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Samlet blikk på transport i Bærum og veien videre 

 Nullvekstmålet. Gjennom Stortingets vedtak av klimaforliket og gjeldende NTP er det 

besluttet en nasjonal målsetning om at veksten i persontransporten skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. For å nå dette målet kreves prioritering av myke 

trafikanter og kollektivtransport, og dette er spesielt viktig for byområdene som 

Bærum er en del av. 

 

 I Bærum har utviklingen gått i feil retning. Fra 2013 til 2015 har biltrafikken økt med 

5% og andelen som går og sykler har gått ned henholdsvis 5% og 1%. 

Kollektivandeleden har gått opp med 2%. 

 Ledig kapasitet på kollektiv. Generelt sett er det bedre kapasitet i det skinnegående 

linjenettet vest for Oslo enn på tilsvarende strekninger øst og sør for Oslo. Dette 

gjelder særlig T-banelinjene og lokaltoget. Det ligger derfor godt til rette for å fortette 

rundt alle stoppestedene Bærum.  Kollektivtilbudet mot Oslo er generelt bra, men det 

er utfordringer nord-sør. På strekningen i Bærum har Østeråsbanen svært god plass i 

togene, og lav utnyttelse av tilbudt kapasitet. Kolsåsbanen har i rush relativt høyt 

belegg. Fornebubanen vil gi et svært godt tilbud når denne blir bygd.  

 Det vanligste er å bo og jobbe i Bærum. De fleste som arbeider i Oslo tar kollektiv, 

mens interne arbeidsreiser i Bærum i stor grad tas med bil. Dette innebærer at man 

bør endre kollektivtilbudet fra å frakte arbeidstakere til Oslo, til å etablere et nettverk 

som vil gi mulighet for redusert bilandel og redusert kø i Bærum. Dette er også i tråd 

med overordnende strategier.  

 Stort potensial for å sykle mer i Bærum. Analyser viser at ca. 80 av innbyggere i 

Bærum kommune bor innen 10 minutters gå- eller sykkelavstand fra tog- eller 

banestasjon. I tillegg er det slik at i Bærum arbeider ca. 50 % av de bosatte i egen 

kommune. Holdningsundersøkelser i Oslo viser at 19 av 20 personer ønsker å sykle 

mer dersom det blir vedre tilrettelagt for dette. Vi tror disse tallene også gjelder for 

Bæringene, og at potensialet for mer sykling derfor er stort.  

 Lokalveinett bygges ikke ut. For å nå dette nullvekstmålet kreves prioritering av myke 

trafikanter og kollektivtransport. Dette innebærer at det ikke er aktuelt å utvide 

kapasiteten for bilister langs fylkesveinettet eller det kommunale veinettet. Veksten 

skal tas med kollektiv og gange, og dette fordrer klare arealprioriteringer.  

 For å nå nullvekstmålet er parkering et sentralt virkemiddel. Undersøkelsen viser at 

det er en sterk sammenheng mellom tilgang til parkering og transportvalg på 

arbeidsreisen. I Bærum viser tall at ca. 80 % har tilgang på gratis parkeringsplass på 

arbeidsplassen sin. Med bakgrunn i dette bør man vurdere å revidere kommunens 

parkeringsnormer. 

 Behov for å revidere strategi for innfartsparkering i Bærum kommune. Med 

bakgrunn i erfaringer, overordnede strategier og mål bør strategi for innfartsparkering 

gjennomgås. En differensiering mellom senterområder og andre knutepunkt/ områder 

hvor tilbringerfunksjonen er viktigere enn byutvikling bør til eksempel vurderes. 
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1. Areal- og transport 

1.1. Gjensidig avhengighetsforhold mellom transportsystem og by- og 

arealutvikling 

Utviklingen i arealbruk og transportsystem henger sammen, og utvikling på de to områdene påvirker 

hverandre. Arealutvikling, enten som fortetting, transformasjon eller helt nye utbyggingsområder, 

fører til etterspørsel etter transporttjenester, og nye transporttilbud fører til endret arealbruk. 

Utbyggingen av Fornebu er et tydelig eksempel på det første, der utbygging har ført til et tydelig 

behov for bedre transporttilbud.  

Det er en sterk sammenheng mellom 

bystruktur og befolkningens valg av 

reisemåte. Utbyggingsmønsteret og 

transportsystem bør fremme utvikling av 

kompakte byer og tettsteder, redusere 

transportbehovet og legge til rette for 

klima- og miljøvennlige transportformer. 

Bærekraftig mobilitet og effektiv arealbruk 

er helt sentrale elementer i byutviklingen 

fremover. Arealbruksmønsteret må bygge 

opp under kollektivtransporten og 

infrastruktur for gåing og sykling. Det er 

nødvendig med en tettere arealbruksutvikling ved knutepunkter, og det må etableres 

sammenhengende og trygg atkomst for gående og syklende. 

Veksten i boliger og arbeidsplasser i årene framover bør planlegges konsentrert til områder som har, 

eller planlegges å få, god dekning og frekvens med kollektivtrafikk. Det er rimelig å anta at 

utviklingen i transporttilbudet er styrende for arealbruken. Det vil si at nye boliger og arbeidsplasser 

lokaliseres i områder med godt gang-/sykkeltilbud og/eller konsentreres ved kollektive knutepunkter. 

I tillegg vil trolig etterspørselen etter kollektivtrafikk øke med fortetting av boligbygging, som et 

resultat av bedre kollektivtilbud der folk bor. Erfaring viser at sentral lokalisering av arbeidsplasser 

innebærer at utslipp av klimagasser relatert til jobbreiser reduseres1.  

1.2. Dagens reisevaner  

Bærum kommune har bestilt mer reisevanedata 

Bærum kommune har per i dag lite data når det gjelder informasjon om befolkningens reisevaner 

innad i kommunen. Den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 har et utvalg på til 

sammen 1247 respondenter i Asker og Bærum. Dette vil si at man får tall som sier noe om 

hovedtrendene innafor transportmiddelfordelingen, men som gjør at vi ikke vet så mye om transport 

internt i Bærum kommune.  

Bærum kommune har bestilt et tilleggsutvalg til den nasjonale kontinuerlige RVUen i regi av 

Vegdirektoratet. Tilleggsutvalget er på 2000 respondenter, og intervjuene  startet i oktober 2016. 

Bærum kommune er i gang med store og viktige prosjekter innen transportfaget, der informasjon om 

reisevaner spiller en stor rolle. I arbeidet med klimaklok kommune, revidering av sykkelstrategien, 

                                                 
1
Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling, TØI 128572013. 
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kommuneplanen og arbeidet med mobilitetsplanen vil kunnskap om innbyggerens reisemønster og 

reisevaner være en viktig grunnlagsparameter. I disse arbeidene vil det være spesielt viktig å vite noe 

om dagens reisemønster, for deretter å kunne si noe om effekten av det arbeidet som nå gjøres 

innenfor transportfaget. En årlig RVU vil på en oversiktlig og enkel måte presentere og kartlegge 

eventuelle endringer i innbyggernes reisemåter, f.eks. når det gjelder valg av reisemiddel. Dette er 

svært viktige data, som vil bidra til å si noe om vi vil oppnå den nasjonale målsetningen om at veksten 

i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Når dataene er klare vil det bli 

gjennomført analyser i Bærum kommune, men også sammen med nabokommuner.  

Detanbefales at det gjennomføres et tilleggsutvalg (altså et større utvalg enn det som Statens 

vegvesen uansett intervjuer) i Bærum kommune jevnlig.. Disse dataene vil være med å kvalitetssikre 

at resultatet av det arbeidet som gjøres opp mot å nå klimamålet, faktisk går i riktig retning. 

Den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/14  

Innbyggertallet i Bærum har økt med 16 000 personer de siste 10 årene og kommunen består i 

dag av om lag 120 000 personer. Befolkningsveksten i kommunen og regionen forventes å 

fortsette de kommende årene.  

Den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 viser til at 53 % av alle reiser, i Asker og 

Bærum, foretas med bil.  

 

Figuren viser transportmiddelfordeling på daglige reiser blant befolkningen i ulike områder. Tabellen er 
hentet fra Prosam rapporten Reisevaner i Osloområdet. En analyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 
2013/2014.  

I Bærum arbeider ca. 50 % av de bosatte i egen kommune, 40 % pendler til Oslo, mens ca. 5 % 

arbeider i Asker2.  

Analyser viser at litt over 100 000 (ca. 90 %) av innbyggere i Bærum kommune bor innen 10 

minutters gå- eller sykkelavstand fra sitt lokale sentrumspunkt. Ca. 75 % av reisene som starter i 

                                                 
2
 Tall fra TØI rapport: Arbeidsreiser til og fra Akershus 1482/2016 
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Asker og Bærum ender i Asker og Bærum. Interntrafikken i kommunen utgjør en stor andel av 

den totale trafikkbelastningen.  

Til tross for at ca. halvparten av innbyggerne i Bærum bor og jobber her, er andelen som 

benytter gange eller sykkel til arbeid kun 13 %. Ca. 57 % av de som bor i Bærum kjører bil til jobb, 

ca. 27%  benytter seg av kollektivtransport, mens 3 % benytter taxi eller moped.  

Tall fra nasjonal RVU 2013/ 14 viser at ca. 8 % av Asker og Bærums befolkning ikke har bil, mot 

12 % i landet for øvrig. Ca. 26 % av befolkningen i Asker og Bærum har flere enn én bil. Samtidig 

er Asker og Bærum de kommunene i Oslo og Akershus med høyes andel el- biler (ca. 3, 3%).  

 

 

Kartet viser i grønn farge områder med maks 10 min sykkel fra banestasjon. Atp-analysen og kartet er 
utarbeidet av Statens vegvesen Region Sør. 
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1.3. Nasjonale og regionale føringer for transport  

Nasjonal transportplan – nullvekstmålet 

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjerningens 

transportpolitikk. Den legger grunnlag for helhetlige politiske 

vurderinger, effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill 

mellom transportformene. Transportetatene (Statens 

Vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket) utarbeider NTP 

sammen med Avinor etter retningslinjer fra 

Samferdselsdepartementet. Gjeldende NTP gjelder for 2014- 

2023. Denne sier noe om målene for transportpolitikken, 

hovedprioriteringer innenfor  transportsektorene osv. For 

Bærums del er det særlig viktig hva som kommer fram i 

forhold til byområdene hvor det konstateres at veksten i 

persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og 

gange, også kalt nullvekstmålet. Nullvekstmålet gjelder alle 

personbiler, også lav- og nullutslippskjøretøy. Dette er også 

vedtatt av Stortinget gjennom klimaforliket  i 2012 (Innst. 

