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Forord 

Prosjektet E18 Vestkorridoren omfatter E18 mellom Lysaker på grensen til Oslo og Drengsrud i 

Asker kommune. På denne strekningen skal E18 bygges om til ny seksfelts motorveg. I den 

forbindelse skal det også bygges en ny løsning for buss fra Asker terminal til Lysaker stasjonen. 

Urbanet Analyse har, som underleverandør til Aas-Jakobsen, utarbeidet et notat som 

omhandler denne foreslåtte nye bussløsning langs E18 Vestkorridoren på vegne av Statens 

vegvesen. 

Arbeidet startet opp høsten 2017 og avsluttes sommeren 2018. Underveis i prosessen har 

grunnlaget for oppdraget endret seg, blant annet er ikke bussløsningen tenkt som en bussveg 

slik enkelte plandokumenteter kan gi inntrykk av. Oppdraget har også avdekket mangler i 

plandokumentene, som har forlenget oppdragsperioden. Løsningen er også søkt optimalisert 

underveis i prosessen, for eksempel ved at flere vegkryss har blitt fjernet. Behovet for dette 

har blitt tydeliggjort etter at Urbanet Analyse har samlet informasjon fra ulike 

plandokumenter, uavhengig av kommune, og gjengitt de som en helhetlig presentasjon av 

løsningen med en tilhørende vurdering. Ettersom bussløsningen stadig har endres for å kunne 

gi et best mulig tilbud til trafikantene, er det viktig å presisere at dette notatet er en vurdering 

av løsningen slik den var fremstilt i ulike plandokumenter med justeringer fra oppdragsgiver 

våren 2018.  

Hos Urbanet Analyse har flere medarbeidere jobbet med oppgaven. Tormod W. Haug var 

prosjektleder fra oppstart til januar 2018, avløst av Katrine N. Kjørstad fra januar 2018 til juli 

2018. Eli-Trine Svorstøl har vært utførende prosjektmedarbeider, i tillegg har Ingunn O. Ellis og 

Maria Amundsen bidratt med innspill og beregninger. Snorre Slapgård har vært kontaktperson 

hos Aas-Jakobsen. 

 

 

 

Bård Norheim  

Oslo, juli 2018 
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Sammendrag 

Store reisevolum og forsinkelser langs E18 Vestkorridoren i dag 

Store forsinkelser på E18 Vestkorridoren 

E18-strekningen Asker-Lysaker er i dag omtrent 15,2 km lang og tar ca. 11 minutter å kjøre 

med bil da fartsgrensen varierer mellom 80-90 km/t. Bussen bruker 19 minutter dersom den 

stopper ved alle de syv holdeplassene som ligger langs selve E18. Det er i tillegg til en rekke 

holdeplasser i Vestkorridoren (i nærhet til E18) som i hovedsak betjenes av bussruter som 

kjører på lokalvegene.  

I snitt er bussene på strekningen, inkludert de som benytter det lokale vegnettet, 3,5 minutter 

forsinket i morgenrushet fra Nedre Berger til Lysaker, noe som utgjør nesten 30 prosent av den 

totale reisetiden. Den oppgitte forsinkelsen er den som oppstår i vegnettet som vil avløses av 

den nye bussløsningen, og den reelle forsinkelsen til bussene når de når en gitt holdeplass vil 

antageligvis være større da den også har akkumulert forsinkelse før den når Vestkorridoren. 

Store reisevolum langs E18 Vestkorridoren 

Det bor allerede over 40 600 personer i Asker/Bærum med arbeidssted lokalisert slik at de 

potensielt vil benytte E18 Vestkorridoren for å komme seg til arbeid. I rush er nesten 

halvparten av reisene kollektivreiser, noe som antageligvis skyldes forsinkelsene for bilen på 

E18 og bomringen rundt Oslo.  

Busstilbudet er utformet på en måte som best mulig betjener transportbehovet på strekningen 

ved bruk av eksisterende infrastruktur. Bussantallet i Vestkorridoren øker desto nærmere du 

kommer Oslo-grensa. Det er 25 busser i et snitt ved Slependen, 42 busser like etter Sandvika, 

82 busser etter Fornebukrysset og 108 busser ved Oslo-grensa. Bare et fåtall busser betjener 

strekningen mellom Asker og Holmen.  

Ny busstrasé gir viktig prioritering av buss langs E18 Vestkorridoren  

Nye E18 vil ha en totallengde på 15,5 km mellom Asker og Lysaker, og med en fartsgrense på 

80 km/t vil dermed bilene bruke 12 minutter på strekningen. Den nye bussløsningen mellom 

Asker og Lysaker kollektivterminal vil være 16,1 km lang, og er planlagt med en fartsgrense på 

80 km/t, unntaksvis 60 km/t. Den nye bussløsningen er planlagt med 14 holdeplasser i tillegg 

til nye Asker og Lysaker kollektivterminal. Denne utforming gjør at bussen vil betjene mange 

holdeplasser som i dag er lokalisert i det lokale vegnettet. Dersom bussen stopper ved alle 

holdeplassene mellom Asker Fusdalkrysset og Lysaker kollektivterminal, vil den ha en reisetid 

på 27 minutter.  
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I det foreliggende plangrunnlaget ligger det ikke inne en holdeplass ved Holmen (sør for 

Holmenkrysset). Det har det gjort i tidligere planer og Asker kommune har ytret ønske om at 

det skal videreføres. Det bør eventuelt undersøkes om det finnes et stort nok trafikkgrunnlag 

for det her eller om Holmen oppleves som et målpunkt for trafikantene, da det vil øke 

reisetiden til bussen med i overkant av 1 minutt.  

Et viktig bidrag for å nå nullvekstmålet  

Den nye busstraseen er et viktig satsing på kollektivtransport som er et uttalt mål i både 

nasjonale og regionale planer gjennom nullvekstmålet som er politisk vedtak av Oslo/Akershus 

og omtalt i Nasjonal transportplan 2014-2023 og 2018-2029. Nullvekstmålet sier at veksten i 

persontransporten grunnet befolkningsvekst i byområdene, skal tas med kollektivtransport, 

sykkel og gange. I Asker og Bærum er det forventet en befolkningsvekst på opp mot 20 prosent 

frem mot 2040, og godt over 30 prosent i Røyken, Lier og Drammen i Buskerud (Statistisk 

sentralbyrå, 2016a). For å håndtere dette trenger man en målrettet politikk i form av 

restriktive tiltak og positive virkemidler, hvorav en ny busstraseen langs E18 Vestkorridoren er 

et viktig bidrag i sistnevnte kategori for å skape et effektivt og attraktivt kollektivtilbud.  

Økt pålitelighet i rush 

En egen busstrasé for buss vil først og fremst gi bussen fri fremkommelighet og dermed fjerne 

dagens forsinkelse i rush slik at busstilbudet i Vestkorridoren får bedre pålitelighet. Det er 

fordelaktig både fra et trafikant- og driftsperspektiv:  

 Trafikantperspektiv:  
Det vil gi kollektivtrafikantene mer forutsigbare reisetider, spesielt i rushretning dvs. i 
retning Oslo om morgenen og i retning Asker om ettermiddagen. Det er svært viktig da 
tidsverdier for Oslo/Akershus tilsier at effektive forsinkelse oppleves 5,8 ganger så 
belastende som det å sitte om bord på bussen. Det er for øvrig langt høyere enn de 
nasjonale tidsverdiene som er på 2,75.  
 

 Driftsperspektiv:  
En fjerning av forsinkelse muliggjør dessuten samme rutetid i rush og lavtrafikk dvs. at 
det er lettere å opprettholde stive avgangstider over hele døgnet fordi man ikke 
trenger å «bake inn» en antatt forsinkelse i rutetidene. Det vil gi mer effektiv bruk av 
materiell, i tillegg til at tilbudet vil fremstå raskere og mer effektivt for de reisende som 
ikke lenger vil få en «påtvungen forsinkelse» på «alle» avganger.  

Bedre knutepunkttilgjengelighet  

Den nye traseen vil også gi bussene bedre tilgang til Asker og Sandvika gjennom mer direkte 

adkomst, sånn at det å betjene disse stedene ikke lenger vil innebære et stort påslag i 

reisetiden til bussen og trafikantene. Den nye traseen vil også gjøre det enklere å benytte 

Asker og Lysaker stasjon som knutepunkt for mating til tog, slik at man i større grad kan «samle 

opp» henholdsvis Asker- og Bærumstrafikken her. Det bygger oppunder overordnede 

målsetninger om at jernbanen skal være ryggraden i det regionale kollektivsystemet med en 

matestrategi til kollektivknutepunktene (i henhold til Regionale Areal- og transportplanen for 

Oslo og Akershus og Ruters strategi). 
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Øke kapasiteten og gi bedre robusthet 

I tillegg vil busstraseen kunne avlaste det lokale vegnettet for eksempel mellom Sandvika og 

Lysaker som sliter med fremkommelighetsproblemer i dag. Den vil også øke kapasiteten for 

buss på strekningen, og gjøre bussen uavhengig av eventuelle uforutsette hendelser på 

bilvegen slik at kollektivsystemet blir mer robust.  

Ny gang- og sykkelveg avlaster og forenkler bruken av kollektivtransporten 

Parallelt med byggingen av ny busstrasé skal det også bygges ny gang- og sykkelveg. Det vil i 

kombinasjon med attraktive holdeplasser kunne betjene langt flere kollektivpassasjerer enn 

dersom det ikke er tilrettelagt infrastruktur for gående (god holdeplasstilgjengelighet). Ikke 

bare forenkler det bruken av kollektivtransporten, det vil også være viktig for å avlaste 

kollektivtransporten på de korte strekningene for å oppnå nullvekstmålet på en mest mulig 

kostnadseffektiv måte.  

Busstrasé med forbedringspotensialet  

Bussløsningen langs E18 Vestkorridoren er ferdig regulert mellom Lysaker og Ramstadsletta, 

mens resten av strekningen fremdeles er under planlegging. Det gjør det mulig å optimalisere 

enkelte deler av løsningen inn i den videre planfasen. Forbedringspotensialet ligger i hovedsak 

i å minimere reisetiden til de reisende, ettersom lavest mulig reisetid er noe av det viktigste for 

at tilbudet skal oppleves effektivt og attraktivt av trafikantene, og å etablere busstrasé der 

Asker kommunes bussmarkedet er. 

Holdeplass-struktur med god avveining mellom reisetid og holdeplasstilgjengelighet  

For å minimere reisetiden til de reisende må man påvirke de to faktorene som bestemmer 

bussens hastighet: opprettholde høyest mulig skiltet hastighet, og ha færrest mulig 

holdeplasser. Bussløsningen er planlagt med 15 holdeplasser. Såpass mange holdeplasser gir 

tilgjengelighet til flere steder langs korridoren, men det øker også reisetiden til bussen. 

Holdeplassene ligger spesielt tett på Slependen/Billingstad. Dersom man fjerner en av disse 

holdeplassene vil man redusere kjøretiden til bussen med 5 prosent, mens man vil redusere 

kjøretiden med 13 prosent dersom man bare beholder én av holdeplassene i dette området. I 

det videre arbeidet bør en derfor få til en holdeplass-strukturen som gir en god avveining 

mellom å minimere reisetiden og sørge for tilstrekkelig holdeplasstilgjengelighet.  

Etablere busstrasé der Asker kommunes bussmarkedet er 

Jernbanen har god dekning i bybåndet Asker-Sandvika-Oslo. Den nye bussløsningen vil gå 

parallelt med jernbanen dvs. dekke opp omtrent det samme markedet slik at flatedekningen til 

kollektivtilbudet er uendret. Det er ingen bussruter som stopper på dagens E18 der 

holdeplassene Reistadjordet og Undelstad er tenkt etablert. Det tyder på at markedet befinner 

seg i boligområdene langs lokalvegene, og at de øvrige kollektivreisende fra Asker gjerne 

benytter toget som har et godt lokaltilbud på strekning. I den videre planleggingsfasen bør en 

derfor vurdere hvor langt bussveien skal gå, om den for eksempel skal slutte ved Holmen, eller 
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om den eventuelt skal trekkes videre utover Slemmestadveien. Til eksempel så har markedet 

langs Slemmestadveien, i motsetning til det i Asker, ikke jernbane, og bussene har forsinkelser 

på opptil 4 minutter før de kjører på E18.  

Undersøke om infrastrukturen muliggjør et nytt rutetilbud  

Ettersom eksisterende infrastruktur er retningsgivende for det tilbudet som kjøres i dag, kan 

ny infrastruktur muliggjøre et nytt rutetilbud. Det kan for eksempel muliggjøre nye 

reiserelasjoner og bedre tilgang til enkelte knutepunkter (endret tilbud påvirker antall bytter), i 

tillegg til at man ikke trenger «bake» forsinkelsene inn i rutetidene. Synergieffekten mellom 

rutetilbud og infrastruktur kommer først til syne når rutetilbud og infrastruktur sees i 

sammenheng. En bør derfor undersøke om infrastrukturen muliggjør et nytt tilbud, og hva som 

bør ligge inn i et slikt justert rutetilbudet, for mer nøyaktige estimater av nytte- og 

etterspørselseffekter av den nye bussløsningen langs E18 Vestkorridoren. Det justerte 

rutetilbudet må være i tråd med overordnede retningslinjene i området, tilpasset det 

markedet det skal betjene og bidra til å bygge oppunder eksisterende og planlagt arealbruk.  

Nye Asker terminal må tilrettelegge for sømløse bytter  

I den endelige utformingen av nye Asker terminalen er det viktig å tilrettelegge for sømløse 

bytter mellom buss og tog og øvrige transportmidler for å minimere byttebelastningen for de 

reisende.  
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1 Innledning 

1.1 Om prosjektet E18 Vestkorridoren 

Prosjektet E18 Vestkorridoren omfatter E18 mellom Lysaker på grensen til Oslo og Drengsrud i 

Asker kommune. E18 skal bygges om til ny seksfeltsmotorvei mellom Drengsrud og Lysaker. I 

den forbindelse skal det også bygges en ny løsning for buss, som skal gå fra nye Asker terminal 

til Lysaker stasjon. Nye Asker terminal skal ligge nær Asker stasjon og være lett tilgjengelig for 

ulike bussruter. I kommunedelplan for Asker foreligger et skisseforslag, men den endelige 

utformingen er ikke avgjort.  

Et oversiktsbilde av prosjektet med parsellinndeling og beliggenhet er vist på Figur 1. Der E18 

blir liggende i dagen, er vegen vist som heltrukken linje, og der den blir liggende i tunnel med 

stiplet linje.  

 

Figur 1 Oversiktskart over prosjekt E18 Vestkorridoren 

 

Prosjektet er inndelt i følgende tre parseller:  

 Lysaker – Ramstadsletta (ca. 4,3 km) 
Mellom Fornebukrysset (Ring 3) og Ramstadsletta vil det bygges tre gjennomgående 
kjørefelt i begge retninger. Ved Stabekk vil nye E18 gå under lokk, mens det blir tunnel 
forbi Høvik. Dagens E18 forbi Høvik vil bygges om til lokalveg. I denne parsellen inngår 
også ny diagonal mellom Gjønnes og E18 (Gjønnestunnelen) og ny forbindelse til 
Fornebu. 
 

 Ramstadsletta – Slependen (ca. 5 km) 
Bilvegen vil bestå av tre gjennomgående kjørefelt i retning fra Oslo til Slependkrysset, 
mens det i retning mot Oslo vil være en kombinasjon av to og tre felt. En stor del av 
denne strekningen vil gå i tunnel.  
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 Slependen – Drengsrud (ca. 8, 3 km) 
Bilvegen vil bestå av tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger på denne 

strekningen.  

I tillegg inkluderer alle parsellene bygging av sykkelveger og en gjennomgående busstrasé som 

går fra Lysaker kollektivknutepunkt til nye Asker terminal. Dette er i tråd med samfunnsmålet1 

til E18 Vestkorridoren som er gjengitt i Tekstboks 1.  

Samfunnsmålet for E18 Vestkorridoren:  

«E18-prosjektet bidrar til at flere tar bussen, sykler eller går. Vi legger til rette for et 

funksjonelt vegsystem med gode knutepunkter fra Lysaker til Asker og muligheter for 

by- og stedsutvikling. Dette vil bedre livskvaliteten til innbyggere og reisende». 

Tekstboks 1 Samfunnsmålet for E18 Vestkorridoren 

 
Dette notatet gir en beskrivelse og vurdering av bussløsningen som skal bygges i forbindelse 

med E18 Vestkorridoren.  

1.2 Overordnet målsetninger for korridoren 

Nasjonale målsetninger (nullvekstmålet) 

Gjennom Klimameldingen i 2012 (St. Meld. 21) forpliktet Norge seg til å kutte de globale 

klimagassutslippene tilsvarende 30 prosent av Norges 1990-utslipp fram til 2020, samt være 

klimanøytralt innen 2050 (Miljøverndepartementet, 2012). Et av hovedmålene i 

Klimameldingen var nullvekstmålet, som sier at målet er at «veksten i persontransporten i 

storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange». Dette ble deretter lagt til 

grunn for Nasjonal transportplan 2014-2023 og 2018-2029. Nullvekstmålet for biltrafikk er 

også politisk vedtatt av Oslo/Akershus (Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, 2015).  

Det er forventet en befolkningsvekst på opp mot 20 prosent i Asker og Bærum frem mot 2040, 

og godt over 30 prosent i Røyken, Lier og Drammen i Buskerud (Statistisk sentralbyrå, 2016a). 

Det vil skape et økt transportbehov i E18 Vestkorridoren. I henhold til en analyse Urbanet 

Analyse tidligere har gjennomført om hvordan man kan fordele transportveksten mellom 

kollektivtransport, sykkel og gange, vil kollektivtransporten måtte ta 46 prosent av den 

forventede transportveksten for å nå nullvekstmålet. Det gjør at kollektivtransporten må øke 

med en årlig vekstrate på 2,4 prosent i Oslo/Akershus fra 2014 til 2030. Det å nå 

nullvekstmålet vil kreve en målrettet politikk i form av restriktive tiltak på bilbruk og positive 

virkemidler (Kjørstad et al., 2014).  

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Desember 2015 vedtok Oslo og Akershus en regional plan for areal og transport (Akershus 

fylkeskommune og Oslo kommune 2015). Planen innebærer en videreutvikling av dagens 

                                                           
1 https://www.vegvesen.no/Europaveg/e18lysakerasker/Bakgrunn/Mal 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e18lysakerasker/Bakgrunn/Mal
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senterstruktur, og skal bidra til at persontransportveksten i området skal tas med 

kollektivtransport, gang og sykkel. En viktig forskjell fra dagens utvikling er imidlertid en 

sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassvekst til noen prioriterte vekstområder i Oslo 

by, i de regionale byene i Akershus, langs bybåndet mellom Oslo og Asker, Ski og 

Lillestrøm/Kjeller, samt i prioriterte lokale byer og tettsteder i Akershus. Planen peker videre 

på behovet for tiltak for å øke kollektivkapasiteten inn mot Oslo, med jernbane som ryggraden 

i et regionalt kollektivsystem. Bybåndet bør utvikles med sikte på et høyfrekvent 

kollektivnettverk og regionale kollektivforbindelser.  

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (Regional ATP) har laget egne 

mobilitetsprogram for delregionene i Akershus, og den som gjelder der E18 Vestkorridoren går 

heter «Mobilitetsprogram Vest». Den sier at man noe forenklet har fire hovedkorridorer som 

busstilbudet følger inn til Oslo:  

 Slemmestadvei-korridoren: Busser fra Hurum, Røyken og Asker mot Oslo følger 
Slemmestadveien frem til Holmen, deretter E18 fra Holmen eller Fekjan – 
Billingstadsletta og E18 fra Slependen mot Lysaker og Oslo  

 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 
 

E18 Vestkorridoren vil påvirke samtlige av disse hovedkorridorene. Mobilitetsprogrammet sier 

videre at strekningen fra Fornebu mot Lysaker og Oslo er den korridoren som har flest busser 

og flest passasjerer i løpet av en dag, men Slemmestadvei-korridoren er den lengste. Det 

påpekes også at flere av busslinjene sliter med dårlig fremkommelighet på flere veistrekninger 

(Akershus fylkeskommune, 2016).  

Jernbaneverkets planer i Vestkorridoren 

Jernbanen har god dekning i bybåndet Asker-Sandvika-Oslo, mens Drammen stasjon er det 

tyngste knutepunktet i Buskerudbyen (Jernbaneverket, 2015). Det er et mål å øke jernbanens 

konkurransekraften fremover, og NTP (2018-2029) skisserer blant annet at målbildet for 

persontransport med jernbane som ligger 0-20 km fra sentrum med en frekvens på minimum 

avgang  hvert 10. minutter og en reisetid som er bedre enn buss (Samferdselsdepartementet, 

2017, p. 33).  

De neste tiårene skal det gjøres en omfattende InterCity-satsing på bakgrunn av den 

forventede befolkningsveksten2. Herunder ligger det at en sammenhengende dobbeltsporet 

jernbane mellom Oslo S og Tønsberg og Ringeriksbanen (nytt tog tilbud mellom Oslo og 

                                                           
2 Det antas at veksten i persontransport med jernbane fram mot 2050 i blant annet Osloområdet vil 
være på om lag 170 % (Jernbaneverket, 2015).  
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Hønefoss) er planlagt ferdigstilt i 2024 ifølge NTP. I tillegg skal jernbanetunnelen i Oslo-navet 

bygges ut for å øke kapasiteten gjennom Osloområdet (Jernbaneverket, 2015).  

Ruters strategisk plan  

Også Ruters målbildet legger opp til at toget skal være ryggraden i den Oslorettede trafikken, 

mens bussen skal utgjøre et matetilbud (Ruter, 2015). Bussens primære rolle er å gi 

flatedekning, mens T-bane og jernbane bidrar med stor kapasitet og høy hastighet på 

trafikksterke relasjoner. Det er fordi det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å overføre trafikk til 

tog og t-bane der det er kapasitet for dette, fremfor å kjøre parallelle tilbud. Slik oppnår man 

også høyere frekvens på matetilbudet, og kan dermed gi trafikantene et bedre kollektivtilbud. 

Ruter har derfor flyttet flere linjer og avganger bort fra E18 siden 20123.  

