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1. Innledning 
I forbindelse med Kommunestyrets seminar 5.9.18 om mobilitet, gis det her en overordnet oversikt 
over gjennomført og pågående arbeid knyttet til tema mobilitet, og et overordnet utfordringsbilde 
med foreløpige resultater fra gjennomført reisevaneundersøkelse for Bærum (RVU). Videre gis en 
beskrivelse av busstilbudet i kommunen, og av sentrale nasjonale og regionale føringer. 

2. Utfordringsbilde 
Bærum har økt med om lag 16 000 personer de siste 10 årene, og kommunen består i dag av 126 000 
personer. Befolkningsveksten i kommunen og regionen forventes å fortsette å øke de kommende 
årene og vil legge ytterligere press på transportsystemet.  

Også antall arbeidsplasser forventes å øke. I Bærum arbeider ca. 50 prosent av de yrkesaktive i egen 
kommune, 40 prosent pendler til Oslo, mens ca. fem prosent arbeider i Asker.  Samtidig pendler i dag 
litt over 20 000 arbeidstakere fra Oslo. Det gir et stort reisebehov i rushtidene, som i dag dekkes av 
bil i stor grad, med unntak av Oslorettet pendling. Det er mye kø på vegnettet og trengsel på mange 
avganger i rushretningen.  

Utviklingen i arealbruk og transportsystem påvirker hverandre. Arealutvikling, enten som fortetting, 
transformasjon eller helt nye utbyggingsområder, fører til økt etterspørsel etter transport. Det kan gi 
ytterligere kø på veiene og mer trengsel i kollektivsystemet om det ikke settes inn tiltak. Samtidig gir 
vekst et bedre markedsgrunnlag for å utvikle et mer attraktivt kollektivtilbud som kommer nye og 
eksisterende innbyggere til gode. Nye transporttilbud fører som regel til endret arealbruk over tid. 
For eksempel er det mer attraktivt å bygge boliger, service og arbeidsplasser på steder med godt 
kollektivtilbud.  

Bærum er karakterisert med sammenhengende bebyggelse med varierende tetthet, et høytrafikkert 
hovedvegnett og høyfrekvente kollektivstrenger (buss, tog og t-bane) inn mot Oslo. Kollektivtilbudet 
for Oslorettede reiser fra store deler av kommunen, er relativt konkurransedyktig mot personbil, 
særlig for sentrumsrettede reiser i rush. Kollektivtilbudet for mange interne reiser «på tvers» i 
kommunen oppleves som mindre konkurransedyktige. Det henger dels sammen med at det er 
mindre marked for høyfrekvent tilbud, og dels med at det går mye raskere å kjøre bil sammenlignet 
med å reise kollektivt. Blant annet kjører mange bussruter omveier for å gi god flatedekning og står i 
samme kø som biltrafikken. I tillegg er det enkelt å bruke bil og parkere på mange interne reiser i 
kommunen.  

Fylkesveinettet i Bærum består hovedsakelig av tofelts veier uten kollektivfelt. I rushtiden er dette 
veinettet sterkt belastet. Noe av dette skyldes køer og forsinkelse på europaveiene, som fører til økt 
belastning på det øvrige veinettet. Den høye belastningen gir utfordringer knyttet til støy, støv, 
trafikksikkerhet og fremkommelighet, spesielt for kollektiv- og næringstrafikk. Mangelfull 
tilrettelegging for sykkel gjør at sykling ofte oppleves utrygt. 

Med unntak av ny lokalvei langs ny E18, Bærumsdiagonalen og Vestre Lenke fra Fornebu, planlegges 
ikke nye traseer i fylkesveinettet. Økt tilrettelegging for kollektivtransport og sykkel må derfor som 
regel finne sted innenfor eksisterende traseer. Det er krevende å finne gode løsninger som er mulig å 
finansiere og som ikke gir for store arealbeslag.  