390 S (2011-2012) og Meld. St. 21 (2011-2012)). Dette 

innebærer en del tiltak som blant annet bymiljøavtaler og økt satsing på et velfungerende 

kollektivtilbud. For å nå dette målet kreves prioritering av myke trafikanter og kollektivtransport.  

Fornebubanen skal finansieres ved hjelp av en bymiljøavtale inngått på fylkeskommunalt nivå.  

 

En ny NTP for perioden 2018- 2029 er under utarbeidelse. 

Som et utgangspunkt for planen ligger en økt 

befolkningsvekst som igjen vil gi økt transportvekst. 

Foreslåtte overordnede mål for neste planperiode er  

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og 

bidrar til omstilling til lavutslippsamfunnet.  

Det er foreslått tre hovedmål under dette som går på 

fremkommelighet, transportsikkerhet og klima og miljø.  

Når det gjelder klimagassutslipp fra transport viser forslag 

til nye NTP hvor stor andel som kommer fra 

transportsektoren. Av 53,25 millioner tonn CO2- 

ekvivalenter (utslipp til luft) kom 16,55 millioner tonn eller 

ca. 32 % av dette fra transportsektoren i 2013. 33% av dette 

igjen kommer fra personbiler. For å få ned disse 

utslippsmengdene betraktelig, foreslår nye NTP tiltak innenfor alle de viktigste utslippskildene for 

transport; teknologi/ drivstoff, nullvekstmålet i byområdene, effektivisering/ overføring av 

godstransport og utslippskutt i bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Innenfor 

arealplanleggingen og utviklingen av bærekraftig mobilitet skal det legges til rette for å redusere 

transportbehovet og tilby enkle, raske og komfortable løsninger for kollektivtrafikk, gåing og sykling i 

byområdene.  
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Oslopakke 3, 2017-2036 

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og 

finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. 

Nesten alt som bygges av veier og bane i Oslo og Akershus 

finansieres gjennom Oslopakke 3.  

Etter forhandlinger  mellom Oslo, Akershus fylkeskommune 

og staten ble denne sist revidert 5. juni 2016. 

Avtalen innebærer enighet om realisering av E18 første del 

fra Lysaker til Strand (inkluderer ny E18 Lysaker –Strand, ny 

separat bussvei Lysaker-Strand, ny sykkelvei Lysaker-Strand, 

ny Bærumsdiagonal med tilknytning til E18 og videre til 

Fornebu via Vestre lenke)  og ferdigstillelse av E16 Sandvika-

Wøyen.  

Bærumsnittet videreføres og det innføres suppleringssnitt 

på for trafikk fra Fornebu som ikke passerer Bærumsnittet i 

dag. I avtalen ligger også at bomtakstene skal variere med 

miljø- og utslippsbelastning når det blir mulig.  

I avtalen legges det til grunn at staten finansierer 50% av Fornebubanen i Bymiljøavtalen med Oslo og 

Akershus.  
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KVU Oslonavet – fra nav til nettverk 

Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot 

og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) har hatt som 

hovedoppgave å belyse hvilket kollektivt transporttilbud som 

må utvikles for å ta veksten i persontrafikken i 

hovedstadsområdet med kollektivtrafikk, sykling og gåing. 

Transportsystemet må utvikles på en måte som sikrer 

befolkningen god mobilitet og er bærekraftig. 

KVU-en skal være et grunnlag for Regjeringens arbeid med 

Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) og annen statlig, 

fylkeskommunal og kommunal planlegging. 

Planene innebærer en fortetting langs banene og i 

regionbyene i Akershus, og innenfra og ut i Oslo by. I stor 

grad skal nye boliger bygges i byene eller i eksisterende 

tettsteder, og nye arbeidsplasser og servicetilbud etableres nær kollektivknutepunkter. 

I konseptet er det sagt at Sandvika er et regionalt knutepunkt og betjeningen av dette skal 

kombineres med enkelt omstigning og god fremkommelighet for buss til knutepunktene. Oslo 

bussterminal skal prioriteres som terminal for langrutebusser. Rollen som regionbussterminal 

reduseres etter hvert som banenettet med tilhørende knutepunkter utvikles. Innfartsparkering 

utvikles som et supplement til øvrig tilbringertransport, men ikke i knutepunkt hvor det fortrenger 

ønsket byutvikling. Det er også lagt til grunn at gåing og sykling må prioriteres slik at dette blir et 

naturlig valg for korte reiser. 

 

1 Illustrasjonene viser anbefalt konsept i KVU Oslo-Navet. 
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Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er en 

felles strategisk plattform for Oslo kommune, Akershus 

fylkeskommune, kommunene i Akershus, staten og andre 

aktører for hvordan areal og transport kan samordnes bedre 

i regionen.  

I planen legges det opp til en sterkere konsentrasjon av 

bolig- og arbeidsplassveksten til noen prioriterte 

vekstområder (80- 90%) og en tilsvarende klar begrensning 

utenfor disse områdene (vedlikeholdsvekst på 10- 20%). Den 

regionale planen sier også noe om at vekst skal prioriteres 

foran vern når det gjelder grønne arealer innenfor de 

prioriterte vekstområdene. Dette er forsøkt hensyntatt 

gjennom definering av en grønn grense i kommuneplanens 

arealdel. I regional plan er Sandvika definert som regional by, 

Fornebu og Lysaker er prioriterte byer og tettsteder mens 

bybåndet langs tog- og t- bane skal ta en høyere vekst enn i dag. 

Mobilitetsanalyse vest 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (Regional ATP) angir felles mål for utviklingen i 

Oslo og Akershus som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa, med arealeffektivt 

utbyggingsmønster, bevaring av overordnet grønnstruktur, og et effektivt og miljøvennlig 

transportsystem. Planen er utarbeidet av Akershus Fylkeskommune i samarbeid med Statens 

vegvesen. Planen innebærer at fremtidig vekst i hovedsak løses ved å:  

 utvikle byer og tettsteder, framfor videre spredt utbygging.  

 endre reisevanene for økte andeler gåing, sykling og kollektivtransport.  

Mobilitetsanalysen vest skal være en kunnskapsplattform for dialog og samordning av 

kommunenes planlegging av byer og tettsteder (arealmyndighet) og fylke/stats planlegging av 

samferdselssystemet. Analysene har til hensikt å bygge en bro mellom den overordnete 

Regionale ATP for Oslo og Akershus og prioriteringer mellom sektorene i Handlingsprogram for 

samferdsel. I forbindelse med arbeidet er det blant annet utarbeidet en ATP analyse som viser 

10 min sykkelavstand til alle tog- og banestasjoner i Bærum. 

 

M2016 Ruter 

Hvert fjerde år legger Ruter frem en strategi for 

kollektivtrafikken. M2016 er Ruters innspill til eiere, operatører, 

samarbeidspartnere og nasjonale og lokale myndigheter som 

grunnlag for beslutninger om utvikling av regionens 

kollektivtrafikk. I M2016 er blikket løftet fra kollektivtrafikk til 

mobilitetsløsninger for å sikre utvikling av et stadig mer 

attraktivt tilbud til regionens innbyggere. 
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Ruters strategidokument M2016 tar steget fra kollektivtrafikkstrategi til mobilitetsstrategi. Visjonen 

for fremtiden er at et tettere og mer integrert mobilitetstilbud gjør det enklere for kundene å sette 

fra seg bilen og samtidig ha frihet og fleksibilitet i hverdagen. Som utgangspunkt ligger det politisk 

omforente og ambisiøse målet om at personbiltrafikken i Oslo og Akershus ikke skal vokse. M2016 

oppsummerer de 10 viktigste budskapene i dokumentet.  

Ruteplan vest, Ruterrapport 2016:2 

Trafikkplan vest anbefaler endringer i dagens linjenett for å 

skape et fremtidsrettet kollektivtilbud. Det er utredet tre 

ulike alternativer. Ruter anbefaler et alternativ som 

forenkler dagens linjenett, og samtidig styrker det lokale 

tilbudet. Gjennom en årrekke har kollektivtilbudet i Akershus 

vest vært tilnærmet uendret for buss. Deler av tilbudet er 

det samme som for 20 og 30 år siden, med 

frekvensforbedringer på de tyngste linjene og en viss 

opprydding i hva som er gjennomgående linjer på 

fellesstrekninger. 

Trafikkplan vets har utredet tre alternativer og anbefaler et 

alternativ der linjenettet i Asker og Bærum utvikles og 

forenkles, og det lokale tilbudet styrkes. Hovedprinsippet er 

å effektivisere kollektivnettet og legge til rette for effektive 

overganger mellom buss og bane i større grad enn i de andre 

alternativene. Samtidig økes tilbudet lokalt.  

Planen er at denne ruteendringen skal iverksettes sent 2016. 

Skjematisk fremstilling av 

linjenettet i det anbefalte 

alternativet. Linjenettet 

forenkles ved å slå sammen 

linjer som tidligere kjørte 

parallelt, samtidig som det 

lokale tilbudet styrkes med 

flere avganger. De reisende 

må i større grad bytte 

transportmiddel i 

knutepunktene, men høy 

frekvens gir kort ventetid. 

Til sammen gir dette et 

effektivt tilbud som gir god 

kollektivtilgjengelighet i 

hele vestområdet og er 

enkelt å forstå for nye 

reisende. Dette alternativet 

utnytter ressursene best 

mulig. Illustrasjonene er fra 

Trafikkplan vest, 

ruterrapport 2016:2  
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2. Status i dag og videre utfordringer  
 

 

De neste årene forventes stor befolkningsøkning med tilhørende vekst i arbeidsplasser og 

transportbehov. For å møte målsettingene om bærekraftig by - og sikre fremkommelighet på 

veinettet - er det viktig å øke satsningen på kollektiv-, gang- og sykkeltransport. 

