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1. BAKGRUNN 

1.1 Mål og hensikt 
Pågående byutredning for Grenland inneholder ulike konsepter for hvordan veksten i transportet-
terspørselen skal tas med miljøvennlige transportmidler. Som innspill til dette arbeidet er det et-
terspurt en strategisk vurdering av dagens rutestruktur for buss i Grenland, inklusive linjeføring, 
målpunkt og frekvens. Gjennom metodikken for markedsbasert tilbudsutvikling har dette arbei-
det som mål å vurdere hvorvidt dagens rutetilbud inneholder tilstrekkelig kvalitet for å under-
støtte mål om nullvekst i biltrafikken. Det ligger også innenfor mandatet å kunne foreslå tilbuds-
forbedring og/eller nye tilbud.  
 
Kollektivtrafikken består i dag av metrolinjer, pendellinjer og øvrige linjer. Sistnevnte linjekate-
gori er i all hovedsak begrunnet ved å gi transport til skyssberettigede skoleelever. Skoleskyss er 
fylkeskommunens eneste lovpålagte transportoppgave, og skoleruter er derfor gjenstand for en 
noe annen vurdering enn den rent markedsmessige. Skolelinjer belyses derfor ikke i denne ut-
redningen. Telemark fylkeskommune har imidlertid som strategi at flest mulig skyssberettigede 
elever reiser med det ordinære rutetilbudet. Det innebærer at endringer som foreslås i det ordi-
nære tilbudet kan ha betydning for omfanget av skolekjøring.  
 
Prosjektet er gjennomført i perioden september-november 2017. Oppdragsgivers prosjektleder 
har vært Eva Preede i Statens vegvesen. Prosjektgruppen har i tillegg bestått av representanter 
fra Telemark fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Nettbuss. Rambøll Norge AS har gjennom-
ført prosjektet, med Strategisk Ruteplan AS som underleverandør.  
 

1.2 Markedsbasert tilbudsutvikling 
Metoden bygger på Statens vegvesens Håndbok V123 Kollektivhåndboka, som ligger til grunn for 
planlegging av kollektivtrafikk. Modellen tar utgangspunkt i at det er markedspotensialet som 
skal få danne grunnlag for hva slags trafikktilbud som bør tilbys. Tilpasning av infrastruktur skal 
være en konsekvens av hvilket trafikktilbud som bør tilbys. Finansiering og riktig organisering er 
andre rammebetingelser som må på plass for å oppnå markedssuksess, målt i antall passasjerer 
med kollektivtrafikken.  

 

Figur 1 – Markedsbasert tilbudsutvikling (kilde: Statens vegvesen Håndbok V123 Kollektivhåndboka) 

 
Dette er det prinsipielle utgangspunktet. Det er opplagt at trafikktilbudet i en del grad må tilpas-
ses den infrastrukturen som man har stilt til rådighet. Konsekvensen er at tilbudet noen ganger 
framstår som mindre rasjonelt og effektivt, f.eks. ringlinjer, omveier, kjøring på køutsatte strek-
ninger. Det er naturlig at man inkluderer store og små infrastrukturtiltak som del av det oppføl-
gende arbeidet, for å legge til rette for implementeringen av et ytterligere markedsbasert trafikk-
tilbud. 
 

1.3 Operasjonalisering av nullvekstmålet 
Nasjonal Transportplan (NTP) slår fast at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas 
med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette omtales gjerne som nullvekstmålet. Målet skal inn-
fris til tross for en betydelig befolkningsvekst, som fører til betydelig økt transportetterspørsel. Et 
nøkkelspørsmål blir dermed hvilken passasjervekst kollektivtrafikken må levere for at nullvekst-
målet skal innfris? 
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I analyse- og utredningsfasen til NTP 2018-29 er det gjort konkreter vurderinger pr byområde 
som også omfatter potensialet for flere gang- og sykkelreiser (kilde: UA notat 119/2017). Det er 
ikke et mål at kollektivtrafikken skal konkurrere om gang- og sykkelreiser. På korte avstander er 
det gang og sykkel – og ikke kollektivtrafikk – som konkurrerer best med bil (kilde: Nasjonal re-
veisevaneundersøkelse, Statens vegvesen).  
 
Om Grenland er det bl.a. gjort følgende vurderinger (UA notat 119/2017): 

• Høy bilandel i dag, samt mange lange reiser grunnet en noe spredt arealbruk. Det er der-
med naturlig at kollektivtransporten vil ta en større del av transportveksten.  

• 75 % vekst med kollektivtrafikken 2014-2030 for å innfri vekstmålet.  
• Tilsvarer +3,6 % årlig passasjervekst.  
• Type vekst: Biltrafikken skal ikke øke. Det må planlegges for en kollektivtrafikkvekst som 

erstatter bilreiser og øker markedsandelen.  
 

 

Figur 2: Prosentvis økning i antall reiser fordelt etter transportmiddel 2014-2030, gitt nullvekstmålet og 
forslag til fordeling av forventet transportvekst mellom kollektivtransport, gange og sykkel.  

 
Sammenlignet med de andre storbyområdene, skal Grenland hente ut en relativt stor andel av 
veksten med kollektivtrafikk. Veksten i antall gang- og sykkelreiser mot 2030 forventes å bli la-
vere enn i de andre storbyområdene. Til grunn for dette ligger en potensialvurdering, som tar i 
betraktning dagens situasjon, type reiser, reiselengde, mv.  
 
Oppsummert har kollektivtrafikken større vekstpotensial enn gang- og sykkel i Grenland, og må 
bære en større del av ansvaret for at nullvekstmålet innfris. Dette må være førende for strategi 
og prioritering av tiltak.  
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1.4 Kort om dagens rutetilbud  
«Ryggraden» i dagens rutestruktur er metrolinjene M1, M2 og M3. Metrolinjene dekker flere del-
reiser langs nord–syd–aksen, og det er lagt opp til innbyrdes overgangsmulighet ved Skien, Pors-
grunn og Skjelsvik knutepunkt. Tilbudet kjøres med faste minuttall og frekvens hvert 10./20./30. 
minutt (rushtid/dagtid/kveld og helg). Metrolinjene kjøres uten avvikstraséer.  
 
På neste nivå følger pendellinjene (P4, P5, P6, P7, P8) som gir tilbud til områder og reiserelasjo-
ner som metrolinjene ikke dekker. P-linjene betjener både byområder og distriktene. Frekvensen 
i tilbudet er behovstilpasset. Hovedregelen er en avgang pr time, og lavere på kveld og helg. På 
noen P-linjer tilbys halvtimesrute i rush. 

