektivtilbudet er godt.
Generelt har Ruter et mål om 1 % økning i markedsandel i Frogn i 2014 (fra 14 % til 15 %). Dette
gjelder imidlertid ikke bare reiser blant pendlere, men alle reiser, inkludert de som er foretatt i
fritiden (Ruterrapport 2010:13, Trafikkplan Follo). Kollektivandelen på arbeidsreiser i Akershus, lå på
31 % i 2012, i følge Prosam-rapport 202, Reisevaner i Oslo og Akershus.
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Oslorettet tilbud
Ruter definerer Frogn som en «Bygdesone», hvilket innebærer at de satser på et Oslorettet
arbeidsreisetilbud. En vanlig uke i februar 2013, tok over 900 personer daglig 541-bussen mellom
Drøbak og Oslo. I underkant av 1100 tok ekspressbussen 542 på samme strekning. Disse tallene
gjelder imidlertid alle typer reiser på strekningen (PROSAM: Reisevaner i Oslo og Akershus, rapport
202, 2013)1. Samtidig er det mange som pendler til andre Follokommuner. Her har
kollektivtransporten et stort forbedringspotensial, særlig når det gjelder reisetiden til Ski og mer
generelt når det gjelder frekvensen. Frekvensen på tilbudet til Ås og Ski er i bedring fordi Ruter ser at
kundegrunnlaget på strekningen vokser.

Utvikling i materiellstandarden
Ruter har skrevet nye kontrakter for all busstrafikk i Follo. Disse gjelder fra 20. juni 2015 og for 8 år
framover. Ruter sier de har lagt stor vekt på komfort og tilgjengelighet i tildelingskriteriene. Vi kan i
følge Ruter vente for det meste nye og komfortable busser på all trafikk fra 21. juni 2015. Den nye
bussparken er videre EURO6-standard ʹ det vil si mer miljøvennlig og med lite utslipp av NOx og
NO2. Ruter opplyser at det pågår utredning av elektriske busser i andre land, men at teknologien
dessverre har kommet for kort til at dette blir en del av denne kontrakten. Innen 2020 skal imidlertid
alle busser i Oslo og Akershus driftes med fossilfritt drivstoff.

3.2 Hva kan kommunen gjøre for å påvirke innbyggernes transportvalg?
Fortetting rundt knutepunkt
«Vår region er landets tettest befolkede og står samtidig bak en kraftig befolkningsvekst. Det
forventes at kommunene tar ansvar for å sikre tilstrekkelig boligutbygging innenfor rammene av
nasjonal areal- og miljøpolitikk. Det betyr at planleggingen skal prioritere konsentrert utbygging
sentralt i byer og tettsteder samt i knutepunkter langs hovedårene for kollektivtrafikknettet»
(Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2013).
Rutetilbudet blir ikke bedre av å lage direkteruter fra mange mindre steder til enkelte punkter i en
region. Resultatet blir gjerne få avganger per linje og lange reiseveier med mange stopp og lang
reisetid. Frekvensen og attraktiviteten på tilbudet går altså ned. Kollektivtransport kan ikke erstatte
bilens evne til å kjøre den enkelte fra dør til dør, men må velge en mest mulig effektiv rute ʹ der
kommunen kan legge til rette for at de reisende for eksempel kan bruke bil, sykkel eller gange i tillegg
til kollektivreisen. Bussen kan ikke stoppe foran alles dører ʹ det taper alle på, men vi kan legge til
rette for at reisen til og fra kollektivtransporten skal bli så tilgjengelig som mulig. Ettersom direkte
reiser er viktig for pendlerne, er det imidlertid naturlig å jobbe for mest mulig direkte reiser på de
mest trafikkerte strekkene.

1

Selv om vi ikke har tall som sier noe om sammenhengen mellom arbeidssted og transportvalg lokalt, går vi ut fra at
kollektivandelen er størst på strekningen inn mot Oslo, blant annet på grunn av frekvensen på busstilbudet og bilkøene i
rushtiden. I tillegg vet vi at det å ha arbeidssted i sentrum av Oslo generelt har stor betydning for å reise kollektivt til arbeid.
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Passasjerutviklingen er i dag ett av de viktigste prinsippene som bestemmer frekvensen, og
rådmannen har derfor foreslått at kommunen som tilrettelegger bør arbeide for at kollektivtransport
er tilgjengelig for flest mulig gjennom fortetting rundt knutepunkt og kollektivtraseer. Både Ruter og
TØI legger vekt på konsentrert byutvikling med kort avstand til kollektivtransport som det viktigste
grepet kommunal sektor kan gjøre for å oppnå både mange og fornøyde kollektivbrukere
(Ruterrapport 2011:10, Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2012 - 2060).
De fleste reisetidene med kollektivtransport fra Dyrløkke er overkommelige, så det ligger mye
potensiale i å planlegge for mest mulig direkte reiser og nærhet mellom folk og buss i Frogn. Arbeidet
med den kommende områdeplanen for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke- Holter (byutvikling) er viktig i
denne sammenhengen, og tilgjengelighet til kollektivtilbud bør være en faktor i arealplaner som
lokaliserer et stort antall boliger og viktige funksjoner folk bruker i dagliglivet. Pendlergruppa peker
for eksempel på at lokaliseringen av barnehager i forhold til kollektivtilbud kan bli bedre. Gruppa
mener at det er viktig å kunne gå mellom bussen og barnehagen. For en generell oversikt over
aktuelle sider ved transport- og tettstedsstrukturen i Frogn, viser vi til kapittel 1.3 Transportstruktur i
kommuneplanens Del 3. Arealforvaltning/arealutvikling.
Ruter signaliserer at de vil satse på Dyrløkke som knutepunkt og for lokalisering av mulig framtidig
bussterminal. Kommuneplanen anbefaler imidlertid å vurdere ny bussterminal i SeierstenUllerudområdet fordi det vil gi bedre struktur på ringbuss/matebussene i framtida og gjøre
terminalen tilgjengelig for flest mulig. En lokalisering på Dyrløkke innebærer dessuten
plassbegrensninger. Kommunen må videre se lokaliseringen av terminalen i sammenheng med den
kommende innfartsparkeringen på Måna (se 3.3).
Tall for Oslo og Akershus viser videre at mangel på bil og førerkort øker sannsynligheten for å velge
kollektivt (PROSAM: Reisevaner i Oslo og Akershus, rapport 202, 2013). I Frogn har vi cirka 475 biler
per 1000 innbygger2. Tallet gir oss grunn til å tro at de fleste husholdningene i Frogn disponerer i
hvert fall én bil3. Spredt bebyggelse og det oppdelte sentrumsområdet, kombinert med de
topografiske forholdene med stigning fra Drøbak sentrum til Dyrløkke, gjør Frogn utfordrende når
det gjelder lokal transport. Kommunen kan imidlertid legge til rette for at det skal være mulig å
redusere bilbruken gjennom å planlegge for at flest mulig skal ha trygg gangavstand til tjenester og
funksjoner de bruker i dagliglivet.