 

2.1. Arealstrategien til Bærum kommune 

Arealstrategien til Bærum kommune gir overordnede føringer for kommunens fysiske utvikling i et 

langsiktig perspektiv. Et sentralt element i arealstrategien er fokus på styring av utbyggingen mot 

områder med god tilknytning til det eksisterende banenettet, samt en mer restriktiv holdning til 

utbygging i områder hvor kollektivdekningen er mindre god. Arealstrategien ligger til grunn for 

arbeidet med endringene av kommuneplanens arealdel.  

I den gjeldene arealstrategien til Bærum, som også videreføres, står det blant annet: 

Pkt.3: Utvikle hovedutbyggingsretningene Fornebu, Bekkestua/Høvik, Sandvika og Fossum. Avtjerna 

legges inn som en langsiktig utbyggingsmulighet  

Pkt. 4: Styre den øvrige boligbyggingen til kollektivknutepunkter og sentre som ligger til eksisterende 

banetraseer. Det skal legges inn konsekvensene av at Kolsåsbanen kan bli forlenget til Rykkinn og 

Bærums Verk. Kommuneplanen skal vise klar avgrensning mellom senterområder med høyere 

utnyttelse og omkringliggende bebyggelse.  

Pkt. 6 Lokalisere, bygge ut og tilpasse kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur etter utbyggingsnivå 

og utbyggingsretninger. Utbygging må avpasses etter kapasitet på skoler, barnehager, 

eldreinstitusjoner, veier, kollektivtrafikk mv. Rekkefølgebestemmelser skal være styrende ved 

utbygginger.  

Pkt. 7 Påse at utbygging i kollektivknutepunkter og sentre er arealeffektiv og konsentrert, og at 

gjenbruk av allerede bebygde arealer i disse prioriteres.  

2.2. Bærum kommune arbeider med mobilitetsplan 

I forbindelse med behandlingen av planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 

og arealdel i Bærum, vedtok formannskapet den 10.3.2016 at Bærum kommune skal utarbeide en 

mobilitetsplan. Dette for å bidra til å håndtere befolkningsveksten og behovet etter miljøvennlig 

transport.  

Det overordnede målet med planen er å komme fram til tiltak som vil bidra til et mer effektivt og 

bærekraftig transportsystem, med særlig fokus på gange, sykkel og kollektiv. Planen skal søke å 

forene ambisiøse klimamålsetninger med behovet for forbedret fremkommelighet og mobilitet for 

alle grupper i Bærumssamfunnet. 
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Illustrasjon utarbeidet av Dyrvik arkitekter på engasjement av Bærum kommune. Illustrasjonen viser 
hvordan Industriveien kan bli seende ut når E16 legges i tunnel. 

2.3.  Myke trafikanter 

Sykkel 

Bærum kommune har en vedtatt sykkelstrategi fra 2011. Denne inneholder også plan for 

hovedsykkelveinettet. Hovedsykkelveinettet er i denne planen 123 km. langt. Av disse mangler 46 km 

tilrettelegging. Nettet er derfor ikke ferdig utbygd, og det er en god del som gjenstår. I tillegg er 

standarden en del steder lav og burde vært oppgradert, blant annet med separate anlegg for 

syklister.  

Det mangler et sammenhengende gang- og sykkelveitilbud på viktige strekninger i kommunen. Særlig 

gjelder dette sykkeltilbudet langs E18, og da spesielt strekningen mellom Sandvika og 

Lysaker/Fornebu/Oslo vest. Standarden på denne viktige sykkeltraseen er stedvis lite 

tilfredsstillende, der smale traséer begrenser kapasiteten. Det er heller ikke et sammenhengende 

nett, noe som gir mange systemskifter, som igjen er negativt for trafikksikkerheten. På enkelte 

partier mangler det helt tilrettelegging for syklister. 

Det mangler også gode sykkelveier inn mot kollektivknutepunkter som Sandvika og Lysaker. I tillegg 

til dette mangler det gode tilbud nord-sør flere steder, til eksempel langs Vollsveien og Gamle 

Ringeriksvei. 
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Kartet viser status for hovedsykkelveinettet.  
 

Det er behov for flere sykkelparkeringsplasser både ved stasjoner og busstopp i Bærum. Ved de store 

stasjonene/terminalene, som Sandvika, Bekkestua og Lysaker, er det behov for sikre 

sykkelparkeringsplasser med tak og god sikkerhet også kalt «sykkelhotell». 

Som en del av arbeidet med sykkelstrategi for Oslo ble det gjennomført en kartlegging av dagens og 

morgendagens syklister.3 Denne viste at det er stort potensial for å øke sykkelandelen i Oslo. Det 

viktigste tiltaket som ble foreslått var å øke standarden, først og fremst gjennom trafikksikkerhet. 1/3 

av oslobeboeren som i dag ikke sykler sier de vil sykle mer dersom trafikksikkerheten bedres. 

Samtidig er det slik at 19 av 20 osloboere var positiv til at kommunen satset på å få flere til å sykle. 

Det er nærliggende å tro at holdningene som kom frem i denne undersøkelsen også gjelder for 

befolkningen i Bærum. I en reisevaneundersøkelse4 for bedriften Statoil på Fornebu kom det fram at 

omtrent halvparten kan tenke seg å sykle oftere til jobb. Bedre tilrettelegging for sykling mellom der 

de bor og ut til Fornebu var det viktigste tiltaket som ble etterlyst. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Oslosyklisten. Kartlegging av dagens og morgendagens syklister. Underlagsrapport for sykkelstrategi for Oslo 

2.6.2014. 

4
 Arbeidsreiser til Fornebu. Eksempelet Fornebu. TØI rapport 1320/2014. 
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Revisjon av sykkelstrategien og Plan for sykkelveinettet 

 
Sykkelstrategien som ble vedtatt i 
2011 er nå under revisjon. 
Sykkelstrategien skal være 
retningsgivende for det videre 
arbeidet for økt sykkelbruk og 
grunnlag for å prioritere nye gang-/ 
sykkelveier langs riksveier, 
fylkesveier og kommunale veier i 
kommunen. En viktig del av dette 
arbeidet er å vurdere hvilken 
standard vi bør ha som et minimum 
der det er definert 
hovedsykkelveinett.  
 
Ny plan for sykkelveinettet vil bli 
fremmet i siste halvdel av 2017. Dagens planlagte hovedsykkelveinett vil analyseres både i forhold til 
hvordan det treffer viktige målpunkt som skoler, kollektivknutepunkt og store boligkonsentrasjoner, 
men også ut fra om dagens standard på de allerede tilrettelagte traseene er robust nok. 
 
Ny sykkelstrategi legges fram til behandling i slutten av 2017. Den foreslår ambisjonen: Det er 
attraktivt for alle å sykle i Bærum. Sykkelstrategien peker på fem satsingsområder for å nå dette 
målet:  
 

1. Det skal oppleves som trygt å sykle i Bærum. 

2. Det skal være raskt for syklister å komme frem i Bærum.  

3. I Bærum skal sykkel være et prioritert transportmiddel fremfor bil. 

4. Sykkel skal være en naturlig del av tettsteder, byliv og byrom. 

5. Bærum kommune skal markedsføre sykling. 

 

Anleggelse av sykkelvei, i stedet for kombinert gang- og sykkelvei, er mer aktuelt, særlig inn mot 

viktige kollektivpunkt og på ruter for transportsyklister. Dette som et ledd i å stimulere til mer bruk 

av sykkel som transportmiddel, også i kombinasjon med bruk av kollektivtransport. På kort sikt bør 

det vurderes å male opp sykkelfelt der dette er mulig.   

For å oppnå en økning i antallet gående gjelder generelle utfordringer, som å bygge ned barrierer, 

høyere vinterdriftsstandard, tilrettelegging med snarveier 

og vektlegge krav til universell utforming i planlegging og 

bygging. Dette er spesielt viktig i tettsteder som for 

eksempel Lysaker, Bekkestua og Sandvika. Høy kvalitet på 

slik infrastruktur gjør det enklere og mer attraktivt å 

forflytte seg til fots for hele befolkningen. 

I forslag til reguleringsplan for ny E18 i Bærum er ny, 

høystandard sykkelvei et viktig element. Dersom denne 

ikke blir realisert som foreslått i relativt nær framtid, vil 

det være viktig å sette inn ressurser på å utbedre dagens 

E18-rute.   
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Bærum kommune har vedtatt en handlingsplan for sykkel 2016-2019. Det er i denne satt av 3.5 mill. 

kr. per år. Midlene er prioritert innenfor gruppene: mindre tiltak, større prosjekter og tilrettelegging 

(forprosjekt/planreserve). Handlingsplanen prioriterer bruk av kommunale midler, samt synliggjør 

kommunens prioritering ovenfor fylket.  

I forbindelse med oppgradering av Sandvika stasjon er det bygget et sykkelhotell i Sandvika. Det 

arbeides også for å få på plass  sykkelhotell på Kolsås og Østerås stasjon.  

 

Figur  Viser hvordan sykkelhotellet i Sandvika kan bli seende ut 

 
I  kommuneplanens arealdel er dagens og fremtidig sykkelveinett vist, både i gjeldende og i 

planforslaget. Som en endring fra dagens kommuneplan, er det foreslått å styrke bestemmelsene når 

det gjelder sykkel. På det mer overordnede plan er det foreslått en bestemmelse om at separate 

sykkelanlegg adskilt fra gående og kjørende alltid skal vurderes og dokumenteres i nye planer. 

Forskning viser at separate løsninger gir økt følelse av trygghet og videre at trygghetsaspektet er noe 

av det viktigste å forbedre dersom man vil få flere over på sykkel.  

Videre er det i bestemmelsene foreslått nye krav til sykkelparkering og at denne skal plasseres slik at 

gangavstanden fra bebyggelse og sykkelparkeringer er kortere eller like lang som avstanden mellom 

bebyggelse og parkeringsanlegg for bil. Hensikten bak dette er å få flere personer over fra bil til 

sykkel. Det er videre foreslått endringer i forhold til sykkelparkeringsplassenes kvalitet; at de skal 

reguleres overdekket/ innelåst på egen grunn. I forslag til retningslinjer er det også lagt inn et krav 

om at sykkelparkeringsplasser skal være tilpasset alle typer sykler og sykkelvogner, at de skal 

etableres på gateplan og at 50 % skal være under tak.  Dette er også faktorer som bidrar til om folk 

sykler/ ikke sykler.  
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De gående  

Tilbudet til de gående i Bærum er mange steder bra, men vedlikeholdet vinterstid er en utfordring. 

