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1. Bakgrunn  

Vedtak i stortinget 
18.06.2020 vedtok Stortinget å finansiere E18 Lysaker - Ramstadsletta. Lysaker kollektivknutepunkt, oktober 
2018. En forenklet løsning av Lysaker kollektivterminal inkluderes i prosjektet til en maks totalkostnad på 700 
mill. 2020-kr inkl. mva. 
 
Det er bevilget et beløp uten at løsningen er tegnet ut og kostnadsberegnet. Dette har sammenheng med at 
det var lagt opp til at bussterminalen ikke skulle inngå i første fase av E18 prosjektet. Ny bussvei skulle inngå i 
første fase. I den sammenheng var det utarbeidet mulige løsninger av ny terminal basert på at det ville 
komme ny bussvei.  Uten ny bussvei må det søkes etter nye løsninger for kollektivterminalen. 

Planprogram for Lysaker kollektivterminal  
Planprogram Lysaker kollektivknutepunkt ble vedtatt 2 oktober 2018. Grunnlaget for dette planprogrammet 
hadde andre forutsetninger når det gjelder bussveien og heving av E18. Det er derfor vurdert slik at det er 
behov for å revidere gjeldende planprogram.  
 
Gjeldende planprogram sier blant annet følgende om bussens behov: Venteareal for buss plasseres under ny 
E18-bru i Bærum med direkte tilknytning til busstasjonen. Romprogrammet for busstasjonen gir føringer for 
planalternativet. I planforslaget skal det derfor legges til rette for 13 bussholdeplasser og 10 venteplasser 
med god tilknytning til stasjonen. I tillegg skal det legges til rette for 6 plasser for «buss for tog». 

Bestilling fra Viken til Ruter januar 2021 
For å avklare arbeidet fram mot et neste møte med SVV, Bærum kommune, m.fl. i midten av februar, gir 
Viken følgende bestilling til Ruter: 

• Lage et arbeidsnotat til møte i februar om fremtidig behov for bussholdeplasser, m.v. Dette bør 
tentativt være ferdig før 10. februar, slik at det kan sendes ut noen dager i forkant. 

• Det er satt en begrenset økonomisk ramme på 700 mill. for kollektivtiltak på Lysaker, og det er trolig 
ikke mulig å løse alle behov/ønsker innenfor denne ramma. Det er derfor viktig å nyansere mellom 
sikre behov, hva som har en grad av usikkerhet, og hva som kan løses med alternative lokaliseringer 
enn på kritiske/knappe arealer på Lysaker. 

• Tidsperspektivet er behov etter 2030. Det er nødvendig å belyse hvilke krav/tilpasninger nye 
mobilitetsformer kan få for utforming, prioritering og dimensjonering av arealene. 

• Ruter sørger, om nødvendig, for å trekke inn eksterne aktører/kompetanse. 

Notatet vil bli brukt som et av flere underlag for å utvikle/drøfte aktuelle løsningsprinsipper fram mot et 
planprogram for Lysaker kollektivterminal. 

2. Behovet til Lysaker kollektivknutepunkt  
Lysaker er mer enn en bussterminal. Det er selvfølgelig også mer enn et kollektivknutepunkt. På Lysaker 
bygges en ny T-banestasjon, og det planlegges å utvide jernbanestasjonen med flere spor. Lysaker 
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knutepunkt har også et båttilbud, med et styrket knutepunkt er det også aktuelt å styrke båttilbudet til 
Lysaker, som igjen vil kreve behov for å videreutvikle Lysaker brygge. 
 
Det er utarbeidet en egen reguleringsplan for ny T-banestasjon. Det er sannsynlig at det også vil bli 
utarbeidet en egen reguleringsplan for ny jernbanestasjon. 
 
Når det nå skal utarbeides planprogram og ny reguleringsplan for bussterminalen, er det ikke vanskelig å se 
for seg viktigheten av å tenke på hele knutepunktet. Siden det er mange busser på Lysaker, vil knutepunktet 
ha flere stoppunkter for buss. 

Kundebehov 
Kundene har en rekke behov. Hva er viktig når vi skal planlegge et knutepunkt. 

• Fremkommelighet for de kollektivreisende handler om kort og forutsigbar reisetid. God 
fremkommelighet bidrar til et velfungerende kollektivsystem med effektive reiser og god mobilitet. 
For at et kollektivknutepunkt skal fungere tilfredsstillende er pålitelighet viktig slik at man rekker sine 
korrespondanser. Et velfungerende kollektivsystem er viktig for at flere skal velge å reise kollektivt i 
stedet for å kjøre privatbil. Fremkommelighet på lokalveiene og E18 til/fra Lysaker blir derfor viktige 
faktorer for hvor godt Lysaker kollektivknutepunkt fungerer i fremtiden.  

• Byttetid. Byttetid består av flere elementer. Sentralt er gangavstand og gangtid eksempelvis mellom 
en bussholdeplass og en T-baneplattform. Men man må også tenke på avstand fra sykkelparkering 
og taxi (kiss and ride). En særlig utfordring synes å bli barrierevirkningen av E18, da 
kollektivknutepunktet vil bli liggende på begge sider av E18. 

• Gang og sykkelveinett. De aller fleste som reiser kollektivt går til/fra de kollektive transportmiddelet. 
Hvordan man skal bevege seg til/fra knutepunktet er derfor av stor betydning. Lysaker har mange 
ulike barrierer og tilrettelegging for gode og effektive gangforbindelser i området er derfor sentralt. 
På Lysaker kan det fort bli lett å gå seg bort med over-, underganger og stoppunkter på ulike nivåer 
og begge sider av E18. Dette krever særlig aktsomhet i planleggingen. Gangstrømmene kan også bli 
store, så tilstrekkelig raushet på løsningene må ivaretas. 

