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Innledning

Spørsmål: Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene?

Svar:  Hvis vi ikke beholder passasjerene er det vel ikke så mye vits i å 
forsøke å øke farten og få ned reisetiden - ?

Økt hastighet/redusert reisetid er bare et virkemiddel.  

Det store og overordnede målet er at kollektivtransporten skal ta veksten i 
motorisert trafikk.  Redusert reisetid er et av flere virkemidler for å gjøre 
kollektivtrafikken mer attraktiv og dermed mer konkurransedyktig i forhold 
til bil.

Kollektivtrafikkvennlig arealdisponering og høy frekvens på tilbudet er andre 
gode virkemidler.

Høyere fremføringshastighet og mindre tidsbruk har den viktige tilleggs-
effekten at det gjør tilbudet rimeligere å drive, noe som frigjør ressurser til å 
gi et bedre tilbud.



Erfaringer med fremkommelighetsarbeid
Figuren viser befolkningens 

vurdering av viktighet og 

tilfredshet med ulike sider 

av kollektivtilbudet i Oslo og 

Akershus



Punktlighet 
og reisetid

Figuren på forrige side viser at punktlighet er enda viktigere enn reisetid

Tabellen over viser forsinkelser for busslinje 132 på Lysaker i september 2011

De gjennomsnittlige forsinkelsene er betydelige på de seneste avgangene i 
morgenrush, medianforsinkelsen noe lavere

Men de stygge tallene kommer i 90 percentilet, dvs de 10% verste 
registreringene.  Og dette er hva våre kunder opplever i snitt en gang hver 
annen uke

Forsinkelsesregistrering Lysaker stasjon morgenrush 1.9. - 30.9. 2011

Linje Avgangstid Gj.snitt Median Percentil 10 Percentil 90

132 07:32 01:50 01:27 -00:20 07:04

132 07:34 00:45 00:36 -01:48 01:58

132 07:49 04:40 04:24 00:16 11:33

132 08:04 08:29 07:04 03:11 14:42

132 08:19 11:18 09:34 03:27 24:54

05:24 04:37 02:18 07:08

F o r s i n k e l s e

Gjennomsnitt:



Erfaringer med fremkommelighetsarbeid

«Fremkommelighetsarbeid er vanskeligere enn Grunnlovsendring.  
Grunnlovsendring krever bare 2/3 flertall, men i fremkommelighets-
arbeid må alle være enige»

(Trond Bjørgan, første statlige Vegsjef i Oslo, 1990)

Busselskapene i Oslo og Akershus arbeidet aktivt med Fremkommelighet 
på den tiden.  Statens Vegvesen Oslo definerte kollektivstrengen Sinsen 
– Sentrum – Skøyen som særlig viktig, og ga den en slags Riksvegstatus.  
Målet var å få god fremkommelighet på denne strekningen

Vi utfordret Bjørgan, og spurte:

Kan vi få igjen de kjøretidene vi hadde for 30 år siden?

Dette hørtes ut som et fromt ønske, men viste seg etter hvert å være 
totalt urealistisk



Kjøretidens utvikling 1934-2014 på strekningen Rådhusplassen - Skøyen

År: 1934
Kjøretid: 10 minutter

Bussmateriell:

Frontmotor

En dør

Manuelt gir, tro-
lig usynkronisert

Trolig svak motor

Bladfjærer

Neppe
servostyring

Antall lyskryss: Svært 
få, hvis noen



Kjøretidens utvikling 1934-2014 på strekningen Rådhusplassen - Skøyen

År: 1960
Kjøretid: 10 minutter

Bussmateriell:

Frontmotor (?)

To dører

Manuelt gir,
synkronisert

Noe kraftigere 
motor

Bladfjærer

Servostyring

Antall lyskryss: 10-15



Kjøretidens utvikling 1934-2014 på strekningen Rådhusplassen - Skøyen

År: 1976
Kjøretid: 11 minutter

Bussmateriell:

Hekkmotor

To doble dører

Automatgir

Kraftigere motor

Luftfjæring

Servostyring

Antall lyskryss: 26 
(mellom Vaterland  
og Lysaker)



Kjøretidens utvikling 1934-2014 på strekningen Rådhusplassen - Skøyen

År: 1985
Kjøretid: 14 minutter

Bussmateriell:

Hekkmotor

To doble dører

Automatgir

Kraftigere motor

Luftfjæring

Servostyring

Antall lyskryss: 30 +



Kjøretidens utvikling  
1934-2014 på strekningen 
Rådhusplassen - Skøyen

År: 2014
Kjøretid: 17 minutter

Bussmateriell:

Hekkmotor

Tre dører (2 doble)

Automatgir

Kraftigere motor, Euro 5

Luftfjæring

Servostyring

Antall lyskryss: Mer enn 40 - ?