Der det ikke er bygget gang- og sykkelvei, er det de fleste steder anlagt fortau. Det er i hovedsak 

langs enkelte kommunale boligveier det verken er anlagt gang- og sykkelvei eller fortau. 

Bærum kommunes turveinett utgjør et viktig transport- og rekreasjonsnett for kommunens 

innbyggere, både innenfor byggesonen og ut til marka. For å oppnå en økning i antallet gående 

gjelder generelle utfordringer, som å bygge ned barrierer, høyere vinterdriftsstandard, 

tilrettelegging med snarveier og vektlegge krav til universell utforming i planlegging og bygging. 

Det er viktig å prioritere gående inn mot og i knutepunkter. 

I Sandvika kan det være vanskelig for gående å finne fram. Byen bærer preg av å på mange måter 

være tilrettelagt for bilister. Det er til eksempel en del lange fasader uten dører og vinduer hvor det 

ikke er så lett for den gående å orientere seg, og det er heller ikke så mye spennende å se på for de 

gående. Sandvika som tettsted bærer også preg av å ha E18, E16 og jernbane som barrierer.  

På Fornebu er det lagt godt til rette for de gående med mange turveier og gang- og sykkelveier. 

Gang- og sykkelveien kan dog oppleves ensformige en del steder. Dette vil trolig bedres etter hvert 

som det vil bli bygget flere boliger, mer næring og service.   

For å oppnå en økning i antallet gående gjelder generelle utfordringer, som å bygge ned barrierer, 

høyere vinterdriftsstandard, tilrettelegging med snarveier og vektlegge krav til universell utforming i 

planlegging og bygging. Dette er spesielt viktig i byer og tettsteder. Høy kvalitet på slik infrastruktur 

gjør det enklere for blant annet den stadig voksende gruppen av eldre mennesker å forflytte seg til 

fots. 
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2.4. Kollektivtransport  

2.4.1. Skinnegående kollektivtrafikk 

Det skinnegående tilbudet, som utgjør ryggraden i kollektivtransporten er  

 NSB. Lokaltog og regiontog 

 Østeråsbanen 

 Kolsåsbanen (og Lilleakerbanen) 

Generelt sett er det bedre kapasitet i det skinnegående linjenettet vest for Oslo enn på tilsvarende 

strekninger øst og sør for Oslo. Dette gjelder særlig T-banelinjene og lokaltoget. Det ligger derfor 

godt til rette for å fortette rundt alle stoppestedene i Asker og Bærum.  Med utgangspunkt i KVU 

Oslonavet legges nå planer for økt tunnelkapasitet for t- bane og tog gjennom Oslo. Dette vil gi 

grunnlag for økt frekvens og kapasitet på lang sikt.  

Tog 

NSBs togtilbud består av fullstoppende lokaltog som stanser på alle stasjoner mellom Oslo og 

Asker/Spikkestad, og av knutepunktstoppende regiontog som stanser ved Lysaker, Sandvika og 

Asker.    

 De fullstoppende lokaltogene på Drammenbanen kjøres med fire avganger per time i hele 

driftstiden mandag-fredag og deler av lørdag, og hver halvtime lørdag morgen/kveld og 

søndag.1 

 Det knutepunktstoppende tilbudet består av et knippe toglinjer som til sammen danner stiv 

10 minutters rute. Lørdag ettermiddag/kveld og søndag morgen/formiddag kjøres noe lavere 

frekvens. 

De fleste av de togene som frem til desember 2015 snudde ved Skøyen, er nå forlenget til Lysaker og 

Stabekk. Togene tar passasjerer til/fra Lysaker og Stabekk stasjoner, som dermed har fått flere tog pr 

time, men tar ikke trafikk til/fra Høvik hvor vendesporene ligger. 

Dimensjonerende snitt på togtilbudet i vest, altså det snittet hvor det er flest passasjerer om bord i 

togene, er mellom Sandvika og Lysaker. Utnyttelsen av tilbudt kapasitet er høy i rushtiden (i første 

rekke de knutepunktstoppende togene). Det er generelt mye bedre plass utenom rush, men særlig 

Vestfoldtoget har høyt belegg også på mange avganger utenom rush. 

Utfordringer/ muligheter/ fremtidige tiltak 

I følge Ruter er det mulig å øke passasjerkapasiteten før en ny Oslotunnel er på plass (etter år 2030), 

bl.a.: 

 Sette inn doble togsett på flere avganger (NSB har bestilt mer materiell) 

 Forlenge toglinjer som i dag vender på Høvik, men det vil kreve et nytt vendeanlegg lengre 

vest  

 Integrere Flytoget fra Drammen med annen togtrafikk. Denne linjen har tre avganger per 

time, doble togsett og lavest passasjerbelegg på strekningen Drammen-Oslo 
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Ringeriksbanen 

Arbeid med statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen igangsettes høsten 2016. Planen skal vedtas av 

departementet og Bærum kommune vil ha rolle som høringspart. Traséen er tenkt som to 

dobbeltspor i tunnel fra Jong til Sundvollen under Vestmarka og Kroksskogen. Den største 

utfordringen i Bærum antas å være knyttet til masseuttak, massetransport og masseforvaltningen. 

Det er estimert byggestart i 2019 med ferdigstillelse i 2024. Det er snakk om 30 min frekvens i første 

omgang. Det har også vært snakk om å forbedre tilbudet, men dette betinger 6 sporsstasjon ved 

Sandvika stasjon. 

Bane 

Det er tre t- banelinjer som går fra Oslo og inn i Bærum: 

1. Østeråsbanen  

2. Kolsåsbanen  

3. Lilleakerbanen  

Østeråsbanen 

Østeråsbanen er en T-banelinje fra Østerås via Røa og Majorstuen til Oslo sentrum, og videre østover 

til Oslo. Banen kjøres med 8 avganger pr time i tidsrommet ca. 07-19 mandag-fredag, og ellers 4 

avganger pr time (hvert kvarter).   

Østeråsbanen har kun tre stasjoner i Bærum: Østerås, Lijordet og Eiksmarka. Østerås og Eiksmarka 

har trafikk omtrent som gjennomsnitt av Oslos T-banestasjoner, mens Lijordet er blant de minst 

brukte stasjonene på nettet. For passasjerer som sogner til Østeråsbanen stasjoner, og som skal til 

steder hvor banen går, som Røa, Majorstuen, Oslo sentrum og videre østover, representerer banen 

er meget godt tilbud.  Men det er verdt å huske at den gir ikke noe tilbud nord-sør i Bærum, for 

eksempel på strekningen Eiksmarka/Østerås – Lysaker – Fornebu.  

Det er innfartsparkering ved Østerås og Eiksmarka med til sammen ca. 160 plasser. Dette betyr at 

drøyt 5 % av banens 3000 påstigende passasjerer i Bærum har mulighet til å innfartsparkere.  

På strekningen i Bærum har Østeråsbanen svært god plass i togene, og lav utnyttelse av tilbudt 

kapasitet. Dimensjonerende snitt (flest om bord i toget) for T-banesystemet er i Oslo øst, omtrent 

ved Tøyen. For vest-regionen kan vi anta høyest kapasitetsutnyttelse ved Majorstuen.  Med 8 

avganger pr time, alle med 6-vognstog, har Østeråsbanen relativt mye ledig kapasitet pr i dag, også 

ved Majorstuen, og mulighet til å ta imot en betydelig trafikkøkning.    

Østeråsbanen er i kommuneplanen foreslått  ført frem til Hosle og vil gi god kollektivdekning for 

dette området. Trasevalg, finansiering og fremdrift for baneforlengelsen er ikke avklart. 

Kolsåsbanen  

Kolsåsbanen er en T-banelinje, hvor den ca. 9 km lange strekningen i Bærum har følgende stasjoner: 

Kolsås, Hauger, Gjettum, Avløs, Haslum, Gjønnes, Bekkestua, Ringstabekk og Jar.  Ved Jar fortsetter 

banen inn i Oslo mot Majorstuen, Sentrum og videre østover. Banen er nylig gjenåpnet etter en 

lengre stengeperiode i forbindelse med oppgradering til moderne T-bane. Banen kjøres med 4 

avganger pr time alle dager. Bekkestua er den mest brukte stasjonen, deretter Kolsås.  
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Også Kolsåsbanen representerer et godt kollektivtilbud for de som bor i banens omland, og skal til 

steder langs banen. Banen går gjennom relative sentrale områder i Bærum, omtrent midtveis mellom 

fjorden og markagrensen. Linjen betjener Bekkestua, som regnes som sentrum nr. 2 i Bærum, men 

betjener verken Sandvika eller Lysaker/Fornebu.    

Det er innfartsparkering ved de fleste av stasjonene, i alt ca. 750 plasser. Dette betyr at snaut 10 % av 

banens ca. 8000 påstigende i Bærum har mulighet til å innfartsparkere.  

De mest brukte avgangene i rushtid har relativt høyt belegg. Utenom rush er det mye ledig kapasitet. 

Pr i dag er det ikke mulig å øke banens kapasitet, da det ikke er plass til flere tog pr time på 

fellesstrekningen Majorstuen – Tøyen.  Det arbeides med planer for et nytt signalsystem som vil 

gjøre det mulig å kjøre flere tog, men denne kapasitetsøkningen vil bli brukt av Fornebubanens tog 

når denne banen åpner. 

Lilleakerbanen  

Lilleakerbanen er en del av trikkenettet i Oslo. Banen går i bygatene frem til Skøyen, deretter på egen 

trasé frem til bygrensen ved Lysakerelven, og så inn på Kolsåsbanens trasé til Jar og Bekkestua. 

Banen betjener Jar og Bekkestua stasjoner, med 3 avganger pr time.  Det er relativt få som bruker 

banen fra disse stasjonene, de aller fleste bruker T-banen  

(Kolsåsbanen). Ved at banen går på egen trasé frem til Skøyen representerer den egentlig et godt og 

køfritt alternativ til buss på strekningene Jar-Skøyen og Bekkestua-Skøyen. På begge disse 

trekningene kan bussene tape mye tid på å stå i kø sammen med bilene. Trolig er det mange som 

ikke tenker over at Lilleakerbanen kan være et godt alternativ. Det er usikkert om Lilleakerbanen vil 

kunne fortsette å gå til Bekkestua, da en ny trikk sannsynligvis ikke vil være tilpasset samtrafikk med 

T-bane.    