• Universell utforming. Skal man legge til rette for at kollektivtilbudet fremstår som attraktivt for de 
fleste må det også tilrettelegges for at de reisende har ulike behov. God utforming av holdeplasser 
og gangakser er viktige elementer. Sikkerhet og opplevd trygghet er også viktig. 

• Byliv. Kollektivtilbudets attraktivitet handler om mer enn korte gangavstander, ivaretagelse av 
tekniske krav og om kapasitet. Kundene skal trives på knutepunktet. Ventetiden på knutepunktet bør 
kunne brukes til nødvendige ærender og knutepunktet bør ha oppholdsarealer med gode kvaliteter. 

Behov for sykkelparkering 
Det er et uttrykt ønske fra flere hold at sykkelandelen bør øke. T-banen planlegger sykkelparkering som også 
vil brukes av andre enn de som reiser med T-banen. Forslaget fra Fornebubanen er at det etableres ca. 350 
plasser hvorav ca. 100 under tak. 
 
Bærums kommunes parkeringsnormer sier lite om sykkelparkering ved kollektivknutepunkt. Oslo kommune 
har under utarbeidelse nye normer som har sykkelparkeringsnormer for stasjonsbygg/holdeplass som sier at 
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det skal etableres minimum 1 sykkelparkeringsplass per 1000 reisende (sum av og påstigende daglig).  Det 
presiseres at det for store stasjoner i kollektivknutepunkter skal det vurderes egne og høyere normtall. 
Videre at stasjonene må sees i sammenheng med området rundt, blant annet når det gjelder tilgang til 
sykkelparkeringsplasser. 
 
Ut fra dette etablerer Fornebubanen et tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser, men noen av 
bussholdeplassene vil bli liggende såpass langt unna T-banens sykkelparkering, så det vil være nødvendig å 
etablere sykkelparkering flere steder på knutepunktet. 
 
En utvikling i retning av at sykler i større grad deles og elektrifiseres kan gi en kraftig vekst i sykkelbruken. 
Delesykler kan gi mindre behov for sykkelparkering, særlig hvis de som har ansvar for delesyklene påser og 
justerer hvor mange delesykler som er tilgjengelig på knutepunktet. Det bør derfor tilrettelegges for 
varebiler som bringer delesykler til/fra knutepunktet. 
 
På grunn av usikkerheten i utvikling av sykkelmarkedet er det viktig at man følger utviklingen tett og 
hensyntar dette i den videre planleggingen.  

Behov for tilrettelegging for taxi/kiss and ride/delebiler/varebiler 
Behovet for å tilrettelegge for bil på et stort sentralt knutepunkt kan alltids diskuteres, men det kan 
argumenteres med at de som reiser med tung bagasje og de med nedsatt funksjonsevne vil kunne ha et 
behov for å komme til knutepunktet med bil.   
 
Parkering prioriteres ikke høyt i knutepunktet, men noe oppstillingsareal for taxi/kiss and ride/delebiler må 
det søkes å finne areal til. 
 
Det knytter seg usikkerhet til utvikling av førerløse delebiler og hva dette vil bety for arealbehovet i et 
knutepunkt. Parkering/korttidsparkering av førerløse delebiler bør i hovedsak gjøres utenfor knutepunktet, 
selv om dette kan gi en del tomkjøring. Det er allerede en betydelig med parkeringsplasser nær 
knutepunktet, så det bør være mulig å finne parkeringsplasser til delebiler i samarbeid med næringslivet i 
området.  
 
Elektrifisering av bilparken vil gjøre det billigere å kjøre bil. Behovet for å regulere biltrafikk der det er 
arealknapphet, vil derfor øke hvis man ønsker å begrense kø og kaos. Ny teknologi kan gjøre det enklere å 
regulere bilkjøringen i knutepunktet, og dermed også utnyttelsen av det areal som avsettes til bil. 
 
På et stort knutepunkt som Lysaker må man også regne med en del varetransport både til butikker og til drift 
av knutepunktet og dermed er det et behov for at det tilrettelegges for varebiler. For de reisende så kan 
også Lysaker være et attraktivt sted å hente pakkepost, noe som kan øke behovet for varelevering.  
 
En utvikling av et marked for førerløse delebiler/minibusser kan erstatte en del mindre bussruter. Dette er 
en utvikling man ikke kan avvise når man planlegger en større investering i et knutepunkt som man ser for 
seg skal vare i flere tiår. Skulle man få en slik utvikling må man vurdere om noe av arealet som avsettes til 



 

10.02.2021  /  Notat Side 6 av 18 

buss på knutepunktet kan omdisponeres til delebiler/minibusser. Det er ingen grunn til å anta at 
arealbehovet på knutepunktet skulle bli mindre som et resultat av en slik utvikling.   
 

3. Bussens behov  
Holdeplass- og reguleringsbehov   
Holdeplasskapasiteten er avhengig av flere forhold: blant annet antall ankommende busser, spredning av 
ankommende busser og oppholdstid for bussene.   