 

Figur 3 – Stilisert kart over busslinjene i Grenland (kilde: Telemark fylkeskommune) 
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2. MARKEDSINNSIKT 

2.1 Nøkkeltall for dagens tilbud  
Det er innhentet trafikktall fra en representativ uke (uke 46, 2016) som grunnlag for nøkkeltal-
lene. 
 

Linje 
Passasje-
rer/uke 

Passasje-
rer  % 

Rutekm/ 
uke 

Av-
ganger 
pr uke 

Passasje-
rer pr 
avgang Km/pass   Pass/km 

M1 32 764 35,7 % 28 663,0 772 42,4 0,9 1,1 
M2 20 808 22,7 % 17 762,0 725 28,7 0,9 1,2 
M3 24 996 27,2 % 18 414,2 747 33,5 0,7 1,4 
P4 3 391 3,7 % 5 462,2 243 14,0 1,6 0,6 
P5 3 292 3,6 % 6 982,1 250 13,2 2,1 0,5 
P6 2 588 2,8 % 3749,45 242 10,7 1,4 0,7 
P7 2 993 3,3 % 6285,6 215 13,9 2,1 0,5 
P8 987 1,1 % 1522,5 105 9,4 1,5 0,6 

Tabell 1 – Nøkkeltall for dagens drift (tall fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune)  

 
De tre metrolinjene står til sammen for ca 3/4 av produksjonen og nær 90 % av antall passasje-
rer. Forholdstallet km/pass indikerer at M1 og M2 har et relativt likt markedsgrunnlag i forhold til 
produksjonen, mens M3 har noe høyere markedspotensial i forhold til produksjonen. P-linjene lig-
ger betydelig lavere og må produsere mer km for hver passasjer. Passasjerer pr. avgang ligger 
relativt høyt for M-linjene, som underbygger at de lange M-linjene dekker flere delmarkeder un-
derveis, og «bytter» passasjerer flere ganger på en og samme avgang. 
 

2.2 Påstigningsprofiler 
Et nyttig verktøy for ruteplanleggerne er såkalte «linjeprofiler» som viser antall av- og påsti-
gende passasjer underveis langs linjeforløpet. Til dette trengs statistikk med komplett informa-
sjon om antall av- og påstigende passasjerer pr holdeplass, evt. kan informasjon om påstigende 
passasjerer «speiles» i motsatt retning. I datagrunnlaget fra uke 46/2017 er holdeplassene bare 
delvis splittet på retning, og ikke grunnlag for å produsere komplett linjeprofil. Telemark fylkes-
kommune opplyser at det pågår et arbeid med å rekode holdeplassregisteret. Her velger vi å vise 
totalt antall påstigende for alle holdeplasser langs linjeforløpet i form av en «påstigningsprofil». 
Der det finnes holdeplassinformasjon for begge retninger vil dette fremkomme. 
 

2.2.1 Linje M1  
 

 

Figur 4 – Påstigningsprofil linje M1 Gulset – Skien – Østsiden – Porsgrunn – Skjelsvik – Stathelle – Lang-
esund (tall fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune)  
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De tre største holdeplassene på M1 er Skien terminal Landmannstorget, Porsgrunn terminal og 
Down Town Brugata.  

• På delstrekningen Gulset – Skien finner man relativt ensrettet trafikk til/fra Skien, ca. 
6.000 påstigninger pr uke på holdeplasser langs denne delstrekningen. Gulsetsenteret er 
relativt sett mindre, men er tross alt et endepunkt med en viss etterspørsel, og det er 
god markedsbegrunnelse for å trekke M-linjen hit.   

• Strekningen Skien – Porsgrunn via Østsiden: Tallene indikerer toveistrafikk på strek-
ningen, men noe svakt marked underveis når man tar i betraktning hvilken frekvens som 
tilbys. Ca 3000 påstigende passasjerer på strekningen.  

• Strekningen Porsgrunn – Skjelsvik: 5.300 påstigninger. Trafikken er ulikt fordelt på hol-
deplasser.  

• Skjelsvik – Stathelle: 2.500 påstigninger.  
• Stathelle – Langesund: Stathelle har mange påstigninger både mot sør og nord, som in-

dikerer betydelig toveistrafikk på denne strekningen. Innebærer at M1 fungerer som lo-
kalbuss i Bamble. 4.700 påstigninger er ujevnt fordelt på to traseer. Noen holdeplasser 
har svært lavt passasjertall, og noen strekninger kan framstår som «transportetappe».  

 
2.2.2 Linje M2  

 

 

Figur 5 – Påstigningsprofil linje M2 Falkum – Skien – Vestsiden – Porsgrunn – Eidanger – Brattås – 
Skjelsvik (tall fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune).   

 
De største holdeplassene er Skien terminal Landmannstorget og Porsgrunn terminal.  

• Strekningen Gamlegrensa – Skien: Enveis trafikk til/fra Skien og så videre. 3.200 påstig-
ninger på denne del strekningen. Tilnærmet ingen påstigninger på holdeplassene nord for 
Landmannstorget i retning nord.  

• Skien – Porsgrunn: Betydelig toveistrafikk på denne strekningen. I alt 7.900 påstig-
ninger.  

• Porsgrunn – Skjelsvik: 4.600 påstigende totalt, eller 3.000 fram t.o.m. til Valler og Tve-
ten. En del holdeplasser med lave trafikktall, Brattås blant annet. Kan skyldes betje-
ningen så vel som markedspotensialet.  
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2.2.3 Linje M3  
 

 

Figur 6 – Påstigningsprofil linje M3 – Skien – Moflata – Klyve – Porsgrunn – Stridsklev – Skjelsvik (tall 
fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune).   

 
• De største holdeplassene er Skien terminal Landmannstorget og Porsgrunn terminal. M 
• 3 har betydelig større marked underveis mellom Skien og Porsgrunn enn M1 og M2. 

Jevne reisestrømmer mot Skien og Porsgrunn som normalt er gunstig med tanke på god 
utnyttelse av kapasiteten. 13.300 påstigende i sum begge retninger  

• Porsgrunn – Skjelsvik. Mer ensrettet trafikk over Stridsklev, hvor det store flertallet reiser 
mot Porsgrunn og ikke Skjelvik. 5.100 påstigende.  

 
2.2.4 Linje P4  

 

 

Figur 7 – Påstigningsprofil linje P4 Skotfoss – Skien – Ballestad – Borgeåsen – Porsgrunn - Herøya indu-
stripark (tall fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune).   