Legge til rette for et liv uten egen bil
Pendlergruppa ønsker seg en bildelingsordning slik at det er mulig å klare seg uten, eller med kun en,
bil i Frogn. Et liv uten bil fører til økt behov for kollektivtransport og dermed et bedre kundegrunnlag
for Ruter. Innimellom trenger de fleste imidlertid fleksibiliteten ved en bil og et bilkollektiv kan da
være løsningen.
Daglig leder av bilkollektivet i Oslo, Arne Lindland, forteller at privatbrukerne gjerne bor slik at de
dekker daglige behov ved kollektivtransport, sykkel og gange, men trenger bil til større handleturer
2

Mot 633 i Akershus (SSB, 2012)
En reisevaneundersøkelse utført av Reinertsen/tegn på oppdrag for Frogn kommune høsten 2012, viser for eksempel at
rundt halvparten av husstandene tilknyttet Drøbak skole disponerer to eller flere biler
3
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eller fritidsreiser. Medlemskap i kollektivet kan også dekke enkeltes sporadiske behov for bil nummer
to. Ordningen har allerede i dag plasser i både Oslo, Tromsø, Kristiansand og Stavanger, og gir tilgang
til et bilkollektiv Trondheim4. Den kommende klima- og energiplanen gir en mer detaljert beskrivelse
av ordningen.
Hvis Oslo bilkollektiv skal etablere seg i Frogn, må imidlertid kommunen inngå en avtale om garantert
bruk. Enten ved at kommunen selv garanterer for bruk av bilene, eller ved at kommunen klarer å
forplikte et tilstrekkelig antall private brukere. Kommunen kan bidra til en slik ordning ved å ta
initiativ til en avtale med bilkollektivet, markedsføre ordningen, og legge til rette for
oppstillingsplasser.

Gode byttesteder?
I følge Ruter, vil kundene ha nytte av at selskapet slår sammen linjer til mest mulig rettlinjede
hovedtraseer og bygger opp knutepunkter med matelinjer for å oppnå høyere frekvens og kortere
reisetid for flest mulig kunder. Ruter prioriterer det de kaller funksjonsdyktig transport og bedre miljø
foran høy kollektiv mobilitet i spredtbygde områder (Ruterrapport 2011:17, Prinsipper for
linjenettet). Pendlergruppa ønsker seg imidlertid ikke det de beskriver som samleterminaler, verken i
Drøbak eller på Vinterbro, og er bekymret for utviklingen framover. Også bilpendlerne ga sterkt
uttrykk for at bytter er en grunn til å kjøre bil. Bilpendlerne bruker ord som «komplisert» og
«venting» når de snakker om det å bytte. Bytter kan føre til at flere velger bil fordi de opplever byttet
som tilstrekkelig avskrekkende i seg selv, eller fordi de ikke aksepterer ventetiden mellom
transportmidlene, slik samtalene med bilpendlerne avspeiler.
Byttemotstanden er generelt mye høyere i Akershus enn i Oslo. Gevinsten i reisetid skal være stor før
trafikantene ser bytte som et godt alternativ, noe bilpendlerne bekreftet. Dette kan henge sammen
med overfylte busser, forsinkelser og lavere frekvenser i Akershus, slik at usikkerhetene ved bytte
oppleves som store (TØI rapport 707/2004, Bytte mellom kollektive transportmidler i Oslo og
Akershus). I denne sammenhengen er det relevant å nevne at busspendlerne i undersøkelsen ønsket
seg elektroniske informasjonstavler med sanntidsinformasjon.
Tidligere erfaring med å bytte har i tillegg til fasilitetene på byttestedet, betydning for effekten.
Innenfor kommunen har vi mulighet til å legge til rette for rett næring på rett sted, slik at de
potensielle bytterne for eksempel får tilgang til butikker, kiosk eller kafé mens de venter. Dyrløkke er
allerede i dag et senter for fasiliteter som gir mulighet til å gjøre ærender og øker opplevelsen av
trygghet på byttestedet. Et trivelig bytteområde med korte gangavstander, god adkomst for
bevegelseshemmede og skjerming for vær og vind kan også ha betydning (TØI rapport 707/2004,
Bytte mellom kollektive transportmidler i Oslo og Akershus). Pendlergruppa rapporterer imidlertid
om dårlige fysiske fasiliteter på Dyrløkke og ønsker seg leskur på stoppestedene omkring i
kommunen.