Metro – Fornebu - Lysaker 

Reguleringsplan for Fornebu – Lysaker – metrotrasé ble vedtatt 17.6.2015. Denne sikrer arealmessig 

fremtidig t- bane i tunnel mellom Lysaker stasjon og  Koksaområdet på Fornebu. Det planlegges for 

en framdrift med mulig byggestart i 2017 og ferdigstillelse i 2021. Avklaring rundt finansiering og 

endelig utforming av Lysaker stasjon med bussterminal vil kunne påvirke fremdriften.  Tiltaket vil gi 

Fornebu et effektivt og framtidsrettet kollektivtransportsystem med høy kapasitet. Det er dessuten 

en viktig premiss for videre utbygging og utvikling av Fornebu og vil være et viktig bidrag til å nå det 

nasjonale målet om at all vekst i persontransport skal tas av kollektivtransport sykkel og gange. 

Sandvikabanen 

Banen er vist i kommunedelplanen, men hverken trasevalg, finansiering eller fremdrift er avklart. 

Sandvikabanen er foreslått å fra Sandvika stasjon og passerer Bærum sykehus, utbyggingsområdet 

ved Franzefoss og idretts- og næringsparken ved Rud/ Hauger og ender på Kolsås. Banen vil gi god 

kollektivdekning for viktige målpunkter og vil knytte østre Bærum nærmere kommunesenteret.  

2.4.2. Buss 

Dagens situasjon 

Det er et omfattende busstilbud i Asker og Bærum, både lokalt i de to kommunene og videre inn mot 

Oslo. De aller fleste busslinjer mot Oslo passerer bygrensen på E18 ved Lysaker.  
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Hovedkorridorer  

Busstilbudet fra Bærum  mot Oslo følger i all hovedsak disse hovedkorridorene: 

 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 vest 

Strekningen fra Fornebu mot Lysaker og Oslo er den korridoren som har flest busser og flest 

passasjerer i løpet av en dag.  

I tillegg til disse hovedkorridorene er Vollsveien en viktig trasé, særlig i rushtid, på grunn av mange 

arbeidsplasser på Lysaker og Fornebu. Det lokale busstilbudet består først og fremst av busslinjer inn 

mot knutepunktene Sandvika og Bekkestua.  

Flere av busslinjene sliter med dårlig fremkommelighet på veistrekninger hvor bussene blir stående i 

samme kø som bilene. Et tilbud hvor bussene står i samme kø som bilene oppleves som lite 

attraktivt: Hvor er incitamentet til å reise kollektivt når man havner i samme kø som biltrafikken?  

Køproblemene er knyttet til veistrekninger og korridorer, og busstilbudet omtales av den grunn 

område- og korridorvis. 

E18 Holmen – Sandvika   

Busslinje 252 (og 253 som ikke stopper lokalt) kjører ut på E18 ved Holmen, og påføres normalt ikke 

store forsinkelser. Ved Slependen kjører 251 og 242 (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 705 og 707 kjører 

Sandviksveien fra Slependen til 

Sandvika stasjon. Det kan være noe 

kø inn mot Sandvika, særlig for linje 

707 som kjører via Sandvika 

Storsenter. For øvrig er det ikke 

spesielle problemer på denne 

strekningen. Skui – Sandvika og 

Tanum – Sandvika   

Skui betjenes av busslinje 761 og 

Tanum av busslinje 762, 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 151 Rykkinn – Sandvika – Oslo og for 753 Lommedalen – Sandvika.  Begge 

kjøres hvert kvarter på dagtid mandag – fredag, 151 hvert kvarter også på lørdag, og ellers hver 

halvtime. Begge busslinjene er lagt opp til å korrespondere med Kolsåsbanen på Kolsås, med ca. 5 

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 2-3 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 751 Rud – Sandvika og for linje 121 Oslo – 

Løkeberg – Sandvika. Bortsett fra selve Sandvika er det normalt ikke spesielle problemer på denne 

strekningen. 

Sandviksveien fra Sandvika til Blommenholm  

Busslinje 151 og 261 kjører Sandviksveien fra Sandvika terminal til Blommenholm.  Her er det 

betydelige fremkommelighetsproblemer i morgenrush, hvor bussen taper mye tid på å stå i samme 

kø som øvrig trafikk.  Problemet er så stort at linje 151 planmessig har avvikende trasé i morgenrush: 

I en halvannen times periode kjøres E18 hvor det er kollektivfelt, og 2 holdeplasser langs 

Sandviksveien betjenes ikke. 

 

Figur 2 Strekninger og områder med dårlig framkommelighet i Bærum vest og langs E18 

 

E18 mot vest fra Lysaker til Sandvika, Slependen og Holmen  

I vestgående retning var det 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 en gang, 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.  



23 

 

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.    

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 143 og rushtidslinje 144 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, 15-20 

minutter ikke uvanlig, og på dårlige dager enda 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 732 Ila-Fossum-Eiksmarka-

Bekkestua-Sandvika, som bruker ca. 150 meter av traseen på vei til Bekkestua terminal, og som noen 

ganger opplever mer enn 5 minutters forsinkelse på denne korte strekningen. 

 

Figur 3 Fremkommelighetsproblemer fra Bærums Verk over Bekkestua og Stabekk, mot Lysaker 

Vollsveien fra Jar til Lysaker  

Vollsveien fra Jar til Lysaker er trasé for linje 131 og rushtidslinje 132, og fra Jar skole og ned, også for 

linje 121. 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, hvor det knapt er forsinkelser en dag for så å stå helt stille noen dager 

etterpå.  Typisk forsinkelse kan være 5-10 minutter, 15-20 ikke uvanlig, og noen ganger mer. 
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Utfordringer og muligheter 

Prinsipper for utvikling av rutetilbudet  

I 2011 utga Ruter rapporten Prinsipper for linjenettet (Ruterrapport 2011:17). Rapporten bygger i 

stor grad på en europeisk rapport (Hitrans) med anbefalinger om hvordan man bygger opp et godt 

kollektivtilbud.  En av rapportens anbefalinger er at linjenettet bygges opp som et nettverk, med god 

overgang mellom linjene. Andre viktige anbefalinger i rapporten er enlinjeprinsippet, 

rettlinjeprinsippet, og å unngå parallellkjøring.  

Mange av disse prinsippene er allerede innført i vestområdet:  

 Mange busslinjer mater til toget i Asker og Sandvika 

 Kun en busslinje fra Sandvika mot Oslo (151 Rykkinn), og den betjener områder underveis 

som ligger utenfor gangavstand til nærmeste jernbanestasjon 

Det har de senere år vært jobbet for at busstrafikken skal få en viktigere rolle i kollektivnettet både 

som ekspresstilbud over lengre trekninger, mating til jernbane- og T-banestasjoner og som et lokalt 

kollektivtilbud. Parallellkjøring med buss langs skinnegående trafikk skal unngås. Men noen ganger er 

det nødvendig å supplere de skinnegående transportmidlene, på grunn av kapasitet, eller fordi det er 

vanskelig å få gode løsninger.  For å være attraktivt må fremkommeligheten være god og frekvensen 

høy. Fremkommeligheten må sikres ved prioritering av bussene samt egne bussveier/kollektivfelt. 

Særlig er det viktig at bussene ikke hindres av bilkøene inn mot kollektivfeltene langs E18. Viktige 

strekninger for gjennomføring av bussprioriteringstiltak er Vollsveien og fra Lysaker mot Sandvika. 

Dette bekreftes også i uttalelser fra Ruter.  

I den politiske bestillingen av mobilitetsplanarbeidet (vedtatt av formannskapet, 10.03.16) ble det 

bedt om en vurdering av muligheter for egne traseer for bussmetro på visse strekninger;  

 Lommedalen - Bærums Verk – Rykkinn – Kolsås – Rud – Sandvika 

 Østerås – Hosle – Haslum – Sandvika 

 Sandvika – Høvik – Fornebu 

Ruter etterspør i sin uttalelse til  kommunens planstrategi og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel også disse strekningene med bakgrunn i at fremkommeligheten for buss er dårlig også 

på disse strekningene: 

 Bærums Verk – Bekkestua – Stabekk – Lysaker (Gl. Ringeriksvei og Gl. Drammensvei) 

 Eiksmarka – Jar – Lysaker (Vollsveien) 

Hva som konkret menes med bussmetro må avklares, men det er på det rene at fremkommelighet, 

forutsigbarhet og gjennomsnittshastighet er svært sentralt. Frekvensen og hyppigheten på 

avgangene er også viktig. Generelt er kvalitetsbegrepet svært viktig når bussmetro diskuteres og 

dette gjelder både i forhold til trasé og holdeplasser.  Bærum kommune har startet en prosess med 

Ruter for å komme nærmere inn på hva bussmetro innebærer for Bærum kommune, hvordan 

begrepet skal konkretiseres og strekningene defineres. I en slik prosess er det også viktig å inkludere 

Statens vegvesen. 
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2.4.3. Båt 

Ruters båttilbud i Bærum består av følgende: 

 Fornebu-Aker brygge, hver halvtime i begge retninger i rushtid morgen og ettermiddag, i alt 

12 avganger hver vei pr dag. Ruter har besluttet å legge ned båtruten i november 2016 på 

grunn av for få reisende og for store kostnader (subsidiering per passasjer). Dette er under 

stadig diskusjon.  

 Lysaker-Nesoddtangen, kjøres i rushtid morgen og ettermiddag, i alt 10 avganger hver vei pr 

dag, noe varierende frekvens, i snitt ca. hver halvtime. 

Alle båtlinjene drives med hurtigbåter, med begrenset kapasitet og relativt høye driftskostnader. 

Tilbudet må ses på som et høystandardtilbud. Volummessig utgjør båttransport en relativt liten del 

av total kapasitet i vest-regionen. Eksempelvis har Fornebubåten en kapasitet på snaut 300 

passasjerer pr time, noe som utgjør godt under 10% av samlet kapasitet til Fornebu i morgenrush. 

Generelt vil båttilbudet være å oppfatte som et supplerende tilbud til buss/ bane for områder som 

også kollektivmessig er dekket av et slikt tilbud. 