 
• Først bør det kommenteres at skalaen er en annen, og passasjerantallet generelt lavere.  
• Kanalen (Skotfoss) – Skien: Ensrettet etterspørsel i retning Skien 720 påstigninger på 

delstrekningen.  
• Strekningen Skien – Porsgrunn.1.260 påstigende. Vannskille ca ved Follaug holdeplass: 

De sør for Follaug reiser til Porsgrunn, mens de nord for reiser i all hovedsak mot Skien.  
• Porsgrunn – Herøya: Ca 400 påstigende på en uke, hvorav 150 fra Herøya. Fordelt på ca 

200 avganger blir gjennomsnittlig passasjerantall under 1 fra Herøya industripark. Poten-
sialet bør være langt høyere.  



 
Vurdering av fremtidig busstilbud  
 
 
 

 
 
 

7 
 

 
2.2.5 Linje P5  

 

 

Figur 8 – Påstigningsprofil linje P5 Skien – Gjerpensgate – Bølehøgda – Porsgrunn – Herre (tall fra uke 
46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune).   

 
2.2.6 Linje P6  

 

 

Figur 9 – Påstigningsprofil linje P6 Limi – Skien – Åfoss (tall fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkes-
kommune).   

 
En observasjon er at denne linjen framstår som «sidetung» med betydelig mer etterspørsel på 
Åfoss-siden enn Limi. Som leder over i et spørsmål om pendelkoblingen er den optimale? Syke-
huset Skien holdeplass er mindre viktig enn hva man kanskje kunne forvente.  
 

2.2.7 Linje P7  
 

 

Figur 10 – Påstigningsprofil linje P7 Siljan – Skien – Gulset – Rødmyr (tall fra uke 46/2016, kilde: Tele-
mark fylkeskommune).   
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Skien terminal framstår som en svært viktig holdeplass for denne linjen, og indikerer at det er få 
passasjerer som reiser gjennom terminalen. Dermed framstår denne pendelkoblingen som drifts-
optimalisert, snarere enn markedsbegrunnet. Noe marked mellom Gulset og Moflata inkl. 
Bamblevegen.  
 

2.2.8 Linje P8  
 

 

Figur 11 – Påstigningsprofil linje P8 Herre – Cocheplassen – Stathelle – Brevik – Pans veg – Skjelsvik 
(tall fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune).     

 
 

2.3 Markedsgrunnlag – befolkningstetthet  
 
Markedsgrunnlaget for kollektivtrafikk henger tett sammen med konsentrert utbygging. På de på-
følgende sidene er befolkningstettheten vist sammen med antall passasjerer per holdeplass for 
dagens linjer. Plottet viser altså sammenhengen mellom befolkningstetthet og antall påstigende.  
 
En måte å vurdere potensial på er se etter områder med høy tetthet og relativt lave passasjertall. 
Kartene kan også brukes som grunnlag for trasévalg og prioritering mellom ulike markeder.  
 
Grunnlaget for tetthetskartene er SSB data på 250*250 meters ruter. Tetthet er vist på en skala 
fra grønn til rød (høy tetthet).  
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2.3.1 Linje M1 

 

Figur 12 – Linjeføring M1 Gulset – Skien – Østsiden – Porsgrunn – Skjelsvik – Stathelle – Langesund, be-
folkningstetthet og antall påstigninger pr holdeplass. Merk at M1 har to varianter i syd hvor den vest-
ligste traseen har flere avganger enn den østlige. Passasjertallene kan være farget av dette.   
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2.3.2 Linje M2 

 

Figur 13 – Linjeføring M2 Falkum – Skien – Vestsiden – Porsgrunn – Eidanger – Brattås – Skjelsvik, be-
folkningstetthet og antall påstigninger pr holdeplass.  
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2.3.3 Linje M3  

 

Figur 14 – Linjeføring M3 Skien – Moflata – Klyve – Porsgrunn – Stridsklev – Skjelsvik, befolkningstett-
het og antall påstigninger pr holdeplass.   
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2.3.4 Linje P4 

 

Figur 15 – Linjeføring P4 Skotfoss – Skien – Ballestad – Borgeåsen – Porsgrunn - Herøya industripark, 
befolkningstetthet og antall påstigninger pr holdeplass.   
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2.3.5 Linje P5 

 

Figur 16 – Linjeføring P5 Skien – Gjerpensgate – Bølehøgda – Porsgrunn - Herre, befolkningstetthet og 
antall påstigninger pr holdeplass.   
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2.3.6 Linje P6  

 

Figur 17 – Linjeføring P6 Limi – Skien – Åfoss, befolkningstetthet og antall påstigninger pr holdeplass. 
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2.3.7 Linje P7  

 

Figur 18 – Linjeføring P7 Siljan – Skien – Gulset - Rødmyr, befolkningstetthet og antall påstigninger pr 
holdeplass. 

 
2.3.8 Linje P8  

 

Figur 19 – Linjeføring P8 Herre – Cocheplassen – Stathelle – Brevik – Pans veg - Skjelsvik, befolknings-
tetthet og antall påstigninger pr holdeplass. 
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2.4 Markedsgrunnlag - arbeidsplasser 
Kartet viser konsentrasjon av arbeidsplasser, på en skala fra 1 til vel 5.000 ansatte pr 250*250 
meter. Ved siden av Skien og Porsgrunn sentrum, framstår området Skien Sykehus til Hercules 
og Herøya industripark som største konsentrasjoner. Det konstateres samtidig at M-linjene gir 
kollektivbetjening til en betydelig andel av arbeidsplassene, dog med unntak av Herøya.  

 

Figur 20 – Arbeidsplasskonsentrasjoner samt traséer for M-linjene.   
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2.5 Reisestrømmer 
Til nå har vi analysert hvordan dagens tilbud etterspørres i markedet. Vi har også dokumentet 
markedsgrunnlaget i form av tetthet i befolkning og arbeidsplasser, og konstatert at de aller 
fleste i Grenland har tilgang til et kollektivtilbud der de bor og arbeider.  
 
At det eksisterer et kollektivtilbud er imidlertid ikke tilstrekkelig. Poenget må være at kollektivtil-
budet tar deg dit du skal på en effektiv måte. For å belyse dette, presenteres nedenfor reise-
strømmer fra kjøringer i regional transportmodell (RTM).  
 
Grunnkretser er aggregert opp til hensiktsmessige bysoner, basert på Byutredning Grenland sin 
oppdeling med en noe finere oppdeling. Interne reiser i storsonene og reiser ut av Grenlandsom-
rådet er ikke vist. Reisestrømmene er summert for begge retninger og fremstilt grafisk etter geo-
grafisk tyngdepunkt (flate). Tyngdepunktet for linjenes start- og endepunkter representerer nød-
vendigvis ikke tyngdepunktet for reiser i bydelen.  
 