4

Se http://www.bilkollektivet.no/hjem.26185.no.html
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Fremkommelighet på E18
Busspendlerne i spørrerunden er frustrerte over dårlig fremkommelighet på grunn av veiarbeidet på
E18. En bilpendler mener han ville tatt bussen om den hadde et eget felt hele veien inn, som ikke var
tilgjengelig for el-biler. Betydningen av god fremkommelighet er en tilbakemeldinger kommunen må
ta med seg til egne veiprosjekter og i dialog med Statens vegvesen, Oslo kommune og Akershus
Fylkeskommune.
^ƚĂƚĞŶƐsĞŐǀĞƐĞŶƐ͞&ǇůŬĞƐĚĞůƉůĂŶĨŽƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐǇƐƚĞŵĞƚŝƐƆƌŬŽƌƌŝĚŽƌĞŶ͟ĨƌĂŵĂƌƐϭϵϵϵ͕ĂŶďĞĨĂůĞƌĊ
utbedre E6 som felles trase for E6 og E18 fra Vinterbro til Ryen, og bygge ned Mosseveien. Som ledd i
strategien har Statens Vegvesen bygd ut E6 til fire felt fra Vinterbro til Klemetsrud. Rapporten
͞^ƆƌŬŽƌƌŝĚŽƌĞŶ͘hƚƌĞĚŶŝŶŐĂǀƚƌĂŶƐƉŽƌƚŽŐǀĞŐŶĞƚƚ͕͟ĨƌĂũƵŶŝϮϬϬϵ͕ĂŶďĞĨĂůĞƌǀŝĚĞƌĞĊƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞ
Manglerudtunnel foran Mosseveitunnel. Rapporten anbefaler også trafikkregulerende tiltak på
Mosseveien med økt kollektivprioritering, slik at miljøforholdene kan bedres. Statens vegvesen har
lagt dette til grunn for planarbeidet for E6 Manglerudprosjektet, der det er forutsatt at E6 bli den
framtidige hovedåren for gods- og persontransport i Sørkorridoren.
I revidert avtale for Oslopakke 3, datert 24. mai 2012 står det om «Mosseveitunnel» at «En
realisering av Manglerudtunnelen vil åpne for at deler av trafikken som i dag går på Mosseveien kan
ledes inn på E6. Dette muliggjør en nedgradering av Mosseveien til lokalvei uten en tunnelløsning».
Mosseveitunnel er altså ikke prioritert i Oslopakke 3 i perioden fram til 2032. Det er i følge Statens
Vegvesen imidlertid ingenting i veien for at vi kan jobbe for å fremme andre, mindre kollektivtiltak på
strekningen. De opplyser om at vi kan oppnå en god del ved mindre tiltak og at de regner med at
Drøbak-bussen vil gå Mosseveien i overskuelig fremtid, i likhet med mange andre busser fra Follo.

Fremkommelighet internt i Oslo
Videre er det Ruter i samarbeid med Oslo kommune ved Bymiljøetaten som bestemmer hvilke busser
som skal trafikkere hvilke gater i Oslo sentrum, ut i fra kapasiteten på holdeplasser og gater. Ruter
opplyser om at kapasiteten ikke blir større i årene som kommer og de prioriterer bybussene med høy
frekvens og høyest passasjerbelegg. Bybusser med lavere belegg og regionbusser må, slik situasjonen
er i dag, regne med å stoppe ved sentrale knutepunkter hvor kapasiteten er stor nok. Drøbaksbussen
passerer Bjørvika, hvilket Ruter definerer som byens viktigste knutepunkt i fremtiden med
høyfrekvente trikke- og bybusslinjer i tillegg til regionbusslinjene. Frogn kommune bør imidlertid
arbeide for at fremkommeligheten og prioriteringen av regionbussene skal bli best mulig i Oslo.

Tilgjengelighet og frekvens
Bilpendlere som arbeider i andre Follokommuner forteller at det ikke finnes kollektivtilbud til
arbeidsstedet, eller at kollektivtransport ville tatt relativt lang tid. Rask omstigning er nødvendig for
god transport, og både i spørreundersøkelsen og i tilbakemeldingene fra pendlergruppa kom det
fram at tilbudet til og fra Ås og Ski ikke korresponderer tilfredsstillende. Ruter har økt til 15 minutters
frekvens på rute 906 som følge av stor vekst i antall kollektivreisende på denne strekningen, uten å
følge opp med tilsvarende dimensjonering for ruta til og fra Drøbak sentrum. Tilbudet for kundene på
rute 906 har imidlertid isolert sett blitt bedre.
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Kollektivandelen øker generelt med tilgang til tog og T-bane. Bane til Frogn avhenger imidlertid av
framtidig befolkningsutvikling i tillegg til nasjonale og regionale valg innen samferdsel. Kommunen
kan påvirke prosesser, men har relativt liten makt over utviklingen. Det er imidlertid mulig å påvirke
den relative nærheten til toget ved å bedre veiforbindelsen til Ski og Ås. Omlegging av Fv 152
gjennom Trolldalen vil bedre tilgjengeligheten fordi kurver rettes ut og veien får lys. Det kan særlig
være et insentiv til å velge buss og sykkel framfor bil når en reiser på tvers mellom kommunene, men
kan også påvirke pendleres syn på toget som et mer attraktivt transportmiddel for reiser «på langs».
Pendlergruppa ser ikke pendling via Ski og Ås som realistisk i dag.
Mange av busspendlerne er fornøyde med frekvensen på tilbudet mellom Oslo og Drøbak. En
bilpendler som er avhengig av transport til og fra arbeidet utenom rushtiden, forteller imidlertid at
den lave frekvensen er en grunn til å kjøre bil. I tillegg forteller flere busspendlere at de kjører bil fra
sentrum til Heer for å parkere og ta bussen derfra, fordi de opplever at frekvensen fra Drøbak
sentrum har blitt for lav. Videre vinner du 20 minutter på å parkere på Heer. Vi vil komme tilbake til
temaet innfartsparkering senere i rapporten.
Hyppige avganger og direkte reiser uten bytte er viktige faktorer, og generelt viktigere enn pris for de
fleste av Ruters kunder. Dette samsvarer med tilbakemeldingen fra pendlergruppa og bilpendlerne,
men i spørreundersøkelsen ble pris nevnt som noe busspendlerne var svært lite fornøyde med.