Holdeplasskapasiteten påvirkes også i stor grad av bussenes oppholdstid på holdeplassen. Viktige forhold er: 
hvor mange passasjerer som går av og på bussen, om holdeplassen benyttes til omstigning, bussmateriell 
(antall dører med påstigning, busstype og innstigningshøyde), holdeplasstype (lomme, kantstopp, 
kantsteinhøyde, holdeplassinformasjon, plassering av elementer på holdeplass), eventuell bagasje til 
reisende, billettering mm. Det finnes ingen eksakt metode for dimensjonering av antall stoppunkter og 
reguleringsplasser på en terminal. Terminalens størrelse avhenger hovedsakelig av antall linjer, antall 
avganger og behov for reguleringstid mellom avganger. Mer areal gir større fleksibilitet for utvikling av et 
fremtidig kollektivtilbud, for lite areal kan gi sterke føringer for hvordan kollektivtilbudet kan utvikles. En slik 
føring kan gi negative kunde- og markedskonsekvenser.  

I tillegg til forhold knyttet til selve holdeplassutformingen, antall busser og oppholdstid påvirkes behovet for 
bussholdeplasser og reguleringsplasser av fremkommelighet i veisystemet. Fremkommelighetsutfordringer 
for buss øker behovet for antall holdeplasser og reguleringsplasser.  

I dette notatet er det lagt til grunn at et stoppunkt med plass til en buss har kapasitet til å avvikle 20- 30 
busser i timen. Når stoppunktet brukes som startholdeplass vil kapasiteten være rundt 20 busser, mens 
kapasiteten for pendlene linjer med på og avstigning på alle dører vil være nærmere 30 busser i timen. For 
fjernbuss kan kapasitet halveres.  Det er videre lagt til grunn at en reguleringsplass kan betjene opptil fire 
busser per time og linje.  

For stoppunkt med plass til flere busser kan man forenklet multiplisere med antall plasser. På et stoppunkt 
bør man helst ikke legge opp til mer enn 2 stoppende busser. Unntaksvis kan man legge opp til tre busser.  

Antall ankommende busser regnes i dette notatet som antall busser i makstimen.  

Dette gir et skissemessig behov for stoppunkter og reguleringsplasser, men oppgitt tall må vurderes opp mot 
løsning for terminal og øvrige ønsker og behov. Det må gjøres en vurdering om hvor stor grad av fleksibilitet 
og mulighet for fremtidig vekst som skal legges til grunn for et endelig valg. 
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Dagens busstilbud til/fra Oslo  

 
Illustrasjonen viser dagens kjøremønster for bybusser til/fra Oslo. Kjøremønstret for linje 23 og 32 viser tydelig 
unødvendig lang trasé som i ny løsning bør unngås. 
 
Linje 23, Lysaker – Simensbråten, betjener Lysakerlokket via Lilleakerveien. Linje 23 har 6 avganger i 
makstimen retning Oslo.  

Linje 24 Fornebu – Brynseng og linje 28 Fornebu -Økern betjener Fornebu via Ring 3. Disse går på tvers av 
E18 fra Snarøyveien videre på Ring 3. 

Linje 31, 31E, 40 og 81 bruker ensidig terminal mot Fornebu og holdeplass langs E18 retning Oslo. Disse har 
samlet 26 avganger i makstimen retning Oslo. 
 
Linje 32 betjener Lysaker bru fra Lilleakerveien via Strandveien og stopper i tillegg på Lysaker på E18 videre 
mot Kværnerbyen. Linje 32 har 4 avganger i makstimen retning Oslo. 
 
I dag dekkes behov for både holdeplass og regulering for linje 23 av ensidig holdeplass på Lysakerlokket. Linje 
23 snur i rundkjøringen på Lysakerlokket.  
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I dag dekkes behovet for holdeplass retning Oslo for linje 31, 31E, 40 og 81 av holdeplass på E18. De samme 
linjene bruker ensidig terminal på Lysaker retning vest. Lysaker holdeplass retning Oslo har i dag store 
kapasitetsproblemer og klarer ikke på en god måte å avvikle alle dagens linjer.  
 
Dagens behov til/fra Oslo 

Med dagens rutetilbud er det på E18 behov for stoppunkt med plass til 1 busser retning Oslo og 2 busser retning 
vestover på Lysaker for bybussene til/fra Oslo. I tillegg er det med dagens rutetilbud, behov for tosidig stoppunkt og 2 
reguleringsplasser på Lysakerlokket. Merk: Linje 145 bruker i dag Lysakerlokket men er ikke med i tabellen. Linjen har 6 
avganger i makstimen i hver retning. Derfor øker stoppestedsbehovet tilsvarende linje 23.     
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Dagens busstilbud til/fra Bærum  

 
Illustrasjonen viser dagens kjøremønster for regionbusser og lokale busser til/fra Bærum.  

Linje 130, mellom Sandvika og Skøyen, og 140, mellom Bekkestua og Skøyen, betjener Lysaker via Vollsveien. 
Linje 140E fra Hosle kjører også Vollsveien via Lysaker med endepunkt på Nationaltheatret. Samlet har 
linjene 17 avganger i makstimen. 

Rushtidslinje 145 mellom Bekkestua og Fornebu betjener Lysakerlokket via Professor Kohts vei. Linjen har 6 
avganger i makstimen i hver retning. 

Linje 150 kjører fra Lommedalen, via Bærums verk, til Bekkestua og videre mot Lysaker med endepunkt på 
Oslo bussterminal. Ekspressbussvarianten, 150E kjører ekspress mellom Øygardveien og Lysaker stasjon med 
endepunkt på Nationaltheatret. Begge linjene kommer inn til Lysaker via Professor Kohts vei. Første stoppet 
på E18 er Lysaker. Samlet har linje 150 og 150E 12 avganger i makstimen.  
 