Det er langt på vei etablert et sammenhengende gang- og sykkelvegnett langs fylkesvegene i Bærum, 
men noen viktige lenker mangler, og standarden bør flere steder heves. Dette gjelder Vollsveien, 
Griniveien, deler av Nadderudveien, Kirkeveien, Engervannsveien/Presteveien, deler av Brynsveien, 
Gamle Ringeriksvei gjennom Stabekk-området, Markalleen og Industriveien/Bjørnegårdsvingen, samt 
adkomsten til Sandvika stasjon. Langs Griniveien er det satt i gang arbeid på deler av strekningen.  
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Det mangler også et godt, sammenhengende gang- og sykkelveitilbud langs E18, og da særlig på 
strekningen mellom Sandvika og Lysaker/Fornebu som inngår i E18 Vestkorridor-prosjektet.  

Bærum kjennetegnes av at en høy andel av reisene gjøres med privatbil, også for de korte reisene. 

En sentral utfordring blir å sikre befolkningen og næringslivet god mobilitet og transportkapasitet, 
samtidig som en ivaretar nullvekstmålet staten stiller som krav for å inngå byvekstavtale. Det vil trolig 
bli behov for et bredt sett av tiltak og virkemidler, slik at kollektivtrafikk, gåing og sykling tar en større 
del også av de interne reisene i kommunen i årene fremover.  

3. Reisevaner  
Bærum kommune har fått utført en kartlegging av reisevaner, etter samme mal som den nasjonale 
kartleggingen. Foreløpig er det data fra perioden oktober-desember 2016 som er analysert. Frem til 
våren 2019 vil det bli intervjuet flere respondenter. Med forbehold om at resultatene ikke er 
representative for hele året, presenteres det i vedlegg foreløpige resultater for noen hovedtemaer. 
Det vises også resultater fordelt på fire delområder av Bærum. 

Resultatene viser  at bilandelen i Bærum er høy, også på de korte reisene. Tre av fire reiser foregår 
innenfor kommunens grenser. Høyest kollektivandel finner vi på reiser til Oslo.  

Nesten seks av ti reiser bosatte i Bærum gjør i løpet av én uke, skjer med bil. To av ti skjer til fots, 
mens nesten to av ti reiser skjer med kollektivtrafikk. Sykkel står bare for tre prosent av reisene. 

 

4. Status for pågående arbeid 
Ved oppstart av arbeidet med en ny mobilitetsplan i 2016 ble det prioritert å utvikle et tydeligere 
utfordringsbilde, og sikre medvirkning av innbyggere i forhold til målsettinger og tiltak. I tillegg inngår 
mobilitet som et sentralt tema i en rekke prosesser og arbeider. Her gis en kortfattet oversikt med 
lenker og referanser til dokumenter som gir mer detaljer.  

Som del av rådmannens forslag til Kommuneplanens arealdel har det blitt utarbeidet et eget vedlegg 
(«Transport og mobilitet») som beskriver status og utfordringer for Bærum. Kommunes arbeid med 
Klimaklok i 2016 og 2017 hadde hovedfokus på mobilitet, og Klimapanelets rapport  ga råd i forhold 
til transportløsninger. Videre ble det i 2016 gjennomført egne idémøter med innbyggere og 
næringsliv, der det kom en rekke innspill til fremtidens mobilitetsløsninger, herunder mange innspill 
knyttet til kollektivtilbud. I januar 2017 ble det gjennomført et temamøte («Klimaklok Transport») for 
politikere, med fokus på utfordringer og mulige løsninger på klima- og mobilitetsutfordringen.     

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/styringsdokumenter/kommuneplanen-arealdel/
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017218887&dokid=3747851&versjon=4&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune/
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune/artikler-og-saker/klimapanelet-i-barum/
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune/politiske-temamoter/klimaklok-transport/
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En reisevaneundersøkelse for Bærum med et ekstra stort utvalg respondenter, ble bestilt høsten 
2016. Undersøkelsen skal blant annet gi bedre oversikt over de interne reisene i kommunen. 
Leverandøren har hatt store problemer med å gjennomføre intervjuene, og det har oppstått 
forsinkelser. Det vises til egen omtale. 