Kommunale tjenester
Folk i aldersgruppa mellom 35 og 50 år reiser mindre kollektivt enn andre5. Disse befinner seg gjerne
i «tidsklemma» og har problemer med å få hverdagslogistikken til å gå i hop. Få av busspendlerne vi
møtte var småbarnsforeldre, og dette kan nettopp henge sammen med forholdene over. Det var
samtidig ikke vanskelig å finne bilpendlere med små barn. Både barnas fritidsaktiviteter og behov for
å gjøre andre ærend på vei til og fra jobb ble nevnt som grunner til å kjøre bil.
Fra busspendlerne fikk vi tilbakemelding om å utvide åpningstiden i de kommunale barnehagene fra
16.30 til 17.00, for å gi en buffer ved forsinkelser. Utvidelsen krever forskriftsendring og rådmannen
forventer politisk behandling av forslaget i løpet av våren 2014.
Pendlergruppa ønsker seg dessuten flere fritidsaktiviteter inn i SFO. Dette gjelder både lønnede
kommunale tilbud gjennom for eksempel kulturskolen, men også fritidstilbud drevet av frivillige.
Pendlergruppa viser til Utdanningsetaten i Oslo kommune, som organiserer aktiviteter i SFO tiden
gjennom det de kaller «Aktivitetsskolen». «Aktivitetsskolen skal ha et strukturert og godt
samarbeid med skolen, foresatte, Oslo Musikk- og kulturskole, frivillige organisasjoner og
nærmiljøet» (Rammeplan for Aktivitetsskolen). Frogn kommunes strategi for SFO-tilbudet «Kvalitet i
SFO 2012-2015» sier noe om samarbeid med kulturskolen, men ingenting om samarbeid med
frivillige om idrettstilbud. Frogn kommune vurderer om det er mulig å få til et samarbeid med
idretten ved neste rullering av strategien.

5

De over 67 år bruker også mindre kollektivtransport enn andre, og en aldrende befolkning kan derfor gi lavere
kollektivandel.
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Busspendlerne legger ikke vekt på at det er nødvendig å tilpasse andre deler av kommunens
tjenestetilbud, men pendlergruppa ønsker at kommunen ser på åpningstidene for lege og tannlege.
Rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening sier at full tids kurativ virksomhet innebærer
en gjennomsnittlig åpningstid på minst 28 timer, 44 uker i året. «Annen åpningstid enn i tidsrommet
mellom kl. 08-16 i ukens fem første dager kan fra kommunens side ikke settes som vilkår for
avtaleinngåelse, men kan avtales mellom legen og kommunen»6. I utgangspunktet gjelder ikke
problemet spesifikt for pendlere, men for alle som jobber mellom 08 og 16. Kommunen tok
imidlertid opp forslaget med legene i samarbeidsutvalgsmøte 20. mars. Legene svarer at flere av dem
allerede i dag har langåpent enkelte dager til kl. 18, og at de vil kartlegge situasjonen.

Parkeringsbestemmelser
Flere kjører kollektivt hvis det er vanskelig å parkere på arbeidsplassen, og vi antar at dette er en
større utfordring for dem som pendler til Oslo enn for resten av pendlerne. I følge Ruter er høyere
kostnader ved bilbruk en særlig effektiv strategi for å øke kollektivandelen i Frogn fordi bilbruken i
utgangspunktet er høy her (Ruterrapport 2010:13, Trafikkplan Follo), og Follokommunene kan med
fordel samarbeide om parkeringsbegrensninger (TØI rapport 1243/2012 Prinsipper for parkering i
sentrumsområder i Follo). «Effekten av en restriktiv parkeringspolitikk i en kommune, vil kunne slå ut
i unødig transport til kommuner med mindre restriktiv parkeringspolitikk» (Uttalelse til
«Drøftingsdokumentet» for Plansamarbeidet Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus).
Parkeringsbestemmelsene er strammet inn i den gjeldende kommuneplanen, og kommunen må
regne med ytterligere innstramminger i fremtiden. Fylkesmannen i Oslo og Akershus sier i sitt
forventningsbrev at «trafikkveksten skal baseres på mer miljøvennlige transportformer. Lav
parkeringsdekning er et effektivt virkemiddel for å bidra til redusert bilbruk. Kommunene må innføre
strenge maksimale parkeringsnormer» (Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging
2013).
Det er samtidig viktig å legge til rette for at befolkningen skal velge ladbare biler lokalt (for eksempel
ved innfartsparkering) og ved motpendling inn til Frogn.

Morgendagens pendlere
Reisevaneundersøkelsene fra Drøbak og Heer skole, utarbeidet av Reinertsen/tegn_3 på oppdrag for
Frogn kommune i forbindelse med skoleveiplanene, viser at det er et misforhold der mange flere
barn i praksis blir kjørt til skolen med bil enn en kunne forvente ut i fra hvor mange som selv ønsker å
gå eller sykle. Dette gjelder særlig de minste barna. Noe av dette forklarer skoleveiplanene med
utrygge skoleveier. Veikrysninger oppleves for eksempel som farlige, særlig for de yngre elevene. At
det er mange biler på veiene i tiden rundt skoledagens start, kan også bety at en opplever at
skoleveien føles utrygg.
Skoleveiplanene sier at «tilfredsstillende trafikksikkerhet er en grunnleggende forutsetning for økt
mobilitet». Samtidig sier den at «mobilitetsplanlegging ved skoler handler i første rekke om å
6