 

Figur 21 – Inndeling av storsoner for kartlegging av reisestrømmer fra RTM 

 
RTM viser alle reiser, alle reisehensikter og med alle reisemidler. Reisestrømmene representerer 
den totale etterspørselen etter reiser mellom storsonene. (Det påpekes samtidig at RTM er en 
modell, dvs. en gjengivelse av virkeligheten kalibrert mot en lang rekke datakilder. Den gir et 
godt uttrykk for reisestrømmene, men ikke ned på det presisjonsnivået som leseren kan få inn-
trykk av i tabellen på neste side. Verdiene kunne med fordel vært avrundet).   
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Figur 22 – Antall reiser mellom definerte storsoner. Gjelder alle reisehensikter og reisemidler totalt pr. 
døgn. Tall i rødt uttrykker interne reiser i sonene (kilde: RTM) 

 
Sentrumsrelasjonene (Skien 1 og Porsgrunn 5) har totalt sett mange reiser. Dagens metrolinjer 
dekker de fleste sentrumsrelaterte reisene. Siljan har totalt sett få reiser, flest til Skien sentrum. 
Generelt har soner som grenser til hverandre oftest flere reiser enn mellom soner som ikke har 
felles grense. F.eks. har Stathelle og Langesund flere reiser totalt sett til Brevik området enn til 
Porsgrunn sentrum.  
 
I kartillustrasjonen under framgår de største reisestrømmene (> 2.500 reiser pr dag). Fra dette 
er det analysert følgende: 

- De største reisestrømmene nord-syd dekkes av dagens M-linjer  
- Store reisestrømmer til Porsgrunn syd inkluderer arbeidsreiser til Herøya. 
- Enkelte større reisestrømmer på tvers som ikke dekkes av dagens tilbud er: 

o Mellom østsiden og vestsiden av elva 
o Mellom Gulset og Gimsøy/ Gulset/Klyve (sykehus, handel og VGS) 
o Betydelige reisestrømmer mellom sonen Bøle/Borgestad og Skien, og mot Pors-

grunn. Reisestrømmene sammenlignet med passasjertallene kan tyde på at M1 
ikke fanger dette markedet godt nok med trase langs Fv. 32, mens P4 og P5 tro-
lig har noe lav frekvens for å ta ut markedspotensialet i bytrafikk. 

Skien 
sentrum

Gulset Gimsøy, 
Kjørbekk, 
Klyve

Bøle, 
Borgestad

Porsgrunn Porsgrunn 
syd og 
Herøya

Brevik Stathelle 
og 
Langesund

Ekstern 
Vest

Ekstern Sør Ekstern 
nordøst

Siljan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Skien 
sentrum 1 15 400

Gulset 2 11 200 6 300
Gimsøy, 
Kjørbekk, 
Klyve

3 12 200 5 900 7 800

Bøle, 
Borgestad 4 9 400 2 600 8 500 7 500

Porsgrunn 5 4 900 1 800 5 600 8 200 16 300
Porsgrunn 
syd og 
Herøya

6 2 400 800 2 800 3 100 12 700 8 800

Brevik 7 1 300 500 1 600 1 900 6 900 8 200 9 500

Stathelle, 
Langesund 8 600 200 600 500 1 700 1 700 5 000 14 500

Ekstern 
Vest 9 4 100 1 800 4 000 1 500 2 000 900 800 1 100 4 900

Ekstern Sør 10 200 100 200 200 600 600 1 300 3 600 700 3 800

Ekstern 
Nordøst 11 7 100 2 400 2 900 2 700 2 900 1 900 2 000 900 600 300 4 500

Siljan 12 1 100 200 500 300 200 100 40 10 100 4 300 2 800
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Figur 23 – Reisestrømmer i Grenland, alle reiser og uavhengig av reisemåte. Strømmer > 2500 reiser or 
dag, grafisk visning (datagrunnlag: RTM).   
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3. PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING 

Hensikten med å etablere prinsipper for utvikling av tilbudet er flere:  
• Det kan bidra til mer strategisk tilnærming til ruteplanlegging, gjennom økt eksternt fo-

kus, og en tilbudsutvikling basert på «best practice».  
• Dernest kan prinsippene bidra til å øke forutsigbarheten for hvilket kollektivtilbud som 

kan gis til ulike markeder, overfor kommuner, utbyggerne, innbyggerne.  
• Et tredje moment er at prinsippene kan øke forståelsen for kollektivtrafikkens behov og 

potensial blant aktørene i kollektivtrafikkfamilien; veiholder, arealmyndighet, tilskudds-
yter, trafikkselskapene.  

• For det fjerde vil etablerte og omforente prinsipper kunne forenkle den detaljerte rute-
planleggingen som følger i neste fase.  

 
Prinsippene som presenteres under er basert på vel dokumenterte sammenhenger av tiltak-
nytte, etterspørselseffekter og kundetilfredshet. Fagteorietisk bygger prinsippene på «Best prac-
tice guide» (HiTrans 2005) og «79 råd og vink» (Civitas 2015). Det understrekes at generelle 
prinsipper ikke uten videre kan legges til grunn for planlegging, - lokal tilpasning forutsettes. 
Prinsippene beskrives basert på en kortfattet framstilling uten drøfting, og med vekt på illustra-
sjoner. For ytterligere detaljer henvises nevnte grunnlagsdokumenter. Illustrasjonene er hentet 
fra nevnte dokumenter, samt Prinsipper for linjenettet (Ruter 2017).  
 

3.1 Forenkling  
Enkelhet er en sterk og ofte undervurdert driver for økt etterspørsel. Grenland er et av flere by-
områder som har gjennomført en forenkling og frekvensøkning i tilbudet, og får nå betalt i form 
av betydelig passasjerøkning. Også i fortsettelsen skal man utvikle et tilbud som er enkelt å for-
stå, og enkelt å bruke for kundene.  
 
I et enkelt rutetilbud finner kundene lettere fram, forstår tilbudet mer intuitivt, og kan ta kollek-
tivtrafikken i betraktning i stadig flere sammenhenger. Fortsatt er det for mange som ser på kol-
lektivtrafikken som en sekundær løsning. For trafikkselskapet vil ruteplanlegging, ruteinforma-
sjon og trafikkavvikling blir langt enklere når kompleksiteten blir mindre. Forenklingen gjelder 
alle ledd, fra rutetilbud til informasjon og betalingsløsninger, slik at flest mulig «barrierer» mot å 
reise kollektivt fjernes. 
 

 

Figur 24 – To alternative ruteopplegg. Enlinjekonsept til høyre, gir færre linjekombinasjoner.  