1.3 Formålet med bussløsningen 

I planbeskrivelsen til kommunedelplanen E18 Slependen-Drengsrud står det at et av 

hovedmålene for utbygging av ny E18 er «å forbedre framkommeligheten for 

kollektivtrafikken» slik at den er uavhengig av framkommelighet på E18 «som i perioder 

forventes å kunne være dårlig også i framtidig situasjon» (Statens vegvesen, 2015a, p. 64). I en 

tidlig fase av prosjektet ble det derfor lagt til grunn at bussene skulle ha et eget 

gjennomgående tilbud slik at de ikke blir hindret av annen trafikk. Planene sier at det ble 

utredet og vurdert både separat busstrasé og et tilbud med kollektivfelt i begge retninger på 

E18. Statens vegvesen (2013) forutsetter en kombinasjon av separat busstrasé og kollektivfelt  

Videre påpeker Statens Vegvesen at «det er vesentlig for måloppnåelse om øket 

kollektivtrafikk at busstraséene frem til bussveg/kollektivfelter sikres god fremkommelighet for 

buss» og at det i tiltaksutviklingen er «lagt vekt på å finne løsninger som kan avlaste lokal-

vegnettet slik at også viktige bussruter langs disse strekningene får bedret fremkommelighet» 

(Statens vegvesen, 2013, pp. 25–26).  

1.4 Begrepsbruk og avgrensninger 

Busstrasé  

Busstrasé, ikke bussveg 

Flere steder omtales bussløsningen som en «høystandard busstrasé», og det sies også at 

løsningen skal være et «separat system for kollektivtrafikk som minner om et BRT-system» 

(Statens vegvesen, 2015a, p. 64).  

                                                           
3 Oppgitt på mail mottatt 20.11.17 fra Øyvind Hatvik, ruteplanlegger i Ruter AS. 
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I faglitteraturen om kollektivtransport siktes det gjerne til en BRT-løsning når en snakker om 

«høystandard løsning». «BRT» står for «Bus Rapid Transit»4 eller «superbuss» eller «bussveg» 

som det gjerne kalles på norsk. Dette er et ekspress-busstilbud med en høystandard 

bussløsning som bidrar til effektiv persontransport. Hovedprinsippet er «tenk bane, kjør buss», 

for å levere et raskt, høyfrekvent tilbud med stor kapasitet. Det skal være enkelt, komfortabelt 

og tilgjengelig i bruk, være pålitelig (god regularitet og punktlighet) og ha en rutestruktur som 

gir et effektivt tilbud (Asplan Viak 2010, Burns 2005, Rusk 2012, Siedler og Ruud 2012, Statens 

vegvesen 2014b, Statens vegvesen 2016).  

Den nye løsningen langs E18 Vestkorridoren må likevel ikke forveksles med en slik BRT-løsning 

i begrepenes rette forstand, da den bare er inspirert av enkelte aspekter ved løsningen, og 

derfor ikke tar sikte på å være en fullverdig BRT-løsning. Bussløsningen er heller tenkt som en 

dedikert busstrasé. For å unngå misforståelser, benyttes derfor begrepene «bussløsningen» 

eller «busstrasé» i denne rapporten fremfor «bussveg».   

Busstrasé, ikke kollektivfelt 

Det er også viktig å påpeke at løsningen er tenkt som en busstrasé og ikke et kollektivfelt. Et 

kollektivfelt er et eget felt forbeholdt kollektive transportmidler (i tillegg til at sykler, 

motorsykler, utrykningskjøretøyer, drosjer og elbiler kan benytte det). Et kollektivfelt er adskilt 

fra øvrige felt ved bruk av vegmerking og skilting, noe som også muliggjør å unnta enkelte 

transportmidler som for eksempel elbil adgang til feltet. Formålet med feltet er å bedre 

fremkommeligheten for bussene (Ellis, 2011). En egen busstrasé gir også bedre 

fremkommelighet til bussene, men det er samtidig en viktig prioritering av 

kollektivtransporten som gir bussen en høyere status i transporthierarkiet. Det er viktig 

dersom man skal nå nullvekstmålet på strekningen.  

Etablering av kollektivfelt gjøres gjerne langs eksisterende veg, men det fordrer at det er areal 

til det. Langs E18 Vestkorridoren er det ikke nødvendigvis det, og bussene ville fort måtte ende 

med å gå i lokalvegnettet sammen med øvrig trafikk. Det skaper økte forsinkelser for 

kollektivtransporten ettersom lokalvegnettet allerede i dag sliter med kapasitetsutfordringer 

og kø-problematikk. Lokalvegnettet skal dessuten fungere som beredskapsvei dersom noe 

inntrer på hovedvegnettet, og da er det uheldig at såpass store kjøretøy som buss opptar mye 

av kapasiteten. Utformingen av en helt ny busstrasé lar kollektivtrafikantenes behov være 

premissgivende. Det gjør at holdeplassene kan anlegges der dagens markedsgrunnlag er og 

med god tilgjengelighet for de reisende. I tillegg kan kryssene dimensjoneres på en måte som 

gjør det lettere for bussen å passere de (bussen får være det dimensjonerende kjøretøyet). Det 

er en av utfordringene for dagens kollektivfelt som gjerne må oppheves inn mot kryss for å 

tillate svingebevegelser for annen trafikk (Ellis, 2011). Det viktigste er likevel det at en 

busstrasé gjør kollektivsystemet mer robust enn det et kollektivfelt er, der bussene vil påvirkes 

av uforutsette hendelser på bilvegen.  

                                                           
4 Det omtales gjerne som «Bus Rapid Transit» (BRT) i USA, Kina og India, mens man i Australia gjerne 
snakker om «Transit Way» («T-way»). I Europa brukes benevnelsen «busways», mens i Norge brukes 
både «bussveg» (Stavanger) og «superbuss» (Trondheim).  
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Lokalbuss, ekspressbuss og kommersielle ruter 

Kollektivtransport er et offentlig tilgjengelige transportsystem innenfor et geografisk området 

som kan benyttes av alle reisende med gyldig billett. Ettersom trafikantene som benytter 

kollektivsystemet har ulike ønsker og behov, er det gjerne utviklet ulike rutetilbud innenfor et 

gitt geografisk område for å svare på dette for eksempel lokal- og regionruter som omtales 

under. Grovt sett kan kollektivtransporten likevel kategoriseres som på bakgrunn av hvordan 

kontraktsform og ansvarsdeling grunnlag (Norheim et al., 2017):  

 «Lokalmarkedet»  
Ruter har ansvar for og planlegger det kollektivtilbudet som skal leveres det lokale 

markedet i Oslo/Akershus på vegne av myndighetene (fylkeskommunen) gjennom 

spesifiserte anbudskontrakter (Norheim et al., 2017). Tilbudet består gjerne av både 

regionale og lokale ruter som, selv om de er forskjellig, også har delvis overlappende 

funksjoner (Nielsen og Lange, 2015). En lokalrute er en «bussrute som går innenfor et 

mindre geografisk område, for eksempel i en kommune», og som gjerne har et tette 

stoppmønster som gjør dem lite egnet for lengre reiser (Vegdirektoratet, 2014; Nielsen 

og Lange, 2015). Dette tilbudet omtales som lokalbusser i rapporten, og omfatter de 

ordinære rutene til Ruter. I tillegg består lokalmarkedet av regionruter som er en 

«bussrute på mellomlange strekninger innenfor daglig pendleravstand» 

(Vegdirektoratet, 2014). Det gjør det viktig å prioritere høyest mulig 

framføringshastighet for denne type reisende, og de utformes derfor gjerne som 

regionale ekspressruter dvs. at den får en mer direkte trasé og færre stopp enn 

lokalruter (Vegdirektoratet, 2014). Denne rapporten omtaler disse rutene som 

«ekspressbusser», og eksempler på et slikt tilbudet er ekspressbussene inn til Oslo fra 

for eksempel Sætre, Slemmestad, Rykkinn og Nesøya.  

 «De kommersielle markedet» 
Det har vært en deregulering av kollektivtransporten som innebærer at det innenfor 

bestemte kriterier er fri adgang til å konkurrere i markedet. Dette gjelder for eksempel 

ekspress-bussmarkedet i Norge som kjøres på rent kommersielt grunnlag. I 

Kollektivhåndboka omtales dette som langruter eller ekspressbussrute dvs. «bussrute 

som går over lengre strekninger og knytter sammen landsdeler». I denne rapporten 

omtales dette som kommersielle ekspressbusser eller kommersielle ruter, og et 

eksempel på et slikt tilbudet er for eksempel avgangene til Timeekspressen. 

E18 korridoren 

E18-prosjektet handler i utgangspunktet om den nye infrastrukturen mellom Asker og Lysaker. 

Per i dag kjører flere ruter på veg parallelt med dagens E18. Disse vil naturlig kunne kanaliseres 

til en ny bussløsning på strekningen. Det å vurdere busstilbudet ut i fra bare de ruter som 

trafikkerer E18 i dag, vil dermed være misvisende ettersom bussen utgjør et tilbud i kraft av å 

utgjøre et nettverk. I denne vurderingen av bussløsningen er derfor E18 Vestkorridoren-

begrepet blitt utvidet til å også omfatte langsgående busstilbud, i tillegg til at for eksempel 

busstilbudet fra Vollen/Slemmestad som benytter Slemmestadveien til Holmen er benyttet 

som eksempel på reiserelasjon.  
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1.5 Notatets oppbygning 

Dette notatet er bygd opp som følger:  

 Kapittel 1 (dette kapittelet) er et innledningskapittel som gir en generell omtale av E18 
Vestkorridoren prosjektet, de overordnede målsetningene for transportkorridoren 
(både de nasjonale og regionale, samt Ruter og Jernbaneverket sine planer for 
området), og formålet med bussløsningen. I tillegg gjøres det noen presiseringer av 
prosjektets omfang.  
 

 Kapittel 2 gir en generell beskrivelse av dagens situasjon langs E18 Vestkorridoren. Det 
innebærer en redegjørelse for transportsituasjonen for bil og for kollektivtransport, 
med særlig fokus på busstilbudet og bussens infrastruktur, og dagens reisemønster i 
området. 
 

 Kapittel 3 gir en beskrivelse av hva nye E18 Vestkorridoren vil innebære for både for bil 
og for buss.  
 

 Kapittel 4 beskriver trafikantopplevelsen av den nye busstraseen som planlegges langs 
E18 Vestkorridoren. Dette måles ved hjelp av tilbudsfaktorer som det gis en teoretisk 
innføring i før det beskrives hvordan de påvirkes av den nye løsningen. 
Tilbudsfaktorene som omtales er reisetid, fremkommelighet/forsinkelse, trengsel om 
bord, tilbringertid (tilgjengelighet/flatedekning og hvor enkelt det er å benytte 
tilbudet), ventetid og bytte av transportmiddel. Avslutningsvis redegjøres det for 
hvorfor busstilbud og infrastruktur må sees i sammenheng, og hvordan 
rammebetingelsen til bilen påvirker kollektivtransporten.  
 

 



 
  

 

12 Urbanet Analyse notat 127/2018 

2 Dagens situasjon langs E18 Vestkorridoren 

 

2.1 Bilens infrastruktur 

Fartsgrense og reisetid 

E18 Vestkorridoren inkluderer også kollektivfelt fra Drengsrud i Asker til Asker 

kollektivterminal, noe som gjøre hele strekningen mellom Drengsrud i Asker og Lysaker 

17,2 km lang. Denne rapporten konsentrerer seg likevel om selve busstraseen dvs. strekningen 

mellom Asker kollektivterminal og Lysaker kollektivterminal som er 15,2 km lang, og det er 

denne som omtales videre.  

Mellom Asker og Holmen er skiltet hastighet i dag 90 km/t, mens den mellom Holmen og 

Lysaker er 80 km/t5 slik at det tar omtrent 11 minutter å kjøre hele strekningen ved fri flyt. Ser 

man på fartsgrenser, avstander og reisetider for hver delstrekning/parsell, får man verdiene 

som vist i Tabell 1.  

Tabell 1 Fartsgrense, avstand og reisetid for bil fordelt på delstrekninger 

 Asker-Holmen Holmen-Sandvika Sandvika-Lysaker Totalt  

Fartsgrense [km/t] 
90 80 80 

83  
(snitt) 

Avstand [km] 
3,9 4,5 6,8 15,2 

Reisetid [min] 
3 3 5 11 

 

Antall kjørefelt 

I østgående retning er det i dag tre kjørefelt fra Asker til Lysaker. Det tredje feltet er et 

kollektivfelt der piloteringen av kollektivtransporten oppheves ved hver av- og 

påkjøringsrampe.  

I vestgående retning er det tre felt fra Lysaker til Sandvika hvor det tredje feltet går av til E16. 

Videre vestover er det en kort strekning med 2 felt før det kommer på ett felt fra E16 slik at 

det igjen blir tre felt. Det tredje feltet avsluttes ved Holmenkrysset.  Fra Holmenkrysset er det 

                                                           
5 Fartsgrensen og antall holdeplasser er hentet inn ved hjelp av Statens vegvesen sin karttjeneste 
https://www.vegvesen.no/vegkart/ og objekttypen «fartsgrense» og «holdeplasser».  

https://www.vegvesen.no/vegkart/
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to felt, med unntak av en kort strekning med krabbefelt. Det er ikke kollektivfelt i vestgående 

retning.  

Bomtakst 

Det ligger et bomsnitt på Lysaker på grensen mellom Oslo og Bærum. Bomtaksten her er 

18 kroner for personbiler og 54 kroner for tunge kjøretøy, med innkreving kun i retning Oslo. I 

tillegg påvirkes trafikken på E18 Vestkorridoren av Oslopakke 3-bomsnitt i indre Oslo. 

2.2 Bussens infrastruktur  

Holdeplasser 

Langs selve E18 mellom Asker og Lysaker er det syv holdeplasser. Alle disse ligger i Bærum på 

strekningen Ramstadsletta - Lysaker. Disse er Solvikveien, Høvik, Strand, Kveldsroveien, 

Oksenøyveien, Fornebuveien6 og Lysaker. I tillegg er det en rekke holdeplasser i nærheten av 

E18. Disse betjenes i hovedsak av ruter som kjører på lokalvegene, og bare unntaksvis av 

busser som kjører av- og på E18 på samme sted. Et eksempel på utfordringene ved å betjene 

de holdeplassene som ikke ligger i direkte tilknytning til E18, er vist i Tekstboks 2. Busstilbudet 

er for øvrig nærmere beskrevet under eget delkapittel kalt «Kollektivtilbudet». 

Tekstboks 2 Eksempel på utfordringer ved å betjene holdeplasser i Sandvika  

Brakar (kollektivselskapet i Buskerud) sin rute 169 går fra Lier i Buskerud til Oslo med E18 som 

hovedtrasé (fra påkjøringen ved Lierskogen) med 15. minutters frekvens i rush. Innover mot Oslo 

stopper den ved Kjørbo, Bærum rådhus Sandviksveien, Høvik kirke, Strand og Oksenøyveien før 

Lysaker. Av disse holdeplassene er det bare Kjørbo og Bærum rådhus Sandviksveien i Sandvika som 

ikke kan betjenes direkte fra E18 (omtrent 1 km fra avkjøringen til holdeplassen). I rush betjenes disse 

holdeplassen bare av halvparten av avgangene. Det skyldes antageligvis at det tar 3 minutter i ren 

kjøretid for å betjene denne holdeplassen, 5 prosent av rutas totale reisetid. I tillegg kommer 

eventuelle forsinkelser grunnet kø både på E18 og Sandviksveien. Trafikkmengden gjør at bussen 

gjerne snur i rundkjøringen ved Sandviksåstunnelen for å benytte påkjøringen i Sandvika fremfor 

påkjøringen ved Blommenholm. 

 

Tilgjengelighet  

Dagens tilgjengelighet i E18 Vestkorridoren er eksemplifisert ved rute 250 mellom 

Vollen/Slemmestad og Oslo. Sirklene på figuren viser gangavstand i luftlinje, hvorav den minste 

er på 300 meter og den største på 600 meter. Ettersom figuren bare inneholder én rute og 

heller ikke tar hensyn til at tilgjengeligheten i realiteten vil være mer som «bobler», da 

holdeplassene gjerne er omgitt av en rekke barrierer som reduserer tilgjengeligheten, gir det 

ikke et fullstendig bilde av situasjonen, men gir et inntrykk. 

                                                           
6 Betjeningen av denne holdeplassen skjer ved at bussen benytter en avkjøringsrampe fra E18, stoppe 
ved holdeplass og så kjøre rett over på påkjøringsfeltet etterpå for å komme tilbake på E18 igjen. 
Holdeplassen var i bruk høsten 2016, men er ikke nødvendigvis i bruk per i dag. 
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Figur 2 Eksempel på tilgjengeligheten til dagens rute 250 ( øverst) og 250E ekspressruten (nederst). Gule 
sirkler er bussholdeplasser, grønne sirkler er jernbanestasjoner. 
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De overlappende sirklene viser at holdeplassene ligger tett på Slemmestadveien for å plukke 

opp de personene som bor i dette området, og så kjører bussene raskest mulig inn til 

arbeidsplasser i Lysaker/Oslo-området. For å gi en raskest mulig reisetid betjenes ikke 

holdeplassene på Slependen/Billingstad av ekspressruta som vist på Figur 2. Denne ruta 

betjener ikke arbeidsmarkedet på Kjørbo/Sandvika. 

Hastighet og reisetider  

Skiltet hastighet på dagens E18 er i hovedsak 80 km/t. Ekspressbussene holder relativt høy 

hastighet langs dagens E18, men på strekninger uten kollektivfelt oppstår det forsinkelser i 

rushtiden (Statens vegvesen, 2015b, p. 11). I følge Ruter er det på tverr-/tilfartsveier til E18 at 

de store forsinkelsene oppstår, og som dermed påvirker gjennomsnittshastigheten. 

Ifølge Ruter ligger snitthastigheten på bussene som trafikkerer i korridoren på 32 km/t. Dette 

er den gjennomsnittlige hastigheten bussene oppnår, dvs. inklusive køtid. I rush er oppnådd 

hastighet i kollektivfeltet noe høyere enn i de øvrige feltene viser kontinuerlige tellinger på E18 

(Svorstøl, 2015).  

Forsinkelser 

Nye E18 Vestkorridoren skal avløse dagens E18, og det blir dermed naturlig å se på 

forsinkelsene som oppstår på dagens E18. Samtidig vil den nye bussløsningen avløse 

holdeplasser som i dag er lokalisert i det lokale vegnettet i tillegg til holdeplasser langs dagens 

E18. Dette avsnittet beskriver hvor store forsinkelsene i Vestkorridoren er, basert på et 

datasett7 fra Ruters sanntidsinformasjon oversendt fra Ruter 11.03.18, på to måter:   

 Forsinkelse som oppstår på selve E18 

 Forsinkelse i det omliggende lokale vegnettet 

Det er også viktig å ha i mente at selv om forsinkelsestiden i seg selv kan se liten ut, så:  

 utgjør det gjerne en anselig andel av den totale reisetiden til trafikanten 

 oppleves som en stor belastning for den reisende i form av for eksempel usikkerhet i 
om det blir forsinkelser og hvor store de ev. vil være (påtvungen tapt tid manifesterer 
seg for eksempel som ekstra reisetid for passasjene ombord og ekstra ventetid for den 
på holdeplassen). Dette omtales nærmere i kapittel 4.3.  

Dersom man har hyppige forsinkelser på en strekning medfører det i tillegg at man må legge 

inn ekstra marginer i rutetabellen. Dersom man kjører de samme rutene i rush- og lavtrafikk, 

gir det trafikantene en «usynlig» konsekvens i form av lengre reisetid. Det har også konsekvens 

for operatøren som gjerne trenger flere busser og sjåfører for å kjøre det samme tilbudet.  

Omtrent 1 minutts forsinkelse på selve E18 mellom Ramstadsletta og Lysaker  

Forsinkelsen som oppstår på selve E18 er beregnet ved hjelp av busslinjene som stopper langs 

E18 mellom Ramstadsletta og Lysaker ettersom ingen av Ruter sine busser benytter E18 før 

                                                           
7 I datasettet definerer Ruter forsinkelse som kjøretiden til bussen minus nullkjøringen. Nullkjøringen er 
et mål på kjøretid uten forsinkelse, og anslås ved å benytte ti-persentilen av kjøretiden for gjeldende 
strekning og tidsrom dvs. at 10 prosent av datamaterialet har lavere verdi og 90 prosent er høyere enn 
den gitte verdien. Nullkjøringen beregnes strekningsvis uavhengig av linje. 
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dette. Her ligger gjennomsnittlig forsinkelse mellom stoppene på under 1 minutt i rush i 

rushretning. Eksakte tall er gjengitt i påfølgende tabell, samt hvilke linjer forsinkelsen baserer 

seg på.  

Tabell 2 Gjennomsnittlig forsinkelse mellom stoppene på selve E18 basert på oppgitte busslinjer 

Lysaker - Ramstadsletta ← Asker Lysaker / Oslo→ 

Morgenrush (kl. 6-9) 43 sek.A 54 sek. B 

Ettermiddagsrush (kl. 6-9) 52 sek. B 33 sek. A 

Datagrunnlag 
A Linje 160, 250, 270 
B Linje 160, 250, 260, 270, 250E, 255E, 265E 

 

Den faktiske forsinkelsen til bussen vil antageligvis være større enn det som gjengis her, men 

det er fordi den er akkumulert i andre deler av vegnettet for eksempel i det lokale vegnettet 

før bussen kjører ut på E18. Det gjør at den reelle forsinkelsen ved ankomst til holdeplassene, 

ofte er høyere enn forsinkelsen som er generert på selve E18. Dette blir tydeligere når man ser 

på forsinkelsene som oppstår i det lokale vegnettet.   

Betydelige forsinkelser i det øvrige lokalet vegnettet 

Den nye bussløsningen vil avløse en del av holdeplassene som i dag er lokalisert i det lokale 

vegnettet. Dersom man baserer utvalget av ruter på hvor den nye bussløsningen vil gå, vil 

forsinkelsen i morgenrushet i retning Oslo bli som vist på figuren under. Det gir en 

gjennomsnittlig total forsinkelse mellom Nedre Berger og Lysaker kollektivterminal på 

3,5 minutter, noe som utgjør nesten 30 prosent av den totale reisetiden på 12 minutter.  