(For ordens skyld: Bildet er tatt i 
Sandvika)



Oppsummering kjøretid

På 80 år fra 1934 til 2014 har det skjedd en teknisk revolusjon med bussene

Samtidig har kjøretiden økt med 70%, fra 10 til 17 minutter for strekningen fra 
Rådhusplassen (eller tilsvarende) til Skøyen

Hvorfor?
Mer biltrafikk

Langt flere lyskryss

Prioriteringstiltakene har for lav kvalitet, for mye sidefriksjon

Prioritering av fotgjengere i gangfelt - ? (effekten er uviss)

Flere busser i traseene, noen ganger over traseens (og holdeplassenes) 
kapasitet.  Oslo vokser, og kollektivtrafikken har klart å ta mye av veksten

Elektronisk billettering er ikke nødvendigvis raskere enn gamle systemer

Vi har fått aktiv prioritering av kollektivtrafikk i mange lyskryss.  Det er vel og 
bra, men nå styres alle kryssene lokalt, og «grønne bølger» finnes ikke lenger. 
Mange sjåfører var flinke til å utnytte disse.



Hva kan bedre situasjonen, utenom ren prioritering

Hva husker vi fra skolen?

s = v x t,  eller t = s/v
(strekning er lik hastighet x tid, eller tid er lik strekning delt på hastighet) 

Skal vi få reisetiden ned, må vi redusere kjørestrekningen eller  
øke gjennomsnittlig fremføringshastighet

Mulige tiltak, som kollektivtrafikken til en viss grad rår med selv:

Færre holdeplasser

Bedre holdeplasser, nok kapasitet

Kortere holdeplasstid, flere dører, raskere billettering

Kortere traseer



Hvor tett bør holdeplassene ligge?

Mange vil komme fortere frem 
om bussen stopper færre 
ganger

Ruterrapport 2011:17 
«Prinsipper for linjenettet» 
peker på at holdeplassene ofte 
ligger unødig tett i dag

Et spart stopp kan anslås til ca
et halvt minutt, mer hvis 
hastigheten er høy.

Det optimale er tettere mellom 
stoppestedene i områder hvor 
mange går av/på og få sitter i 
bussen, og tilsvarende lenger i 
områder hvor få går av/på og 
mange sitter ombord



Dagens kollektivtilbud i Bærum – flatedekning stasjoner og bussholdeplasser



Optimal holdeplassavstand

Men hvor lett er det å anvende 
prinsippene i praksis?

Langs Nadderudveien mellom 
Bekkestua og Hosleveien i Bærum lå 
det 5 holdeplasser. Samlet avstand 
er ca 1,5 km

Gjennomsnittlig avstand var under 
400 meter. Kunne et stopp droppes?

Holdeplassene ligger historisk der 
hvor tverrveiene kommer ut.  Å 
sløyfe et stopp vil bety lenger 
gangavstand for de som har brukt 
dette ene stoppestedet



Optimal holdeplassavstand

Det stoppestedet med færrest 
påstigende ble sløyfet.  Man antok 
at flere ville ha nytte enn ulempe av 
dette.  Dette er rett før Bekkestua, 
så det sitter mange i bussen

Men fordi (gang-)veinettet er som 
det er, betyr dette ca 400 meter 
lenger å gå for mange



Kolsåsbanens historie Optimal holdeplassavstand

Så ønsket Statens Vegvesen å 
oppgradere de gjenværende 
holdeplassene i Nadderudveien

For å kunne etablere busslommer 
(som ikke er et kollektivprioriterings-
tiltak, men et biltiltak) ønsket 
Vegvesenet å flytte to av holdeplas-
sene noen meter, til steder hvor det 
var plass til å etablere busslommer

Uheldigvis medførte dette at holde-
plassene ble flyttet mot hverandre, 
til de stedene hvor grunnervervet 
var enklest 



Optimal holdeplassavstand

Resultatet er at de to gjenværende 
holdeplassene nå ligger nærmest 
rett ved siden av hverandre, i 200-
300 meters avstand

Lærdom:  

Ved oppgradering og flytting av 
holdeplasser må man se på hele 
strekninger, og ikke bare 
enkeltholdeplasser.  Forslag om 
nedleggelse av holdeplasser må ses  
i sammenheng med hvor de 
gjenværende holdeplassene blir 
liggende, nå og i fremtiden

Hvem har et ansvar for dette?