Klimastrategi 2030 for Bærum ble vedtatt i Kommunestyret i februar 2018. Strategien omfatter både 
målsettinger, strategier og tiltak knyttet til mobilitet. God mobilitet kan oppnås i et nettverk av 
reisemuligheter med høy frekvens. basert på en kombinasjon av personlige transportmidler, 
kollektive løsninger og delte løsninger støttet opp av ny teknologi. Det er også fokus på hvordan 
behovet for transport kan reduseres, blant annet gjennom nye mobilitetstjenester og digitalisering.  

Kommuneplanen 2017-2036 ble vedtatt i Kommunestyret i april 2018. Kommuneplanen bekrefter 
kommunens arealstrategi og at utbygging skal styres til områder med god kollektivdekning. 
Kommunedelplan 3 for Fornebu, områdeplanen for Sandvika og Stabekk er eksempler på viktige 
arealplaner med betydning for fremtidens mobilitet.  

Ny E16 mellom Kjørbo og Wøyen planlegges ferdig i 2020. Veien vil bidra til færre ulykker, bedre 
trafikkavvikling og gjennomgående sykkelruter. Fornebubanen har forventet byggestart i 2020. E18 
Lysaker – Ramstadsletta, med blant annet Bærumsdiagonalen fra Bekkestua til Strand ogegen trasé 
for buss og sykkelvei planlegges med byggestart i 2019/2020.  

Rådmannens forslag til Sykkelstrategi (J Post ID 17/257292) og egen Sykkelhandlingsplan ( J Post ID 
17/251877), har vært på  høring og rådmannen forbereder nå sluttbehandling. Handlingsprogrammet 
2018-2021 omfatter en betydelig økonomisk styrking til Sykkelhandlingsplan.  

Dialogen og samarbeidet med Ruter er forsterket gjennom halvårlige møter mellom rådmannen og 
Ruters ledelse. Planlagte ruteendringer og langsiktig utviklingsarbeid er tema i møtene. Ruter har i 
2018 gjennomført en omfattende kundeundersøkelse for Asker og Bærum, som gir grunnlag for å 
videreutvikle kollektivtilbudet i kommunen. 

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og 
Akershus. Etter forhandlinger mellom Oslo og Akershus fylkeskommune ble denne sist revidert i juni 
2017 (lenke). 

Bærum er invitert inn til byvekstforhandlinger med staten, Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune. En byvekstavtale er et forpliktende samarbeid om arealbruk og økt finansiering av 
miljøvennlige transportformer. Hovedmålsettingen for forhandlingene er nullvekst i 
persontransporten med bil, og at det økte transportbehovet skal dekkes med kollektivtrafikk, sykkel 
og gange (politisk sak i Formannskapet juni 2018). 

5. Busstilbud i Bærum 
Noe forenklet kan busstilbudet beskrives med følgende hovedkorridorer gjennom Bærum: 

• Rykkinn – Kolsås – Sandvika – E18/Sandviksveien mot Sandvika og Oslo, felles trasé med 
busser fra Lommedalen på Brynsveien mellom Kolsås og Sandvika, nærmere Sandvika også 
flere andre linjer 

• Bærums verk – Bekkestua – Stabekk – Lysaker (Gl. Ringeriksvei og Gl. Drammensvei) og E18 
videre mot Oslo 

• Fornebu – Lysaker – Oslo 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/styrende-dokumenter/klimastrategi/klimastrategi-2030-1.pdf
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017218887&dokid=3765230&versjon=14&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017257292&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017251877&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017251877&
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslopakke3
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018124879&
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I tillegg til disse hovedkorridorene er Vollsveien en viktig trasé, særlig i rushtid. Det lokale 
busstilbudet består først og fremst av busslinjer inn mot knutepunktene Sandvika og Bekkestua. 