Tabell 3 Gjennomsnittlig forsinkelse mellom stoppene som vil utgjøre den nye bussløsningen  

Bussholdeplasser langs ny trasé Morgenrush (kl. 6-9) Datagrunnlag 

Nedre Berger Bergerveien 8,0 sek. Linje 260, 250, 270 

Bergerveien Billingstadveien 9,2 sek. Linje 260, 250, 270 

Billingstadveien Slependen 9,8 sek. Linje 260, 270 

Slependen Kjørebokollen 22,3 sek. Linje 260, 265, 270A 

Kjørebokollen Bærum rådhus 18,9 sek. Linje 260, 265B 

Bærum rådhus Blommenholm 34,5 sek. Linje 160, 260 C 

Blommenholm Ramstadsletta 30,6 sek. Linje 160, 260 D 

Ramstadsletta Høvik stasjon 20,0 sek. Linje 160, 260 E 

Høvik stasjon Kveldsroveien 29,1 sek. Linje 160, 260, 270 F 

Kveldsroveien Oksenøyveien 10,6 sek. Linje 160, 260 

Oksenøyveien Lysaker kollektivterminal 14,0 sek. Linje 160, 250 

Total strekningsforsinkelse:  207,1 sek. (≈ 3,5 min.) 
Datamaterialet baserer seg på følgende av dagens holdeplasser dersom navn/beliggenhet avviker:   
A Slependen - Gyssestad - Kjørbokollen  
B Kjørbokollen - Kjørbo - Bærum rådhus 
C 160 Sandvika terminal - Lakseberget - Blommenholm & 260 Bærum rådhus - Sandvika terminal - Høvikodden 
D Blommenholm og/eller Høvikodden - Solvikveien - Glassverkeveien 
E Glassverkveien - Høvik kirke 
F Høvik kirke - Strand - Kveldsroveien 
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Betydelige forsinkelser i det øvrige lokalet vegnettet 
Det indikerer at den største forsinkelsen for bussen oppstår i det lokalet vegnettet som går 

parallelt / i nærheten av E18. Av de linjene som betjener reiser mellom Asker og Bærum og 

Osloskillers spesielt linjene 260 Røyken rådhus – Ullevål stadion, 250 Slemmestad – Oslo 

bussterminal og 255E Sætre – Oslo bussterminal seg ut med høye forsinkelser som 

akkumuleres på lokale veier:  

 260 Røyken rådhus – Ullevål stadion 
260-bussen er i snitt forsinket i over 10 minutter (618 sekunder) før den kjører ut på 

E18 ved Høvik kirke (gjelder i rush 06.00-08.59 retning Ullevål stadion). Denne bussen 

akkumulerer imidlertid kun ca. 1 minutt (68 sekund) forsinkelse mellom Ullevål stadion 

og Oksenøyveien på E18 når den kjører i motsatt retning i ettermiddagsrushet (15.00-

17.59). 

 250 Slemmestad – Oslo bussterminal  
Bussene på linjen 250 er i snitt forsinket i overkant av 6 minutt i morgenrushet i 

retning Oslo før de kjører ut på E18 (frem til holdeplassen Nedre Berger). I motsatt 

retning på ettermiddagen oppstår det i overkant av 3 minutter (202 sekunder) 

forsinkelse før bussen ankommer Lysaker stasjon, hvorav forsinkelse på 149 sekunder 

oppstår i det lokale vegnettet mellom Hammerborggata og Vika atrium i Oslo 

(informasjon om forsinkelse mellom Oslo bussterminal og Hammerborggata mangler i 

datasettet). Hvordan forsinkelsen for øvrig fordeler seg på ulike reiselengder er vist i 

tabellen under ettersom det er dette som er benyttet i senere regneeksempler for 

denne ruta.   

Tabell 4 Oversikt over hvor forsinkelsen på rute 250 oppstår 

Forsinkelse (i minutter) for 

rute 250  

Retning Oslo Retning Slemmestad 

Morgen 

(rushretning) 

Ettermiddag Morgen Ettermiddag 

(rushretning) 

Slemmestad – Nedre Berger 3,7 2,9 3,5 3,9 

Nedre Berger - Lysaker 2,4 1,4 1,3 2,3 

Totalt 6,1 4,3 4,8 6,2 

 

 255E Sætre – Oslo bussterminal 
På linjen 255E i retning Oslo i morgenrushet akkumulerer bussene i snitt i overkant av 

5 minutter (310 sekund) forsinkelse før bussene kjører ut på E 18. I ettermiddagsrushet 

i motsatt retning oppstår det i overkant av 4 minutters (257 sekund) forsinkelse før 

bussen ankommer Lysaker stasjon, hvorav forsinkelse på 196 sekunder oppstår i det 

lokale vegnettet mellom Hammerborggata og Vika atrium i Oslo (informasjon om 

forsinkelse mellom Oslo bussterminal og Hammerborggata mangler i datasettet). 

Gode forsinkelsesdata for resten av E18 er mer vanskelig tilgjengelig da vegstrekningen ikke 

nødvendigvis benyttes i sin helhet. Tabell 4 viser for eksempel at rute 250 opplever 2,3-2,4 

minutters forsinkelse mellom Nedre Berger og Lysaker i rush. Dette oppstår i dag i det lokale 
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vegnettet, men vil være en del av den nye busstraseen med den planlagte løsningen. Det gjør 

at man får et noe fragmentert bilde av den faktiske forsinkelsen som oppstår på E18. For å 

synliggjøre forsinkelsen på E18 enda bedre kunne en sett på ev. forsinkelsesdata fra Brakars 

rute 169. Den kjører på E18 ved Regnbuebroa v/Lierskogen og følger E18 helt inn til Vika 

atrium, og er den eneste ruta som benytter E18 mellom Asker og Holmen. Et slikt datasett ville 

dermed være et godt komplement til å si noe om dagens forsinkelse for buss på E18.   

Kollektivfelt 

Et kollektivfelt er et eget felt forbeholdt kollektive transportmidler (i tillegg til sykler, 

motorsykler, utrykningskjøretøyer, drosjer og elbiler etter norsk lov) som anlegges som et 

fremkommelighetstiltak for bussene (Ellis, 2011). Det betyr at kollektivtransporten unngår 

forsinkelser grunnet kø som gjerne påføres øvrig transport i rush, og således prioriteres over 

annen transport.  

Vestgående retning har ikke kollektivfelt 

Det er ikke etablert kollektivfelt på E18 i vestgående retning mellom Lysaker og Asker. Det gjør 

at kollektivtransporten står i kø i ettermiddagsrushet på lik linje som øvrige kjøretøy. 

Framkommelighetsutfordringene medfører gjerne forsinkelser. 

Kollektivfelt i østgående retning 

Det er gjennomgående kollektivfelt fra Asker og til Skøyen i retning Oslo8. Samtidig oppheves 

dette ved alle på- og avkjøringsramper innover mot Oslo ettersom øvrig trafikk må kryss 

kollektivfeltet ved av- og påkjøring til E18. Dette utgjør en fremkommelighetsutfordring for 

kollektivtransporten. Den påfølgende tabellen viser alle av- og påkjøringsramper mellom Asker 

og Oslo.  

Tabell 5 Liste over av- og påkjøringer på E18 mellom Asker og Oslo 

Sted 
Retning Oslo Retning Drammen 

Påkjøring Avkjøring Påkjøring Avkjøring 
Ved Drengsrudbekken (Asker) x x   

Ved Hagaløkka (Orholdkrysset, Asker)    x x 

Ved Cirkle K Asker (Fusdalkrysset, Asker) x   x 

Holmenkrysset (Holmen) x x x x 

Slependkrysset (Slependen) x x x x 

Til Slependveien (Slependen)    x 

Sandvika x x x x 

Blommenholm x x x x 

Ved Høvik kirke / Shell Høvik (Høvik) x x x x 

Strand x x x x 

Fornebu x x x x 

Lysaker x x x x 

 

Andre kjøretøyer i kollektivfelt forsinker bussene 

På E18 Vestkorridoren har Statens vegvesens etablert ni tellepunktene mellom Asker og 

Lysaker. Tellepunktene er lokalisert ved Asker, Fusdal, Holmen, IKEA, Ramdstadsletta Solvik, 

                                                           
8 Det er ikke kollektivfelt fra Drengsrud (prosjektstart) og frem til påkjøringen ved Asker.  
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Høvik, Star Tour, Lysaker Vest og Lysakerlokket som vist i påfølgende kart. Tellepunktene er 

«nivå-1 tellepunkt». Det er det mest detaljerte registreringsnivået som benyttes i Norge dvs. at 

det gjøres kontinuerlige registreringer av vegtrafikkdata på strekningen med induktive sløyfer 

(metoden er nærmere beskrevet i tekstboksen under).  

Tekstboks 3 Om nivå I-tellepunkt 

Induktive sløyfer er elektriske ledninger som legges i nedfrestespor i vegbanen på en slik måte at de 

danner en spole. Når ledningene påføres vekselspenning, vil metallet i ethvert kjøretøy som passerer 

sløyfen, bryte magnetfeltet som er skapt over sløyfene. På den måten registreres det enkelte 

kjøretøyet som passerer punktet (Vegdirektoratet, 2011). Dette gjøres kontinuerlig og rapporteres 

med 5-minuttersintervaller, og samles så inn ved hjelp av tekniske nett minst en gang per døgn og 

sjekkes da for alle avvik (Vegdirektoratet, 2011). Datamaterialet fra tellingene inneholder for 

eksempel informasjon om når et kjøretøy passerer (dato og klokkeslett), hastigheten det holder og 

lengden på kjøretøyet (oppsummert i ulike kategorier) slik at man kan si noe om type kjøretøy. Det 

gjør at man kan utarbeide ulike tidsvariasjonskurver og fullstendig oversikt over trafikkvolumet i 

punktet (Vegdirektoratet, 2011). Datamaterialet kan også benyttes til å si noe om antall elbiler/taxier, 

busser og leddbusser som benytter kollektivfeltet, samt hvilken hastighet de holder. 

 

Figur 3 Oversiktskart over nivå I-tellepunktene langs E18 Vestkorridoren mellom Asker og Lysaker 

I 2014 passerte det ca. 600-770 kjøretøy per time i kollektivfeltet ved Ramstadsletta i 

morgenrushet (kl. 7-9) i retning Oslo sentrum, og de fleste av disse var el-biler. I rush kjøres det 

i hovedsak «vanlige busser» (7,6-15,9 meter lange kjøretøy) og svært få leddbusser (kjøretøy 

større enn 16 meter). I mai 2015 fikk elbilen bare tilgang til kollektivfeltet i rush (kl. 7-9) 

dersom de hadde med seg en passasjer som et midlertidig tiltak i forbindelse med 

tunnelrehabilitering (Statens vegvesen 2015). Det reduserte antall kjøretøy i kollektivfeltet til 

ca. 400-440 kjøretøy per time i kollektivfeltet ved Ramstadsletta i morgenrushet (kl. 7-9) i 

retning Oslo sentrum i 2017. Selv om den største andelen av kjøretøyene stadig er elbil, har 
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tiltaket redusert antall kjøretøy i kollektivfeltet med ca. 40-45 prosent fra 2014 til 2017. Det 

har forbedret fremkommeligheten for kollektivtransporten i rushtiden noe. Tiltaket har også 

gjort at flere har endret reisetidspunkt til jobb. I 2017 er det over tre ganger så mange kjøretøy 

i kollektivfeltet i retning sentrum i timen før rushforbudet starter, og over dobbelt så mange 

kjøretøy i kollektivfeltet i timen etter rush. Trafikktellingene viser at det er et generelt trekk at 

det er en høyere trafikkmengde før/etter-morgenrushet, noe som tyder på at rushperioden 

utvides tidsmessig. Totalt sett i tidsperioden kl. 5-10 har antall elbiler økt med 12 prosent, 

mens antall busser er redusert med 7 prosent. Totalt sett gir det 10 prosent flere kjøretøy i 

kollektivfeltet i løpet av tidsperioden kl. 5-10.   

Tabell 6 Oversikt over antall kjøretøy i kollektivfeltet ved Ramstadsletta i 2014 og 2017 

Time 
2014 2017 

Lette  Tunge SUM Lette  Tunge SUM 

05-06 11 79 % 3 21 % 14 29 88 % 4 12 % 33 

06-07 189 88 % 27 13 % 216 617 96 % 26 4 % 643 

07-08 537 90 % 63 11 % 600 338 86 % 54 14 % 392 

08-09 704 92 % 63 8 % 767 386 88 % 54 12 % 440 

09-10 238 89 % 28 11 % 266 505 94 % 33 6 % 538 

05-10 1629 90 % 184 10 % 1863 1875 92 % 171 8 % 2046 

2.3 Kollektivtilbudet  

Busstilbudet på E18 

Det omfattende busstilbudet i korridoren består av fylkesoverskridende ekspressbusser (både 

offentlige og kommersielle), regionale ruter og lokalruter. De regionale ekspressrutene og 

kommersielle bussene stopper i hovedsak på holdeplasser som finnes langs E18, mens 

lokalbussene i større grad går på de lokale veiene i nærheten eller parallelt med E18. Det 

kjøres i hovedsak boggiebusser («vanlige busser») i korridoren, men også noen leddbusser. 

 

Det lokale busstilbudet  

Det offentlige tilbudet på strekningen betjenes av:  

 Ruter AS (kollektivselskapet til Oslo og Akershus fylkeskommune)  
Opererer flere ekspress- og lokalbusser som benytter hele eller deler av strekningen som 
for eksempel linje 160, 250, 255, 260, 265 og 270.  
 

 Brakar (kollektivselskapet til Buskerud fylkeskommune) 
Kjører flere linjer inn til Oslo som for eksempel linje 169 Lierbyen – Oslo og 200 Ekspress 
Hønefoss – Oslo. 

 

Denne rapporten ser først og fremst på Ruter sitt tilbud.  

 

I dag er det bare rute 270 som kjører fra Asker stasjon og østover, men ruta kjører ikke på E18 

før ved Holmen ettersom den betjener lokalmarked langs Kirkeveien med Sandvika som 
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målpunkt. Det er heller ingen ruter som starter i Sandvika som ledes østover mot Lysaker/Oslo. 

Unntaket er Rute 160, men den går bare via Sandvika. Det er likevel en rekke ruter som starter 

både ved Asker og Sandvika stasjon. Lokalrutene som starter ved Asker stasjon betjener det 

omliggende lokalmarkedet mot Vøyen, Borgen og Heggedal, mens lokalrutene som starter i 

Sandvika går videre i Bærum i området nord for E18 Vestkorridoren. 

I dag er det ingen busser som terminerer ved Lysaker stasjon. I stedet er det to lokalruter som 

terminerer ved Skøyen stasjon og 3 ekspressbusser som terminerer ved Vika/Nationaltheatret. 

Ingen av linjene som starter i Sandvika ledes videre innover mot Lysaker/Oslo (med unntak av 

Rute 160 som går via Sandvika).  Under gis en kort beskrive av det lokale busstilbudet i 

området (det er nevnt dersom de benytter E18). 

Delstrekning Asker – Sandvika/Fornebu 

 270 (Asker – Sandvika – Fornebu), går delvis på E18 

Delstrekning Sandvika – Slependen 

 265 (Sandvika – Nesøya) 

Delstrekning Holmen – Slependen 

 260 (Ullevål Stadion – Slemmestad – Røyken kun i rush, går delvis på E18) 

Delstrekning Sandvika - Blommenholm 

 230 (Sandvika - Østerås) 

Delstrekning Lysaker – Slependen 

 250 (Oslo bussterminal – Sætre, går delvis på E18),  

 250 E (Oslo bussterminal – Slemmestad – kun i rush, går delvis på E18),  

 255E (Oslo bussterminal – Sætre – kun i rush, går delvis på E18),  

 265E (Oslo bussterminal – Nesøya – kun i rush, går delvis på E18) 

Delstrekning Lysaker – Stabekk 

 150 (Oslo bussterminal – Gullhaug),  

 150 E (Vika – Gullhaug, kun i rush) 

Delstrekning Lysaker - Sandvika 

 130 (Skøyen – Sandvika),  

 160 (Oslo bussterminal – Rykkinn, går delvis på E18)  

 160 E (Vika – Rykkinn, går delvis på E18). 

Delstrekning Lysaker - Fornebu 

 225 (Bekkestua – Fornebu) 
 

Mange av lokalrutene som betjener E18 Vestkorridoren benytter lokalvegnettet og bare E18 

på enkelte delstrekninger. Det er illustrert på Figur 6 som blant annet viser at det bare er én 

Brakar-rute som benytter E18 i sin helhet fra Asker til Lysaker i dag. Lokalbussene til Ruter 

benytter isteden gjerne følgende (hoved)holdeplasser langs strekningen: Asker stasjon, 

Solgården, Asker museum, Ravnsborg, Landøya, Nesbru, Bergerveien, Slependen, Kjørbokollen, 
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Sandvika bussterminal, Ramstadsletta (E18)9, Høvikodden, Høvik kirke (E18), Strand (E18), 

Kveldsroveien (E18), Oksenøyveien (E18) og Lysaker stasjon (E18).  

Det kommersielle busstilbudet 

Flere kommersielle ruter stopper på holdeplasser langs E18 i området som berøres av 

prosjektet. Blant disse er TimeEkspressen (Notodden – Oslo), Sogn og Fjordane ekspressen, 

Hallingbussen, Sørlandsekspressen, Grenlandsekspressen, Konkurrenten (Oslo-Kristiansand), 

Lavprisekspressen (Oslo – Kristiansand – Stavanger), Valdreekspressen og Hallingbussen (frem 

til Sandvika). I tillegg stopper flybussen Torpekspressen langs strekningen. De 3 kommersielle 

bussene som benytter strekningen i det aktuelle tidsrommet er ikke inkludert på Figur 6. Det er 

fordi de utgjør et lite antall busser i det gitte tidsrommet, og de selv bestemmer hvilken trase 

de vil kjøre. Det vil antageligvis avhenge av hvilke holdeplasser de ønsker å benytte underveis 

og kø-situasjonen på nye E18.   

Trafikkvolum  

En bygrensetellingen 2014 gjengitt i PROSAM-rapport 222 sa det gikk 1654 avganger i døgnet 

over bygrensen på Lysaker, fra Asker og Bærum i 2012 (Vrenne, 2016). I 2016 passerte det ca. 

70 busser i et snitt like øst for Fornebukrysset, og 93 busser ved bygrensa til Oslo i en gitt 

rushtime (kl. 7-8) (Lynum, 2016). Det er dette linjenettet som er benyttet i transportmodellen 

RTM23+, modellgrunnlaget til nytteberegningene for løsningen. I januar 2017 gjorde Ruter en 

større ruteomlegging. En opptelling av de nye rutene viser at det i dag går 82 busser i et snitt 

like øst for Fornebukrysset, og 108 busser ved bygrensa til Oslo i en gitt rushtime (kl. 7-8). 

Dette er vist på Figur 6. Figuren viser bare antall buser i retning Oslo i morgenrush. Det er fordi 

det gjerne er her «rush-toppen» er høyest og mest intens, og sånn sett best egnet som 

dimensjoneringsgrunnlag for løsningen. RVU-data illustrert i figuren under viser riktignok at 

«rush-toppen» er på samme nivå som morgenrushet, men det har sammenheng med hvordan 

en reise er definert i RVU. Dersom man på ettermiddagen reiser fra jobb, henter barn i 

barnehage og så stopper innom butikken på veg hjem, regnes det som tre turer i en gitt 

tidsperiode i RVU, mens man i morgenrushet gjerne ikke har med butikkreisen dvs. bare 2 

turer. 

                                                           
9 I vestgående retning heter holdeplassen Ramstadsletta, i østgående retning omtales den som Høvik 
kirke. Holdeplassene ligger ca. 600 meter fra hverandre i luftlinje.   
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Figur 4 Daglige kollektivreiser fordelt på starttidspunkt (ÅDT) i Osloområdet hentet fra RVU 2013/2014 
(Ellis et al., 2015) 

 

Ifølge Ruter benytter ¾ av kundene deres benytter kollektivtransport som en ren 

transportetappe til Oslo, og busslinjene har derfor få eller ingen stopp mellom Sandvika og 

Lysaker. For disse kundene er kort og forutsigbar reisetid de aller viktigste faktorene. Det er 

bare linje 160, 260 og 270 som er «fullstoppende» langs E18 i dag, og de står for omtrent ¼ av 

avgangene på strekningen mellom Sandvika og Lysaker.  

Kontinuerlige tellinger for 2014 viste at det var størst trafikk forbi Høvik, og at den avtar mest i 

retning Asker. Det er likevel et forholdsvis høyt trafikkvolum mellom Holmen og Lysaker som 

gjør kø-problematikk for bussen mer relevant. Det er også mellom Holmen og Lysaker det går 

flest busser som vist på Figur 6, og antallet øker desto nærmere Lysaker en kommer.  

 

Figur 5 ÅDT på E18 for 2014 (Svorstøl, 2015)  
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Figur 6 Oversikt over antall busser langs E18 Vestkorridoren i retning Oslo i en utvalgt rushtime (kl. 7-8) 



 
  

 

26 Urbanet Analyse notat 127/2018 

Togtilbudet 

E18 Vestkorridoren betjenes av region- og lokaltog, og mellom Asker og Lysaker går følgende:   

 L1 Spikkestad - Lillestrøm 

 L12 Kongsberg – Eidsvoll  

 L14 Asker – Kongsvinger 

 L13 Drammen – Dal 

 R10 Drammen - Lillehammer 

 R11 Skien – Eidsvoll 
 

Rute L1 stopper ved samtlige stasjoner mellom Asker og Lysaker dvs. ved Asker, Høn, Vakås, 

Hvalstad, Billingstad, Slependen, Sandvika, Blommenholm, Høvik, Stabekk og Lysaker stasjon. 

Det gir en reisetid på ca. 24 minutter mellom Asker og Lysaker. De øvrige avgangene stopper 

ved Asker og Sandvika før Lysaker, noe som gir en reisetid mellom Asker og Lysaker på ca. 