I forhold til klimautslipp er ikke båt noe godt alternativ til buss og bane. Dette kan endres dersom det 

blir mer vanlig med elektrisk fergedrift etter hvert.  

Ved is i fjorden innstilles trafikken med hurtigbåtene. Ved is kjøres Lysaker-Nesoddtangen med 

konvensjonell båt med lengre seilingstid og halv frekvens, mens de to andre forbindelsene innstilles.   

2.5. Veinett og parkering 

Riksveinettet i Bærum: E18 og E16 

E18, sammen med E16 fra Sandvika til Hønefoss, er riksveier som knytter Vestområdet til resten av 

det nasjonale veinettet. Likevel er det lokaltrafikken som dominerer. Trafikken på E16 faller fra ÅDT 

35 000 ved påkjøring fra Bærumsveien til 12 000 ved Wøyen. Av de cirka 90 000 bilene som daglig 

passerer mellom Oslo og Bærum på Lysaker, er det under 20 000 som også passerer på E18 på 

fylkesgrensa mot Buskerud.  

Stamveiene E16 og E18 har begge høy trafikk og det er lange perioder med kø morgen og 

ettermiddag. Denne situasjonen påvirker også det tilstøtende veinettet som bl.a. Sandviksveien, Gml. 

Ringeriksvei, Snarøyveien, Vollsveien samt veinettet rundt Sandvika og Bekkestua. For trafikk ut fra 

Lommedalen er krysset Lommedalsveien/ Gml. Ringeriksvei en flaskehals. 

Kommunedelplan for E18 korridoren fra Lysaker til Slependen ble vedtatt i Kommunestyret 18.juni 

2014. Gjennom egen kommunedelplan er E18 planlagt som en ny 4/6-felts motorvei gjennom 

Bærum, blant annet med en lang tunnel under Sandvika, egen bussvei, sykkelvei og parallell lokalvei. 

I prosjektet inngår en sidegren som tunnel fra E18 til Bærumsveien ved Gjønnes som skal avlaste det 

tverrgående fylkesveinettet mot E18 (og mot Fornebu). Et viktig mål for dette prosjektet, sammen 

med omleggingen av E16, er å skjerme Sandvika for trafikk og gjøre byen mer åpen mot fjorden.  

Rådmannen har lagt fram forslag til områderegulering for østre del av denne strekningen, fra Lysaker 

vest til Ramstadsletta, inkludert tverrforbindelsen fra Gjønnes til Fornebu med frist 30. september 

2016. Strekningen er ca. 5 km lang og E18 legges i tunnel på anslagsvis halve strekningen. Dagsonene 

er å betrakte som kryssområder der lokalveisystemet kobles til ny E18. I tillegg til kjørevei foreslås 

det separat sykkelvei og separat bussvei på hele strekningen. Planforslaget omfatter ikke ny 
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bussterminal ved Lysaker kollektivknutepunkt da egen utredningsprosess med de ulike 

samferdselsaktørene og Oslo og Bærum kommuner pågår. Oslopakke 3 avtalen innebærer 

enighet om realisering av E18 første del fra Lysaker til Strand (inkluderer ny E18 Lysaker –Strand, ny 

separat bussvei Lysaker-Strand, ny sykkelvei Lysaker-Strand, ny Bærumsdiagonal med tilknytning til 

E18 og videre til Fornebu via Vestre lenke)  og ferdigstillelse av E16 Sandvika-Wøyen. 

Ny E16 mellom Kjørbo og Wøyen er under bygging, og vil stå ferdig i år 2019. Den nye veien vil bidra 

til færre ulykker og bedre trafikkavvikling, samtidig som det legges til rette for byutvikling i Sandvika 

og bedre gjennomgående sykkelruter. 

Kommunal plan for masseforvaltning 

Bærum kommune arbeider med kommunal plan for masseforvaltning som inkluderer en regional 

dimensjon. Oversikten fremskaffet per juni 2016 gir et kvalifisert anslag på i overkant av 13,5 

millioner kubikkmeter masser. 

For å illustrere omfanget kan man forestille seg behov for store lastebiler med tilhengere som kan 

transportere disse massene. En stor moderne lastebil kan kjøre ca. 15 m3 med steinmasser. Det vil si 

at det er behov for ca. 900 000 reiser med en slik lastebil for å flytte disse massene fra et punkt A til 

et punkt B. Den største ukjente faktoren her er hvor lang avstand det vil være mellom A og B.  

Dette er avgjørende for belastning av miljøet i forhold til overbelastning av den allerede angstrent 

veikapasiteten, slitasje på veiene, støvproduksjon, NOx og CO2-utslipp, økningen av fare momenter 

for ulykker men også for kostnadsbelastningen. 

Den kommunale plan for masseforvaltning vil rette fokus på anvendelse av de masse som kan 

gjenbrukes, minimere avstandene for flytting av masser og finne de beste stedene som kan foredle 

og nyttiggjøre av de massene med mål om å belaste miljø så lite som mulig. 

Lokalveinettet: fylkesveiene og de kommunale veiene 

Fylkesveinettet består av tofeltsveier som stedvis er fulle i rushtida, enten fordi kapasiteten er 

overskredet på selve veien eller fordi trafikken stanger mot køer på E18. I morgenrushet forsinkes 

bussene i betydelig grad av køer på fylkesveinettet, mens de om ettermiddagen i større grad 

forsinkes av kø på E18 som mangler utgående kollektivfelt.  

Fv. 168 Griniveien leder trafikk til og fra Oslo via Røa. ÅDT varierer fra 11 400 ved krysset med Gml. 

Ringeriksvei, til 13 200 på grensen til Oslo. Det er køproblemer mot Røa i morgenrushet. I 

ettermiddagsrushet skaper krysset mellom Vollsveien og Griniveien noe kø. Fartsgrensen er 60-70 

km/t.  

Fv. 160 Bærumsveien er en viktig samlevei og en forbindelse mot Oslo via Ring 3. Trafikkmengden 

varierer mellom 9 300 ved grensen til Oslo og 11 100 i vestre del av Bærum. Veien er lagt i tunnel 

under Bekkestua, hvor trafikkmengden er 8 800. I morgenrushet er det noe saktegående trafikk på 

flere strekninger i retning Oslo. Om ettermiddagen er det noe saktegående trafikk i vestlig retning 

mellom Gjønnes og Kirkeveien. Fartsgrensen er 50-60 km/t.  

Sandvika-ringen leder trafikk utenom Sandvika. Viktige elementer er del av Fv. 164 Brynsveien, med 

Evjetunnelen, Løkkåstunnelen og Sandviksåstunnelen, og del av fv. 618 Sandviksveien, med 

Vesttunnelen. Når E16-prosjektet er ferdig, vil fv. 600 Industriveien bli en del av ringen. Trafikken 

varierer fra ÅDT 7 600 til ÅDT 12 500 på ulike deler av ringen. 
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Lokalveinettet i Bærum, er med få unntak vurdert til å ha en akseptabel belastning. Kødannelse her 

skjer normalt bare i rushperiodene grunnet dårlig tilgjengelighet til hovedveinettet. Dette fører i en 

viss grad til uønsket gjennomkjøring på boligveier.  

Videre utvikling av lokalveinettet i kommunen 

I kommunen er de mest sentrale veiene følgelig riks og fylkesveier. De kommunale veien er i stor 

grad boliggater.  

I årene fremover vil fokus på den nasjonale målsetning om at veksten i persontransporten skal tas 

med kollektivtransport, sykkel og gange bli helt sentral. For å nå dette målet kreves prioritering av 

myke trafikanter og kollektivtransport. Dette innebærer at det ikke er aktuelt å utvide kapasiteten for 

bilister langs fylkesveinettet eller det kommunale veinettet. Veksten skal tas med kollektiv og gange, 

og dette fordrer klare arealprioriteringer.  

2.6. Parkering 

2.6.1. Dagens parkeringsnorm 

I arbeidet med revidert parkeringsnormer  er dagens parkeringsnorm hjemlet i Bærum kommunes 
arealdel vurdert opp mot parkeringsnormer i andre sammenlignbare kommuner. For å nå 
nullvekstmålet er parkering et sentralt virkemiddel. Erfaring viser at det er en sterk sammenheng 
mellom tilgang til parkering og transportvalg på arbeidsreisen. I Bærum viser tall at ca. 80 %  har 
tilgang på gratis parkeringsplass på arbeidsplassen sin. 

     A-områder B-områder C-områder Sykkel 

Ene-
/tomannsbolig 

Pr. boenhet Min 2,0* Min 2,0* Min 2,0* - 

Rekkehus Pr. 100m2 BRA 1 1,2 Min. 1,2 Min. 2 
Leilighet Pr. 100m2 BRA 1 1,2 1,2 Min. 2 
Kontor Pr. 100m2 BRA Maks 0,7 Maks 0,7 Maks 0,7 Min. 1 
Forretning Pr. 100m2 BRA Maks 1,2 Maks 2,0 Maks 2,0 Min. 1 

Arbeidsmetode for revisjon av parkeringsnormer 

Utganspunkt for arbeidet har vært parkeringsnormer hjemlet i kommuneplanene for Trondheim, 

Stavanger, Skedsmo, Drammen og Kristiansand. Disse kommunen er valgt som 

sammenligningsgrunnlag både på grunn av størrelse og sentrumstrukturer, men også på grunn av 

tidspunkt for vedtak av normene.  Revidert forslag er på nivå med parkeringsnormene i de nevnte 

kommunene. Oslo kommune er også i ferd med å revidere sine parkeringsnormer (eksisterende ble 

vedtatt i 2003), og det har vært dialog med arbeidsgruppen der om arbeidet som pågår i de to 

kommunene.  

I tillegg til det ovennevnte er det sett på noen reguleringsplanforslag for knutepunkt i Bærum; 

Sandvika øst og Stabekk, for å se på hva som er foreslått i den senere tid av parkeringsnormer i vår 

kommune.  