 
 

3.2 Optimal frekvens 
Høy frekvens (hyppige avganger) trekkes fram i kundeundersøkelser som det aller viktigste kvali-
tetselementet. Hva er optimal frekvens i byområdet?  
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• Teorien peker på når man går fra 6 til 8 avganger i timen (oftere enn hvert 10. minutt) så re-
duseres ikke ventetiden for kundene i særlig grad. Hvis man skal kjøre oftere enn hvert 10. 
minutt, så velger man det for å gi nok kapasitet på linjen, og ikke pga. frekvensforbedringen.  

• Ved 10 minutters rute oppstår «kast rutetabell-effekten» der kundene går fra å planlegge rei-
sen, til å bare møte opp på holdeplass fordi bussene uansett går så ofte. M-linjenes rushtids-
tilbud svarer godt på dette.  

• Ved lavere frekvens enn 10 minutter oppstår behovet for å planlegge reisen. Det er et ve-
sentlig poeng at frekvensene planlegges slik at ved nedtrapping til stille tid, beholdes noen av 
de samme minuttrallene. Kundene trenger kun å huske at fra min holdeplass går bussen 12 
og 42 minutter over hver time, og oftere i rush. 

• I noen deler av markedet er det ikke grunnlag for å kjøre mer enn en eller to avganger pr 
time. To avganger pr time (30 minutters frekvens) bør normalt utgjøre det nedre tilbudsni-
vået for en bybusslinje som skal markedsføres som en del av stamnettet og som folk flest 
kan ta i betraktning på sine daglige reiser. 

• Tilbud ikke kan kjøres med 2 avganger i timen, faller ut av stamnettet, og frekvensen tilpas-
ses behovet.   

 

 

Figur 25 – Gjennomsnittlig ventetid for ulike frekvenser. I det gult skraverte området er frekvensen så 
høy at ventetiden for kunden ikke reduseres vesentlig ved ytterligere frekvensøkning.  

 
For å oppnå høy frekvens (innenfor begrensede ressurser) kan ressursinnsatsen samles i færre 
linjer, ved at to linjer i moderat frekvens i samme nabolag samles til en linje i høy frekvens. Merk 
at dette kan medføre at noen mister kollektivtilbudet «rett utenfor døren» og får lenger å gå for å 
komme til en holdeplass. Dette kan likevel være tidsmessig gunstig for kunden, fordi ventetiden 
er kortere langs denne trasen.  
 

3.3 Pendling gjennom knutepunkt 
Pendling gjennom sentrum/ knutepunkt innebærer at linjene kjører i «pendel» fra et endepunkt 
til det neste, uten vesentlige opphold underveis på ruten. Pendling gir direktetilbud for noen, gir 
raskere tilbud dør-til-dør fordi linjene regulerer i liten grad i knutepunkt, og kan bidra til å redu-
sere presset på gategrunn og terminaler i sentrum, der arealpresset normalt er høyest. 
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Figur 26 – To alternative rutetilbud. Pendeldrift (til høyre) gir enklere tilbud til kundene (tre linjer til er-
statning for seks) og direktereise for noen.  

 
3.4 Rette linjer, rask reisetid  

En busslinje bør ikke ha for mange funksjoner og 
roller. Når busslinjen skal tilpasses mange ulike 
reisebehov ved å ta avstikkere og tidkre-
vende/unaturlige omveier, blir tilbudet lite attrak-
tivt spesielt for kunder som skal reise langt. For å 
innfri nullvekstmålet skal kollektivtrafikken ta 
markedsandel fra bil, og må dermed bli mer kon-
kurransedyktig på reisetid. Når bussreisen tar 2-3 
ganger lenger tid dør-til-dør med buss enn bil, så 
vil bilen vinne). En reisetid med buss i forholdstall 
1,5-2 ganger reisetiden med bil anses å konkur-
rere godt. For å tilby dette, trenger bussen køfri 
kjørevei og mest mulig direkte linjeføring, uten 
unaturlige omveier og krevende tidstyver.  
 
 

Figur 27 – Ringlinjer er ineffektiv bruk av ressurser, og bør unngås helt. Spesielt problematisk er det i 
enden av en pendellinje.  

 
Kundene skal fra A til B, og ikke rundt i ring. Ringlinjer gir flere busskilometer og økt reisetid, 
uten å gi merverdi for kundene. Ringlinjer har tradisjonelt blitt benyttet for å gi et minimumstil-
bud til mange, kjennetegnet ved høy flatedekning. Jo lenger ringen blir, jo lenger oppleves om-
veien å være, og jo mindre attraktivt blir tilbudet. Linjer bør ikke ende i ring. Når pendellinjer 
snur i ring, er konsekvensen at bussen må regulere (hviletid) med passasjerer om bord i bussen, 
eventuelt kjøre ringen to ganger. 
 

3.5 Taktet frekvens langs fellesstrekninger  
I traseer der flere busslinjer til sammen utgjør tilbudet, bør rutetidene forsøkes «taktet» slik at 
høy og jevn frekvens oppnås. Langs en korridor der tilbudet gis av to busslinjer i med 30 minut-
ters rute, bør tilbudet i prinsippet framstå som 15 minutters frekvens på holdeplassene under-
veis. På denne måten utnyttes det fulle potensialet av busskapasiteten som tilbys. Busser som 
kjører foran/bak hverandre gir mindre nytte for kunder langs fellesstrekningen. 
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Figur 28 - Taktet frekvens langs fellesstrekning ved å «snu» på klokkeslettene.  

 
Merk at dette prinsippet kan komme i konflikt med å tilby planlagte korrespondanser i knute-
punkter. Fordi årsaken til at to busser kjører foran/bak hverandre langs en trase, kan nettopp 
være at de skal treffe den samme korrespondansen, togavgangen, etc. i knutepunktet.  
 
Så i hvilke tilfeller er det mest riktig å gjøre det ene versus det andre? Jo lenger fellestrekning, jo 
viktigere å takte. Jo høyere frekvens i nettverket, jo mindre viktig blir planlagt korrespondanse i 
knutepunktene, da ventetidene uansett er korte.   
 
 

3.6 Optimal holdeplassavstand  
Korte gangavstander til og fra holdeplassene er en forutsetning for at kunden skal kunne velge å 
reise kollektivt. Få stopp gir svak flatedekning, mens mange stopp går ut over framføringshastig-
heten. Gangavstander på 400 meter (ca 5 minutters gangtid) er innenfor et akseptabelt nivå. 
Merk samtidig at gjennomsnittskunden er villig til å gå noe lenger for å komme til et mer høyfre-
kvent tilbud.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 29 – Optimal holdeplassavstand. Holdeplassenes nedslagsfelt overlapper ved 400 meters holde-
plassavstand (øverst). Man mister relativt lite markedsdekning ved å gå fra 400 til 600 meters holde-
plassavstand i byområdet (nederst).  