11 minutter. I tillegg går følgende ruter til Stabekk:  

 L21 Stabekk - Moss 

 L2 og L2x Stabekk - Ski 
 

Enkelte av lokaltogene kjøres i dag med 15 minutters frekvens (som for eksempel L1 

Spikkestad-Lillestrøm), mens andre ruter har 30 minutters frekvens (som L13 Drammen - Oslo 

S - Dal), eller omtrent én avgang per time (som regiontoget R10 Lillehammer – Oslo S – Skien). I 

tillegg kjører Flytoget mellom Drammen/Stabekk og Oslo lufthavn. Togtilbudet er for øvrig vist 

i kart i vedlegg. 

2.4 Dagens reisemønster 

Reisestrømmene fra Stor-Oslo (basert på RVU 2013/2014) 

30 prosent av reisene er kollektivreiser  

Ifølge RVU 2013/2014 gjennomføres 55 prosent av reisene fra kommuner nær E18, «Stor-

Oslo», til Oslo med bil, dvs. som bilfører eller bilpassasjer, og 30 prosent med 

kollektivtransport. Litt over halvparten av kollektivreisende går med buss, og litt under 

halvparten med tog. Med «kommuner nær E18 til Oslo» eller «Stor-Oslo» menes i denne 

sammenheng Asker og Bærum i Akershus, og Lier, Drammen, Nedre Eiker, Hurum, Røyken, 

Ringerike og Hole i Buskerud. Andelen kollektivreiser over fylkesgrensa fra Asker/Bærum til 

Oslo var omtrentlig den samme i 2012 som RVU 2013/2014 viste, men ifølge Statens vegvesen, 

(2015b) da merkbar høyere i rushtiden, henholdsvis 47 og 45 prosent mellom kl. 7-8 og 16-17.  

Mange arbeidsreiser fra Buskerud, Asker og Bærum går langs E18 Vestkorridoren 

I Asker bor det 15 000 personer med arbeidssted i Bærum eller Oslo, mens det er 25 600 

bosatte i Bærum som jobber i Oslo (Statistisk sentralbyrå, 2016b). I tillegg har 13 000 bosatte i 

Buskerud arbeidssted i Oslo, og nesten 12 000 fra samme fylket arbeidssted i Asker eller 

Bærum (Statistisk sentralbyrå, 2016b). Forutsettes nevnte reisefordelingen fra RVU 2013/2014, 

gir det i underkant av 20 000 kollektivreiser på hele eller deler av E18 Vestkorridor-

strekningen. 
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Oslopendlere foretrekker buss fra Akershus og tog fra Buskerud 

Fordelingen på de ulike kollektive transportmidlene er litt forskjellig avhengig av om man ser 

på Akershus-kommunene eller Buskerud-kommunene. Kollektivreisene fra Buskerud går i 

hovedsak med tog, mens de fra Akershus i større grad går med buss (noe forskjell mellom 

Asker og Bærum). Det har sammenheng med konkurransefortrinnet til transportmiddelet. 

Toget konkurrerer best på lengre avstander ettersom det kan holde høy hastighet, men også 

fordi tilbringerreisen til stasjonen utgjør en liten andel av totalreisen selv om den kan være 

relativt lang. Nærmere Oslo vil derimot tilbringerreisen utgjøre en større andel av reisen, og 

det blir dermed viktigere med et flatedekkende kollektivtilbud med kortere tilbringeravstand 

enn å reise med høy hastighet med tanke på den totale reisetiden. Nærheten til Oslo gjør også 

at reisene fra Asker og Bærum også går med andre transportmidler som for eksempel sykkel. 

Data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at om lag 3 prosent av reisene mellom 

Asker/Bærum og Oslo er sykkelturer.  

Reisestrømmene i Asker og Bærum (basert på RTM23+) 

Størst reisevolum fra Bærum  

Basert på data fra den Regionale transportmodellen (RTM23+) er det laget en overordnet 

beskrivelse av reisestrømmene fra Asker og Bærum.10 Datautvalget viser at Bærum står for 

68 prosent av reisene fra de to kommunene da det totalt sett starter ca. 262.000 reiser i 

Bærum og 127.000 reiser i Asker. 71 prosent av disse reisene er motoriserte reiser dvs. reiser 

som gjøres som bilfører, bilpassasjer eller kollektivtrafikant. Det betyr at gange og sykkel 

benyttes på i underkant av 30 prosent av reisene. Kollektivandelen på reiser som starter i 

Bærum er 14 prosent og 11 prosent på reiser som starter i Asker. 

Den største reiseandelen er internreiser  

En stor reiseandel er soneinterne reiser dvs. at 65 prosent og 58 prosent av alle reiser 

(uavhengig av transportmiddel) er internreiser som både starter og ender i henholdsvis Bærum 

og Asker kommune. Tendensen er den samme dersom man bare ser på motoriserte reiser 

(bilfører, bilpassasjer og kollektivtransport), men andelen blir noe lavere. Da er det 56 prosent 

som både starter og ender i Bærum og 46 prosent som både starter og ender i Asker. Ser man 

Asker/Bærum som et område, skjer 65-66 prosent av de motoriserte reisene innenfor dette 

området.  

Tabell 7: Andelen motoriserte reiser som starter i Bærum og Asker etter hvor de endrer . Datakilde 
transportmodell (RTM3), delområdemodell DOM_IC. Antall motoriserte reiser som starter i Bærum= 
262.000 og i Asker =127.000) 

Fra          Til  Bærum Asker Oslo Vest Oslo 
Indre 

Oslo 
Sentrum  

Oslo rest Rest 
Akershus 

Ut av 
Oslo/- 
Akershus 

SUM 

Bærum 56 % 9 % 11 % 8 % 4 % 3 % 3 % 6 % 100 % 

Asker 20 % 46 % 4 % 5 % 3 % 2 % 2 % 18 % 100 % 

                                                           
10 Datauttaket for analysen er hentet fra et tidligere prosjekt (Kjørstad m.fl. 2014), og analyseområde og 
mulig soneinndeling er derfor begrenset av dette datauttaket. Reisestrømmene er beregnet med 
Nasjonal transportplans Regionale transportmodell (RTM23+), delområdemodell DOM_IC, som var 
kalibrert mot RVU 2009.  
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Stor andel motoriserte reiser fra Bærum går til Oslo, fra Asker går reisene også ut av fylket 

Foregående tabell viser for øvrig at den største motoriserte reisestrømmen ut av Bærum, 26 

prosent, går i retning Oslo. Ellers går 6 prosent av de motoriserte reisene fra Bærum ut av 

Oslo/Akershus og 3 prosent til øvrige Akershus. Andelen Oslorettede reiser fra Asker er noe 

lavere, 14 prosent, da den største reisestrømmen ut av Asker er på 18 prosent av de 

motoriserte reisene, og den går ut av Oslo/Akershus-området. Kun 2 prosent av de motoriserte 

reisene går til andre deler av Akershus.  

Kollektivreisene er i større grad Oslorettede enn de motoriserte reisene 

Kollektivreisene er i større grad Oslorettede og i mindre grad lokale internreiser sammenlignet 
med alle de motoriserte reisene. Fra Bærum går for eksempel 42 prosent av kollektivreisene til 
Oslo, mens tilsvarende tall for Asker er 36 prosent. I tillegg går 13 prosent av kollektivreisene 

fra Asker til Bærum. Det er også en stor andel internreiser i Asker og Bærum henholdsvis 

42 prosent og 45 prosent. 

 
Tabell 8: Andelen kollektivreiser som starter i Bærum eller Asker etter hvor de ender. Datakilde 
transportmodell (RTM3), delområdemodell DOM_IC.  Antall kollektivreiser som starter i Bærum= 53.000 
og i Asker= 20.000. 

Fra          Til  Bærum Asker Oslo Vest Oslo 
Indre 

Oslo 
Sentrum  

Oslo rest Rest 
Akershus 

Ut av 
Oslo/- 
Akershus 

SUM 

Bærum 45 % 5 % 7 % 17 % 13 % 5 % 5 % 4 % 100 % 

Asker 13 % 42 % 6 % 14 % 12 % 4 % 3 % 7 % 100 % 

 

Kollektivandelen er høyest på Osloreiser  

Kollektivreisene utgjør 20 prosent av de motoriserte reisene som starter i Bærum og 16 

prosent av de motoriserte reisene som starter i Asker. Dette gir en kollektivandel av alle reiser 

på henholdsvis 14 prosent i Bærum og 11 prosent i Asker. Kollektivandelen er høyest på reiser 

til Oslo, særlig til indre deler av Oslo og Oslo sentrum. Kollektivandelen er høyest på reiser til 

Oslo, særlig til indre deler av Oslo og Oslo sentrum med henholdsvis 42 og 65 prosent av de 

motoriserte reisene fra Bærum, og en enda høyere andel fra Asker med 45 og 69 prosent. 

Internt i de to kommunene er kollektivandelen av motoriserte reiser på henholdsvis 16 og 14 

prosent.  

Tabell 9: Kollektivreisenes andel av motoriserte reiser på ulike reiserelasjoner. Datakilde transportmodell 
(RTM3), delområdemodell DOM_IC.  

Fra          Til  Bærum Asker Oslo Vest Oslo 
Indre 

Oslo 
Sentrum  

Oslo rest Rest 
Akershus 

Ut av 
Oslo/- 
Akershus 

SUM 

Bærum 16 % 10 % 14 % 42 % 65 % 28 % 31 % 14 % 20 % 

Asker 10 % 14 % 23 % 45 % 69 % 25 % 23 % 6 % 16 % 

 

 



  
 

 

 Urbanet Analyse notat 127/2018 29 

3 Nye E18  

Dette kapittelet gir en kort beskrivelse av E18 Vestkorridoren på et overordnet nivå, noe om 

løsningen for bil og deretter mer uførlig om det nye busstraseen.  

3.1 Et omfattende prosjekt på ulike plannivåer  

E18 Vestkorridoren omfatter vegsystemet fra Lysaker i øst til Drengsrud forbi Asker i vest, en 

strekning på 17,5 km. Prosjektet omfatter i tillegg til ny E18 nødvendige ombygginger av 

tilstøtende lokalveger, en sammenhengende hovedsykkelveg og en sammenhengende 

bussveg. Prosjektet er delt i følgende 4 parseller: 

1. Lysaker kollektivknutepunkt 
2. Lysaker – Ramstadsletta 
3. Ramstadsletta – Slependen 
4. Slependen – Drengsrud 

 

Prosjektet E18 Vestkorridoren befinner seg pr. i dag på tre forskjellige plannivåer, avhengig av 

den enkelte delstrekning. Plannivåene og delstrekningene er beskrevet under. 

- Løsningsutvikling og konsekvensutredninger 
Dette gjelder Lysaker kollektivknutepunkt. Her er planprogrammet ute på høring. 
Tiltaket er i hovedsak i Bærum, men strekker seg også over kommunegrensen inn i 
Oslo. Her pågår arbeidet med å finne den riktige løsningen. Det forutsettes at bussveg 
med holdeplasser plasseres mellom dagens E18 og Lysaker jernbanestasjon. 
 

- Godkjente kommunedelplaner 
Dette gjelder strekningene Ramstadsletta – Slependen i Bærum og Slependen – 
Drensgsrud i Asker. Kommunedelplanene med konsekvensutredning ble vedtatt i 
Bærum kommune i juni 2014 og i Asker kommune i november 2016. 
 

- Vedtatt reguleringsplan 
Dette gjelder delstrekning E18 Lysaker – Ramstadsletta, en strekning på ca. 5 km. 

Påfølgende beskrivelse er basert på overnevnte planer. Parsell Ramstadsletta – Slependen 

hadde opprinnelig en bussløsning basert på kollektivfelt. Denne løsningen ble i forbindelse 

med planbehandlingen foreslått endret til bussveg, noe som er innarbeidet i påfølgende 

beskrivelse. 

I tillegg til selve utbygging av nye E18 og busstrase, inngår også følgende:  

 Lokalveger 
Med færre kryss på E18 blir det behov for lokalveger som forbinder dagens lokalveger 

til ny E18. På tunnelstrekningene er det generelt dagens E18 som bygges om til 
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lokalveg med kryss i plan og fartsgrense på 50-60 km/t. Disse nye lokalvegene skal også 

fungere som beredskapsveg for tunnelene. 

 Bærumsdiagonalen 
Dette er en lokalveg i tunnel som forbinder Bærumsvegen på Gjønnes med E18 ved 

Strand og Fornebuområdet. Bærumsdiagonalen avlaster lokalvegene i området 

betydelig, noe som forbedrer fremkommeligheten for buss på lokalvegene i området 

vesentlig. 

 Hovedsykkelveg 
Planene omfatter en sammenhengende hovedsykkelveg på hele strekningen. 

Krysninger av bilveg skjer i forskjellige plan og dermed uavhengig av hverandre. 

Hovedsykkelvegen tilrettelegges primært for sykkel med en 4,0 meter bred asfaltert 

flate. 

3.2 Bilens infrastruktur  

Overordnet trasébeskrivelse: fra veg i dagen til tunnelsystem 

Den nye vegen E18 Vestkorridoren har en total veglengde på 17,5 km. Dagstrekningene og 

tunnelstrekningene er som følger: 

 1,5 km lang dagstrekning som i dag fra Lysaker til Strandlokket (inkl. Lysakerlokket 
på 0,3 km.) 

 0,5 km lang tunnel (Stabekklokket) 

 0,3 km lang dagsone på Strand 

 2,0 km lang Høviktunnel 

 1,0 km lang dagsone på Ramstadsletta 

 3,6 km lang tunnel fra Ramstadsletta til Slependen 

 1,9 km lang dagsone på Slependen 

 1,1 km lang tunnel fra Nesbru til Holmenkrysset 

 3,2 km lang dagsone fra Holmenkrysset til Asker 

 1,7 km lang tunnel fra Asker til Drengsrud 

 0,7 km lang dagsone på Drengsrud  

Det gir en total tunnellengde på 9,2 km dvs. en tunnelandel på 53 prosent. Dagstrekningene 

mellom flere av tunnelene er korte med kontinuerlige av- og påramper. Dette sammen med 

direktekoblingen mellom E18 og E16 i tunnelen under Sandvika gir små muligheter for 

kollektivfelt på E18. Med så stor tunnelandel blir også flatedekningen for busser som eventuelt 

kjører E18 meget dårlig. Det er derfor forutsatt en egen bussløsning langs hele korridoren fra 

Lysaker til Asker stasjon slik som beskrevet i det påfølgende. 

Antall kjørefelt og fartsgrenser 

E18 bygges generelt ut med 2x3 felt og en fartsgrense på 80 km/t. E16 mot Oslo skal kobles 

direkte til E18 i tunnel under Sandvika. Denne koblingen vil utgjøre tredjefeltet mellom 

Sandvika og Ring 3 ved Fornebukrysset. Dette medfører igjen at E18 fra vest ikke kan ha mer 
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enn to felt på strekningen Slependen – Sandvika. For å løse dette tar tredjefeltet fra vest av 

E18 før tunnelportalen på Slependen og føres langs dagens E18 til Kjørbo med direktekobling 

til E16 nord.  

3.3 Bussløsningen  

Overordnet trasébeskrivelse  

Den nye busstraseen vil i stor grad gå i dagen parallelt med eller over ny E18. Der ny E18 legges 

i tunnel kan eksisterende E18 bygges ned til blant annet busstrasé. Der ny E18 ligger i dagen 

legges busstraséen parallelt med E18 dels på nordsiden og dels på sørsiden av E18. Traséen til 

den nye bussløsningen mellom Lysaker og Drengsrud er vist på Figur 7. Figuren viser også 

planlagte holdeplasser og skiltet hastighet. Mellom Lysaker og Strand vil busstraseen gå 

igjennom to tunneler. Den første er på 730 meter og går fra Vollsveien til krysset mellom 

Professor Kohts vei og Gamle Drammensvei («Tjernsmyrtunnelen»), mens den andre går 

parallelt med Stabekklokket og er på 499 meter («Kiletunnelen»). 

Kjøretøy som kan benytte bussløsningen 

Bussen er det eneste kjøretøyet som skal ha adgang til bussløsningen. Taxi, elbiler m.m. vil 

henvises til det ordinære vegnettet (Statens vegvesen 2015c:22). Traseen skal fungere for både 

ekspressbusser, regionale- og lokale busser. 

Fartsgrense 

Som vist på Figur 7 er fartsgrensene foreløpig satt til 80 km/t med unntak av gjennom Asker 

sentrum, Sandvika og Lysaker hvor fartsgrensen er satt til 60 km/t. 

Holdeplass-struktur 

Mellom holdeplassen Lysaker kollektivterminal, viss sentrum er lokalisert ca. 150 meter vest 

for Lysakerelva, og holdeplassen Asker Fuesdalkrysset, er det en strekning på 15,8 km. På 

denne strekningen er det planlagt en ny bussløsning med 15 bussholdeplasser per august 

2018. Avstanden mellom de varierer mellom 500-2800 meter. Holdeplassenes lokasjon og 

eksakt avstand mellom dem er vist i Tabell 10. Det er denne strekningen som vurderes videre i 

dette notatet. I tillegg til de omtalte 15 holdeplassene, kommer nye Asker kollektivterminal. 

Fra Asker Fuesdalkrysset er det ytterligere 300 meter slik at totallengden til bussløsningen er 

på 16,1 km.   

Asker ønsker dessuten å anlegge en holdeplass på Holmen. Det ligger ikke inne i nåværende 

plangrunnlag, og det spesifiseres derfor i teksten der Holmen er tatt med i beregningene. 

Generelt sett anlegger man en holdeplass der det fins et trafikkgrunnlag for det eller stedet 

oppleves som et målpunkt for trafikantene. I de tilfellene gir det økt tilgjengelighet for 

trafikanten. Samtidig vil en ekstra holdeplass gi de andre reisende økt reisetid, både i form av 

faktisk oppholdstid ved holdeplass, men også grunnet økt kjøretid for bussen når avstand 

mellom holdeplassene reduseres. Ettersom det er først og fremst dette som vurderes i denne 
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rapporten, vil en ekstra holdeplass ved Holmen gjøre at løsningen fremstår enda dårligere for 

trafikanten enn det som oppgis her.  

Tabell 10 Oversikt over holdeplassene langs E18 Vestkorridoren og avstanden mellom dem 

Holdeplass Holdeplassnavn / sted Avstand fra forrige holdeplass 

1 Lysaker kollektivterminal  

2 Oksenøyveien 1.500 m 

3 Kveldsroveien 1.200 m 

4 Høvik stasjon 1.000 m 

5 Ramstadsletta 1.200 m 

6 Blommenholm 900 m 

7 Bærum rådhus 1.200 m 

8 Kjørbokollen 500 m 

9 Slependen 1.700 m 

10 Billingstadveien 600 m 

11 Bergerveien 500 m 

12 Nedre Berger 500 m 

13 Reistadjordet 2.800 m 

14 Undelstad 1.300 m 

15 Asker Fuesdalkrysset 900 m 

(16) (Asker kollektivterminal) 300 m 

SUM: 15,8 km (16,1 km) 

 

Av- og påkjøringsmuligheter for bussløsningen 

Busstraseen vil gjøres tilgjengelig for det lokale kollektivtilbudet gjennom følgende «på- og 

avkoblingsmuligheter» for buss, illustrert på Figur 8:  

 Rundkjøring ved Lysaker kollektivknutepunkt (Lilleakerveien)  
For beskrivelse se «Krysningspunkt med øvrig trafikk».  

 Vollsveien 
Denne koblingen gjør at bussene som kommer fra Vollsveien kan kjøre inn på Lysaker 
kollektivknutepunkt, enten for å vende eller kjøre videre inn til Oslo. Koblingen gir også 
en mulighet for at busser til og fra Lysaker kollektivknutepunkt kan benytte E18 videre 
vestover dersom busstunnelen er streng eller det er ønskelig av andre årsaker.  

 Professor Koths vei / Gamle Drammensvei 
Påkoblingen gjør bussløsningen tilgjengelig for buss til/fra Gamle Drammensveien.  

 Vestre Lenke / Oksenøyveien 
Påkoblingen gjør bussløsningen tilgjengelig for buss til/fra Fornebu og Gjønnes via 
Bærumsdiagonalen.  

 Rundkjøring ved Høvik stasjon (Høviksvingen)  

For beskrivelse se «Krysningspunkt med øvrig trafikk».  
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Figur 7 Oversikt over busstraséen for E18 Vestkorridoren fra Lysaker - Drengsrud  
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 Sandvika Øst 
Det forutsettes forbindelse mellom bussvegen og terminalen på Sandvika stasjon 

 Sandvika Vest (Kjørbo) 
Her forutsettes forbindelse mellom bussvegen og E16 

 Nesbru / Nesøya 
Det etableres et eget av- og påkjøringsfelt (arm) for å knytte bussløsningen til 
kollektivfelt som går langs Nesøyveien mellom Nesøybrua og Nesøya. Det vil gi 
bussene til og fra Nesøya tilgang til feltet (Statens vegvesen 2015c:118). 

 Holmen 
Denne tilkoblingen gjør at lokalbusser som kommer fra Slemmestadveien 
(Slemmestad/Vollen) kan kjøre på busstraseen ved dagens Holmenkrysset, eller følge 
Fekjan (lokalvei parallelt med E18 i retning Oslo som utelukkende vil være tilgjengelig 
for buss) for å kjøre på busstraseen ved Nesbru (Statens vegvesen 2015c:118). 

Det er per i dag bare forbindelsene som ligger inne i etappe 1 som er ferdig planlagt med tanke 

på utforming. De skal utformes som T-kryss der bussene på bussløsningen har forkjørsrett.  

Krysningspunkt med øvrig trafikk 

I tillegg til de beskrevne av- og påkjøringsmulighetene får bussen adgang til kollektivløsningen 

gjennom to rene krysningspunkt: 

 Rundkjøring ved Lysaker kollektivknutepunkt (Lilleakerveien) 
Bussløsningen vil gå igjennom en rundkjøring ved Lysaker stasjon ved Lilleakerveien. 
Her vil bussen krysse med øvrig trafikk. Denne rundkjøringen gjør at bussene kan kjøre 
E18 videre inn mot Oslo, og at bussene fra Oslo kan benytte busstraseen. 
 