Fra Rykkin kjører linje 160 via Sandvika, E18 fra Høvikkrysset og videre til Oslo bussterminal. Denne har 10 
stoppesteder fra Sandvika til Lysaker, hvorav 5 er på E18. I makstimen har linjen 6 avganger i timen hver 
retning. Ekspressvarianten, 160E kjører E18 helt fra Sandvika med endepunkt på Nationaltheatret. Linjen 
kjører ekspress fra Toppåsveien og stopper ikke på Sandvika terminal eller E18 før Lysaker. Linje 160E har 6 
avganger i timen i rush retning Oslo.  
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Linje 160 omtalt over er i praksis en lokalbussrute som delvis går på dagens E18 og delvis lokalveinettet. Linje 
160 betjener et lokalt marked med fem stoppesteder fra Sandvika bussterminal til Glassverkveien før den 
kjører videre på E18 ved Høvik. 
 
I dag dekkes behovet for holdeplass retning Oslo for linje 130, 140, 140E, 150, 150E, 160 og 160E av 
holdeplass på E18. De samme linjene bruker ensidig terminal på Lysaker retning vest. Lysaker holdeplass 
retning Oslo har i dag store kapasitetsproblemer og klarer ikke på en god måte å avvikle alle dagens linjer.  

Dagens behov til/fra Bærum  

Med dagens rutetilbud er det på E18 behov for stoppunkt med plass til 2 busser i østgående retning og plass til 2 busser 
for linjer til/fra bærum. Merk: Behov på Lysakerlokket er ikke tatt med i denne beregningen.  
 
Dagens busstilbud til/fra Asker – E18 
Fra Sætre og Slemmestad kjører linje 250 på E18 fra Slependkrysset og videre inn til Oslo bussterminal. 
Mellom Sandvika og Lysaker stopper linje 250 kun på Oksenøyveien og Lysaker. 
 
I tillegg kjøres ekspressbussvariantene linje 250E (fra Slemmestad) og 255E (fra Sætre) med påkobling på E18 
ved Holmenkrysset videre til Oslo bussterminal. Oksenøyveien og Lysaker er eneste stopp i Bærum. Samlet 
sett har linjevariantene (250, 250E og 255E) 22 avganger i makstimen retning Oslo.  
 
Ekspressbusser fra Nesøya, linje 265E, kjører E18 fra Nesøyakrysset gjennom Lysaker og videre inn til Oslo 
bussterminal i rush med 6 avganger i makstimen.   
 
I dag dekkes behovet for holdeplass retning Oslo for linje 250, 250E, 255E og 265E av holdeplass på E18. De 
samme linjene bruker ensidig terminal på Lysaker retning øst. Lysaker holdeplass retning Oslo har i dag store 
kapasitetsproblemer og klarer ikke på en god måte å avvikle alle dagens linjer.  

Dagens behov til/fra Asker 

Med dagens rutetilbud er det på E18 behov for stoppunkt med plass til en buss i retning Oslo og 1 buss retning vest for 
busser til/fra Asker.   
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Dagens behov fjernbusser 
I makstimen går det ca. 20 fjernbusser gjennom Lysaker på E18. Dette er busser som opereres av andre enn 
Ruter. Mange av fjernbussene har reisende med koffert. På holdeplasser for fjernbusser er det ønskelig at 
man har tilgang på bagasjerommet fra begge sider av bussen. Dette er det i dag mulighet for på Lysaker 
terminal retning vest, denne muligheten har man ikke retning øst.  
 
Fjernbusser har normalt lengre oppholdstid på holdeplasser. Primært på grunn av håndtering av bagasje og 
sekundært på grunn av påstigningstid og salg av billetter. Det er derfor ønskelig at holdeplasser for 
fjernbusser separeres fra øvrige busser, slik det er gjort i dag på Lysaker terminal retning vest. Adskilte 
holdeplasser bidrar til bedre fremkommelighet. 
 
Med dagens antall fjernbusser er det behov for stoppunkt med plass til to busser både vestover og østover. 
Dagens terminal på Lysaker vestover er overdimensjonert for fjernbuss. Dette har sammenheng med at det 
var flere fjernbusser når dagens terminal ble etablert og det var forventet at veksten i fjernbuss skulle 
fortsette.   
 
I dag deler fjernbuss, regionbuss og lokalbuss samme stoppunkt inn mot Oslo.   

Buss for tog 
Når det gjelder buss for tog vil det kunne være et stort behov i avvikssituasjoner. I dag kjøres alternativ 
transport (buss for tog) fra Lysaker bussterminal holdeplass F retning Asker/Drammen og holdeplass G 
retning Oslo. Holdeplass F har i de fleste tilfeller tilstrekkelig kapasitet bortsett fra i rushtiden, mens 
holdeplass G som ligger langs E18 har store kapasitetsutfordringer hele døgnet. 

Bane NOR vil i løpet av sommerarbeidene 2021 gjøre store arbeider ved Lysaker stasjon. Dette vil fra og med 
august 2021 gjøre det mulig å vende flere tog ved Lysaker i en avvikssituasjon. Lysaker vil dermed kunne få 
en større rolle som overgangsstasjon mellom tog og buss i fremtiden. I takt med utbyggingen av 
Fornebubanen samt Jernbanedirektoratets planer for ny ruteplan for Østlandet vil dette gjøre Lysaker mer 
aktuelt som overgangsstasjon i fremtiden mellom flere kollektivtransportmidler, og det antas å ville øke 
togtrafikken til/fra Lysaker.  