 
En prinsipiell holdeplassavstand på 400 – 600 meter tilstrebes i byområdet. Dette må tolkes 
pragmatisk mht. betjening av viktige målpunkter, hensynet til trafikksikkerhet, topografi mv. 
Merk at kommunene med tiltak som gangveier og stier i boligområder og skilting kan reduseres 
gangavstanden vesentlig, og gjøre kollektivtilbudet relevant for langt flere.   
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4. GRUNNLAG FOR VURDERING AV NYTT RUTETILBUD 

Dette kapitlet er basert på markedsinnsikt, kartlegging av bo- og arbeidsplasser, reisestrømmer 
og prinsipper for ruteplanlegging. 
 

4.1 Betjening av Herøya 
Kartlegging av arbeidsplasser viser stort potensial, ca. 25001. Underbygges av RTM reisestrøm-
mer.  
 

 

Figur 30 – Reisevaneundersøkelse Herøya Industripark 

 
Gjennomgang av reisevaneundersøkelse (RVU) Herøya viser at en betydelig andel (ca. 40 %) av 
respondentene i undersøkelsen bor langs M1 trase. Det er en overvekt av reisende sørover fra 
Herøya, og koblingen mot Stanghelle og Langesund er en opplagt kobling. Samtidig viser RVU at 
det store flertallet av de ansatte har en nokså normal arbeidstid (dagtid). Kun et mindretall på ca 
1/10 inngår i skiftarbeid.  
  
Herøya har tidligere hatt tilbud med M1. M1 ble kjørt med varianter av trase, og ikke alle av-
ganger gikk via Herøya. Tilbudet ble plukket vekk grunnet lave passasjertall, og et ønske om å 
unngå linjevarianter på metrolinjene. Analysen så langt tyder på at frekvensen var for svak, ikke 
at markedet ikke var tilstede. En utfordring er imidlertid den gode parkeringsdekningen på Her-
øya. Industriparken har gitt positive signaler til å samarbeide om at kollektivtilbudet blir brukt.  
 
Et alternativ er å la M1 betjene Herøya. Dette innebærer at M1s trase forlenges med 1,3 kilome-
ter pr vei, og ca 3 minutters reisetid. Det oppleves store variasjoner i kjøretid langs dagens trasé 
Fv. 36 Herøyavegen, som dessuten har begrenset lokalt marked ifølge passasjerstatistikken.  
 
  

                                                
1 https://www.heroya-industripark.no/om-industriparken/tall-og-fakta 
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4.2 Tilbudsnivå Langesund 
Alle avganger på M1 kjøres helt til Langesund. Hvis man blir tvunget til å foreta omprioritering av 
ressursinnsatsen til fordel for å kjøre oftere der markedspotensialet er størst, så vil man lett 
kunne konstatere at til Langesund kjøres et bybusstilbud med samme standard so til betydelig 
tyngre markeder i byområdene Skien – Porsgrunn. Påstigningsprofilen indikerer at passasjerbe-
legget er langt lavere på denne delstrekningen enn på resten av linjen. Burde rutekilometerne ha 
vært omfordelt for å kjøre oftere i markeder med høyere tetthet i befolkning og arbeidsplasser?  
 
Linjen splittes i to varianter, som er et brudd på prinsipper for ruteplanlegging. Løsningen er spe-
sielt uheldig fordi ruten kjøres med 20 minutters frekvens. Dermed oppstår 20-40-takting (hen-
holdsvis 20 og 40 minutter mellom avgangene) langs Bambleveien til Langesund, der markedet 
er størst og ytterligere fortetting kommer, bl.a. ny skole på Grasmyr. Alternativene kan spenne 
fra å redusere frekvensen på den sørlige delen av M1 til 30 minutter, prioritere vestsiden, eller 
kjøre både øst- og vestsiden med sammen frekvens. Et alternativ som prioriterer det største 
markedet høyest, er å mate passasjerer langs østsiden til Stathelle for bytte til M1. Man bør da 
analysere at nytten for passasjerene på vestsiden mer enn oppveier ulempene ved et bytte for 
passasjerene på østsiden. En annen mulighet er å snu annen hver avgang på Skjelsvik terminal. 
 

4.3 Etterspørsel over Menstadbrua  
Trafikktellinger viser at det er relativt stor trafikk på brua, ca. 20.000 ÅDT. Analyse av RTM-data 
viser en relativ stor reisestrøm mellom øst- og vestsiden (se kartskissen, hvor bredden på pilene 
uttrykker størrelsen på reisestrømmene). I dag finnes det ikke kollektivtilbud over Menstadbrua, 
og avstandene rundt er betydelige. I dette delmarkedet er kollektivtrafikkens markedsandel til-
nærmet null.  
 
Hypotesen var at trafikken over brua besto av et nokså fragmentert mønster av start- og ende-
punkter for reisen, og dermed krevende å fange opp med en enkelt busslinje i noenlunde fre-
kvens. For å besvare dette har vi benyttet en selected link analyse i RTM som viser hvor trafikk-
strømmene på brua sprer seg.  
 
RTM SL Menstad bru (se fig.) viser at trafikken bygger seg opp mellom Porsgrunn sentrum over 
Borgestad på sørøstsiden. På motsatt side følger trafikken Telemarksvegen Fv.36 mot Moflata 
omr. Det figuren ikke viser men som er analysert er at trafikken sørøst for Porsgrunn i stor grad 
er rettet mot E18 Vestfold. Dette gir muligheter i forhold til ny jernbane. Dette bør være ut-
gangspunktet for kollektivbetjeningen. Andre reisemål må dekkes via omstigning. 
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Figur 31 – Selected link Menstadbrua (kilde: RTM) 

   
 

4.4 Betjening av Kongerød 
Dagens betjening (avstikker) bryter med prinsipp om rettlinjet traséføring og om å unngå tidkre-
vende omveier. Betydelig markedsgrunnlag og alternativt lange gangavstander tilsier likevel at 
dagens betjening bør beholdes. Det har vært sett på muligheter for å etablere bussvei videre fra 
Kongerødveien holdeplass, men det framstår som usikkert om tiltaket er gjennomførbart. Frem-
kommeligheten i kryss med Klyvevegen (venstresving for buss i begge retninger) bør uansett ut-
bedres.  
 