 Rundkjøring ved Høvik stasjon (Høviksvingen) 
Bussløsningen vil gå igjennom en rundkjøring ved Høvik stasjon ved Høviksvingen. Her 
vil bussen krysse med øvrig trafikk. Vegene som møtes i denne rundkjøringen hadde i 
2016 en ÅDT på litt over 10 000 (Høviksvingen), 8600 (Snoveien) og nesten 3200 
(Drammensveien)11. Det antas at etableringen av Bærumsdiagonalen vil redusere 
denne trafikken vesentlig. Rundkjøringen vil gi bussene fra Sandviksveien og 
Høvikveien tilgang til traseen.  

                                                           
11 Hentet fra NVDB 21.11.17 via Statens vegvesen Vegkart. 
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Figur 8 Oversikt over bussløsningens ulike forbindelser mellom Lysaker og Ramstadsletta 
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Vegstandard 

Både i Asker og Bærum er strekningen med separat busstrasé planlagt med utgangspunkt i 

dimensjoneringsklasse H2. Ifølge Statens vegvesen (2015b, p. 17) er det lagt inn en ekstra 

skulder på 0,5 meter grunnet mengden tunge kjøretøy i Asker, slik at samlet vegbredde vil 

være 9,5 meter inklusive skulder. I Bærum er det valgt et tverrsnitt med 3,5 meter bussfelt og 

0,5 meter skulder i reguleringsplanfasen dvs. en totalbredde på 8,0 meter (Statens vegvesen, 

2015b, s. 17). I den senere planperioden har man derimot valgt å sikre en enhetlig løsning på 

tvers av kommunegrensene, og man har derfor valgt et tverrsnitt på 8,5 meter for hele 

løsningen. Dette er vist på Figur 9. Mellom Lysaker og Ramstadsletta vil tunnelstrekningen 

utformes i henhold til tunnelnormalens tunnelklasse B og tunneltverrsnitt T9,5. Maksimal 

tillatt stigning i dagen er 6 % og i tunnel 5 %. Ved bussholdeplasser er maksimal tillatt stigning 

4 % (Lynum, 2016, s. 7). 

 

Figur 9 Tverrprofil for nye busstrasé 

 

Sikre videre fremkommelighet og en enhetlig løsning  

Det forutsettes at det tilrettelegger for gode overganger mellom ny busstrasé og eksisterende 

løsninger for å sikre god fremkommelighet i overgangen mellom løsningene.  

Den endelige geometrien og standard for busstraseen er foreløpig avklart mellom Lysaker 

kollektivknutepunkt og Ramstadsletta. Videre vestover for Ramstadsletta er det viktig at man 

planlegger busstraséen slik at en helhetlig standard varetas på tvers av kommunegrenser og 

utbyggingsetappe. 

Østover i retning Oslo knytter busstraseen seg på kollektivfeltet på E18 mellom Vækerø og 

Lysaker. Busstraseen splittes da i to ramper rett øst for Lilleakerelven der den krysser en 

forlenget Lilleakervei i plan. Her planlegges en rundkjøring. I dette arbeidet er det viktig å 

ivareta fremkommelighet for buss.  

  



  
 

 

 Urbanet Analyse notat 127/2018 37 

4 Konsekvenser for kollektivtrafikantene 

Transport er ikke et mål i seg selv, men et middel for å komme seg fra A til B. Tiden man bruker 

på transport, kunne dermed potensielt vært brukt til noe annet. Hva denne tiden er verdt i 

alternativ anvendelse sier noe om hvordan kollektivtilbudet oppleves for trafikanten. I hvilken 

grad trafikantene benytter kollektivtilbudet, avhenger dermed av hvordan det oppleves i seg 

selv og hvordan det konkurrerer mot privatbilen.  

Dette kapittelet redegjør for hva som er viktig for kollektivtrafikantenes opplevelse av tilbudet 

ved å benytte generaliserte reisekostnader. Kapittel starter derfor med en kort teoretisk 

redegjørelse for begrepene tilbudet kvantifiseres etter. Deretter beskrives hvordan den nye 

bussløsningen fremstår i trafikantperspektivet. Avslutningsvis redegjøres det også for 

rammebetingelsene for bil ettersom tilbudets attraktivitet også avhenger av 

konkurranseforholdet mot bilen.  

4.1 Trafikantenes reisebelastning - hvordan den kan måles 

En kollektivreise består av ulike deler med ulik vektlegging 

Trafikantenes reisebelastning kan kvantifiseres ved å dele reisen opp i ulike bestanddeler, 

såkalte tilbudsfaktorer. En kollektivreise består gjerne av tilbudsfaktorene ombordtid, 

tilbringertid (til og fra stasjon/holdeplass), antall bytter og eventuell byttetid, ventetid, 

eventuell forsinkelser, billettpris og i hvilken grad man får sitteplass eller ikke. 

 Reisetid ombord  
Den tiden man befinner seg ombord på bussen (bussens kjøretid) oppleves som den 
minst belastende delen av reisen. Det er blant annet fordi tiden kan benyttes til å 
arbeide, lese eller sove. De øvrige tilbudsfaktorene vurderes/vektes gjerne opp imot 
denne tiden.  

 Tilbringertid 
Den tiden det tar å komme seg fra startpunktet for reisen og til holdeplassen, og fra 
endeholdeplassen og til endelig destinasjon. I dag oppleves ventetiden omtrent likt 
som ombordtiden, mens denne tiden tidligere ble vektet som mer belastende enn 
ombordtiden (Norheim m.fl. 2017). Utviklingen kan ha flere årsaker. Det er for 
eksempel mer fokus på helseeffekten ved å gå, i tillegg til at kollektivtilbudet i dag er 
bedre sånn at trafikantene aksepterer å gå lengre for å benytte det.     

 Ventetid 
Ventetiden illustrerer belastningen ved at man ikke kan reise akkurat når man vil, i 
motsetning til en bilreise, og utgjør en stor andel av den totale reisetiden på korte 
reiser (Norheim og Ruud, 2007). Ventetiden har to komponenter i) faktisk ventetid på 
holdeplass og ii) «skjult» ventetid, som illustrerer at rutetidene ikke er nøyaktig 



 
  

 

38 Urbanet Analyse notat 127/2018 

tilpasset det tidspunktet man ønsker å reise/ankomme på. I modellsammenheng skiller 
man ofte ikke på disse to komponentene, men benytter en ventetid lik «tiden mellom 
to avganger dividert på to». Ventetiden avgjøres dermed av frekvensen på 
kollektivtilbudet, og flere avganger per time vil redusere ventetiden til de reisende.  

 Forsinkelse 
Forsinkelse defineres gjerne som den tiden ruten ligger bak oppsatt rutetabell. For 
passasjerene om bord innebærer det ekstra reisetid, mens det gir økt ventetid for den 
som står på bussholdeplassen og venter på busse. Denne tiden er påtvunget og 
dessuten forbundet med stor usikkerhet ettersom man ikke vet hvor stor forsinkelsen 
vil være og dermed heller ikke når man vil komme frem. Forsinkelse oppleves derfor 
som mer belastende for den reisende. For operatøren kan dessuten hyppige 
forsinkelser på en strekning gjøre at man må legge inn ekstra marginer i rutetabellen, 
som igjen betyr at man trenger flere busser og sjåfører for å kjøre det samme tilbudet. 
Belastningen knyttet til forsinkelser handler dermed både om tapt tid når forsinkelsen 
først har oppstått, og om faren for en mulig forsinkelse.  

 Bytte av transportmiddel 
Ettersom det er uforholdsmessig dyrt å opprette et kollektivtilbud som gjør at alle 
reisende når sin destinasjon med ett og samme transportmiddel, må en del trafikanter 
bytte kollektivt transportmiddel for å komme frem til bestemmelsesstedet. Byttet 
innebærer en ulempe for trafikanten ved den faktiske ekstra tiden byttet tar (evt. 
gangtid ved bytte av holdeplass og ventetid på nytt transportmiddel), og belastningen 
ved det å bytte i seg selv (for eksempel det å måtte orientere seg på en ny holdeplass, 
eller usikkerheten ved om man rekker byttet dersom det første kollektive transport-
middelet skulle være forsinket). 

 Trengsel om bord 
Hvert kollektive transportmiddel har et gitt antall sitteplasser og plass til et visst antall 
stående passasjerer (praktisk kapasitet). Desto nærmere den praktiske kapasiteten 
transportmiddelet opererer, desto mer tettpakket vil man måtte stå. Dette omtales 
gjerne som trengsel om bord, og kan oppleves veldig ubehagelig slik at det utgjør 
dermed en ekstra belastning for trafikantene. I tillegg blir det vanskeligere for 
passasjerene å komme seg av/på bussen når det er mange om bord, og bussen vil 
dermed bruke mer tid ved holdeplass.  

 Oppholdstid ved holdeplass 
Oppholdstid ved holdeplass består av den tiden passasjeren bruker på å komme seg på 
og av bussen, samt den tiden bussen må bruke på nedbremsing til og akselerasjon ut 
fra hver enkelt holdeplass. Dersom ikke holdeplassen har kapasitet til å betjene alle 
rutene som skal benytte den samtidig, kan dette øke tiden bussen bruker ved 
holdeplass.  

 

Reisens ulike bestanddeler utgjør ulik grad av belastning for den reisende, og man oppnår et 

best mulig kollektivtilbud ved å minimere belastningen av de ulike tilbudsfaktorene ved en 

kollektivreisen. Men de ulike tilbudsfaktorene vektes ikke likt av alle reisende: For personer 

med nedsatt bevegelsesevne er det for eksempel bedre med litt lengre tid om bord på bussen 

enn langt å gå til bussholdeplassen, mens det for en person som skal hente barn i barnehagen 

innen stengetid, vil pålitelighet og lite forsinkelse være det viktigste. Trafikantens vektlegging 

av de ulike tilbudsfaktorene avhenger blant annet av: 
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 Reiselengde 
Reiselengde sier noe om hvor langt det er mellom stedet man reiser fra og til 
bestemmelsesstedet, og kan måles i både reisetid (minutter) og avstand (km). Flere 
studier har funnet at reisetiden verdsettes høyere på lengre reiser enn på korte reiser. 
Dette har sannsynligvis sammenheng med at reisetiden ombord utgjør en større del av 
den totale reisen på lengre strekninger, slik at det blir viktigere for trafikantene å 
redusere selve tiden om bord på transportmidlet (Ruud, 2011). På samme måte 
vektlegges ventetid høyest på korte reiser ettersom ventetiden utgjøre en stor del av 
den totale reisetiden (Norheim og Ruud, 2007). 
 

 Reisehensikt 
Reisehensikten sier noe om årsaken til reisen. Man har ofte høyere betalingsvilje for å 
komme fort fram på arbeidsreiser enn på fritidsreiser, og høyere på tjenestereiser enn 
på arbeidsreiser. Arbeidsreiser med sitteplass er for eksempel verdsatt til 98 kroner 
per time, mens en tjenestereise er verdsatt til 125 kroner per time (2016-kroner) 
(Ruud, 2011).  
 

 Geografisk plassering  
Geografisk plassering sier noe om hvor i landet reisen gjøres, og det viser seg at ulike 

byområdene verdsetter de ulike tilbudsfaktorene forskjellig. Det viser seg for eksempel 

at de som bor i Oslo/Akershus har en høyere betalingsvilje for å komme fort fram enn i 

mindre byområder som f.eks. Kristiansand (Ellis og Øvrum 2014). Det er samtidig 

utarbeidet Nasjonale tidsverdsettinger som skal benyttes i samfunnsøkonomiske 

analyser for å gjøre de mest mulig enhetlig.  

Både de Nasjonale tidsverdsettingene for kollektivtransport og tidsverdiene for Oslo/Akershus 

i 2016-kroner er vist i tabellen under. 

Tabell 11 Trafikantenes verdsetting av reisetid, pålitelighet og komfort.  
Nasjonale tidsverdier (Halse, Flügel og Killi, 2010) og tidsverdier for Oslo/Akershus for private 
kollektivreiser (Ruud, Ellis og Norheim, 2010). 2016-kroner. 

Tilbudsfaktor Nasjonale tidsverdier Tidsverdier for Oslo/Akershus 

Vekt Tidskostnad Vekt Tidskostnad 

Ombordtid med sitteplass  - 53 kr/time - 80 kr/time 

Tilbringertid 1,0 53 kr/time 1,1 89 kr/time 

Ventetid (0-5 minutter) 2,3 122 kr/time 1,5 128 kr/time 

Byttetid (0-5 minutter) 2,3 122 kr/time 2,0 163 kr/time 

Byttekostnad - 2-10 minutter 
påslag per bytte 

- 16 kr/bytte 

Effektiv forsinkelse 2,75 162 kr/time 5,8 470 kr/time 

Ståplass hele veien - 17,4 kr/reise 1,7 145 kr/time 
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Den totale reisebelastningen – Generaliserte reisekostnader 

Når de ulike tilbudsfaktorene sammenstilles og måles i kr, utgjør summen av disse 

trafikantenes tidskostnader ved reisen. Generaliserte reisekostnader (GK) består i tillegg av 

reisens direktekostnader (drivstoffutgifter, bompenger, bussbillett, etc.). GK defineres derfor 

gjerne som «summen av alle kostnader trafikanter står overfor når de tar beslutningen om å 

reise». Det er altså den totale oppofrelse ved å foreta en reise målt i kroner, og sier noe om 

hvordan reisen oppleves totalt sett (Statens vegvesen, 2014).  

Figuren under viser et eksempel på hva de generaliserte reisekostnadene er for en 

gjennomsnittlig kollektivreise i Oslo/Akershus, med lokale tilbudsfaktorer (jf. Tabell 11). I 

tillegg til prisen for reisen, som her er satt til 25 kroner, ser man at reisetiden utgjør den 

største reisekostnaden. Her er det benyttet en gjennomsnittlig reisetid på 20 minutter, med en 

tidsverdsetting på 83 kr/time. Med en gjennomsnittlig tilbringertid på 12 minutter og en 

tidsverdsetting på 90 kr/time utgjør tilbringertiden en reisekostnad på 18 kroner. I dette 

eksemplet er det benyttet en gjennomsnittlig ventetid på 7 minutter. Med en tidsverdsetting 

på 128 kr/time gir dette en reisekostnad på 15 kroner. Byttekostnaden består av en 

bytteulempe på 16 kroner per bytte, og en tidskostnad på 163 kr per time. I eksemplet er det 

33 prosent som bytter, med en gjennomsnittlig byttetid på 6 minutter. Dette gir en total 

byttekostnad på 10 kroner. 16 prosent av trafikantene er forsinket, med en gjennomsnittlig 

forsinkelsestid på 8 minutter. Med en tidskostnad på hele 479 kr/time gir dette en 

forsinkelseskostnad på 10 kroner. Til sammen har denne reisen en total reisebelastning på 106 

kroner. Dette kan brukes til å si noe om hvilket transportmiddel som mest sannsynlig vil 

benyttes på strekningen, noe som omtales nærmere under delkapittel 4.9.  

 

Figur 10 Generaliserte reisekostnader (GK) for en gjennomsnittsreise i Oslo/Akershus, basert på lokale 
tidsverdier 
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Hvordan ny infrastruktur kan påvirke trafikantopplevelsen 

Det er ikke alle tilbudsfaktorene som vil påvirkes av bygging av ny infrastruktur. I tabellen 

under oppsummeres hvilke av tilbudsfaktorene bussløsningens infrastruktur kan påvirke og på 

hvilken måte.  

Tabell 12 Oversikt over hvordan ny infrastruktur for buss må utformes for å forbedre trafikanttilbudet  

Tilbudsfaktor Utforming av infrastruktur  

Ombordtid Raskest mulig framføringstid gjennom kortest mulig reisestrekning, fri 

fremkommelighet og en optimal holdeplassavstand.  

Forsinkelse (punktlighet) Etablere separat busstrasé og kryssprioritering slik at bussen ikke forsinkes av 

øvrig trafikk. 

Tilbringertid  Enkel adkomst til og fra holdeplass for ulike trafikantgrupper (gå, sykle og ev. 

kjøre) 

Byttetid  Holdeplassen utformes slik at man får mest mulig sømløse bytter (korte 

gangavstander, oversiktlig å orientere seg, lett tilgjengelig og relevant informasjon 

etc.). 

Ventetid Avhenger av hvor effektivt rutetilbud som tilbys trafikantene. 

Trengsel om bord Sikre bussen fri fremkommelighet for å unngå klumping slik at en får et jevnere 

passasjerbelegg om bord. 

Tid ved holdeplass Sikre bussen fri fremkommelighet for å unngå klumping, og sørge for at 

holdeplassene har tilstrekkelig med kapasitet til å håndtere alle rutene de skal 

betjene. Minimere antall holdeplasser for økt gjennomsnittshastighet. 

4.2 Lavest mulig reisetid er noe av det viktigste for trafikantene 

Reisetid er et av de viktigste aspektene for om den reisende velger kollektivtransport eller ikke 

(Nielsen, 2005). Kortest mulig reisetid gir større etterspørsel og lavere driftskostnader (dvs. 

mer og bedre kollektivtransport for samme prisen), og det er derfor en av nøkkelegenskapen 

ved en høystandard bussløsning (Nielsen, 2005; Norheim, Solli og Haugsbø, 2014). For 

ordinære kjøretøy er reisetid en funksjon av reisestrekning og hastighet:  

𝑅𝑒𝑖𝑠𝑒𝑡𝑖𝑑 =
𝑉𝑒𝑔

𝐹𝑎𝑟𝑡
 

Det innebærer at desto kortere vegstrekningen er og/eller desto høyere hastighet kjøretøyet 

holder, desto lavere blir reisetiden.  

Den nye busstraseen har noe lengre reiselengde enn dagens løsning 

Den planlagte bussløsningen er omtrent 600 meter lengre enn eksisterende løsning. 

Sammenligner man ren kjøretid fra Asker til Lysaker, gir det en økning i reisetid på 1,4 minuttet 

ved fri flyt dvs. 12 prosent økning i reisetid. Økningen i reiselengde gjelder spesielt vest for 

Sandvika der traseen ikke er avklart, så i forbindelse med videre planarbeidet videre vestover 

er det viktig å se på muligheten for å korte ned traseen. Traseen er avklart mellom Lysaker og 

Ramstadsletta.  
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Også nye E18 er noe lengre enn dagens (ca. 300 meter). For reisetider med bil for dagens og 

nye E18, se påfølgende tabell.  

Tabell 13 Reisetid for bil mellom Asker og Lysaker stasjon 

 

Bussens reell hastighet avhenger av holdeplassavstanden   

I motsetning til en bil som kjører fra A til B uten stopp, må bussen stoppe ved merkede 

holdeplasser underveis for å ta med seg folk for å oppfylle sin rolle som transportforsørger. 

Stopp ved holdeplass krever den faktiske tiden det tar for passasjeren å gå av/på bussen, i 

tillegg til tiden som går med til nedbremsing og akselerasjon inn og ut fra holdeplass. Bussen vil 

derfor ha en lavere gjennomsnittshastighet enn 77 km/t12 som den kunne hatt dersom den 

kjørte uten stopp mellom Asker og Lysaker terminal på samme måte som bilen.  

Ettersom bussen ikke klarer å opprettholde skiltet hastighet, benyttes gjerne begrepet «reell 

hastighet». Det omtaler den maksimale reisehastigheten det er mulig å få for bussen grunnet 

retardasjon/akselerasjon til/fra holdeplass, samt oppholdstid på holdeplassen. Nilsen m.fl. 

(2005) viser at bussens reelle hastighet er en funksjon av skiltet hastighet og antall 

holdeplasser på en strekning ettersom sistnevnte påvirker avstanden mellom holdeplassene. 

Detter vist i påfølgende figur. Hvordan den reelle reisetiden til bussene som benytter E18 i dag 

er, gitt dagens holdeplass-struktur og fartsgrense påvirker, er vist i Tekstboks 4.  

Kortest mulig reisetid (bussens reelle hastighet) er noe av det viktigste for de reisende. 

Tilbudsopplevelsen vil dermed avhenge av hvilken holdeplass-struktur og fartsgrense man 

velger for den nye bussløsningen. Dette omtales i påfølgende tekst.   

 

                                                           
12 Den nye løsningen er planlagt med 80 km/t på største delen av strekningen, og 60 km/t på enkelte 
kortere partier. Dette er ikke endelig avgjort. Dersom løsningen skal fremstå som attraktiv for de 
kommersielle ekspressbussene, bør fartsgrensen holdes så høy som mulig.  

Dagens løsning Fartsgrense [km/t] Avstand [km] Reisetid [min]

Asker - Holmen 90 3,9 3

Holmen - Sandvika 80 4,5 3

Sandvika - Lysaker 80 6,8 5

TOTALT 83 15,2 11,0

Ny løsning Fartsgrense [km/t] Avstand [km] Reisetid [min]

Asker - Lysaker 80 15,5 11,6

Endring: Ny vs. gammel løsning Fartsgrense [km/t] Avstand [km] Reisetid [min]

Absolutte tall -6,1 0,3 1,4

Prosentvis -7 % 2 % 12 %
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Figur 11 Bussens reisehastighet13 med gitt holdeplassavstand og skiltet hastighet (Nilsen m.fl. 2005)  

 

Tekstboks 4 Reell kjøre- og oppholdstid for bussen på eksisterende løsning 

Det er i dag syv holdeplasser langs eksisterende E18 med direkte adkomst. Dersom man 

antar at disse er likt fordelt på den 15,2 km lange strekningen Asker stasjon - Lysaker, gir det 

en gjennomsnittlig holdeplassavstand på ca. 2 200 meter. Med en skiltet hastighet på 

80 km/t, vil den reelle hastigheten til bussen ligge på ca. 56 km/t (inkludert 

akselerasjon/retardasjon). Det gir en reisetid på ca. 19 minutter i lavtrafikk dersom man 

antar at bussen vil bruke 20 sekunder ved hver holdeplass. I rush vil det i tillegg komme en 

forsinkelse som mellom Nedre Berger og Lysaker ligger på i underkant av 3,5 minutt.    