Ved at Lysaker får økt mulighet for å benyttes som vendestasjon for tog vil dette også bety at det er mer 
aktuelt for togselskapene å benytte Lysaker til overgang mellom tog og alternativ transport (buss for tog).  

Det er derfor behov for de 6 plassene til buss for tog som tidligere er spilt inn. Dette er stoppunkt som kan 
deles med regionbusser som har lavere avgangsfrekvens, men det vil ikke være mulig med sambruk med 
rutebusser med høy avgangsfrekvens. Det antas at mye av lokaltrafikken ved stenginger øst for Lysaker i 
fremtiden kan henvises til Fornebubanen slik at de reisende som skulle benyttet lokaltog istedenfor benytter 
T-bane.  

Det er behov for 5 stoppepunkter i vestgående, retning Drammen, mens det kun er behov for 1 i østgående, 
retning Oslo S. Dette da kundene vil henvises til tog/Fornebubanen/lokale busser for reisende til/fra sentrum 
istedenfor å kjøre buss for lokaltog helt inn til sentrum. Ved at reisende til/fra Oslo sentrum kan betjenes 
med Fornebubanen antas Lysaker i fremtiden i hovedsak å skulle betjene alternativ transport til/fra 
Asker/Drammen/Spikkestad, i tillegg til busser for fjerntogtrafikk og regiontogtrafikk.   
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Oppdelingen av togtrafikken på Østlandet i Trafikkpakke 4 og 5 vil medføre at det kan bli økt behov for areal 
for reguleringsplasser ved Lysaker. Dette da det i Trafikkpakke 4 vil være flere linjer hvor det er naturlig å 
starte og avslutte ruter for alternativ transport ved Lysaker. Dette gjør at det antas å bli behov for regulering 
ved Lysaker for 4 busser for tog samtidig. Disse reguleringsplassene kan ikke være samme sted som 
holdeplasser hvor de reisende skal gå av og på, og de trenger derfor ikke være på Lysaker kollektivterminal, 
men bør være innenfor en radius på ca. 10-15 min kjøretid.  

For ytterligere informasjon se notat fra Bane NOR, vedlegg 1.  

Dagens vendemulighet for buss i Lysaker området   
I dag er det ikke lagt til rette for reguleringsmuligheter for busser vestfra, derfor er det ingen busser fra vest 
som terminerer (har endestopp) på Lysaker. Bussholdeplassen på Lysakerlokket gjør det mulig for en linje fra 
Oslo å terminere på Lysaker. Løsningen gir i dag ikke stopp på selve Lysaker terminal, men på holdeplasser 
som ligger nært knutepunktet (Lysaker bru, Strandveien, Lysaker brygge og Lysakerlokket).  

Dagens behov oppsummert 

Tabellen viser Ruter sitt behov for stoppunkter med dagens rutetilbud på Lysaker 

Med dagens rutetilbud er behovet på E18 likt i begge retninger. Det er behov for 4 stoppepunkter i hver 
retning. I tillegg er det med dagens rutetilbud behov for tosidig stoppunkt på Lysakerlokket med 2 
reguleringsplasser.   

Tabellen viser Ruter sitt behov for stoppesteder, det også behov for separat stoppunkt for fjernbuss med 
plass til 2 busser både retning vest og øst langs E18. 
 



 

10.02.2021  /  Notat Side 13 av 18 

4. Fremtidig situasjon  
Trafikkvekst 
Ruter ser for seg passasjervekst i vestkorridoren, om enn ikke tilsvarende som siste 10-årsperiode hvor Ruter 
har hatt 65 % vekst i påstigende i Akershus. I 2017 la vi om tilbudet i stor grad fra å kjøre mange parallelle 
linjer inn mot Oslo til å kjøre mer i nettverk med omstigning på Lysaker og Sandvika, i tillegg til Bekkestua. I 
den kommende perioden ser vi for oss tilsvarende med flere linjer som terminerer på Lysaker når 
skinnegående kapasitet derfra forbedres.  
 
Fjernbusser er noe redusert de senere år. Det er vanskelig å si noe sikkert om utviklingen. Forsterket og 
forbedret jernbanetilbud vil kunne gi fjernbusser økt konkurranse. På den annen side vil utbygging av 
veinettet og utvikling av ny bussteknologi medføre at busstilbudet kan bli billigere og bedre. På enkelte 
strekninger er det ikke konkurranse med tog. Et generelt bedre buss- og togtilbud vil også kunne medføre at 
flere velger å pendle til/fra Oslo. Kombineres dette med veiprising er det ikke vanskelig å se for seg at vi kan 
få en vekst både i togtilbudet og i antall fjernbusser.  
 
Generelt kan vi forvente at trafikkvekst gir noen flere busser, dvs. økt frekvens, og noe lengre busser, både 
på E18 og på lokalveinettet i forhold til dagens tilbud.  
 
Ruters prognoser er 23 % vekst til 2030 og 31% vekst til 2040.  Dette forutsetter nullvekst i biltrafikken i Oslo 
og Akershus til sammen. Skal det være realistisk å nå nullvekstmålet må det i praksis skje en kraftig nedgang i 
biltrafikken i Oslo og nedgang i biltrafikken i Bærum. 
 