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-91-l20102011/19.html?id=639016
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tilrettelegge for at flere elever skal gå ĞůůĞƌƐǇŬůĞƚŝůŽŐĨƌĂƐŬŽůĞŶ;͙ͿTrafikksikkerhet og mobilitet er
ikke det samme og innholdet i skoleveiplanen er dermed ikke begrenset til rene
trafikksikkerhetstiltak slik det ofte er forstått med fysiske tiltak på veianlegg». I tillegg til fysisk
planlegging, mener rådmannen at kommunen bør påvirke voksne og barns holdninger til bruk av bil
og at skolen er en relevant arena for dette arbeidet. Både foreldre og barn er med på å ta valg om
transportmiddel, og en må få både barn og voksne til å velge bort bilen også for de minste. Gevinsten
ligger både i reduserte utslipp og i bedre folkehelse.
En bilpendler forteller at han opplever bilpendling som «enkelt» og at det gir «tid til å tenke».
Vedkommende kan plasseres i Ruters kundesegment «Meg og min bil», der bilen oppleves som et
riktig, komfortabelt og praktisk valg, mens kollektivtransport er nærmest uaktuelt. Denne gruppen
har lite potensiale for holdningsendring og viser hvor viktig det er å innarbeide ønskede reisevaner
blant barn og unge slik at Frogn kommune bidrar med færrest mulig bilpendlere i framtiden.
Rådmannen anbefaler at kommunen bruker trafikksikkerhetsplanen til å lage en strategi for trygge
sykkelveier og trygge skoleveier, og påvirker transportvalg gjennom tiltak i tjenester som barnehage,
skole og helsetjenesten.

Pendlergruppas prioriteringsliste for god kollektivtransport
Pendlergruppa ønsker
 kortest mulig reisetid, inkludert framkommelighet
 høy frekvens som gir fleksibilitet
 færrest mulig byttinger slik at man slipper å kle av og på seg, pakke sammen PC og avis, gå ut
og inn av transpostmidler og vente på neste transportmiddel
 god komfort med nok sitteplasser, seter som er behagelige, riktig temperatur og at bussen
ikke bryter sammen
 at prisen står i forhold til tilbud og familieøkonomi

3.3 Innfartsparkering
Innfartsparkering er et aktuelt og sterkt virkemiddel for kommunen, men reiser samtidig spørsmål
både i forhold til behov for samordning med nabokommuner og prioritering av arealbruk. En regional
strategi for innfartsparkering har vært på høring våren 2014 og kan påvirke kommunens
handlingsrom hvis den blir vedtatt. Innfartsparkering kan få både positive og negative effekter lokalt.
Derfor gir rådmannen dette temaet ekstra oppmerksomhet.
Med innfartsparkering mener vi parkering ved et stoppested for kollektivtrafikk, der de reisende kan
sette fra seg bil eller sykkel før de bytter til et kollektivt transportmiddel. Park + Ride er et annet
begrep som brukes om samme konsept. Innfartsparkering for bil skal ikke føre til at flere bruker bilen
til kollektivtilbudet, men kompensere for dårlig flatedekning slik at de som bor utenfor gang- og
sykkelavstand til kollektivtilbudet likevel kan reise kollektivt. Innfartsparkeringen skal også øke
fleksibiliteten i transportsystemet og gjøre det mulig å velge kollektivtransport også for dem som
trenger å bruke bil før eller etter kollektivreisen enkelte dager i uka eller i en periode i livet.
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Busspendlerne opplever innfartsparkering som viktig, mens pendlergruppa er opptatt av at
innfartsparkeringen ikke må true bussruter eller korte gang- eller sykkelturer til kollektivtilbudet. TØI
anbefaler å legge til rette for gange, sykkel og matebusser framfor innfartsparkering for bil i
sentrumsområder, og kommunens ønsker er i tråd med dette. Frogn bør derfor legge til rette for
både trygge og attraktive gang- og sykkelveier til kollektivtilbudet.
Frogn har flere plasser som brukes til innfartsparkering. Enkelte plasser er delvis tiltenkt andre
formål. I tillegg kommer problemer med «villparkering», særlig på Heer.
Den 30. januar 2014 anslo enhet for samfunnsutvikling følgende plasser og dekning:
Sted
Plasser
Seiersten rådhuset 105
Seiersten
idrettsanlegget
(telling 1. april)
Drøbak City

Ottarsrud
Bakker bru
Ullerud

Anslagsvis 39 plasser

ukjent ʹ plassen er stor og noe uoversiktlig,
men det var mange ledige plasser på
telletidspunktet
16
10
46

Dekning Betjener
97
skole, rådhuset,
pendlere
27
barnehage,
idrettsanlegg,
pendlere
21
pendlere,
kjøpesenter, industri
9
4
22

pendlere
pendlere
pendlere,
idrettsanlegg

Oversikten viser at kommunen har langt flere plasser tilgjengelig enn det som er i bruk i dag. Den lave
dekningen kan skyldes at plassene ligger for tidlig på ruta mot Oslo og at pendlerne sparer mye tid
ved å parkere ved Heer, der bussen fortsetter mest mulig direkte inn til hovedstaden.
I tillegg til plassene over, har kommunen regulert inn en innfartsparkering med 25 plasser ved
Glennekrysset i Nordre Frogn. Det er Statens Vegvesen som eier området og som må godkjenne
tegningene. Kommunen har forskuttert penger til denne og er i gang med arbeidet. I prosjektet ligger
også to bussholdeplasser langs fylkesvei 156.

Lokalisering på Måna
Statens vegvesen tar utgangspunkt i at 542-traseen over Heer og Måna blir den framtidige
hovedtraseen for bussen inn til Oslo. På Dyrløkke er det lite arealer å ta av, og mellom Dyrløkke og
Heer begrenser terrenget mulighetene for innfartsparkering. Lokalisering på Heer kan gi negative
konsekvenser for boligområdet, i tillegg til at avstanden til busstoppet er innenfor gang- og
sykkelavstand for beboerne i området.