 

Den nye bussløsningens reelle hastighet  

Økt reisetid som følge av kortere holdeplassavstand (flere holdeplasser) 

Den nye bussløsningen er planlagt med en fartsgrense på i hovedsak 80 km/t med unntak av 

kortere strekninger ved Lysaker, Sandvika og Asker der fartsgrensen er satt til 60 km/t. Bussen 

vil ha en reelle hastigheten på 25-60 km/t, avhengig av fartsgrense og avstanden mellom 

holdeplassene, noe som er vist på Figur 7. Det gir bussen en reisetid på 27 minutter mellom 

Asker Fusdalskrysset og Lysaker terminal, og en snitthastighet på 35 km/t. Til sammenligning 

hadde bybussene til Ruter i 2016 en snittfart på ca. 23 km/t mens regionbussene hadde en 

snittfart på 32 km/t (Ruter, 2017). Reisetidene underveis på strekningen er vist i Tabell 14. Det 

                                                           
13 Beregningen forutsetter at den gjennomsnittlige akselerasjons- og retardasjonsraten er 1m/sek², og at 
den gjennomsnittlige oppholdstiden er 20 sekunder per holdeplass. For å oppnå gitt reisehastighet 
forutsettes det at det ikke er store forsinkelser i kollektivtrafikken (Nilsen m.fl., 2005). 
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gjør at ombordtiden til de reisende øker både i rush og lavtrafikk for full-stoppende busser14, 

noe som gjør at de reisende får en økt reisekostnad.  

Tabell 14 Oversikt over stoppesteder med tilhørende reisetider15  

REISETID Tur Retur 

Lysaker kollektivterminal 0 27 

Oksenøyveien 2 24 

Kveldsroveien 5 23 

Høvik stasjon 6 21 

Ramstadsletta 8 19 

Blommenholm 10 17 

Bærum rådhus 12 15 

Kjørbokollen 14 14 

Slependen 16 11 

Billingstadveien 17 10 

Bergerveien 19 8 

Nedre Berger 20 7 

Reistadjordet 23 4 

Undelstad 25 2 

Asker kollektivterminal 27 0 

 

Hvordan færre holdeplasser langs bussløsningen gir redusert reisetid 

Lang reisetid skyldes at det er planlagt 15 holdeplasser på den 15,8 km lange bussløsningen 

inkludert Lysaker kollektivknutepunkt og Asker Fusdalskrysset. Det er langt flere holdeplasser 

enn det som ligger på selve E18 i dag, og gir svært kort avstand mellom holdeplassene. For å 

redusere reisetiden til trafikantene, må man dermed øke holdeplassavstanden ved å redusere 

antall holdeplasser for å øke gjennomsnittshastighet til bussen. Hvordan endringer i valgt 

fartsgrense og holdeplassantall (holdeplassavstand) påvirker den nye bussløsningens reell 

gjennomsnittshastighet og reisetid for bussen, er vist i Tabell 15 og Tabell 16. Deretter vises en 

tabell men den prosentvise endringen i reisetid endringer i fartsgrense eller holdeplassantall 

gir, sammenlignet med den planlagte løsningens reisetid på 27 minutter16.  

                                                           
14 Så lenge løsningen vil benyttes av busser med ulike hastighetsprofiler, vil det være de tregeste 
bussene dvs. de fullstoppende bussene som dikterer hastigheten i løsningen.  
15 Asker ønsker også en holdeplass på Holmen. Det å lokalisere en holdeplass her vil øke den totale 
reisetiden med i overkant av 1 minutt, dvs. 4 prosent. 
16 Reisetiden man får gitt de planlagte 15 holdeplassene og en fartsgrense på 60 og 80 km/t. 
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Tabell 15 Reell gjennomsnittshastighet for buss ved ulike fartsgrenser på ny busstrasé (Asker Fusdalkrysset-Lysaker kollektivterminal, med veglengde 15,8 km) 

Holdeplasser Fartsgrense Gjennomsnittlig 

holdeplassavstand Antall Navn på holdeplass 60 70 80 60/80 

8 Asker Fusdalkrysset, Holmen, Nedre Berger, Slependen, Sandvika, Blommenholm, Høvik, Lysaker 44 49 54 49 2 000 

12 

Asker Fusdalkrysset, Undelstad, Reistadjordet, Slependen, Kjørbokollen, Bærum rådhus, 

Blommenholm, Ramstadsletta, Høvik stasjon, Kveldsroveien, Oksenøyveien, Lysaker 

kollektivterminal 

37 39 41 40 1 300 

15 

Asker Fusdalkrysset, Undelstad, Reistadjordet, Nedre Berger, Bergerveien, Billingstadveien, 

Slependen, Kjørbokollen, Bærum rådhus, Blommenholm, Ramstadsletta, Høvik stasjon, 

Kveldsroveien, Oksenøyveien, Lysaker kollektivterminal 

33 34 36 35 1 100 

 

Tabell 16 Reisetid mellom Asker Fusdalkrysset og Lysaker kollektivterminal på ny busstrasé med veglengde 15,8 km (inkl. oppholdstid på 20 sekunder per holdeplass) 

Holdeplasser Fartsgrense Gjennomsnittlig 

holdeplassavstand Antall Navn på holdeplass 60 70 80 60/80 

8 Asker Fusdalkrysset, Holmen, Nedre Berger, Slependen, Sandvika, Blommenholm, Høvik, Lysaker 21 19 18 19 2 000 

12 

Asker Fusdalkrysset, Undelstad, Reistadjordet, Slependen, Kjørbokollen, Bærum rådhus, 

Blommenholm, Ramstadsletta, Høvik stasjon, Kveldsroveien, Oksenøyveien, Lysaker 

kollektivterminal 

26 24 23 24 1 300 

15 

Asker Fusdalkrysset, Undelstad, Reistadjordet, Nedre Berger, Bergerveien, Billingstadveien, 

Slependen, Kjørbokollen, Bærum rådhus, Blommenholm, Ramstadsletta, Høvik stasjon, 

Kveldsroveien, Oksenøyveien, Lysaker kollektivterminal 

29 28 26 27 1100 
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Tabell 17 Prosentvise endringen i reisetid ved endring i fartsgrensen eller holdeplassantall sammenlignet 
med en reisetid på 27 minutter (planlagt løsning) 

Fartsgrense 
Antall holdeplasser 

15 12 8 

60 km/t 7 % -6 % -21 % 

70 km/t 2 % -11 % -29 % 

80 km/t -3 % -16 % -35 % 

 

Tabellen over tydeliggjør at desto færre antall holdeplasser og desto høyere skiltet hastighet, 

desto mer reduseres reisetiden til bussen og jo bedre blir tilbudsopplevelsen for trafikantene. 

Tabellen viser også at holdeplass-strukturen (avstanden mellom holdeplassene) har større 

betydning for reisetiden enn skiltet fartsgrense. Det ser man av tabellen ved at det er større 

prosentvis endring i tabellens siste kolonnen enn i den nederste raden. Det kan også illustreres 

med foregående tabell der bussen har en reisetid på 26 minutter både ved alternativ «15 

holdeplasser, fartsgrense 80 km/t og alternativ «12 holdeplasser, fartsgrense 60 km/t». 

Samtidig kan det skyldes at holdeplassavstanden får større betydning desto høyere skiltet 

hastighet er. Den planlagte bussløsningen er planlagt med i hovedsak 80 km/t, enkelte steder 

med 60 km/T, men med forholdsvis kort gjennomsnittlig holdeplassavstand på ca. 1100 meter. 

Det gjør at selv om bussløsningen omtrent kan benytte 80 km/t-kurven på Figur 11, så ligger 

den likevel langt til venstre på samme figur. Her vil en reduksjon av skiltet hastighet fra 80 

km/t til 60 km/t bare gi en reduksjon i reell hastighet på ca. 5 km/t. Reduseres antall 

holdeplasser for økt holdeplassavstand, ville man derimot beveget seg lengre til høyre på Figur 

11 der hastighetsdifferansen er større (siste kolonne i Tabell 14).   

Skiltet hastighets betydning 

Dersom man velger å redusere skiltet hastighet, vil det gi trafikantene et dårligere produkt dvs. 

dårligere tilbudsopplevelse. Reduseres for eksempel fartsgrensen til 60 km/t hele veien, øker 

det reisetiden med 7 prosent sammenlignet med planlagt løsning. Tilsvarende vil trafikantene 

oppleve en forbedring dersom skiltet hastighet øker. Settes skiltet hastighet til 80 km/t hele 

veien, vil det redusere reisetiden med 3 prosent sammenlignet med planlagt løsning. 

Sammenligner man en fartsgrense på 80 km/t eller 60 km/t hele veien, vil sistnevnte gi bussen 

10 prosent lengre reisetid ettersom reisetiden er på henholdsvis 26 og 29 minutter.  

 

10-12 bussholdeplasser langs den nye bussløsningen  

Den planlagte bussløsningen har en gjennomsnittlig holdeplassavstand på omtrent 1.100 

meter. En modell utviklet av Urbanet Analyse viser at den optimale gjennomsnittlige 

holdeplassavstanden er 1.550 meter dersom bussen skal holde høyest mulig hastighet slik det 

er ønskelig for regionale busser. Modellen anslår optimal gjennomsnittlig holdeplassavstand ut 

ifra hva som vil minimere belastningen for de reisende, og forutsetningene for beregningene 

er gjengitt i vedlegg. I følge HiTrans bør avstanden være lengre. For at regionale 

ekspressbusser som benytter motorvei i tilknytning til urbane områder skal ha en 

driftshastighet på 45-50 km/t, kreves en skiltet hastighet på 80 km/t og en holdeplassavstand 

på 1800-2400 meter (Nielsen et al., 2005).  
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For å få til en gjennomsnittlig avstand på 1.550 meter, bør det ikke etableres mer enn 10-

11 holdeplasser langs E18 Vestkorridoren. Det vil kunne øke reisehastigheten med 14 prosent. 

Man får størst effekt av å fjerne holdeplasser der det gir størst økning i gjennomsnittlig 

holdeplasslengder. Noen vurderinger av hastighet basert på holdeplassavstand er vist i 

Tekstboks 6, mens hvordan det påvirker reisebelastningene for en konkret reise er vist i 

tekstboks 5. Det å redusere antall holdeplasser må likevel ansees som et teoretisk eksempel, 

da det er viktigst at bussen betjener transportbehovet på strekningen på en tilfredsstillende 

måte. Man må dermed vurdere transportbehovet ved de ulike holdeplassene opp imot det å 

øke kjørehastigheten til bussen samlet sett.  

Tekstboks 5 Hvordan holdeplassavstand påvirker reisebelastningen (GK) 

Ser man igjen på en gitt reise mellom Slemmestad og Lysaker kan man få et bilde av hvordan endret 

holdeplass-struktur vil påvirke de generaliserte reisekostnadene. Det er vist på figuren under. I 

retning Lysaker vil færre holdeplasser redusere de generaliserte reisekostnadene med 11 prosent i 

lavtrafikk sammenlignet med planlagt løsning, og forbedre eksisterende løsning med 9 prosent. I 

retning Slemmestad gir planlagt løsning omtrent samme tilbud som i dag i lavtrafikk, mens færre 

holdeplasser vil forbedre eksisterende og planlagt løsning da det gir en reduksjon på 7 prosent i 

generaliserte reisekostnader. 
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Tekstboks 6  Vurdering av hastighet ut fra holdeplassavstand 

 Redusere antall holdeplasser i Billingstad/Slependen-området  
Holdeplassene Slependen, Billingstadveien, Bergerveien og Nedre Berger ligger svært tett 

(500-600 meters avstand), og bussens laveste reisehastighet (ca. 25 km/t) skjer dermed i 

dette området. En bør derfor bestemme seg for hvor det er mest hensiktsmessig å slå 

sammen to eller flere holdeplasser til én. Gevinstene ved dette kan illustreres med to 

ytterpunkter:  

i) Fjerner én av holdeplassene: 
Ved å fjerne én av de omtalte holdeplassene vil man kunne redusere kjøretiden til 
bussen med rundt 1,3 minutt, dvs. 5 prosent. Størst effekt får man dersom man fjerner 
Bergerveien eller Nedre Berger, noe mindre dersom man fjerner Billingstadveien, og 
minst effekt hvis man fjerner Slependen. Det vil øke gjennomsnittshastigheten fra 35 til 
37 km/t.  

ii) Beholder én holdeplass: 
Dersom man bare beholder én av holdeplassene Slependen, Bergerveien eller Nedre 
Berger, vil man kunne redusere kjøretiden med nesten 3,5 minutt, dvs. 13 prosent. Det 
vil øke gjennomsnittshastigheten fra 35 til 40 km/t. 

 Ramstadsletta 
Dersom man fjerner holdeplassen Ramstadsletta, vil det gi en reisetidsbesparelse på 

1 minutt, dvs. 4 prosent. Prosjektet har tidligere diskutert i hvilken grad det er nødvendig 

med en holdeplass på Ramstadsletta. Det er antatt at den vil være i lite bruk på nåværende 

tidspunkt, men at det kan bli en del næringsutvikling i området i fremtiden med mulige 

boligområder i bakkant. Holdeplassen er dermed planlagt for et antatt fremtidig behov. Å 

fjerne denne holdeplassen vil øke gjennomsnittshastigheten med omtrent én km/t. 

 Holmen 
I tidligere planer har det ligget inne en holdeplass ved Holmen (sør for Holmenkrysset), men 

den ligger ikke inne i det foreliggende plangrunnlaget. Det å lokalisere en holdeplass her vil 

øke reisetiden med i overkant av 1 minutt, dvs. 4 prosent. Det kan likevel være et poeng å 

anlegge en holdeplass her, forutsatt at området har trafikkgrunnlag for det, og det muliggjør 

flere reisemuligheter og enklere bytter for de som ev. kommer med busstrafikken fra 

Slemmestadveien. Det vil redusere gjennomsnittshastigheten på løsningen (inkludert 

oppholdstid ved holdeplass) med omtrent én km/t. 

 Endre holdeplass-struktur/stoppmønster 
Dersom man ønsker å redusere reisetiden, kan man 

se for seg å etablere seks holdeplasser langs 

busstraséen (såfremt disse holdeplassene betjener 

transportbehovet i området på en tilfredsstillende 

måte) mellom Asker og Lysaker kollektivterminal. Da 

hadde bussen brukt 19 minutter mellom Asker og 

Lysaker kollektivterminal. Det vil redusere reisetiden 

med 8 minutter (ca. 30 prosent) sammenlignet med 

en buss som benytter alle holdeplasser, og gi bussen 

en gjennomsnittshastighet på nesten 50 km/t ettersom den gjennomsnittlige 

holdeplassavstanden vil ligge på ca. 2260 meter.  
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4.3 Bedre fremkommelighet gir bedre pålitelighet 

Redusert fremkommelighet for bussen måles gjerne som forsinkelse, og det oppleves som en 

stor ulempe for de reisende. Det er fordi forsinkelser medfører en stor usikkerhet som gjør det 

vanskelig å planlegge hverdagen. For å sikre et punktlig og pålitelig tilbud med god regularitet 

og redusert reisetid (grunnet høyere gjennomsnittshastighet), må man derfor sørge for god 

fremkommelighet for bussen.  

 

God fremkommelighet vil også redusere faren for klumping. Klumping er et fenomen som 

inntrer når bussene ikke klarer å opprettholde de forhåndsdefinerte intervallene gitt i 

rutetabellen seg imellom (frekvensen). Det er fordi de operer i et dynamisk trafikkbilde der det 

stadig vekk inntrer forhold som potensielt kan forsinke bussene, og dermed forstyrre 

intervallet mellom bussene slik at de klumper seg sammen («klumping»). Klumping er uheldig 

fordi det påvirker:  

 Ventetid  
Noen passasjerer får lengre ventetid fordi frekvensen ikke opprettholdes. Tilbudet får 
redusert pålitelighet både for passasjerer og operatører. 

 Trengsel om bord. 
Ujevn fordeling av passasjerene om bord på bussene slik at gjennomsnittlig trengsel vil 
øke.  

 Systemkapasiteten  
Når bussene tar hverandre igjen, vil de også forsinke hverandre ytterligere da 
holdeplassene gjerne har begrenset kapasitet. Dette vil igjen påvirke behovet for 
ekstra materiell og avganger for å opprettholde tilbudet. 

God fremkommelighet handler gjerne om å eliminere de elementene som påfører bussen 

forsinkelse, og det skyldes gjerne flere forhold. Forsinkelsen oppstår på grunn av hindringer i 

vegen som for eksempel:  

 annen trafikk (f.eks. andre biler som skaper kø)  
 forsering av krysningspunkt (f.eks. lyskryss og rundkjøringer) 
 i tilknytning til holdeplass på grunn av for få oppstillingsplasser (eller andre 

kapasitetsutfordringer i løsningen)  
 på grunn av mange passasjerer som skal av/på slik at oppholdstiden forlenges 

sammenlignet med ruta.  

Fjerner kø-forsinkelse i rush 

Busstilbudet langs Vestkorridoren opplever i dag forsinkelse grunnet kapasitetsproblemer i 

vegnettet. Det skaper en kø av biler på vegene inn mot E18 i morgenrushet og kø ut av Oslo i 

ettermiddagsrushet. Det er etablert kollektivfelt i retning Oslo, så forsinkelsen dette påfører 

busstilbudet i morgenrushet skyldes at dagens kollektivfelt oppheves ved alle på/avkjøringsfelt 

på E18. Det at dette utgjør et forsinkende element på bussen kommer likevel ikke så godt frem 

av forsinkelsesdataen beskrevet i kapittel 2.2. Det skyldes at de beskrevne Ruter-rutene 

benytter E18 på forholdsvis korte strekninger. For å synliggjøre dette enda bedre kunne en sett 

på ev. forsinkelsesdata fra Brakars rute 169. Den kjører på E18 ved Regnbuebroa v/Lierskogen 

og følger E18 helt inn til Vika atrium. 
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I ettermiddagsrushet er forsinkelsen for buss lik som for ordinær trafikk da det ikke fins 

kollektivfelt slik at bussene står i den samme køen. Ved å etablere en eget trasé for bussen, 

fjerner man denne forsinkelsen, reduserer reisetiden, og skaper god regularitet og punktlighet 

for bussen. Det å gi de reisende et pålitelig og forutsigbart reisemiddel hele døgnet, spesielt i 

rush, er et viktig aspekt ved den nye bussløsningen.  

Fjerningen av forsinkelsen vil også ha betydning for operatøren. På strekninger der det inntrer 

hyppige forsinkelser, legger man gjerne inn ekstra marginer i rutetabellen, noe som igjen betyr 

at man trenger flere busser og sjåfører for å kjøre det samme tilbudet.  

Forsinkelse har også betydning når man operer med stive rutetider dvs. avganger ved faste 

minuttall, som er et markedsføringsvirkemiddel ettersom det gjør rutetidene lettere å huske 

sånn at det blir enklere å reise kollektivt. Det er fordi disse rutetidene tilpasses på strekninger 

med utpregede rushtider dvs. tilpasses tregere trafikkavviklingen, noe som utenfor rush for 

eksempel gir unødvendig lang reisetid for trafikantene og kan oppleves svært frustrerende 

ettersom bussen bare «står der». Tilsvarende muliggjør fjerningen av forsinkelse at man kan 

benytte stive rutetabeller.  

Tekstboks 7 Eks. på hvordan redusert forsinkelse påvirker generaliserte reisekostnader på en gitt reise 

Hvordan busstraséen vil redusere den generaliserte reisekostnaden for en gitt rushreise mellom 

Slemmestad og Lysaker er illustrert på figuren under. Bedre pålitelighet vil redusere de generaliserte 

reisekostnadene med i 10 prosent både i morgenrushet i retning Oslo og i ettmiddagsrushet i retning 

Sandvika/Slemmestad. Beregningen antar at busstraseen fjerner forsinkelsen som inntrer på dagens 

E18, mens forsinkelsen som oppstår i det lokale vegnettet stadig vil være gjeldende. Dersom man 

hadde fått fjernet all forsinkelse i det lokale vegnettet ville den generaliserte reisekostnaden 

reduseres med rundt 30 prosent.  

 

 



  
 

 

 Urbanet Analyse notat 127/2018 51 

 

Tilsvarende ser man for en gitt rushreise mellom Rykkinn senter og Lysaker illustrert ved hjelp av rute 

160 Rykkinn - Oslo bussterminal. Innføring av busstrasé vil gi bedre pålitelighet ved at den fjerner 

forsinkelsen på den delen av strekningen som inntrer på dagens E18. Det gjør at de generaliserte 

reisekostnadene reduseres med 21 prosent sammenlignet med den ordinære 160-ruta. En ser likevel 

at det vil være forsinkelse også i fremtiden da forsinkelsene som oppstår i det lokale vegnettet stadig 

vil være gjeldende. Dersom man fjerner all forsinkelse i det lokale vegnettet, ville de generaliserte 

reisekostnaden reduseres med i underkant av 60 prosent.  

Samtidig viser figuren betydningen av reisetid. Rute 160 har en ekspressrute-variant, 160E, i rush som 

benytter en litt annen trasé, har færre stopp underveis og stopper ved Nationaltheatret. Dette gjør 

den mye mer attraktiv for de reisende da ekspressruten reduserer de generaliserte kostnadene med 

47 prosent for en gitte rushreise mellom Rykkinn senter og Lysaker. Dette fremhever viktigheten av å 

ha et bevisst forhold til antall holdeplasser, som omtalt i kapittel 4.2.  

 

 

Det må gis prioritering til buss i krysningspunkt  

Effektiviteten ved egen trase kan reduseres dersom bussen forsinkes gjennom 

krysningspunkter, og det er derfor viktig å sikre fremkommelighet for bussen gjennom disse 

ved å gi den prioritet. Samtidig er det viktig å søke løsninger med færrest mulig 

krysningspunkter. I lyskryss kan man gi signalprioritet til bussen for å få den raskere gjennom 

krysset, spesielt ved forsinkelse. I den planlagte rundkjøringen ved Høvik er det viktig at 

busstraseen leder helt frem til selve rundkjøringen, og at selve rundkjøringen får en utforming 

som er minst mulig til hinder for bussen.  
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Økt kjøretøykapasitet på strekningen   

En egen trasé gjør det mulig å øke kapasiteten sammenlignet med i dag. Samtidig er det viktig 

at kapasiteten er tilstrekkelig også i fremtiden sånn at bussene ikke hindrer hverandre. Med 

«tilstrekkelig kapasitet» menes det at bussløsningen må evne å betjene planlagt trafikkmengde 

(ruteantall) med gitt frekvens, både i dag og med tanke på fremtidig befolkningsvekst og 

nullvekstmålet. Dagens og fremtidens bussantall er beregnet i tekstboksen under, mens ulike 

kapasitetsvurderinger er som følger:  

 Passasjerkapasitet 
Det må gå nok busser på strekningen til å romme befolkningen i området. Det 
inkluderer fremtidig befolkningsvekst og det tilhørende nullvekstmålet. 
 