Foruten krav til sykkelparkering er det ikke lenger minimumsnormer knyttet til parkeringsplasser for 

bil i A-områdene. Maksimumskrav er et svært effektivt tiltak for å påvirke bilbruken. Det er 

naturligvis mindre sannsynlig at bilen velges som transportmiddel til en destinasjon dersom det er 

vanskelig (og dyrt) å finne parkeringsplass. Med bakgrunn i dette er særlig parkeringsnormen for 

kontorplasser foreslått redusert i forhold til eksisterende parkeringsnorm. Selv et godt kollektivtilbud 

har liten effekt på transportmiddelfordelingen dersom det ikke samtidig kombineres med mer 
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restriktive parkeringsnormer, parkeringsavgift på eksisterende plasser osv. En særlig reduksjon av 

parkeringsplasser forbundet med arbeidsplasser har videre positive ringvirkninger på 

fremkommeligheten (for ekesmpel for busser) på veinettet i kommunen ellers, da det gjerne er 

innenfor visse tidsintervaller/ rushperioder at arbeidsreisene skjer og køene er lengst.  

Det er  behov for å revidere parkeringsveilederen til Bærum kommune. 

Forslag til ny parkeringsnorm 

 A-OMRÅDER B-OMRÅDER C-OMRÅDE 

BOLIG 

Sykkel Min 3 p-plass pr 

100m2 BRA 

Min 3 p-plass pr 

100m2 BRA 

Min 3 p-plass per 

100m2 BRA 

Bil Maks 1 p-plass pr. 

100m2 BRA 

1,2 p-plass pr 100m2 

BRA 

Ene-/tomannsbolig: 

maks 2, 0 pr boenhet 

Rekkehus: 1,2 pr 

100m2 BRA 

Leilighet: 1,2 pr 

100m2. 

KONTOR 

Sykkel Min. 1 p-plass pr 

100m2 BRA. 

Min. 1 p-plass pr 

100m2 BRA. 

Min. 1 p-plass pr 

100m2 BRA. 

Bil Maks 0,25 pr 100m2 

BRA 

Maks 0,5 per 100m2 

BRA 

Maks 0,7 per 100m2 

BRA 

FORRETNING 

Sykkel Min. 1 p-plass pr 

100m2 BRA. 

Min. 1 p-plass pr 

100m2 BRA. 

Min. 1 p-plass pr 

100m2 BRA. 

Bil Maks. 1 p-plass pr. 

100m2 BRA 

Maks. 1,5 p-plass pr. 

100m2 BRA 

Maks. 1,5 p-plass pr. 

100m2 BRA 

Sonene 

Gjeldende defenisjon på sonene er   

Område A: Området innenfor 900 meter gangavstand fra stasjonene på Lysaker, Bekkestua, 

Sandvika, Stabekk  og Fornebu (alle stasjoner) 

Område B: Området innenfor 900 meter gangavstand fra øvrige stasjoner på jernbanen og T-banen 

Område C: Resten av kommunen 

Rådmannen foreslår at Stabekk får status som A- område i parkeringsnormens soneinndeling. 

Bakgrunnen for dette ligger i at Stabekk har, etter utbedring av jernbanesporene,  fått en svært 



29 

 

tilfredsstillende kollektivdekning. Både tog og buss har mange avganger fra Stabekk og særlig til/ fra 

Oslo er tilbudet bra og bedre enn mange av de andre B- områdene. Stabekk har likevel enn litt annen 

karakter enn de andre A- områdene og da særlig Lysaker og Sandvika. Ved å skjerpe inn 

parkeringsnormen antas det at negative konsekvenser som gateparkering i villaområdene rundt 

Stabekk vil være en større utfordring her enn på f.eks. Lysaker og i Sandvika. Dette har sammenheng 

med topografi og bygningstypologi relativt nært knutepunktene. Det er derfor viktig å følge opp med 

tiltak/skilting som bidrar til at dette unngås.  

B-områdene foreslås utvidet til også å omfavne områdene som er foreslått innenfor 

fortettingsgrensen (grønn grense) i kommuneplanens arealdel. Dette gjelder Fossum, 

Fornebu/Lysaker, Sandvika, Bekkestua og Høvik. Noen av områdene innenfor grønn grense ligger 

innenfor kategori A, og disse  skal fortsatt gjøre det. Områdene som ligger innenfor 

fortettingsagrensa, men utenfor 900 meter gangavstand fra Sandvika stasjon, Bekkestua, Lysaker, 

Fornebu vil bli B-områder.  Forslag til ny definisjon  av område B: Området innenfor 900 meter 

gangavstand fra øvrige stasjoner på jernbanen og T-banen, samt områdene innenfor definert 

fortettingsgrense (i kommuneplanens arealdel) som ikke er A- ormåder.  

Kategorien C- områder er vurdert som noe vid. Det er imidlertid kun mellom 5- 10% av nye boliger 

som vil falle innenfor denne katgorien og dette anstas derfor akseptablet inntil videre.  

 

Tabell som viser  %- andel nye boliger og deres lokalisering innenfor gitte områder. Ca. 90% av 

utbyggingen vil skje innenfor områder kategorisert som A og/ eller B i parkeringsnormen.  

Foreslåtte endringer innenfor boligformål 

Med bakgrunn i Bærum sin arealstrategi  legges det ikke opp til et stort omfang av nye eneboliger i 

årene fremover. Rådmannen foreslår derfor å erstatte begrepene enebolig, tomannsbolig, rekkehus 

og leilighet med ett samlebegrep – boligformål - i A og B-områdene. Dette er gjort også i Drammen, 

Trondheim og Kristiansand. Innenfor A- og B-områdene  legges opp til en høyere utnyttelse og mer 

arealeffektiv bebyggelse enn det som vil være aktuelt for C- områdene. Dette samsvarer med 

overordnede nasjonale føringer. Med andre ord vil særlig enebolig og tomannsboliger bli mindre 

aktuelt å tilrettelegge for i A- og B- områdene. For C- områdene er det fornuftig å opprettholde 

eksisterende underinndeling for boligformål inntil videre. 

Område Andel % Antall nye boliger 

2017-36 

Områdetype i parkeringsnorm 

Sandvika 30% 4800 A/B 

Fornebu/Lysaker 40% 6400  (Fornebu 

5400/Lysaker 

1000) 

A 

Bekkestua/Høvik 10% 1600 A/ B 

Bybåndet 10% 1600 B/C 

Fossum 5% 800 B 

Generell fortetting 5% 800 C 

Sum 100% 16000  
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Antall parkeringsplasser for boligformål skal innenfor A- og B- områdene  gjelde per 100 m2 BRA. 

Dette gjelder som beskrevet uavhengig av boligtype. Normtallene er foreslått innskjerpet fra 1 til 

maks 1 i A-områdene. For B-normene beholdes absolutt norm. For C- områdene er fortsatt 

inndelingen i ulike boligtyper opprettholdt. Her vil man i mindre grad kunne oppnå samme 

stordriftsfordeler i forhold til parkering (særlig for eneboliger ) - både beboer- og 

gjesteparkeringsplassene er dermed nødt til å ligge på egen eiendom. For øvrig i C- områdene er p- 

norm for rekkehus og leiligheter gått fra minimum- og absolutt norm til maksnorm. Dersom man 

mener alvor med å få bilandelen ned og folk over på sykkel, kollektiv og gange, er et effektivt 

virkemiddel å bruke maksnormer fremfor minimumsnormer.  

Foreslåtte endringer for kontorformål 

Som utgangspunkt for utregning av kontorformål ligger det en antagelse om at fremtidig kontorbygg 

vil være mer arealeffektive enn mange av dagens kontorbygninger. Det vil til eksempel være mer 

vanlig å jobbe i åpent landskap, noe som igjen tilsier at antall m2 per ansatt vil være færre enn i dag. 

Utgangspunkt for normtallet er  at det per 100 m2 BRA kontorplass, kan være opp til 5 ansatte og at 

ca. 80% av arbeidstakerne er på jobb til samme tid. For A- områdene er kollektivdekningen  så bra at 

man må kunne forvente at arbeidstakerne kommer seg til jobb enten ved å gå, sykle eller kjøre 

kollektiv. Bilkjøring til arbeidsplasser her skal skje helt unntaksvis. Parkeringnormen er derfor 

foreslått senket fra 0,7 til 0,25 p- plasser per 100 m2 BRA i A-områdene. Tar man Lysaker som 

eksempel ligger området i tilknytning til et av Norges største kollektivknutepunkt. Med framtidig 

baneløsning her vil knutepunktet utbedres ytterligere.  I arbeidet med registreringer gjort i 

forbindelse med stedsanalyse for området (VPOR- arbeidet) så man at det i dag er god 

parkeringsdekning på Lysaker og at det også er mange av parkeringsplassene som står tomme. Dette 

gjelder spesielt parkeringsplassene i parkeringshus. Det samme er trolig tilfellet i Sandvika. Med 

foreslåtte normtall på 0,25 per 100 m2 eller per 5 ansatte, gir det 20 ansatte i snitt per 

parkeringsplass. Dette er til sammenligning det samme normtallet som Trondheim har for midtbyen.  

I B-områdene foreslås p- norm for kontor endret fra maks 0,7 til maks 0,5 p- plasser per 100 m2 BRA. 

Med bakgrunn i samme utregning som over, gir dette én parkeringsplass per 10 ansatte. Kjøring til 

arbeidsplassen vil også her kun skje unntaksvis, noe som er i tråd med overordnete føringer.  

For C- områder foreslås ingen endringer i parkeringsnormen for kontor.  

Foreslåtte endringer for forretning 

De fleste  andre sammenlignbare kommuner har for forretningsformål maks 1 p- plass per 100m2 

BRA i tett by (A-område). Bærum kommune har svært god kollektivdekning innenfor A- områdene og 

bør som et minimum kunne ligge på samme nivå. Det er defor anbefalt å endre normen fra 1, 2 til 

maks 1 parkeringsplasser per  100m2 BRA forretning. For B- og C- områdene er maksnormen endret 

fra maks 2 til maks 1, 5 per 100 m2 BRA. Lørenskog har til sammenligning maksnorm på  1, 2 p-plass 

per 100m2 for åpen by og Skedsmo kommune maks 1 p- plass per 100 m2 BRA i 

fortettingsområdene.  

Foreslåtte endringer for sykkel 

Når det gjelder krav til sykkelparkering  er det foreslått det som ligger inne i Futurebuilts foreløpige 

arbeid med Forbilledlig sykkeltilrettelegging. Det er for boligformål foreslått å øke parkeringsnormen 

fra minimum 2 til minimum 3 per 100 m2. Dette for å sikre parkeringsplasser til to voksne med barn 

og noen ekstra som besøksparkeringsplasser. I Futurebuilts parkeringsnorm er tallene minimum 3,2 

plasser for 3 rom og minimum 5 plasser for 4 rom.   
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For kontor er det ikke foreslått endringer . 1 sykkelparkering per 100 m2 BRA kontor er tilstrekkelig. 