Spørsmål om innfartsparkering er tatt opp i planprosessen for omlegging av fv. 152, strekningen
fra Måna til Gislerud. Statens vegvesen har utarbeidet en rapport som foreslår plassering av
innfartsparkering ved Måna. I fastsatt planprogram ble det satt følgende krav:
Innfartsparkering ved Måna skal reguleres som del av planen for fv. 152 Måna ʹ Gislerud.
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På kartet under er det vist alternative lokaliseringer av en slik parkering. Utfra de ulike
vurderingskriteriene anser Statens vegvesen alternativ A som den klart beste løsningen. Alternativ A
innebærer 89 plasser og et areal på ca. 2300 m2.
Statens vegvesen mener at alternativ A:
 har meget god lokalisering i forhold til buss i retning Oslo
 har god lokalisering i forhold til buss i retning Drøbak
 har god adkomst via rundkjøring
 ikke krever større inngrep i terrenget
Hovedutfordringen med løsningen er at den krever innløsning av privat boligeiendom og at det
tilgjengelige arealet er mindre enn ønskelig. Det siste kan i følge Statens vegvesen løses ved å se
innfartsparkeringen i sammenheng med adkomst og parkering til skolen, og ved å kombinere
alternativ A med alternativ C1 del 2 sør (90 + 44 plasser: 130 plasser). Da vil det være hensiktsmessig
å etablere alternativ A i en første fase, for så eventuelt å utvide med alternativ C1 i en andre fase.

Ut i fra ny informasjon fra Statens vegvesen er den mest sannsynlige løsningen å regulere
innfartsparkering etter alternateiv A som en del av prosjektet Rv 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn II. I tillegg kan det bli aktuelt med en innfarts- og turparkering nord for rv 23. Dette
avklares gjennom videre planprosess.
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Mulig parkeringsplass på Bekkevold
I samsvar med politisk vedtak har Frogn kommune lagt inn pendlerparkering i vedtatt reguleringsplan
for Bekkevold/Fløyspell, se vedlegg. Plassen er regulert som «fellesområder, Felles avkjørsel
Parkeringsplass». Planen ble vedtatt 15.12.2008, KS-sak 97/08. Området er gruslagt, men stengt med
bom og skilt. Det mangler dessuten gangvei til bussholdeplassene. På kort sikt er pendlerparkering på
Bekkevold trolig en god løsning for pendlere fra Nordre Frogn. På lengre sikt skal RV 156 legges om.
Statens Vegvesen jobber med en mulighetsstudie med bakgrunn i tidligere kommunedelplan fra 2003
og ser på forskjellige veitraseer med og uten tunnel fra Tusse til Bråtan (RV23). Dagens vei fra Tusse
til Bekkevold blir eventuelt holdt åpen for trafikk, i hvert fall som gang- og sykkelveg, og muligens
også for bussen. I så fall vil Bekkevold forbli pendlerparkering for Nordre Frogn. Hvis det i fremtiden
blir ekspressbuss langs RV23, er imidlertid Bråtan-krysset et naturlig sted å etablere
pendlerparkering.
Reisende fra Nordre Frogn (og Nesodden) mot Ski og Ås vil nok foretrekke å kjøre hele veien
istedenfor å parkere et sted for så å ta bussen (med bytte mot Ås) for noen få kilometer. Dersom det
skulle etableres en direkte bussrute fra Nesodden til Ski eller Ås, så kunne Tusse være et interessant
sted for en liten pendlerparkeringsplass - der fanger man opp reisende fra både Nordre Frogn og
Fagerstrand. For reisende til Oslo er det interessant å vurdere en innfartsparkering på Bekkevold opp
i mot muligheten til å parkere på Vinterbro.