 Strekningsvis kapasitet 
Busstraseen vil i hovedsak være utformet ala «et kollektivfelt rett frem». Det kan 
håndtere 450-500 busser per time forutsatt at det ikke er annen trafikk i 
kollektivfeltet. I dag passerer ca. 108 busser ved bygrensa til Oslo dvs. at dagens 
bussantall vil benytte i underkant av 25 prosent av denne kapasiteten i rush. 
Kapasiteten på rettstrekningene bør derfor være tilstrekkelig for bussvolumet i 2050. 
Kapasiteten til feltene må derfor ansees som meget god.  
 
For å opprettholde høyest mulig kapasitet i bussløsningen er det likevel viktig å gi 
bussen prioritet i krysningspunkt med øvrig trafikk for eksempel gjennom i 
signalprioritering av bussen. Det er fordi kapasiteten til feltene reduseres dersom 
busstraseen går gjennom signalanlegg eller rundkjøring. I signalanlegg reduseres 
kapasiteten til 40-320 busser per time, mens en rundkjøring reduseres kapasiteten til 
130-250 busser per time. Makskapasiteten forutsatt at det ikke er annen trafikk i 
kollektivfeltet. En kan for eksempel likevel oppleve fremkommelighetsproblemer 
dersom det kjøres ulike rutetilbud med ulike hastighetsprofiler og stoppmønstre 
ettersom det gir lavere makskapasitet i feltet. 
 
I forbindelse med arbeidet med Lysaker kollektivknutepunkt er en rekke kryssløsninger 
vurdert og kapasitetsberegnet for krysset med Lilleakerveien. Det er det krysset som 
vil få størst belastning. Med utgangspunkt i dagens bussantall på i overkant av 100 
busser i rushtimen, viser beregningen at rundkjøringen gir tilstrekkelig med kapasitet. 
Dagens bussantall utgjør 83 prosent av kapasiteten dersom man legger det laveste 
makskapasiteten til grunn og 43 prosent dersom man legger den høyeste til grunn. Det 
betyr at bussantallet kan øke en del før makskapasitet er nådd. Samtidig er det viktig 
at dersom bussene skal terminere/snu på Lysaker med overgang til tog/bane, må det 
kunne gjøres uten å belaste denne rundkjøringen for å oppnå unødvendig kapasitet og 
øke sannsynligheten for forsinkelse. 
 

 Holdeplasskapasitet  
Holdeplassene skal utformes som busslommer. For å unngå at bussene må stå i kø og 
vente på hverandre inn mot holdeplassen, må man sørge for tilstrekkelig 
holdeplasskapasitet. Holdeplasskapasiteten bestemmes av hvor lang tid bussen bruker 
ved holdeplassen (oppholdstid), og avhenger blant annet av holdeplasstype, antall av- 
og påstigende (omstigning eller ikke), og antall dører på bussen som kan benyttes til 
av- og påstigning (Vegdirektoratet, 2014). Med utgangspunkt i de 135 bussene som er 
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estimert vil gå på nye bussløsningen langs E18 per time i hver retning i rush mot 2050, 
bør det etableres i hvert fall 2-3 oppstillingsplasser17 per holdeplass som beskrevet av 
Asplan Viak (2015).  

4.4 Muliggjør mindre trengsel om bord 

Kjøretøykapasiteten sier hvor mange passasjerer som kan fraktes i et kjøretøy og bestemmes 

av størrelsen på kjøretøyet dvs. summen av antall sitte- og ståplasser18, og hvilket rutetilbud 

(dvs. hvilken frekvens) som kjøres på den nye bussløsningen langs E18. Dersom et tilbud 

opererer oppunder kapasitetsgrensen, gir det høy fyllingsgrad av kjøretøyene. Det reduserer 

reiseopplevelse for passasjerene ettersom det oppleves ubehagelig å stå trangt, og man er 

usikker på om man kommer av/på i tide. I tillegg får bussen lengre oppholdstid ved holdeplass. 

Den nye bussløsningen langs E18 kan bidra til en bedre reiseopplevelse for trafikantene ved å 

redusert trengsel ombord ved å virke som en kapasitetsavlaster til togtilbudet og redusere 

sannsynligheten for klumping19 gjennom bedret fremmeligheten for bussene (som omtalt 

tidligere). Det er et poeng ettersom mange opplever trengselen om bord som høy allerede i 

dagens rushtrafikk. Dersom framtidens befolkningsvekst skal betjenes av kollektivtilbudet, vil 

kunne påvirke dimensjoneringen av tilbudet for eksempel ved at man må benytte større eller 

flere kjøretøy dvs. økt frekvens.  

4.5 Tilbringertiden påvirker hvor enkelt det er å benytte tilbudet  

Viktig å gi tilgjengelighet og flatedekning der kundegrunnlaget er 

Uendret flatedekning da busstraseen legges samme sted som jernbanen 

Grovt sett kan man si at flatedekning handler om hvor finmasket en kollektivrute rekker over 

et gitt geografisk området, og avhenger således av hvilken trasé som kjøres. Jernbanespor er 

gjerne anlagt med en rett linjeføring som gir toget rask reisetid, men samtidig en mer 

begrenset flatedekning enn for eksempel en bussrute som kan kjøre på veg nærmere der folk 

bor. Flatedekningen til et gitt tilbud vil derfor være en avveiningen mellom effektiv reisetid og 

kostnaden knyttet til holdeplasstilgjengelighet. Den nye bussløsningen vil i stor grad gå på 

samme sted som tidligere, og busstraseen og jernbanen vil dermed fortsette å gå nærmest 

parallelt med noen hundre meters avstand. Det gjør at flatedekningen i liten grad påvirkes.  

                                                           
17 Den teoretiske beregningen antar at det er 10 % sannsynlighet for at stasjonen er i bruk av annen 
buss. 
18 Hvor mange ståplasser en gitt buss har, vil avhenge av hvor mange kvadratmeter man beregner per 
person. EU-standard for ståplasser i buss er 8 personer per kvadratmeter, mens erfaringer fra 
Trondheim tilsier at frakjøring oppstår lenge før man når denne kapasitetsbegrensningen. 4 personer 
per kvadratmeter vil således være et mer realistisk tall for å ivareta god komfort for stående passasjerer 
(AtB, 2016).   
19 Klumping: Når to eller flere busser på samme busslinje kommer i tett rekkefølge, noe som medfører 
lange ventetider for passasjerene og at de fordeles ujevnt på kollektivenhetene slik at enkelte kjøretøy 
får høy trengsel om bord. Det skyldes gjerne dårlig fremkommelighet som rammer rutene ulikt og gir 
ulike forsinkelser. 
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Holdeplasstilgjengelighet må sees i lys av effektiv reisetid  

Et busstilbud kan utformes med mange stopp for god tilgjengelighet til holdeplass, noe som 

forbedrer tilgjengelighet for noen passasjerer samtidig som man øker reisetiden for andre 

passasjerer. Et togtilbud operer gjerne med lengre avstander mellom togstasjonene på 

grunnet av togets kjøreprofil. Den raske reisetiden til toget gjør likevel at man er villig til å gå 

lengre til togstasjonen enn man er til en bussholdeplass. Holdeplasstilgjengelighet blir dermed 

en avveining mellom effektiv reisetid og kostnaden knyttet til holdeplasstilgjengelighet. 

Illustrasjon av holdeplasstilgjengelighet ved den nye busstraseen 

Den planlagte holdeplass-strukturen gir en tilgjengelighet til holdeplass som vist på figuren 

under. Sirklene på figuren viser gangavstand i luftlinje, hvorav den minste er på 300 meter og 

den største på 600 meter. I realiteten vil slike tilgjengelighetsfigurer være mer som «bobler» da 

holdeplassene gjerne er omgitt av en rekke barrierer som reduserer tilgjengeligheten. Figuren 

gir likevel et bildet på hvilken tilgjengelighet til holdeplass planlagt struktur gir. Det er verdt å 

merke seg at den planlagte løsningen vil gå i tunnel 54 prosent av strekningen, og at det 

begrenser hvor det er mulig å legge inn holdeplasser ettersom det er uaktuelt med holdeplass i 

tunnel av sikkerhetshensyn. 

 

Figur 12 Illustrasjon av tilgjengelighet til bussholdeplass med busstraseens planlagt holdeplass-struktur . 
Gule sirkler er bussholdeplasser, grønne sirkler er jernbanestasjoner. 
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Etablere busstrasé der Asker kommunes bussmarked er størst  

Jernbanen har i dag god dekning i bybåndet Asker-Sandvika-Oslo, og det er ingen bussruter 

som stopper på dagens E18 der holdeplassene Reistadjordet og Undelstad er tenkt etablert 

langs den nye busstraseen. Det kan tyde på at de øvrige kollektivreisende fra Asker benytter 

toget som har et godt lokaltilbud på strekning og er forholdsvis lett tilgjengelig. Det tar for 

eksempel ca. 10 minutter å gå fra Undelstad som ligger sør for E18 til nærmeste togstasjon, 

Høn, og ca .12 minutter fra Reistadlia (like ved Reistadjordet) til nærmeste togstasjon, Vakås. 

Det tyder på at man heller bør konsentrere seg om markedet langs lokalvegene i Asker 

kommune, og vurdere om investeringen i infrastruktur for kollektivtransporten er mer verdt 

andre steder i Asker.  

Det underbygges av kontinuerlige tellinger for 2014 som viste at trafikkvolumet var størst 

mellom Lysaker og Holmen, særlig forbi Høvik, mens det er mindre mellom Holmen og Asker 

(se Figur 5 tidligere i rapporten). Det gjør at kø-problematikken for bussen er mest relevant 

mellom Lysaker og Holmen, og det er også i dette området det går flest busser (som vist på 

Figur 6 tidligere i rapporten). Det avtagende antallet busser den illustrerer i retning Asker 

tilsier at nytten av egen busstrasé avtar desto nærmere man kommer Asker. I den videre 

planleggingsfasen bør en derfor vurdere hvor busstraseen skal gå i lys av togtilbudet og antall 

busser som går på strekningen i dag. En kan for eksempel vurdere om bussveien bør slutte ved 

Holmen eller om den eventuelt skal trekkes videre fra Billingstadsletta via Fekjan og utover 

Slemmestadveien. 

Fekjan/Slemmestadveien er en vegstrekninger som har dårlig fremkommelighet og store 

forsinkelser for buss i dag i henhold til Mobilitetsprogram Vest (Akershus fylkeskommune, 

2016). Bussene20 på Slemmestadveien er i snitt 3,7 minutter forsinket når de ankommer 

holdeplassen Nedre Berger i morgenrushet (kl. 6-9) på veg til Oslo, og 4,3 minutter forsinket 

dersom man ser på makstimen (kl. 7-8). I motsatt retning i ettermiddagsrushet ligger 

forsinkelse på nesten 3 minutter fra Holmen til Slemmestad. Over halvparten av denne 

forsinkelsen inntrer mellom Blakstad og Nedre Berger både i morgen- og ettermiddagsrushet. 

Dersom man fjerner forsinkelsen i det lokale vegnettet på denne strekningen, kan man 

redusere de generaliserte reisekostnadene med ca. 30 prosent (som omtalt i Tekstboks 7). I 

tillegg har ikke markedet langs Slemmestadveien, i motsetning til det i Asker, jernbane. En bør 

derfor gjøre en analyse på om kollektivmidlene er bedre benyttet på denne strekningen. Det 

må også vurderes opp imot andre ruter som opplever store forsinkelser i det lokale vegnettet 

for eksempel Rykkinn-Sandvika som omtales i Tekstboks 7 under kapittel 4.3.   

                                                           
20 Forsinkelsen er hentet ut for rute 250 Slemmestad – Oslo for januar og februar 2018. 
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Figur 13 Illustrasjon av antall holdeplasser langs dagens rute 250 Slemmestad – Oslo . Gule sirkler er 
bussholdeplasser, grønne sirkler er jernbanestasjoner. 

Tilrettelegging for gående og syklende forenkler kollektivbruken og avlaster bussene 

Viktig å tilrettelegge for fotgjengere da de fleste går til holdeplass 

Holdeplasstilgjengelighet handler om tilbringermulighetene til passasjerene til en gitt 

holdeplass. Det bunner i at kollektivtransport ikke er et mobilitetstilbud fra dør til dør, men 

innebærer at man må komme seg til en holdeplass for å benytte det dvs. er avhengig av enkel 

adkomst for å benytte det.  

Med enkel adkomst menes i hovedsak tilrettelegging for gående ettersom data fra den 

nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 viser at de fleste går til holdeplass og det har 

stor betydning for gå-potensialet på de korte reisene (Ellis m.fl. 2018, Norheim, Solli og 

Haugsbø, 2014). Tilrettelegging for gående handler i hovedsak om at det faktisk fins 

infrastruktur å benytte, og at den tilbyr direkte, trafikksikker og universell utformet adkomst 

uten store barrierer/hindringer til viktige målpunkt (boligområder og arbeidsplasser) f.eks. ved 

utstrakt bruk av snarveier. Dette er viktig for kundegrunnlaget da en attraktiv holdeplass i et 

byområde for eksempel betjener tre ganger så mange mennesker som en holdeplass i et 

område som ikke er tilrettelagt for gående (Hillnhütter, 2018). Hvilken gangavstand man 

aksepterer til holdeplass avhenger litt av hvor man er. I sentrumsområdet sier Ruter for 

eksempel at en person normalt vil «gå ca. 400 meter på 5 minutter, og det kan settes som en 

akseptabel lengde man er villig til å gå. Stoppestedsavstand i by på 600 meter vil gi vel 400 

meter å gå for dem på linjen som har lengst vei, og dette må regnes som en akseptabel 

gangavstand» (Ruter, 2016). 
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Tilrettelegging for andre tilbringerløsninger som sykkel 

Det skal også nevnes at sykkel kan være et godt tilbringertransportmiddel dersom det 

tilrettelegges med infrastruktur og mulighet for trygg sykkelparkering. Tilrettelegging for 

syklende har stor betydning for sykkelpotensialet på korte og mellomlange reiser21 (Norheim, 

Solli og Haugsbø, 2014). I tillegg kan også innfartsparkering være aktuelt enkelte steder. Det 

kan gi flere passasjerer tilgjengelighet til en holdeplass, og bussen et større kundegrunnlag.  

E18 Vestkorridoren-prosjektet søker å gi bedre tilgjengelighet til gående og syklende gjennom 

bygging av ny infrastruktur for disse trafikantgruppene parallelt med vegutbyggingen. 

Gange og sykling er kapasitetsavlastende for kollektivtransporten 

Det at det skal bygges gang- og sykkelveg langs E18 Vestkorridoren parallelt med 

vegutbyggingen er ikke bare viktig fordi det forenkler bruken av kollektivtransport gjennom 

god holdeplasstilgjengelighet, det er også et viktig aspekt fordi det avlaster 

kollektivtransporten. Det bunner i at det ville blitt uhensiktsmessig dyrt og gi store 

kapasitetsutfordringer dersom alle skulle reise kollektivt. For å nå nullvekstmålet må sykkel og 

gange derfor ta sin del av transportveksten (Kjørstad et al., 2014).  

I hvilken grad sykkel og gange vil avlaste kollektivtransporten på de korte reisene, vil avhenge 

av graden av tilrettelegging for myke trafikanter («gulrot»), men like mye av rammebetingelser 

for bil og takstene til kollektivtransporten («pisk») (Norheim, Solli og Haugsbø, 2014). Hvis det 

for eksempel er gratis å parkere der man skal, vil gang- og sykkel bare konkurrere på avstander 

opptil 2 km. Dersom bilen derimot er pålagt en parkeringsavgift, vil sykkel kunne være 

konkurransedyktige på strekninger opp til ca. 7 km (Norheim, Solli og Haugsbø, 2014). 

4.6 Tilrettelegge for hyggelig ventetid på holdeplass 

Ventetid består av den faktiske ventetiden på holdeplassen og en skjult ventetid i form av at 

man ikke får reise når man vil. For enkelhetens skyld anslår man likevel ventetiden til å være 

frekvensen dividert på to, og ventetiden er således avhengig av hvilket tilbud som kjøres.  

I utgangspunktet vil en større del av ventetiden være på selve holdeplassen når frekvensen er 

høy, men en undersøkelsen i Oslo/Akershus i 2010 (Ruud m fl 2010) viser at ventetiden på 

holdeplassen holder seg nogen lunde stabil på 5-6 minutter uavhengig av frekvens. Det vil si at 

når det er 10 minutter eller mindre mellom avgangene er det ingen ventetid utover ventetiden 

på holdeplassen. En analyse basert på en rekke internasjonale studier viser at ventetiden på 

holdeplassen verdsettes høyere enn ventetiden mellom avgangene (Wardman 2001a).  

Hvor stor belastningen på holdeplassen faktisk er, vil avhenge av stedlige forhold. Det er derfor 

viktig å tilrettelegge for trivelig ventetid på holdeplassen for eksempel med tilstrekkelig 

venteareal, busskur og sanntidsinformasjon. I hvilken grad den planlagte løsningen gjør dette, 

                                                           
21 El-sykkelen øker influensområdet for sykkel med cirka 50 prosent, og ytterligere i byer med mer 
kupert terreng (Norheim, Solli og Haugsbø, 2014).  
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er vanskelig å se av dagens tegninger ettersom det ikke fremkommer så godt hvordan 

holdeplassene vil se ut. 

4.7 Redusere byttebelastningen gjennom god utforming 

God utformingen av busstrasé og knutepunkt kan gi redusert byttetid 

Tilrettelegge for sømløse bytter ved knutepunktene 

Byttetiden avhenger av hvordan korrespondansen mellom buss og tog er tilrettelagt, og den 

faktiske tiden passasjeren bruker på byttet. Tiden det tar å bytte oppleves som dobbelt så 

belastende som det å sitte om bord på bussen, i tillegg til at det å bytte er en belastning i seg 

selv. Dette er eksemplifisert for en reise fra Slemmestad til Nationaltheatret i påfølgende 

tekstboks. Eksempelet viser at det å bytte ved Sandvika stasjon oppleves så belastende at det 

for mange reisende vil oppleves mindre belastende å ta direktebuss helt inn til 

Oslo/Nationaltheatret, selv med lang kø på vegen. Det skyldes i hovedsak at busstraseen ikke 

har direkte tilknytning til Sandvika stasjon slik at byttetiden blir lengre her enn ved Lysaker 

kollektivknutepunkt. Det gjør at Lysaker stasjon fungerer bedre som knutepunkt enn Sandvika. 

Det å bytte ved Lysaker kollektivknutepunkt vil også kunne fungere bedre enn direktebuss 

dersom man tilrettelegger for sømløse bytter som vist i påfølgende tekstboks, og således bidra 

til å gjøre mateløsningen konkurransedyktig med direktebuss.  

Det viser at man må utforme infrastrukturen og kollektivknutepunktene på en måte som gjør 

at de tilrettelegger for sømløse reiser for å redusere byttebelastningen for å bygge oppunder 

Ruters matestrategi. Dette er også viktig å huske i utformingen av nye Asker terminal. I 

kommunedelplan for Asker foreligger det et skisseforslag som vil innebære økt byttetid for 

kollektivtrafikantene grunnet lengre gangavstand mellom buss og tog. For å redusere 

byttebelastningen må man også sørge for at nye Asker terminal får en utforming som 

tilrettelegger for sømløse bytter mellom buss/tog og buss/buss for å minimere belastningen et 

bytte utgjør. Det handler for eksempel om å tilrettelegge for korte gangavstander, og lett 

tilgjengelig og relevant informasjon samt tydelig merking slik at det er lett å orientere seg og 

navigere på holdeplass/knutepunkt.  

Asker vil være et godt knutepunkt for Asker-trafikken, mens Lysaker vil være best egnet som 

byttepunkt for all Bærumstrafikk som ikke uansett må kjøre via Sandvika stasjon. Samtidig er 

det viktig å være klar over at desto kortere en reise er, desto større andel av reisebelastningen 

vil byttet utgjøre. Dette er beskrevet i Tekstboks 9, og viser at desto nærmere man kommer 

Oslo, desto mer gunstig kan det bli med et direktetilbud.   
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Den første grafen viser de generaliserte reisekostnadene for en reise med direktebuss fra 

Slemmestad til Nationaltheatret, mens de to neste viser tilsvarende reise med bytte fra buss til tog på 

henholdsvis Sandvika og Lysaker stasjon. Ventetiden er den samme for alle eksemplene ettersom den 

første delen av reisen går med den samme bussen og dermed også den samme frekvensen. For 

enkelthetens skyld er tilbringertiden også holdt lik for alle alternativene, men man kan argumentere 

for at direktebussene har flere stopp innad i Oslo slik at den reisende kommer nærmere 

bestemmelsesstedet enn det som er mulig med toget. I ren reisetid er det ikke så stor forskjell på det 

å bytte fra buss til tog på Sandvika eller Lysaker stasjon, og det å ta direktebuss helt inn til Oslo. Hva 

den reisende vil oppleve som mest lønnsomt vil dermed avhenge av hvor mye forsinket bussen blir i 

vegnettet utenom bussvegen og hvor lang tid selve byttet tar. I regneeksempelet er det hentet 

forsinkelsesdata fra Ruters busser i vegnettet utenom bussvegen, mens byttetiden er gangtiden fra 

holdeplass til stasjon pluss frekvensen på togtilbudet ved den gitte stasjonen dividert med to. Det gir 

en byttetid på 11 minutter på Sandvika og 4 minutter på Lysaker. Det er fordi ett bytte på Sandvika 

gjør at man må gå ca. 6 minutter, mens tilsvarende tid på Lysaker bare er 1,5 minutt. Dette vil 

forbedres ytterligere ved nye Lysaker kollektivknutepunkt. I tillegg er det et bedre togtilbud på 

Lysaker. Her går det i snitt et tog hvert 4. minutt i tidsrommet kl. 7-8, mens det i Sandvika går et tog 

derfra omtrent hvert 10. minutt.  