Det kan argumenteres med at de politiske mål som er vedtatt ikke er realistiske og at veksten i 
kollektivtrafikken blir langt lavere. Legger vi til grunn 31% vekst i kollektivtrafikken frem til 2040 
sammenlignet med 2019 kan vi argumentere med at vi har lagt inn nødvendig sikkerhetsmargin. 
 
Effekten av koronaen er neppe stor når vi ser frem mot 2040, men det kan argumenteres med at vi kan få en 
situasjon hvor færre reiser i rush.  
 
Vokser kollektivtrafikken med 31% vokser ikke busstrafikken med 31% på Lysaker. Dette har sammenheng 
med at det på Lysaker terminal vil komme kraftig vekst i andelen med skinnegående transport. Flere bylinjer 
vil falle bort mellom Fornebu og Oslo sentrum. For øvrige linjer som Ruter har ansvar for kan man legge til 
grunn en vekst på 31%. Noe av veksten kan tas med å forlenge bussene, slik sett trenger det ikke veksten i 
antall busser å bli like stor. Får vi imidlertid en utvikling i retning av mindre førerløse busser vil dette gi flere 
busser og et større arealbehov. 
 
For fjernbuss mener vi det er riktig å legge til grunn en noe lavere vekst.   
 
I praksis betyr dette at Ruter vurderer det slik at vi samlet sett får omtrent like mye busstrafikk på Lysaker 
som i dag når vi ser frem til 2040 målt i antall avganger, men arealbehovet vil øke. Det økte arealbehovet 
kommer primært fra de bussene man i fremtiden må vende (regulere) på Lysaker, sekundært på grunn av 
behov for flere stoppunker. Dagens løsning på Lysaker har ikke et tilstrekkelig areal avsatt til buss. Med 
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dagens rutetilbud har vi kapasitetsproblemer både på holdeplassen langs E18 retning Oslo og på 
Lysakerlokket. Dette forklarer behovet for flere stoppunkter enn i dag. 
 
Ny bussterminal løsning planlegges å stå lenge etter 2040 og nye behov vil oppstå. De behovene må man 
eventuelt vurdere hvordan man kan løse i senere tilpasninger på Lysaker knutepunkt eller på andre måter. 

Spilt inn fra før 
I gjeldende planprogram er følgende behov spilt inn: 

• 13 holdeplasser (stoppunkter) 
• 10 reguleringsplasser (behov for reguleringsplasser fremkommer da det ikke er ønskelig at alle 

busser kjører til Oslo når Fornebubanen åpner og et forsterket togtilbud er på plass) 
• 6 plasser til buss for tog 

 
Dette behovet er beskrevet med forutsetning om en samlet terminal på Lysaker. Med en løsning som ligner 
mer på dagens situasjon, med et knutepunkt spredt over et større område er det naturlig å beskrive behovet 
annerledes. I fremstillingen nedenfor deles derfor behovene i større grad opp mellom ulike reiserelasjoner til 
Lysaker terminal med en forutsetning om at terminalen samlet sett kan dekke behovene. Det er viktig å 
påpeke at behovet fortsatt er gjeldende, men at det ved å dele terminalen nå må se på løsninger der 
behovet, og dermed arealet for buss kan lokaliseres på ulike områder nært opp mot Lysaker terminal.  

Samlet løsning Lysaker og Skøyen  
Vi er ikke kjent med hva som vil bli det fremtidige veinettet på Lysaker og det er derfor vanskelig å svare ut 
hvilke busser som eventuelt kan terminere eller ha endepunkt hvor. God fremkommelighet er en 
forutsetning for at løsningene er attraktive. Noe lenger kjørevei, bytte av reisemiddel, kan aksepteres 
dersom det gir en totalt sett mer effektiv reise.  

Skøyen og Lysaker må sees i sammenheng. Det vises til KVU Oslo-Navet som pekte på at hovedknutepunkt i 
vest skulle være Lysaker i samspill med Skøyen. Det er dårlig kapasitet i Oslo sentrum, og i tillegg er det få 
sentrale reguleringsplasser, og det vil på sikt presse seg frem at flere busser må regulere utenfor Oslo 
sentrum. Da er både Skøyen og Lysaker gode knutepunkt som kan benyttes, særlig etter at Fornebubanen er 
på plass.  

I arbeidet med områderegulering av Skøyen har Ruter spilt inn at Skøyen må tilrettelegges for å kunne 
håndtere like mange regionale linjer som i dag. Statens vegvesen har i sitt arbeide med Skøyen vært opptatt 
av å følge de føringer som er gitt av KVU Oslo Navet. Områderegulering Skøyen er ikke ferdig behandlet av 
Oslo kommune og det knytter seg usikkerhet til endelig løsning.  

Når tilgjengelig areal på Lysaker er begrenset, blir en løsning mellom Skøyen og Lysaker viktig i et langsiktig 
perspektiv. Det er derfor viktig at det avsette areal til reguleringsplasser, holdeplasser og fremkommelighet 
for bussene i veinettet både på Skøyen og Lysaker som til sammen kan dekke fremtidig behov. 

Fremtidig behov for buss 

Fra Oslo 
Når Fornebubanen åpner er det fortsatt behov for holdeplass, regulering og snumuligheter på Lysaker for 
busser fra Oslo som skal tilbake til Oslo, ettersom T-bane og tog ikke dekker hele markedsområdet og 
flatedekning må derfor suppleres med buss. Blant annet er det behov for å betjene Lysaker med buss fra 
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Oslo som dekker markedet omkring Ring 3 til/fra Lysaker. Ruter ser ikke for seg at det er flere linjer enn i dag 
fra Oslo som i fremtiden skal vende og regulere på Lysaker.  