Hva er en god innfartsparkering?
Kollektivpendlernes krav til frekvensen på kollektivtilbudet, øker jo lengre pendlerne må kjøre før de
kommer til innfartsparkeringen. Med dagens frekvens på busstilbudet inn mot Oslo, antar vi ikke at
dette er noe problem ved innfartsparkering på Måna, selv om reiseavstanden fra Drøbak syd
begynner å bli lang. Mot Ski og Ås bør man imidlertid vurdere hvor langt unna de tettbebygde
områdene framtidige innfartsparkeringer kan ligge, og hvor hyppig bussene må gå, hvis
kollektivandelen skal øke.
Samtidig må en alltid vurdere hvorvidt den enkelte innfartsparkeringsplassen truer med å
utkonkurrere en busslinje. Særlig kan tilbudet fra Drøbak sentrum være sårbart. Pendlergruppa peker
på at en innfartsparkering på Måna kan true bussruter fra Drøbak sentrum. Særlig hvis de reisende
må bytte buss et sted mellom Drøbak og Måna, kan det bli fristende å kjøre bil til Måna for å unngå
et bussbytte.
Pendlergruppa ønsker at det skal være mulig å la bilen stå i barnehagen for dem som likevel må kjøre
dit. Ved å la bilen stå igjen ved barnehagen eller skolen, vil man kjøre færre kilometer enn om man
må kjøre videre til en annen innfartsparkeringsplass. Samtidig kan parkering komme i konflikt med
andre hensyn til effektiv arealutnyttelse og god stedsutvikling. Barnehager og skoler bør lokaliseres i
gangavstand fra boligområder og innfartsparkering kan gi problemer med støy, støv og lignende.
Eventuelle parkeringstillatelser bør i så fall være knyttet til barnehageplass, slik at en ikke genererer
mer biltrafikk enn nødvendig. Innfartsparkering ved barnehager og skoler kan vurderes i det enkelte
tilfellet, men lokaliseringsprinsippene for barnehager fra kommuneplanen og hensyn til
trafikksikkerhet bør veie tyngre enn hensynet til pendlerne i slike saker.
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Avgift
TØI anbefaler avgift på parkeringen, og dette er i tråd med regionale signaler. Eieren må dekke
kostnadene for arealene, utbygging og vedlikehold av en «gratis» plass, hvilket innebærer subsidiert
bilbruk. I tillegg er det mulig at avgiften begrenser bruken blant dem som kan velge andre løsninger,
og det er mulig å se for seg sesongbaserte avgiftsløsninger fordi det er lettere å gå eller sykle visse
deler av året.
Vi må imidlertid vurdere kostnadene opp i mot målet om økt kollektivbruk. Det er heller ikke stor
fare for at kollektivpendlere fra andre kommuner kjører til Frogn for å parkere på en gratis plass,
ettersom det finnes bedre kollektivmuligheter andre steder i regionen. Pendlergruppa ønsker ikke
avgift på innfartsparkeringsplasser fordi de oppfatter dette som en ekstra belastning for
barnefamiliene.
Rådmannen mener pendlerparkering bør være gratis for dem som pendler, og knyttet til månedskort
på bussen. Den framtidige felles parkeringspolitikken for Oslo og Akershus kan gi føringer når det
gjelder avgift.
Ny teknologi
På grunn av avstandene og de topografiske forholdene er el-sykkel trolig et godt alternativ til bil for
mange i Frogn. Det betyr at innfartsparkeringsplassene for sykler må oppleves som tyverisikre.
Videre må sykkelparkeringen være lett tilgjengelig, slik at ikke trafikanten føler seg presset til å ta
bilen om han eller hun har dårlig tid. Rådmannen anbefaler å gi stasjoner for ladbare biler og
lignende teknologiske alternativer en gunstig og gratis plassering på innfartsparkeringen. På sikt er
det viktig å planlegge for at ladbare biler ikke kommer til å ha tilgang til kollektivfeltet og at
betydningen av og behovet for ladestasjoner på innfartsparkeringsplasser, blir større 7 (Utvikling og
nedtrapping av ladbare bilers virkemidler, Thema Consulting, 2013).
Økt flatedekning
Hvis innfartsparkering gir økt kollektivbruk og redusert bilbruk, øker fleksibiliteten i valg av
transportmidler og kollektivtilbudets flatedekning. I spredtbygde områder og for barnefamilier er
dette spesielt viktig. Selv om sammenhengen mellom innfartsparkering og økt kollektivandel ikke er
dokumentert, anbefaler TØI å vurdere innfartsparkering der det ikke finnes et godt nok
kollektivtilbud (TØI rapport 1243/2012 Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo).
Ruter styres av markedet og legger opp til hovedruter som mates av annen trafikk. I Frogn kan
avstandene og markedsgrunnlaget for matebusser nettopp gjøre innfartsparkering til den eneste
realistiske muligheten for å bidra til økt kollektivbruk blant mange innbyggere. Vi anbefaler imidlertid
ikke å bruke innfartsparkering for å legitimere byspredning da det også er mange andre kostnader
forbundet med en slik utvikling. En må i tillegg være oppmerksom på muligheten for at
innfartsparkeringsplasser kan generere økt bilbruk.
7

Det var per november 2012 registrert 113 ladbare biler i kommunen (Opplysningsrådet for veitrafikken og SSB), og selv
om ladbare biler har klare fordeler knyttet til klima og energi, er det viktig å påpeke at også ladbare biler tar plass på veien.
De representerer derfor ikke et svar på utfordringene inn mot Oslo.
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4. Framtidsperspektiver
4.1 Mating til tog?
På Heer forteller busspendlerne at kapasiteten er for lav. De må ofte stå på bussen, eller vente på
neste. Dette problemet nevner også Ruter i sin Ruterrapport 2010:13, Trafikkplan Follo. En av
bilpendlerne forteller at den reelle reisetiden på det siste strekket inn mot Oslo skaper motstand mot
å velge buss.
TØI stiller imidlertid spørsmål ved muligheten for flere busser inn mot Oslo på grunn av dårlig plass
på veien og peker på mating til jernbane som en mulig utvei (TØI rapport 1243/2012 Prinsipper for
parkering i sentrumsområder i Follo). Drøftingsdokumentet til Plansamarbeidet (2013) ser for seg økt
busstilbud inn mot Ski og Ås, og spår en utvikling til 12 minutters reisetid og 10 minutters frekvens på
toget mellom Ski og Oslo fram mot 2030, i forbindelse med nytt dobbeltspor8.
Mating til tog kan gi et hyppigere og raskere tilbud for innbyggerne i Frogn, gitt at bussen mellom
Drøbak og Ski er mer tidseffektiv enn i dag. Da er det viktig at vi planlegger for god framkommelighet
for buss i retning Ski og Ås og ikke tar avgjørelser som begrenser framtidig kollektivtransport. Ruter
forventer imidlertid at bussturen til Ski i fremtiden kommer til å ta lengre tid enn i dag, blant annet
på grunn av ulike forhold knyttet til trafikkregulering og kapasitet. Samtidig er det mulig å se for seg
en direkterute som kjører raskeste vei fra sentrum til sentrum, i stedet for dagens rute som kjører
der folk bor. Lokalt kan vi mate denne bussen ved hjelp av gange, sykkel og bil. En slik rute kan gjøre
kollektivtransport mer attraktivt for pendlere både mellom Drøbak og Oslo og internt i Follo. Skal
ruta legges mellom Ski og Drøbak, må det bygges en ny forbindelse mellom E6 og E18 ʹ en løsning
som også gir Nesodden fordeler og gjør Oslofjordforbindelsen mer attraktiv for transport mellom øst
og vest. En mer attraktiv forbindelse over fjorden vil igjen avlaste trafikken gjennom Oslo og bedre
fremkommeligheten for Frogns pendlere.