4.5 Betjening av sykehuset i Skien  
Sykehuset Telemark dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170.000 (kilde: sthf.no). Det er be-
sluttet å konsentrere aktiviteten i Telemark på sykehusene i Notodden og Skien, som betyr at ut-
viklingen i Grenland skjer i Skien. Det planlegges for 60.-70.000 dagpasienter, som vil øke trans-
portbehovet. Polikliniske pasienter ankommer i hovedsak etter kl 08:30, dvs. i all hovedsak etter 
rushtidene. Distriktspsykiatrien forblir i Porsgrunn. Skien sykehus vil etter dette ha ca 1.000 an-
satte (kilde: utviklingsplanen for Sykehus Telemark).  
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Aktuelle målgrupper for busstilbudet til sykehuset er ansatte, pasienter og besøkende. Generelt 
gjelder at holdeplassene bør ligge så tett hovedinngangen som mulig. Lang gangavstand fra hol-
deplass gjør tilbudet mindre attraktivt å bruke det de som reiser hver dag (ansatte) eller mer 
krevende å benytte for kundegrupper med nedsatt mobilitet.  
 
Sykehuset informerer om busstilbudet på følgende måte (sthf.no):   
Buss til sykehuset i Skien 

• Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk 
side ved sykehuset i Skien. 

• Telemarkekspressen mellom Seljord og Vestfold (Telemark Bilruter) stopper på to for-
skjellige holdeplasser inne på somatisk område i Skien. 

• Rjukanekspressen (Tinn Billag) stopper ved hovedekspedisjonen i Skien. 
 
Parkering koster 10 kr pr time, maks 50 kr pr døgn, eller 200 kr pr måned (ansatte).  
 
Dagens ekspressbusstrasé gjennom sykehusområdet vil sannsynligvis forsvinne. Fokuset fram-
over bør ligge på tilbudsutvikling, slik at de største markedene får direktebuss forbi sykehuset. 
Videre at gangveiene til/fra holdeplassene Moflata og Skien sykehus merkes bedre. Informasjo-
nen om kollektivtrafikken innen på sykehuset kan med fordel styrkes f.eks. med flere sanntids-
skjermer. Det er god helseøkonomi å stimulere til at pasienter reiser med kollektivtrafikk. Hvis 
(når) målgruppen er ansatte, hvor en stor andel jobber skift, bør det foretas en gjennomgang av 
antall avganger tidlig og sent på lørdager og søndager. En sykepleier som ikke kan reise kollek-
tivt til morgenskiftet på søndager, vil sannsynligvis ikke reise kollektivt i ukedagene heller.   
 
 

4.6 Tilbudssegmenter, kombinasjon av region- og bybusstilbud 
Vår generelle vurdering er at dagens rutetilbud bygger på prinsippene for ruteplanlegging i nokså 
stor grad. Spesielt gjelder dette M-linjene, som betjener den største andelen av passasjerene i 
Grenland, vel 85 %, og framstår som suksesser i sine markeder. M-linjene synes å ha tatt ut et 
betydelig potensial i sine markeder.   
 
Pendellinjene (P) er noe svakere, uttrykt både i tilbud og etterspørsel. Vi registrerer at P-linjens 
rolle er ulik, og markedene varierer fra by til distrikt. En optimal pendellinje er «passe lang» og 
gir grunnlag for effektiv drift, samtidig som den kobler sammen jevnstore markeder som forsva-
rer tilnærmet samme tilbud. Enkelte av dagens pendelkoblinger synes å ha svak markedsbegrun-
nelse, og framstår mer som en «teknisk» pendelkobling. Dette også jf. påstigningsprofilene, som 
viste stor utskifting av passasjerer på terminalene, og liten andel gjennomreisende passasjerer. 
Det er også eksempler på at bybusslinjer i den ene enden er koblet mot en distriktsrute i motsatt 
ende. Ulempen med det er at man binder seg til å tilby samme frekvens og åpningstid i to mark-
eder som ikke likner veldig på hverandre. En fare er da at man tilbyr et «miste felles multiplum» 
langs hele traséen som ikke er godt nok i noen av delmarkedene.  
 

 

Figur 32 – På jakt etter pendellinjer hvor antall passasjerer pr delmarked er i balanse (tall fra uke 
46/2017, kilde: Telemark fylkeskommune).   
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Et potensial ligger trolig i å prioritere og styrke utvalgte P-linjer, ved å gi de mest bynære områ-
dene et mer bybussliknende tilbud. Innenfor begrensede ressurser må dette nødvendigvis gå på 
bekostning av frekvens i markeder med lavere potensial. F.eks. synes Bølehøgda å ha et mar-
kedspotensial som fortjener noe mer enn timefrekvens (halvtime i rush). 
 

4.7 Kundeinformasjon 
Kollektivtrafikken er helt avhengig koding av ulike slag for at kundene skal kunne orientere seg – 
tall, bokstaver, betegnelser, farger, symboler. På kart, på skilt, i rutetabeller og i en rekke ulike 
oversikter. Men kundenes mentale kapasitet samt interesse for kollektivtrafikken kan være be-
grenset, noe det er viktig å ha med seg når man innfører koding av ulikt slag.  
 
Få koder med liten detaljeringsgrad er lettere å ta inn, og kommunikasjonen fremstår som ryddig 
og enkel. Mange koder med stor detaljeringsgrad gjør at kommunikasjonen fremstår komplisert 
og tung å ta inn. Det blir litt på samme måte som med antall linjer: Det er om å gjøre å løse til-
budskabalen med så få og enkle linjer som mulig. Det er ikke et mål å ha mange linjer. 
 
Målgruppen med kundeinformasjonen må være lavfrekvente kunder, framtidens potensielle kun-
der, de vi er avhengig av å nå for at nullvekstmålet skal nås. Dagens kunder vil finne ut av tilbu-
det nærmest uansett. Spørsmålet som er viktig å stille er hvordan kollektivtrafikken i Grenland 
framstår for en uerfaren busskunde?  
 
Her er noen eksempler:  

• Når M3 kjører fra Skien stasjon står det følgende tekst i skiltkassa: «Skjelsvik terminal o/ 
Klyve». For så vidt en helt presis beskrivelse, samtidig unngår vi å fortelle til potensielle 
kunder at dette er bussen til Sykehuset og Porsgrunn som er viktige målpunkter.  

• P står for pendel, men egentlig er det jo M-linjene som pendler, mens P-linjene mater 
kundene til stamnettet? Hva oppfatter kundene at P-en står for, og hvilken veiledning gir 
dette på deres reiser?  

• Holdeplassnavn. Moflata holdeplass, åpenbar for de lokalkjente, men burde man fortalt i 
holdeplassnavnet at dette er den primære holdeplassen til Skien sykehus? 

 

  

Figur 33 – Eksempler på skilting av buss ved Skien sentrum og P-linje på Herøya 
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5. FORSLAG TIL ENDRINGER I RUTESTRUKTUR 

5.1 M-linjenettet 
Dagens linjer er suksesser i sine markeder, og fanger godt opp reisetrømmene nord-sør. Man må 
sørge for å bygge videre på det som fungerer godt.  
 