Det gjør at det med dagens byttepunkter oppleves mindre belastende å ta direktebuss helt inn til 

Oslo, i dette eksempelet Nationaltheatret, og at Lysaker fungerer bedre som knutepunkt enn 

Sandvika. Grafen til høyre viser at gjennom god tilrettelegging av nye Lysaker kollektivknutepunkt vil 

mateløsningen bli konkurransedyktig med direktebuss.   

 

Tekstboks 8 Illustrasjon av byttebelastning for en reise mellom Slemmestad og Nationaltheatret  
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Desto kortere en reise er, desto større andel av reisebelastningen vil byttet utgjøre. Det er illustrert i 

figuren under ved hjelp av tre tenkte reiser fra Asker-, Sandvika- og Fornebu-området til sentrum. Det 

eneste som skiller reisen er ombordtiden på toget. Togturen fra Asker tar 18 minutter, fra Sandvika 

tar det 12 minutter og fra Lysaker 6 minutter. For øvrig antas det at de reisende har den samme 

tilbringertiden til/fra holdeplass/stasjon på totalt 10 minutter, at tilbudet operer med en frekvens på 

hvert 10. minutt og at bussturen til stasjonen tar 3 minutter. Byttetiden er satt til 7 minutter, i tillegg 

kommer en byttebelastning på 16 kr per bytte. Da utgjør byttebelastningen og -tiden 38 prosent for 

reisen fra Asker-området, 43 prosent for en reise fra Sandvika-området og 48 prosent for en reise fra 

Fornebu-området. Det viser at desto nærmere reisens startpunkt ligger målpunktet, som i dette 

tilfellet er Nationaltheatret, desto større belastning utgjør byttet og desto større er sannsynligheten 

for at det vil være mest gunstig for trafikantene å kjøre direktenuss helt inn til byen.   

 

Tekstboks 9 Illustrasjon av at desto kortere reise, desto større prosentvis andel utgjør byttet 

 

Bedre tilgang til knutepunkt kan muliggjøre nytt rutetilbud 

Enklere bussbetjening av Sandvika og knutepunktet Asker stasjon  

Bussløsningen er utformet ala en stamlinje som prioriterer transportkorridoren med de store 

reisestrømmene på bekostning av flatedekning. Et slikt tilbud krever gode bytte- og 

knutepunkt for å sikre gode overganger mellom stamlinjene og de mer flatedekkende 

tilbudene, samt øvrige transportmidler. Den nye bussløsningen tilrettelegger for dette 

gjennom enklere tilgang for bussene til knutepunktet Asker stasjon. I tillegg sørger løsningen 

for enklere betjening av Sandvika som området.  

Enklere tilgang til viktige knutepunkt bidrar også til å oppfylle Ruters strategi om at bussen skal 

fungere som en mateløsning til toget. Det blir enda viktigere når Fornebubanen står ferdig22 og 

det blir mulig med overgang til både tog og t-bane på Lysaker. Da vil man kunne reise sørover 

                                                           
22 Det planlegges byggestart på Fornebubanen i 2019, og ferdigstillelse i 2024 (Tuft, 2018).  
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til Fornebu senter, Flytårnet og Arena med T-bane, i tillegg til Vækerø og Skøyen før 

Majorstuen i retning Oslo.  

Bedre tilgang til knutepunkt kan muliggjøre nytt rutetilbud 

Enklere tilgang til viktig knutepunkt kan muliggjøre en ny tilbudsutforming ettersom det å 

benytte disse stasjonene ikke lenger vil innebære et stort påslag i reisetid. Det kan også gjøre 

det aktuelt å terminere busser andre steder enn i dag hvor det ikke er noen busser som 

terminerer på Lysaker stasjon. Det er fordi dette avhenger av tilbudsutformingen og hvordan 

bussmateriellet skal benyttes videre i den totale rutelogistikken. Fordelen ved å redusere antall 

busser som kjører helt inn til Oslo ved å terminere de ved Lysaker stasjon, er at det kan avlaste 

vegnettet og busstasjonen i Oslo sentrum og gi noe utslippsreduksjon. 

Tilbudsutformingen påvirker antall bytter  

Hvilket tilbud man legger opp til vil påvirke hvor mange bytter passasjeren må gjøre for å 

komme frem til bestemmelsesstedet. I dag viser for eksempel data fra Ruters 

reisevaneundersøkelse at om lag 1/3 av kollektivtrafikantene bytter mellom to eller flere 

kollektive transportmidler i løpet av en reise. Den nye busstraseen bygger oppunder Ruters 

matestrategi ved å legge opp til bytte ved Asker eller Lysaker stasjon. Det kan gi en ekstra 

bytteulempe for de passasjerene som skal reise videre innad i Oslo. Det gjør det viktig å huske 

at desto flere bytter man legger opp til, desto strengere krav stiller det til rask reisetid. 

4.8 Busstilbud og infrastruktur må sees i sammenheng 

Dagens rutetilbud baserer seg på dagens infrastruktur slik at ny infrastruktur kan muliggjøre 

nye reiserelasjoner. Eventuelle synergieffektene av dette får man først tydeliggjort når 

rutetilbud og infrastruktur sees i sammenheng. Det justerte rutetilbudet må være tilpasset det 

markedet det skal betjene i tråd med overordnede retningslinjene i området, og bidra til å 

bygge oppunder eksisterende og planlagt arealbruk. 

Busstilbud i henhold til overordnede målsetninger 

Busstraseen er tenkt betjene lokalmarkedet og regionbussene 

Ulike rutetilbud stiller ulike krav til infrastrukturen, og det er derfor nødvendig å definere 

hvilket rutetilbud som skal være dimensjonerende for den nye bussløsningen. Skal løsningen 

først og fremst betjene lokalmarkedet i Asker og Bærum, regionbussene inn til Oslo eller de 

kommersielle ekspressrutene til for eksempel Sør- eller Vestlandet? Lokalmarkedet i Asker 

stiller for eksempel krav til flatedekning («flere holdeplasser»), mens det er viktigere med høy 

hastighet for de to andre busstilbudene («færre holdeplasser»).  

Her har det vært et uttalt mål at bussløsningen først og fremst skal tilby et tilbud til 

lokalmarkedet dvs. at det ikke tilrettelegges for de lange ekspressrutene. De kan likevel 

benytte løsningen dersom de ønsker det. Gjennom en slik klar behovsdefinisjon unngås de 

utfordringene som kan oppstå ved kjøring av et blandet tilbud. Behovsdefinisjonen er gjort 

med utgangspunkt i hvilket kollektivtilbud som betjener transportbehovet i området best. 

RVU-data fra 2013/2014 viser for eksempel at kollektivreisende fra Akershus gjerne 
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foretrekker buss (kortere reiser), mens de fra Buskerud foretrekker toget (lange reiser). I tillegg 

antas det at kommersielle ekspressbussene og enkelte regionale ruter trolig vil benytte nye 

E18 når det ikke er kø, ettersom det vil være raskere enn å benytte den nye busstraséen. Det 

gjør det aktuelt å etablere gode tilførselsveier mellom E18 og kollektivknutepunktene Lysaker, 

Sandvika og Asker sentrum. Det bør også være mulig å komme inn på busstraséen fra E18 slik 

at ekspressbussene kan ta av E18 ved kø. 

Parallelt kapasitetsavlastende tilbud til toget på kort sikt, supplerende tilbud på lang sikt 

Rutetilbudet avhenger av hvilket marked som skal betjenes (Nielsen, 2005), og det vil være litt 

ulikt på kort og lang sikt:  

 Parallelt kapasitetsavlastende tilbud på kort sikt 
Målbildet til både Jernbaneverket og Ruter tilsier at bussen skal fungere som et 

matetilbud til togstasjonene ettersom toget skal være ryggraden i den Oslorettede 

trafikken. Det må likevel ansees som det langsiktige målet, da jernbanen i dag har 

kapasitetsutfordringer. Når den nye busstraseen anlegges langs samme pendel som 

der toget går i dag, vil bussen på kort sikt kunne avlaste jernbanen ettersom den i dag 

opererer oppunder makskapasiteten. Det er et marked som ønsker raske 

sentrumsreiser. 

På kort sikt skal rutetilbudet derfor tilrettelegge for å betjene reiser inn til Oslo 

sentrum som gjøres fra Asker, Bærum og til dels fra Lier/Drammen, dvs. utformes som 

et lokalt ekspresstilbud. Det fordrer et rutetilbud som får de reisende til sentrum på 

kortest mulig tid. For å få til det, må reiselinjene være så direkte som mulig (effektiv 

linjestruktur), og det må være forholdvis langt mellom stoppene (få stopp). Dette kan 

gå på bekostning av dekningsgraden. For å oppnå nødvendig flatedekning kan derfor 

de rette stamlinjer kombineres med lokale tilbringerlinjer for omstigning i bytte- og 

knutepunkt, og eventuelle innfartsparkeringer. Et slikt tilbud er gjerne høyfrekvent.   

 Supplerende tilbud på lang sikt 
Etter hvert som toget får økt kapasitet, vil bussløsningen kunne bli en konkurrent til 

toget. For å unngå dette er, er det viktig at bussen kan fungere som et supplement til 

toget, og dermed betjene et annet marked ved å benytte eget konkurransefortrinn, 

dvs. gi bedre tilgjengelighet, spesielt til de områdene som har dårlig tilgjengelighet til 

toget i dag. Togtilbudet vil for eksempel være bedre enn bussen for de som bor i 

influensområdene til stasjonene, mens for øvrige reisende vil et matetilbud innebære 

et bytte.  

På lang sikt, når jernbanen får en kapasitet som gjør bussen til et konkurrerende tilbud, 

vil tilbudet i enda større grad rettes mot lokalmarkedet. Det gjøres gjennom lokalruter 

som betjener flere reiserelasjoner enn sentrumsreiser, såkalte "intraurban" eller 

"intrasuburban" reiser (Nielsen, 2005). Det gjøres ved å bedre dekningsgraden med 

flere stopp (kortere holdeplassavstand) og gjerne mindre rettlinjede traseer, noe som 

resulterer i lengre reisetid.  
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Et slikt tilbudet kan fungere som et matetilbud til toget. Det er i tråd med målbildet til 

Ruter og Jernbanedirektoratet som sier at toget skal være ryggraden i den Oslorettede 

trafikken, mens buss skal fungere som mateløsning til stasjonene på grunn av 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette forutsetter fri fremkommelighet frem til 

knutepunkt (Kjørstad, Hamre og Norheim, 2008). Den nye bussløsningen bidrar til 

Ruters matebuss-strategi ved å gi bussen enklere tilgang til nye Asker terminal og god 

tilrettelegging av Lysaker kollektivknutepunkt.  

Bygge oppunder eksisterende og planlagt arealbruk  

For å øke kollektivbruken er fortetting et nødvendig og viktig virkemiddel, både med tanke på 

lokalisering av boliger og arbeidsplasser (Solli, Resell og Haugsbø, 2015). Øvrige arealplaner for 

området bør derfor bygge opp under kundegrunnlaget til den planlagte bussløsningen. 

Norheim, Solli og Haugsbø (2014) finner for eksempel at økt fortetting og nytt rutetilbud kan gi 

20 prosent ekstra vekst i kollektivtransporten, mens en perifer lokalisering vil kunne gi økte 

kostnader og vekst i biltrafikken. I følge Kjørstad med flere (2014) kan en målrettet 

arealplanlegging redusere kostnadene ved å nå nullvekstmålet med rundt 6 mrd. kroner årlig, 

for eksempel gjennom reduserte investeringskostnader og miljøulemper fra biltrafikken. 

4.9 Rammebetingelsene for bil påvirker bussens kundegrunnlag 

Konkurranseforholdet mellom buss og bil 

Konkurranseflaten mellom buss og bil er vesentlig for valg av transportmiddel 

Ved å summere opp de generaliserte reisekostnadene for hvert transportmiddel som ble 

omtalt i delkapittel 4.1, kan man sammenligne reisebelastningen ved de ulike 

transportmidlene, og dermed si noe om hvilket transportmiddel som mest sannsynlig vil 

benyttes på strekningen, se formelen under. Dette forholdet betegnes gjerne som 

konkurranseflaten mellom transportmidlene. Ifølge den nasjonale verdsettingsundersøkelsen 

er tidsverdien for en kort bilreise (reise under 50 km) 82 kr/time (2016-kroner), mens 

belastningen ved kø er 3,7 ganger så høy (Halse m.fl. 2010).  

Formel 1 Beregning av konkurranseforholdet mellom buss og bil basert på GK. 

𝐾𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑢𝑠𝑠−𝑏𝑖𝑙 =
𝐺𝐾𝑏𝑢𝑠𝑠
𝐺𝐾𝑏𝑖𝑙

 

 

Dersom konkurranseflaten mellom buss og bil (eller et annet transportmiddel) er mindre enn 

1, er det mer attraktivt å ta buss framfor bil, og bussen har et direkte konkurransefortrinn. 

Dersom det skal være et reelt konkurranseforhold mellom buss og bil, bør det ikke være mer 

enn 1,5 ganger så belastende å reise med buss fremfor bil. Når konkurranseforholdet er større 

enn 2, vil bilen være det klart foretrukne alternativet. Det gjør at hvor godt kollektivtilbudet 

oppleves avhenger av rammebetingelsene til de øvrige transportmidlene i tillegg til tilbudet i 
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seg selv. Kvalitetene ved de øvrige transportmidlene vil dermed påvirke suksessen til 

bussløsningen langs E18 Vestkorridoren.  

 

Figur 14 Illustrasjon av de ulike konkurranseflatene basert på GK. 

 

Tiltak som påvirker rammebetingelsene til bilen 

Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til konkurranseforholdet mellom bil og 

kollektivtransport, fordi førstnevnte, blant annet på grunn av sin fleksibilitet ved at kan reise 

akkurat når man vil og i fra dør-til-dør, gjerne er det foretrukne reisemiddelet. Først når det 

oppleves mer belastende å kjøre bil enn å reise kollektivt, for eksempel fordi lange bilkøer i 

rushtrafikken gir forsinkelse eller høye bomkostnader gjør reisen dyr, vil kollektivtrafikken 

tiltrekke seg store markedsandeler. Det kan skje dersom rammebetingelsene endres, for 

eksempel gjennom en tilbudsforbedring av kollektivtilbudet eller ved restriktive tiltak på 

bilbruk. Eksempler på slike restriktive tiltak mot bilen kan være prising av selve bilreisen, 

parkeringskostnader eller parkeringstilgjengelighet som er beskrevet i tekstboksen under. 

Restriktive tiltak er samfunnsøkonomisk billigere enn forbedring av kollektivtilbudet, selv om 

det politisk sett kan være mer utfordrende (Norheim et al., 2017). Den høye kollektivandelen 

inn til Oslo i dag henger for eksempel sammen med den købelastningen i rush, bompenger og 

parkeringstilgjengeligheten i hovedstaden som bilistene opplever.  

Eksempler på restriktive tiltak mot bilen er: 

 Prising av selve bilreisen 
Prising av selve bilreisen innebærer direktekostnader som bomtakster og drivstoffpriser.  
 

 Parkeringskostnader  
For å få flere til å revurdere bilbruk på en gitt reise, kan man gjøre bilbruk dyrere ved å for 
eksempel avgiftsbelegge parkering, eller øke eksisterende avgift. Norheim, Solli og Haugsbø 
(2014) fant for eksempel at dersom alle måtte betale for parkeringsplass ved arbeidsplassen 
sin på Fornebu i Oslo, ville kollektivandelen til arbeid i gjennomsnitt øke fra 25 prosent til 
rundt 50 prosent, i tillegg til at flere vil gå og sykle. 

 Parkeringstilgjengelighet 
Ved å redusere antall parkeringsplasser, for eksempel i sentrumsområdet, gjør man det mer 
upraktisk å bruke bilen da det å finne parkeringsplass vil ta lengre tid og kanskje ikke er 
tilgjengelig rett ved bestemmelsesstedet. 

Tekstboks 10 Tiltak som kan påvirke rammebetingelsene til kollektivtransporten 
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Nye E18 for bil påvirker kundegrunnlaget 

Nye E18 gir bilen raskere reisetid enn i dag  

Det at bilen vinner på reisetid over kollektivtransporten fremhever blant annet Nielsen og 

Lange (2015) som en utfordring ved utbygging av ny motorvei. I morgenrushet i dag står køen 

tidvis helt fra Asker innover mot Oslo, noe som drastisk øker reisetiden med bil. Det gjør det 

gunstig å reise kollektivt som kan benytte kollektivfeltet innover mot Oslo. Utbyggingen av E18 

Vestkorridoren vil redusere reisetiden for bil og øke kapasiteten for å redusere forsinkelsene i 

dagens vegnett. Utbyggingen innebærer således en forbedring av tilbudet til bilistene, noe som 

kan redusere bussens attraktivitet i forhold til bilen. Det kan gjøre at forbedringene i 

biltilbudet utligner den økte konkurransekraften det forbedrete kollektivtilbudet var tenkt å gi.  

Trafikantbetaling på nye E18 er viktig for bussens konkurransekraft  

Det gjør bompengefinansiering som forutsettes for byggingen av nye E18 Vestkorridoren viktig 

for konkurransekraften til bussen da det virker fordyrende på bilreisen. Det vil redusere 

trafikkmengden i det lokale vegnettet, og kan således sørge for bedre fremkommelighet for 

bussene frem til E18 (Statens vegvesen, 2013). I tillegg velger en del bilister gjerne å reise 

kollektiv i stedet når det innføres bom, noe som gir større kundegrunnlag og billettinntekt til 

kollektivtransporten.  

Dersom bompengene fjernes fra E18 når vegfinansieringen er ferdigstilt, vil man først 

antageligvis oppleve en forskyvning av konkurranseforholdet i bilens favør ettersom det blir 

såpass mye billigere å være bilist. En slik «fri ferdsel» i rushretning vil lokke flere bilister til 

veiene sånn at man potensielt kan få større køer (og forsinkelsene) enn i dag. Da vil 

busstraseen igjen gi bussen et konkurransefortrinn ved at man som busstrafikant kan reise 

uhindret og uten forsinkelse i rushretning. Dette viser at dersom bommen fjernes, vil 

konkurranseforholdet mellom buss og bil avhenge av reisetiden til bil dvs. hvor stor forsinkelse 

den opplever. Dersom det ikke innebærer noen større ulempe å bruke bil, vil 

konkurransekraften til kollektivtransporten svekkes.  

I tillegg er busstrasé og gode knutepunkter viktig for å redusere effekten av ny  motorvei som 

gjør at bilen vinner på reisetid (Nielsen og Lange, 2015). 
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Vedlegg 

Modell for optimal holdeplassavstand 

Urbanet Analyse har utviklet en modell å anslå optimal gjennomsnittlig holdeplassavstand ut 

ifra hva som vil minimere belastningen for de reisende. Det er fordi optimalisering av 

holdeplassavstand er en relativt kostnadseffektiv måte å forbedre kollektivtilbudet på. 

Premisset er at ulempen ved å måtte gå lengre til holdeplass, veies opp av at ombordtiden på 

bussen reduseres.  

Modellen ble kjørt både for dagens løsning og for den planlagte løsningen. Hvilke 

forutsetninger som inngikk i beregningen er vist i Tabell 18. Som tabellen viser så er det 

fartsgrensen, samt gjennomsnittlig reisehastighet og gjennomsnittlig avstand mellom 

holdeplassene som er forskjellen ved de to løsningene. De to siste verdiene er beregnet ved 

hjelp av Figur 11. I tillegg er noen av de øvrige elementene som inngår i GK-beregningen ulike. 

Det er beskrevet under.  

Tabell 18 Forutsetninger som inngikk i de to ulike scenarioene 

Forutsetninger Eksisterende E18 Ny bussløsning 

Ombordtid 17 minutter 27 minutter 

Forsinkelse 10 minutter/reise 0 minutter/reise 

Gangtid til holdeplass 13,3 minutter 6,7 minutter 

Fartsgrense (kjørehastighet) 80 km/t 78 km/t 

Gjennomsnittlig reisehastighet 60 km/t 42,2 km/t 

Gjennomsnittlig avstand mellom holdeplassene 2500 meter 1130 meter 

Akselerasjons- retardasjonsrate  1 m/sekund2 

Oppholdstid per stopp 20 sekunder 

Gjennomsnittlig gangtid  5 km/t 

Priselastisitet -0,35 

Faktor avstand holdeplass og gange 0,5 

 

Figur 11 ble også brukt for å estimere reell reisehastighet for de to løsningene. Reisetiden var 

20 minutter på eksisterende E18, og 27 minutter med den nye løsningen. Det ble antatt den 

samme prosentvise fordelingen for sitte- og ståplass (72 og 28 %). Det gir 12 minutter med 

sitteplass og 5 minutter med ståplass på eksisterende løsning, og 20 minutter med sitteplass 

og 7 minutter med ståplass med ny løsningen. Andre elementer som inngår i GK-beregningen 

er forsinkelse og gangtid til holdeplass. Det antas at den nye bussløsningen vil fjerne all 

forsinkelse, og den er derfor satt til 0 mot 10 minutter per reise for eksisterende løsning. 

Ettersom det blir flere holdeplasser med den nye løsningen og at man kan tilrettelegge 
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adkomsten til disse på en enda bedre måte, antas det at gangtiden til holdeplass reduseres. 

Beregningen har derfor halvert gangtid til holdeplass (fra 13,3 ved eksisterende løsning til 

6,7 minutter for den nye løsningen), selv om det kanskje er en overoptimalisering i den nye 

løsningens favør.  

I begge scenarioene legges vektene og andelene (for ståplass/sitteplass, bytte og forsinkelse) 

hentet fra SP Oslo/Akershus (vist i Tabell 19) til grunn. 

Tabell 19 Benyttede vekter og reiseandeler (SP Oslo/Akershus)  

GK kollektivt Vekt Andel Minutter 

Ombordtid snittreise 1.5   

Ombordtid ståplass 1.7 28 %  

Ombordtid sitteplass 1.0 72 %  

Ventetid ved bytte 2.0 34 % 7 

Gangtid til holdeplass 1.1   

Forsinkelse  5.8 24 %  

Byttemotstand 16.0 34 %  
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Kollektivtilbudet fremstilt i kart  

Busstilbudet 
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Togtilbudet 
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