4.2 Hurtigbåt til Oslo?
Ruter har ansvaret for dagens rutetilbud på fjorden. I sommermånedene tilbyr Ruter båt til bryggene
på Oscarsborg og Drøbak. Det har foreløpig ikke vært markedsgrunnlag for helårs drift av hurtigbåter
inn til Oslo i regi av Ruter, men etter hvert som regionen vokser kan lønnsomheten bli bedre. I tillegg
har tilbudet vært lite klimavennlig, men teknologiske nyvinninger kan endre denne faktoren. Seks av
kommunene rundt indre Oslofjord, deriblant Frogn, ønsker et utvidet kollektivtilbud med båt, først
og fremst for arbeidsreiser til Oslo.

Kommunene Røyken, Nesodden, Frogn, Asker, Hurum og Bærum leverte 13.april 2012 rapporten
«Hurtigbåtforbindelse Oslofjorden - grunnlag for økt rutetilbud?». Rapportens foreløpige konklusjon
er at det kan være grunnlag for et utvidet tilbud. Den 6. januar, 2014, orienterte Røyken kommune
Akershus fylkeskommune og de andre kommunene rundt Oslofjorden videre om det etablerte
samarbeidet med tanke på hurtigbåt. Arbeidet lå så stille i en periode fordi Akershus
fylkeskommune ventet på en rapport fra Ruter. Ruters styre behandlet båtrapporten Trafikkplan
båt - utbedring av dagens tilbud den 26. juni, men rapporten inneholdt ikke en utredning om nye
muligheter for båttrafikk. Akershus fylkeskommune inviterte til møte 21. august 2014, der de
8

I dag bruker toget 26 minutter mellom Ski og Oslo S, gitt at det ikke er forsinket.
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informerte om at fylkeskommunen er positiv til å ta kommunenes initiativ et skritt videre ved hjelp
av en ny rapport med en kostnadsramme på 500 000,Den kommende rapporten vil vurdere både sesong- og helårstilbud i indre Oslofjord og ta
utgangspunkt i hvordan regionen vil se ut i år 2030. Utredningen skal se på teknologiske muligheter
og begrensninger og legge vekt på klimavennlig teknologi. Både lokale og globale miljøkonsekvenser
av reisetilbudet skal vurderes. Den skal beskrive båtreisen og hvordan denne inngår i en samlet reise
mellom bolig og arbeid, hvilke konsekvenser tilbudet på sjøen får for veitrafikken og for infrastruktur
og bosettingsmønster. Utredningen skal også inneholde samferdselsøkonomiske betraktninger.
Akershus fylkeskommune antar at et valgt utredningsmiljø vil kunne starte opp arbeidet medio
november og forventer en ferdig rapport innen begynnelsen av april 2015.

4.3 Dialog med pendlerne og Ruter
For at kommunen fortsatt skal få innblikk i pendlernes opplevelser, anbefaler rådmannen at enhet
for samfunnsutvikling kontakter pendlere for å få tilbakemeldinger i form av for eksempel intervjuer
eller fokusgruppearbeid ved behov. Ruter ønsker fortrinnsvis at kommunen spiller inn ønsker ut i fra
en helhetlig vurdering av utviklingen. Kommunen kan dessuten vurdere å invitere til åpne møter
mellom Ruter og interesserte ved behov, der blant annet alle pendlere er velkomne.
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5. Frogn kommunes verktøykasse for god kollektivtransport
Generelt er kunnskapen som er samlet i meldingen et viktig grunnlag for fysisk planlegging og
byggesaksbehandling, men den gir også innspill til arbeid innen skole, helsetjeneste og teknisk drift
og forvaltning.
5.1 Prinsipper for vår rolle som pådriver
I regionale prosesser og i møte med eksterne aktører bør Frogn kommune jobbe for:
 buss i en tid der mye vekt er lagt på bane
 bedre kollektivtilbud mellom Follokommunene, med korresponderende ruter fra de sentrale
boområdene
 mest mulig direkte ruter mot Oslo og andre sentra der mange pendlere jobber, og fra de
sentrale boområdene
 sammenhengende kollektivfelt inn og ut av Oslo
 bedre framkommelighet for regionbussene, og endeholdeplass for Drøbaksrutene i Oslo
sentrum i nærheten av Vika
 best mulig frekvens og kapasitet for reiser i rushtiden, og særlig på de mest trafikkerte
rutene
 høy komfort på regionbussene
 mest mulig klima- og miljøvennlig kollektivtrafikk
 å opprettholde og bedre busstilbudet i Nordre Frogn

5.2 Prinsipper for vår rolle som tilrettelegger
Internt i kommunen bør Frogn kommune arbeide for:
 at kollektivtransport er tilgjengelig for flest mulig gjennom fortetting rundt knutepunkt og
kollektivtraseer
 trygge gang og sykkelveier til kollektivtransport
 god kollektiv fremkommelighet og tilgjengelighet lokalt med blant annet
- prioriterte retninger: Ås, Ski, Oslo
- ringbuss rundt Gamle Drøbak
- matebusser som kjører raskeste rute inn mot det sentrale byttestedet i kommunen
 gode byttesteder der det er nødvendig
 sanntidsinformasjon på bussholdeplassene
 tilstrekkelige og optimalt lokaliserte innfartsparkeringsplasser for å sikre fleksibilitet og
flatedekning
 gode reisevaner hos barn, unge og andre brukere av kommunale tjenester
 dialog med pendlere og Ruter ved behov
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5.3 Prinsipper for innfartsparkering
Frogn kommune bør
 ha gratis innfartsparkeringsplasser for dem som pendler kollektivt
 anlegge innfartsparkeringsplasser strategisk, slik at vi unngår villparkering
 legge til rette for å sykle og kjøre ladbare biler og eventuell annen ny teknologi til
innfartsparkeringen
 passe på at innfartsparkeringsplasser ikke utkonkurrerer busslinjer eller genererer unødig
kjøring
 legge vekt på trafikksikkerhet ved etablering av innfartsparkeringsplasser
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