Flere av busslinjene har dårlig fremkommelighet på veistrekninger hvor bussene blir stående i samme 
kø som bilene.  

 

 

Figur 1 Bussruter i Bærum 

Basert på Mobilitetsprogram Vest 2016 fra Akershus fylkeskommune og vurderinger fra Ruter, 
beskrives her fremkommelighetsproblemene for bussene, både område- og korridorvis:  

E18 Holmen – Sandvika:  
Busslinje 250, 260 og 270 kjører ut på E18 ved Holmen og påføres normalt ikke store forsinkelser. 
Ved Slependen kjører 265 og 265E (rushtidslinje Nesøya-Oslo) også ut på E18. E18 fra Holmen til 
Lysaker har kollektivfelt, og det er normalt ikke store forsinkelser på strekningen etter at el-biler fikk 
begrenset adgang til å kjøre i kollektivfeltet. Kollektivfeltet opphører ved alle av- og påkjøringer til 
E18, og her kan det oppstå mindre forsinkelser. 

Sandviksveien fra Slependen til Sandvika:  
Busslinje 260, 265 og 270 kjører Sandviksveien fra Slependen til Sandvika stasjon. Det kan være noe 
kø inn mot Sandvika, særlig for linje 270 som kjører via Sandvika Storsenter. For øvrig er det ikke 
spesielle problemer på denne strekningen. 

Skui – Sandvika og Tanum – Sandvika:  
Skui betjenes av busslinje 240 og Tanum av busslinje 245, begge til Sandvika i korrespondanse med 
tog. Linjene kjøres hvert 10. minutt i rushtid, og ellers hver halvtime. Det kan være noe kø inn mot og 
ut fra Sandvika stasjon, men for øvrig er det relativt få problemer på disse strekningene. 
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Brynsveien fra Kolsås til Sandvika: 
Brynsveien er trasé for 160 Rykkinn-Sandvika-Oslo og for 210 Lommedalen-Sandvika. Begge kjøres 
hvert kvarter på dagtid mandag til fredag, 160 hvert kvarter også på lørdag., og ellers hver halvtime. 
Begge busslinjene er lagt opp til å korrespondere med Kolsåsbanen på Kolsås, med ca. fem minutters 
omstigningstid i begge retninger. Det kan være noe kø på Brynsveien mellom Kolsås og Hauger, 
særlig om morgenen i forbindelse med skolestart. Her kan bussene tape to-tre minutter, noen ganger 
mer. Også rundt Sandvika kan det enkelte dager være litt kø, som allerede beskrevet. Nærmere 
Sandvika er Brynsveien trasé også for busslinje 215 Kolsås-Sandvika og for linje 220 Bekkestua-Avløs-
Gjettum-Sandvika. Bortsett fra selve Sandvika er det normalt ikke spesielle problemer på denne 
strekningen. 

Sandviksveien fra Sandvika til Blommenholm: 
Busslinje 160 og 260 kjører Sandviksveien fra Sandvika terminal til Blommenholm. Her er det 
betydelige fremkommelighetsproblemer i morgenrush, hvor bussene taper mye tid på å stå i samme 
kø som øvrig trafikk. Problemet er så stort at linje 160 planmessig har avvikende trasé i morgenrush: i 
en periode på halvannen time kjøres E18 hvor det er kollektivfelt, og to holdeplasser langs 
Sandviksveien betjenes ikke. 