Når Fornebubanen åpner er det sannsynlig at linjene mellom Lysaker og Fornebu får lavere frekvens og noen 
linjer utgår, men det må fortsatt opprettholdes et tilbud langs E18 mellom Lysaker og Oslo. Dette frigjør noe 
av holdeplasskapasiteten på Lysaker (E18) og gjør at man har fleksibilitet til å kunne øke kapasiteten på 
andre reiserelasjoner.  

Ruter ser for seg at det i fremtiden er behov for to stoppepunkt i hver retning for gjennomgående busser 
til/fra Oslo. Det er i tillegg behov for 1 stoppested i hver retning for busser til/fra Oslo som snur på Lysaker.  

Fra Bærum 
Frem mot 2030 er det behov for økt kapasitet i eksisterende korridorer og det kan være aktuelt å dekke nye 
markedsområder med nye linjer. For å legge til rette for økt frekvens og eventuelt nye linjer fra Bærum er 
det derfor behov for noe vekst. 
 
I tråd meg KVU Oslo-Navet og begrenset kapasitet på både vendemuligheter og veisystemet i Oslo ser Ruter 
for seg at det i fremtiden er hensiktsmessig å legge til rette for vendemulighet for buss på Lysaker. 
 
Noen av bussene fra Bærum kommer til å ha endepunkt på Lysaker. I dag er Lysaker tilrettelagt for 
gjennomgående linjer (linjer som pendler gjennom knutepunktet, ikke har start eller endepunkt på Lysaker). 
Linjer som ender krever reguleringsplasser og det er ønskelig at disse ligger på knutepunktet for å redusere 
tomkjøring og sikre at de er på avgangsholdeplass til rett tid. Flere linjer som ender og dermed regulerer, 
krever flere stoppunkter.  

En mulig utvikling er at en del av ekspressbussene og lokallinjene fra Bærum fortsatt går videre til Oslo. 
Samtidig så vil en del av ekspressbussene og lokallinjene snu på Lysaker. 

Ruter ser for seg at det i fremtiden er behov for to stoppepunkt i hver retning for gjennomgående busser 
til/fra Bærum. Det er i tillegg behov for 1 stoppested i hver retning for lokale tverrgående busser til/fra 
Bærum. Dette stoppestedet kan brukes til å betjene gjennomgående lokalbusser fra Bærum til Fornebu.  

Fra Asker  
Region busser fra Asker har lengst reisetid og bør derfor prioriteres til å kjøre inn til Oslo.  

Det kan argumenteres for at med bedre kapasitet på toget bør noen av bussene fra Asker (Slemmestadveien) 
terminere på Asker stasjon og samtidig ta seg av noe av det lokale markedet rundt Asker sentrum. Dersom 
dette skal være en ønsket utvikling må fremkommeligheten inn/ut av Asker sentrum forbedres betydelig og 
det må samtidig legges til rette for disse bussene på Asker stasjon.   

Ruter ser for seg at det i fremtiden er behov for ett stoppepunkt i hver retning for gjennomgående busser 
til/fra Asker. 

Behov oppsummert 
Stoppunktbehov Lysaker 
Gjennomgående linjer og terminerende linjer retning Oslo vil ha behov for et stoppunkt med plass til fire 
busser og et stoppunkt med plass til to fjernbusser. Stoppunkt for fjernbuss og øvrige busser må være 
uavhengig av hverandre. Begrunnelsen er at reisende med fjernbuss ofte har med seg bagasje som er 
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plassert i bussenes lasterom. Dette gir lange oppholdstider. Buss for tog kan også benytte stoppunkt for 
fjernbuss. Stoppunkt med plass til mer enn 3 busser må deles i minst to stoppunkt. For terminerende busser 
kan det vurderes å legge stoppunktet på lokalveinettet 

I retning Asker og Bærum vil det være et behov for et stoppunkt med plass til fem busser og et stoppunkt 
med plass til to fjernbusser.  Stoppunkt for fjernbuss og øvrige busser må være uavhengig av hverandre 

Det er i tillegg behov for tosidig stoppepunkt ved Lysakerlokket for tverrgående busser i Bærum. For buss fra 
Oslo som skal vende på Lysaker er det også et behov for tosidig stoppunkt. Det må avklares nærmere 
hvordan dette behovet dekkes.    

Det er i tillegg behov for 6 stoppepunkter for alternativ transport (buss for tog). Dog kan det vurderes 
nærmere om man kan ha sambruk med øvrige stoppunkt 

Vendemuligheter og reguleringsplasser  
Det er behov for til sammen ti reguleringsplasser ved Lysaker knutepunkt. Det bør også tilrettelegges for 
lademuligheter. Dette tar da høyde for vekst i antall busser som i fremtiden kan snu på Lysaker. Behovet vil 
være lavere i 2027, men vil øke på sikt.  Behovet for reguleringsplasser vil være høyest i rush det betyr at 
man kan se for seg løsninger hvor arealet også brukes til andre formål utenfor rush. Bruken av arealet kan 
også endres over tid.  

Det bør være enkelt for bussene etter avstigningsholdeplassen å kjøre til reguleringsplassene og deretter til 
påstigningsholdeplass.  

Det er i tillegg behov for 4 reguleringsplasser for buss for tog, Bane NOR har spilt inn at disse bør være 
innenfor en radius på ca. 10-15 min kjøretid.  