Tilbudsnivå:  
10 minutters frekvens i rush 
20 minutters frekvens, dagtid og tidlig kveld 
30 minutters frekvens kveldstid og helg 
 
M1 over Herøya med alle avganger. Innføring av parkeringsrestriksjoner for ansatte på Herøya er 
en absolutt forutsetning for anbefalingen.  
30. minutters frekvens mellom Skjelsvik og Langesund på stille tid (annen hver avgang på øvre 
og nedre trasé). Øvrige avganger termineres på Skjelsvik. Frekvens som i dag. 
 
M2 kjører Skjelsvik terminal før Brattås, og betjener Brattås kun en gang (setter av og tar på 
passasjerer på samme tur).  
 
M3 tilnærmet som i dag. Bjørntvedtveien bør kjøres fremfor Bedriftsvegen da det gir omtrent like 
god dekning av handelsområdet, og sørger for raskere kjørevei (ca 2 minutter besparelse). For-
utsetter holdeplasser langs Bjørntvedtveien. Vurder også hvordan Rødmyr kan dekkes bedre fra 
M3 ved å se på holdeplasslokalisering og evt. gangveier.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 34 – Forslag til justeringer M-linjenett  
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5.2 Bybuss 
Tilbudsnivå: 15 minutters frekvens i rush, 30 min. på dagtid og timesfrekvens på stille tid.  
B1 – Gulset – Moflata – Kjørbekkdalen - Menstad - Borgeskogen – Porsgrunn 
B2 – Skien – Porsgrunn o/ Borgeåsen og Bølehøgda.  
 
(B er her benyttet som sortering av linjetype, og skal ikke leses som forslag til linjenummer. 
Dette vil bli håndtert i detaljutforming i neste omgang).  
 
En av linjene utformes for å ta en andel av tverrgående trafikk mellom østsiden og vestsiden av 
Skienselva over Menstadbrua. Linjen svarer samtidig på transportbehovet mellom Gulset og om-
rådene fra sykehuset og sørover som i dag tas med P7. En tilleggseffekt er at linjen gir rask for-
bindelse mellom de tunge markedene på Gulset og målpunktet Porsgrunn.   
 
Den andre linjen gir tilbud til Borgeåsen og Bølehøgda, hvor det bør ligge et betydelig potensial 
for flere passasjerer ved å kjøre bybussfrekvens, i kombinasjon med andre virkemidler. Påstig-
ningsprofilene viser et «vannskille» ved de fleste på Bølehøgda reiser i retning Skien, og Borge-
åsen i retning Porsgrunn. Det kan likevel være gode grunner til å koble de to markedene sam-
men, ved at mindretallet som reiser i motsatt retning også får tilbud.   
 
(En mulighet er å sakse de to linjene, 
ved å la bussen over Menstadbrua fort-
sette over Borgeåsen. Det kan også vur-
deres om de to linjene skal trekkes noe 
forbi Porsgrunn terminal for å betjene 
sentrum og de nære bydelene. Hvis M1 
legges via Herøya, kan det være behov 
for å vende en linje ved Øyekast. Vest-
sida ved Dokkveien kan være et annet 
alternativ. Disse detaljene må sees på i 
detaljert tilbudsutforming).  
 
Det oppstår et nytt, interessant bytte-
punkt på Menstad med tre høyfrekvente 
linjer i 6 retninger.   
 
En omfordeling av ressursene til å kjøre 
oftere i områder med godt potensial, 
medfører at tilbudet i Fv 31 forbi Follaug 
(dagens P5) reduseres til et nivå som 
betjener lovpålagt skoleskyss. Dette be-
grunnet ved generelt få påstigninger pr 
holdeplass som berøres, stort sett korte 
gangavstander til ny B2 hvor bussen 
kjører minst dobbelt så ofte i dag, og 
korte avstander til Skien sentrum. Ved 
mindre enn 2 km reisevei er det gang og 
sykkel som best konkurrere med per-
sonbil, ikke kollektivtrafikk.  

Figur 35 – Forslag til bybussnett 
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5.3 Regionbuss 
Tilbudsnivå: 60 minutters grunnfrekvens som kan styrkes til 30 minutter i rushtidene, behovstil-
passet pr linje. Åpningstider som for dagens P-linjer. 
 
R1 – Skotfoss – Siljan  
R2 – Åfoss – Grønnevald (dagens P6) 
R3 – Herre – Porsgrunn, kan evt. forlenges via Håvundveien til Skien 
R4 – Herre – Skjelsvik (dagens P8) 
 
(R er her benyttet som sortering av linjetype, og skal ikke leses som forslag til linjenummer. 
Dette vil bli håndtert i detaljutforming i neste omgang).  
 
Regionlinjene gir flatedekning til metro- og bylinjene. Det foreslås å koble sammen jevnstore og 
mest mulig identiske markeder, slik at frekvensen og åpningstidene kan behovsstyres pr linje. 
Denne tilnærmingen gir god ressursutnyttelse, men vi har begrenset forventing til omfanget av 
gjennomgående reiser forbi knutepunktet.  
 
(En mulighet er å koble R4 Herre – Stathelle med dagens variant av M1 som betjener østsiden av 
Langesund. I så fall mates passasjerene fra østsiden til Stathelle for omstigning til M1).  
 

 

Figur 36 – Forslag til regionbussnett 
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6. INNSPILL TIL VIDERE TILBUDSUTFORMING 

Rapporten er et innspill til byutredningen etter en metodikk som legger faktatall om markedet til 
grunn for forslag til endring i tilbudet. Det finnes mye god statistikk som viser hvordan dagens 
reisende responderer på tilbudet. Det er vist til noen metoder for å hente ut mer informasjon om 
hva det potensielle reisemarkedet er. For videre arbeid med tilbudsutviklingen er det identifisert 
minst to områder som kan videreforedles for dypere analyse: 
 

1- Herøya ansattregister. Forelagte reisevaneundersøkelse har noe lavt antall responden-
ter til å gi et tydelig svar. Det finnes muligheter for å be om anonymiserte adresselister 
for ansatte som gir et mer detaljert svar på hvor ansatte bor. Dette gir et mer komplett 
analysegrunnlag for å vurdere å gi riktig tilbud. 
 

2- Reisestrømmer fra RTM. De viste reisestrømmene er aggregert opp fra grunnsoner til 
definerte storsoner basert på inndeling i byutredningen for Grenland. Det er mulig å gjøre 
denne enda mer finmasket for å vurdere mer detaljert de ulike reisestrømmene for utvik-
ling av tilbud der det reiser flest og prioritere bort relasjoner som ikke synes å ha tilsva-
rende marked. 
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