E18 mot vest fra Lysaker til Sandvika:  
Slependen og Holmen i vestgående retning hadde i flere år kollektivfelt mellom Strand og Høvik. 
Kollektivfeltet ble fjernet da E18 ble bygget om fra to til tre vestgående felt for ordinær trafikk 
mellom Lysaker og Sandvika tidlig på 1990-tallet, trolig i forbindelse med åpning av 
Granfosstunnelen. Man kunne ha bygget kollektivfelt på strekningen Lysaker-Sandvika og videre mot 
Slependen, men valgte i stedet å utvide veiens kapasitet for bil, da man var redd for tilbakeblokkering 
i tunnelene. At det ikke er kollektivfelt fra Lysaker og vestover, gjør at bussene opplever store 
forsinkelser på denne strekningen i ettermiddagsrush. Situasjonen er veldig labil, og forsinkelsene 
kan variere fra noen få minutter til nærmere en halvtime. Relativt ofte skjer små kjøreuhell på 
strekningen, og to biler som så vidt er borti hverandre er mer enn nok til at trafikken stopper helt. 
Manglende kollektivfelt mot vest er trolig det største enkeltproblemet knyttet til bussens 
fremkommelighet i vestregionen. 
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Figur 2 Rød linje viser strekninger med fremkommelighetsproblemer for buss i Bærum 

Bærums verk – Bekkestua – Stabekk – Lysaker: 
Korteste trasé fra Lommedalen og Bærums verk mot Lysaker og Oslo, er å kjøre Gml. Ringeriksvei fra 
Bærums verk forbi Bekkestua og Stabekk, og videre Gml. Drammensvei mot Lysaker og E18. 
Hovedlinje 150 og rushtidslinje 150E fra Bærums verk kjører denne traseen, og opplever store 
fremkommelighetsproblemer. Problemene starter allerede ved Bærums verk, hvor Lommedalsveien 
har for liten kapasitet til å avvikle samlet trafikk som skal ut av Lommedalen og Bærums verk-
området om morgenen. Videre langs Gml. Ringeriksvei, over Steinskogen mot Bekkestua, er det store 
variasjoner fra dag til dag. Noen dager er det tendenser til kø allerede fra Steinskogen, andre dager 
går trafikken greit til forbi Bekkestua. Typisk forsinkelse i morgenrush kan være 10 minutter, men 15-
20 minutter er ikke uvanlig, og på dårlige dager kan det være mer. De store variasjonene fra dag til 
dag gjør at passasjerene ikke kan stole på tilbudet. 

Køen gjennom Bekkestua skaper noen ganger forsinkelser for busslinjer som må bruke en liten del av 
traseen for å komme frem til Bekkestua terminal. Et eksempel er linje 230 Ila-Fossum. Eiksmarka-
Bekkestua-Sandvika, som bruker ca. 150 meter av traseen på vei til Bekkestua terminal, opplever 
noen ganger mer enn fem minutters forsinkelse på denne korte strekningen. 

Vollsveien fra Jar til Lysaker:  
Vollsveien fra Jar til Lysaker er trasé for linje 140 og 140E, og fra Jar skole og ned også for linje 130. 
Vollsveien er korteste trasé for all trafikk fra de nordøstre delene av Bærum mot Lysaker og Fornebu, 
og har hatt problemer med kø og manglende bussprioritering i 30 år. Også her er det store 
variasjoner fra dag til dag. Typisk forsinkelse kan være 5-10 minutter, 15-20 minutter er ikke uvanlig, 
og noen ganger mer. 
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6. Nasjonale og regionale føringer 
Nullvekstmålet innebærer at persontransport med personbil ikke skal øke i byområder med forventet 
befolkningsvekst. Isteden skal veksten i behovet for persontransport dekkes med kollektiv, sykkel og 
gange.  

Gjennomgangstrafikk, næringstrafikk og tjenesteyting inngår ikke i nullvekstmålet. Nullvekstmålet 
omfatter persontransport med personbil, og måles som kjørte kilometer og betegnes som 
trafikkarbeid. Fokus er hvor langt det kjøres og ikke antall bilturer. Personreiser med personbil slik 
som reiser til og fra jobb, tjenestereiser, fritidsreiser, handel og service og andre private formål 
inngår.  