Hva betyr dette sammenlignet med dagens løsning? 
På E18 retning Oslo er det et stoppunkt tilpasset tre busser. Ofte står det tre til fire busser her og da står 
bakerste buss under Lysakerlokket. Til tider velger bussene å kjøre forbi stoppestedet på grunn av 
forholdene som kan oppstå på holdeplassen. Det er behov for utvidet kapasitet og helst et separat stoppunkt 
for fjernbuss.  

På dagens terminal ut av Oslo er det avsatt to stoppunkt til Ruters busser. Begge med plass til 2 busser. I 
tillegg er det 3 stoppunkt til fjernbuss.   

Dersom vi ser på en situasjon hvor dagens terminal både benyttes til gjennomgående buss på E18 og til 
busser på E18 som vender og får avgangsholdeplass på dagens terminal, så vil trolig det samlede behovet 
kunne ivaretas på dagens terminal. Dagens terminal kan imidlertid vanskelig ivareta behovet for 
reguleringsplasser. 

Det vil være behov for en avstigningsholdeplass for busser som vender som da med fordel legges før 
terminalen. Et mulig alternativ er at den legges i Strandveien. I tillegg må vi da finne reguleringsholdeplasser. 
Reguleringsplassene bør plasseres mellom avstigningsholdeplass og dagens terminal. Fra 
reguleringsholdeplassene må det bygges en løsning som gjør at bussene kan kjøre frem til dagens terminal. 
Dersom avstigningsholdeplassen for busser som snur legges på dagens terminal så får vi en situasjon der 
reguleringsplassene må legges etter dagens terminal. Dette vil medføre en god del tomkjøring og dermed 
økt belastning på dagens terminal og lokalveinettet. 
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Det er mulig å se for seg at behovet til busser som snur ikke løses på dagens terminal og at man heller ser 
etter andre muligheter, eksempelvis på Lysakerlokket. På Lysakerlokket er det ikke tilrettelagt for å kunne 
håndtere flere linjer som snur i dag. 

På Lysakerlokket er det i dag tilrettelagt med ensidig stoppunkt og en reguleringsplass. Det er minimum et 
behov for å etablere et tosidig stoppunkt. Reguleringsbehovet på Lysakerlokket for dagens linje som snur på 
Lysakerlokket bør utvides til to plasser, men reguleringsplassen må ikke ligge på Lysakerlokket. 

Skal Lysakerlokket utvides til å håndtere busser på E18 som snur, må det større endringer til. En ide som er 
foreslått er avstigning på Lysakerlokket (plass til to busser). Etablering av reguleringsplasser mellom 
Lysakerlokket og dagens terminal (nord for E18). Deretter får bussene avgangsholdeplass på dagens 
terminal.  Alternativt tilrettelegge for få avgangshodeplass på Lysakerlokket med omregulering av nytt 
kvartal i Vollsveien, og omlegging av veinettet. Da må dagens terminal bygges om med snumulighet på selve 
terminalen for busser som kommer fra vest. Det må vurderes nærmere om dette kan bli en tilfredsstillende 
løsning.  

For busser på lokalveinettet i og mellom Oslo og Bærum er det nærliggende å tilrettelegge for at disse får et 
stopp nær knutepunktet. I dag er det ensidig stopp i Strandveien og tosidig stopp ved Lysaker bru. Det er 
ønskelig at det tilrettelegges med en reguleringsplass for busser til/fra Oslo. Det kan vurderes om denne 
reguleringsplassen kan samlokaliseres med andre reguleringsplasser på knutepunktet. 

Sikre behov – usikre behov 
Behovene i dette notatet har ulik grad av sikkerhet. Vi vil trekke frem et par forhold som er mye diskutert og 
kan få stor betydning for bussløsning på Lysaker. 
  
KVU Oslo-Navet la til grunn at ikke alle bussene kan kjøre til Oslo sentrum, og at Lysaker knutepunkt i 
samspill med Skøyen da skulle fungere som hovedknutepunkt i vest med vendemuligheter. 
 
Fordelingen mellom busser som kjører til Oslo sentrum, Skøyen eller Lysaker vil endre seg over tid. Et behov 
på 10 reguleringsplasser på Lysaker tar utgangspunkt i at begrensninger på Skøyen og Oslo sentrum 
forsterkes. Reduseres antall reguleringsplasser på Lysaker til eksempelvis 6 plasser blir det et sterkere behov 
for å tilrettelegge for reguleringsplasser i Oslo.  
 
Reduseres antall reguleringsplasser på Lysaker vil det bli vanskeligere å håndtere buss for tog og muligheten 
til annen bruk som eksempelvis varelevering.   
 
En annen problemstilling er at kapasiteten på holdeplassen på E18 retning Oslo er sprengt.  Det vil være 
krevende å finne en god løsning med nok kapasitet innenfor kostnadsrammen som er satt for ny 
bussterminal. Eksempelvis vil det kunne være krevende i finne separat stoppunkt for fjernbuss, da det ikke er 
en slik løsning i dag. Felles stoppunkt for fjernbuss og andre busser er lite ønskelig, men dette kan være 
forhold som kan diskuteres i det videre arbeid. 

Videre arbeid 
Dette notatet vil bearbeides videre etter planlagt møte i februar og de innspill vi da får. Buss for tog er et av 
de temaene som det må arbeides videre med. 
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Vedlegg  
Vedlegg 1: Notat fra Bane NOR - Buss for tog Lysaker kollektivterminal 
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