Forutsatt  antagelsen om at det er 5 personer per 100 m2 BRA kontor tilsvarer det at minimum 1 av 5 

eller ca. 20% av de ansatte har tilgang til sykkelparkeringsplass/ sykler til jobben. Dette er i tråd med 

overordnede målsettinger for fremtidig sykkelandel som bør ligge mellom 10- 20% (i arbeidet med 

plan for hovedsykkelvei er det et foreløpig mål på 15- 20%).  

Når det gjelder krav til kvalitet og plassering av sykkelparkeringsplassene derimot, er det behov for 

markante forbedringer. Dette er forsøkt hensyntatt i foreslåtte endringer til bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel.  Det er foreslått som ny retningslinje at sykkelparkering skal ha høy 

kvalitet og være tilpasset ulike typer sykler som lastesykkel og sykkelvogner. Sykkelparkeringen skal 

etableres i samme etasje som gateplan. 50 % skal være under tak.  

Andre behov for endringer 

Utover forslag til endrede normtall, mener Rådmannen at det er behov for ytterligere endringer/ 

oppfølgingsoppgaver: 

  Frikjøpsordning: Jfr. Pbl. § 28- 7 heter det at Det kan bestemmes i kommuneplanen at 

kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på 

fellesareal blir innbetalt et beløp for hver manglende plass til kommunen for bygging av 

parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde. 

Innbetalte beløp kan bare benyttes til opparbeiding av offentlige parkeringsanlegg.  

Rådmannen mener at det bør vurderes om det også skal tilrettelegges for denne muligheten 

i Bærum. Dersom Bærum kommune ønsker en  frikjøpsordning må dette hjemles i 

kommuneplanens bestemmelser. Frikjøp er en ordning er kommunen og utbygger inngår en 

avtale som fritar utbygger for å anlegge parkeringsplasser i henhold til normen, mot at de 

betaler inn en vedtatt sum til kommunen. Det er vanlig at denne summen fastsettes i 

forbindelse med budsjettbehnandlingen. Ordningen åpner for at det sikres felles offentlig 

parkeringstilbud for bolig og næring, slik at parkeringstilbudet ikke må dekkes innenfor hvert 

enkelt utbyggingsområde. Det gir også muligheter for økt grad av sambruk, at 

parkeringsanleggene lokaliseres slik at man ikke må kjøre inn og gjennom boligområdene for 

å komme dit og dessuten at kostnader på bolig og parkering i større grad separeres. Det er 

stadig mer vanlig og det gir mulighet for billigere bolig dersom man ikke eier egen bil og også 

er avhengig av parkeringsplass. I tillegg er det slik at når man tilrettelegger for mer separate 

parkeringsløsninger som ikke er direkte knyttet til bygning eller definerte formål, gir dette 

muligheter til mer fleksible løsninger som bildeling osv.  

Drammen og Skedsmo er blant flere kommuner som benytter seg av frikjøpsordningen i dag. 

For Bærum kommunes del står det i parkeringsveilederen at besøksparkering i Sandvka skal 

frikjøpes, men denne ordningen er ikke hjemlet i verken kommuneplanens eller 

kommunedelplanens bestemmelser. Dersom man mener at dette fortsatt skal gjelde, må 

ordningen implementeres i bestemmelsene. Det som står i parkeringsveilederen bør også 

modifiseres. Per i dag er ordlyden at besøksparkering skal frikjøpes. Det understrekes at 

ordningen er frivillig og at man foreløpig ikke kan kreve at dette gjennomføres imed hjemmel 

i pbl.  

Fra rådmannens side anbefales det at det åpnes for frikjøpsordning for alle A- og B- 

områdene i kommunen. Dette gir en mulighet til å bruke offentlig parkering som et aktivum i 

byutviklingen. Frikjøpsordning gir dessuten  mulighet for engod andel av sambruksordninger.  



32 

 

Forslag til bestemmelse: Der det settes krav om parkeringsplasser i A- og B- områdene kan 

kommunen, I tråd med pbl. § 28- 7, samtykke i at det i stedet for parkeringsplasser på egen 

grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp for bygging av offentlige parkeringsanlegg.  

 Kommunens egen parkeringsveileder må revideres slik at de er i samråd med 

kommuneplanbestemmelsene. 

Øvrig: 

Dette kapittelet foreslår reviderte parkeringsnormer for Bærum. Det er likevel viktig å understreke at 

parkeringsnorm kun er ett av flere  virkemidler i en overordnet parkeringspolitikk. En overordnet 

parkeringspolitikk er helt avgjørende for å kunne drive med byutvikling. Det er med andre ord flere 

innfallsvinkler i parkeringspolitikken for å få ned andelen bilreiser. For å sikre en aktiv 

parkeingspolitikk anbefales det at det offentlige har eierskap til en viss andel av plassene. I Asker og 

Skedsmo kommune har det offentlig kotroll på ca halvparten av parkeringsplassene, og dette er viktig 

for å kunne påvirke framtidig bruk av plassene.  

Et annet argument for at parkeringspolitkken bør favne mer enn parkeringsnormen ligger i at det i 

snitt kun er mellom  1- 3% av det totale antall arbeidsplasser som er nye hvert år (tall fra 

fylkeskommunen). For de resterende 97- 99%  må det andre virkemidler til for å få ned bilandelen for 

arbeidsreiser. Undersøkelser viser blant annet at der hvor det er lett å parkere og gratis så kjører 70% 

bil til jobben (på landsbasis). Dette tallet synker betraktelig ved avgiftsbelasgt p- plasser. Det har med 

andre ord større konsekvenser for transportmiddelfordelingen av hva man gjør på eksisterende p- 

plasser enn på nye p- plasser.  

2.6.2. Innfartsparkering i Bærum  

Bærum kommune vedtok 16.10.2014 delstrategi for innfartsparkering. Viktige punkter i denne 

strategien er:  

 Aktivt samarbeid med statlige/regionale myndigheter om å utvikle innfartsparkering 

 Utrede innfartsparkering langs viktige busstraseer 

 Vurdere kapasitetsutvidelser av innfartsparkering langs Kolsås- og Drammensbanen 

 Flere innfartsparkeringsplasser langs Østeråsbanen 

Kommunens delstrategi for innfartsparkering er ikke i tråd med overordnede føringer. Strategi for 

innfartsparkering for Akershus og Oslo sier blant annet at det bør derfor gjøres en gjennomgang av 

hvilke områder hvor innfartsparkeringsplasser skal prioriteres for kollektivknutepunktene og hvilke 

knutepunkter hvor byutvikling forhindres på grunn av plasskrevende innfartsparkeringsanlegg. En 

differensiering mellom senterområder og andre knutepunkt/ områder hvor tilbringerfunksjonen er 

viktigere enn byutvikling bør opp til diskusjon (eller lignende). Hovedstrategien skal i henhold til 

overordnede føringer være å bygge tettere og forsterke kollektivnettet slik at stadig færre har behov 

for å kjøre bil til holdeplasser i bybåndet. På lang sikt sies det å være lite realistisk å opprettholde et 

eget parkeringssystem for de kollektivreisende i f.eks. byer som Bekkestua. Det sies videre at vi må 

begrense bruken av sentrumsarealer til parkering og sikre at p- plasser ikke fylles opp av folk som kan 

gå eller sykle til stasjonen. Dette er særlig aktuelt for jernbanestasjonene. I strategien er det gjort et 

regnestykke som tilsier at i en bysituasjon kan en p- plass på 10 dekar (ca. 400 p- plasser) gi rom for 

150 boliger eller 1000 kontorarbeidsplasser. Store grå arealer midt i byen gir også noen utfordringer i 

forhold til å utvikle en funksjonell og estetisk bystruktur. Avslutningsvis kan det nevnes at på flere av 
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innfartsparkeringene i Akershus bor mer enn halvparten mindre enn én km fra stasjonen. Potensialet 

for å få flere over på sykkel eller gange eller er enormt. Disse punktene er også understreket i forslag 

til ny NTP. 

Undersøkelser TØI har gjort viser at halvparten av bilførerne er bosatt innen tre kilometer fra 

innfartsparkeringen. Innfartsparkeringer som ligger i byer og regioner med potensial for 

byspredning, regionforstørring og indusert trafikk, vil bidra til økte biltrafikkmengder og 

klimagassutslipp. I slike områder kan innfartsparkeringer gi økt mobilitet og større valgfrihet. Det er 

fordelaktig i seg selv, men bidrar samtidig til økte trafikkmengder og klimagassutslipp. I slike områder 

kan innfartsparkering derfor ikke sees som et virkemiddel for å redusere biltrafikkmengder og 

klimagassutslipp.5
  

Med bakgrunn i det overnevnte bør man gjennomgå strategi for innfartsparkering i Bærum på nytt 

slik at denne er i tråd med overordnede strategier, mål og erfaringer. Dette fordrer et samarbeid 

med Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Ruter.  

2.7. Trafikksikkerhet 

I Bærum kommune har færre blitt drept i trafikken de siste 10 år. Ulykkestrenden har vært positiv og 

lik som i resten av landet. Antallet hardt skadde varierer fra år til år, det varierer mellom 5 og 20 

hardt skadde hvert år. Bærum kommune har nylig vedtatt Trafikksikkerhetsplan 20116-2019.  

 

 

 

 

I Bærum skjer de fleste ulykkene på fylkesveinettet. 

 

Figuren viser utviklingen av trafikkulykker fordelt på ulike veityper i tiårsperioden 2006-2015. Kilde: SVV 

                                                 
5
 Innfartsparkering – undersøkelse av bruk og brukere. TØI rapport 1367/2014 

Hvilke typer av innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp. TØI rapport 1366/2014.   
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Bærum kommune vedtok i september 2016 trafikksikkerhetsplan for Bærum 2016-2019. 
Trafikksikkerhetsplanen skal i sin helhet tydeliggjøre og samordne en felles innsats for 
trafikksikkerhetsarbeidet i Bærum kommune. Forebyggende tiltak, samt bevisstgjøring og 
kunnskapsformidling er viktige faktorer for å hindre alvorlige ulykker.  
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