Nullvekstmålet knyttes til avgrensede geografiske områder. Det er viktig å være klar over forskjellen 
på nullvekstmålet for persontrafikk og nullutslippsmålet for klimagasser (CO2). I nullutslippsmålet 
inngår overgang til el- og hydrogenbiler som viktige virkemidler. I nullvekstmålet regnes 
nullutslippskjøretøy (el- og hydrogenbiler) som ordinære kjøretøy og utskifting til slike kjøretøy bidrar 
ikke til å nå nullvekstmålet.  

Bærum kommune har tidligere sluttet seg til det nasjonale nullvekstmålet for persontrafikken. 
Kommunens Klimastrategi 2030 omfatter målsetting både om å redusere klimagassutslipp knyttet til 
personbilparken, og redusere andelen personreiser som skjer med bil.  

Regional plan for areal og transport legger opp til å konsentrere fremtidig vekst av boliger, handel og 
service til Sandvika som regional by, bybåndet med tettsteder som Lysaker, Høvik, Stabekk, 
Bekkestua, samt stasjonsområder langs lokalbane og t-bane, og Fornebu.   

Regional ATP legger også opp til en felles politikk for lokalisering av arbeidsplasser. Store 
arbeidsplassintensive virksomheter skal knyttes til Sandvika som regional by, primært innenfor 
gangavstand (600 meter) fra stasjonen. Fornebu og Lysaker skal videreutvikles som regionale 
områder for arbeidsplassintensive virksomheter. Tettsteder i bybåndet bør utvikles som attraktive og 
levende sentra med et handels- og servicetilbud tilpasset nærområdets behov.  

  

7. Lokale politiske vedtak om mobilitetsplan 
 
Formannskapet vedtok ved høring av planprogram for kommuneplanen 2016-2035 9.2.2016  (J Post 
ID; 15/258075 ) følgende: 

«Bærum kommune skal utarbeide en mobilitetsplan. For å nå klimamålene og redusere forurensning 
og støy bør det utarbeides en plan for intern trafikk og mobilitet. 70 % av bilreisene i Bærum er ikke 
jobbrelaterte. Det er derfor et betydelig potensial for å redusere bilbruk i kommunen. Det er derfor 
nødvendig med en analyse av bruk og behov for transport. Planarbeidet skal avdekke 
mobilitetsbehovet i Bærum, både i forbindelse med arbeidsreiser, reiser knyttet til handel og service 
og fritidsreiser. Planen skal danne grunnlaget for å videreføre Ruters igangsatte arbeid med 
planlegging av kollektivtrafikk på kryss og tvers i Bærum, og hvordan vi skal få kommunens aktive 
befolkning til å øke bruken av sykkel og gange.  

Planarbeidet skal vurdere muligheter for egne traseer for bussmetro på visse strekninger, særlig der 
det vil ta lang tid å få metro:  

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015258075&dokid=2999110&versjon=29&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015258075&dokid=2999110&versjon=29&variant=A&
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-Sandvika - Rud - Kolsås - Rykkinn - Bærums Verk  
-Østerås - Hosle - Haslum – Sandvika 
-Sandvika - Høvik - Fornebu.» 

Kommunestyret vedtok ved endelig behandling av planprogrammet 22.6.16 følgende (J Post ID 
16/98492):  «Planarbeidet skal vurdere muligheter for egne traseer for bussmetro på visse 
strekninger, særlig der det vil ta lang tid å få metro: Sandvika - Rud - Kolsås - Rykkinn - Bærums Verk -
Lommedalen.» 

Hovedutvalg MIK og Formannskapet behandlet saken «Mobilitetsplan for Bærum – oppstart av 
arbeidet» i juni 2016 (J Post ID 16/114068). Rådmannen beskrev i saken forslag til prosess og 
tidsplan, og formannskapet vedtok oppstart av arbeidet.   

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?dokid=3167003&versjon=14&variant=A&journalpostid=2016098492
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?dokid=3167003&versjon=14&variant=A&journalpostid=2016098492
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2016114068&dokid=3189982&versjon=12&variant=A&
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