Bedre holdeplasser, nok kapasitet

Holdeplassene er ofte det som i praksis begrenser kapasiteten i 
en kollektivtrasé

Anta en kollektivtrasé med sammenhengende kollektivfelt:  Hvis 
alle busser som kjører traseen skal innom alle holdeplasser, vil 
traseens kapasitet avhenge av holdeplasstid og hvor mange 
busser som kan bruke holdeplassen samtidig.

Det kan være fornuftig å dele opp holdeplassområdet i egne 
stoppunkter for enkelte linjer/grupper av linjer, evt at ikke alle 
linjer stanser på alle holdeplasser

I så fall bør holdeplassene ha lommer og forbikjøringsmulighet

Flere kollektivtraseer i Oslo er i dag svært høyt belastet, i praksis 
overbelastet (Ring 1, for eksempel)



Kortere holdeplasstid



Kortere holdeplasstid



Kortere holdeplasstid, raskere billettering

Historisk hadde mange busser både sjåfør og 
billettør. Dette ga kortere holdeplasstider

Behovet for lavere kostnader gjorde at 
billettørene forsvant i løpet av 1960-70-årene

Med dagens lønnsnivå i Norge er det vanskelig 
å tro på gjeninnføring

Dagens elektroniske billettmaskiner er ikke 
raskere enn gamle mekaniske Almex-maskiner, 
særlig ikke hvis alle reisekort skal valideres og 
fører skal se at de godkjennes

Bybuss i Oslo har påstigning gjennom alle dører 
på leddbuss (i praksis på alle busser).  Dette gir 
kortere holdeplasstid men høyere snik

Kan vi få et billetteringssystem som både gir 
kortere holdeplasstid og hindrer snik?



Rettlinjeprinsippet  (fra Ruters Prinsipper for linjenettet)



Kortere og raskere busstrasé, hva kan vi gjøre?

Unngå avkjøringer fra hovedveiene, for å betjene lokale områder.  De fleste 
passasjerer er villige til å gå noen meter for å få raskere fremføring

Unngå i hver fall å kjøre inn og ut samme vei! Det virker meningsløst !!!

De kommersielle bussoperatørene, NorWay og Timeekspress, som lever av billett-
inntektene, kjører utenom Sandvika terminal.  De vurderer at de taper flere 
reisende enn de vinner ved å kjøre innom.

Også Ruters busser Oslo-Asker/Røyken kjører nå utenom Sandvika, med egen 
tilbringerbuss mellom Sandvika og Nesbru

Skissen viser trasé for en buss 
som følger E18 og som skal 
innom Sandvika terminal. 
Bussen må gjennom 8 
rundkjøringer.



Kortere trasé – ekspresslinjer i rushtid - ?

Da bomringen og Fjellinjen åpnet i 1990 ble det etablert et antall nye ekspress-
linjer mellom Bærum og Oslo i rushtid.

Tilbudet ble i stor grad etablert ved å omdisponere dubleringsvogner som allerede 
gikk på de ordinære busslinjene, og gi disse kortere trasé, annet stoppmønster og 
eget linjenummer

Målet var å spare ca 15 minutter reisetid, og dermed ta igjen forrige avgang

Vi kjørte en tergekampanje på forhånd: 

«Når Bomringen åpner kan du sove 15 minutter lenger»

Skissen viser traseen 
for daværende 
busslinje 141 Hosle-

Bekkestua-Oslo



Kortere trasé – ekspresslinjer i rushtid - ?

Ekspresslinjene stanset på de holdeplassene hvor 70% gikk på i Bærum, og der 
hvor 70% gikk av i Oslo.  

Ut fra dette kunne vi forvente å få ca 50% av trafikken (0,7 x 0,7 = 0,49)

Resultatet ble langt bedre:  Ekspresslinjene fikk nærmere 70% av trafikken

Noe var trafikkøkning (raskere tilbud er mer attraktivt), men mye av økningen 
skyldtes at folk var villig til å gå noe lenger, og mange endret sine reisevaner og 
brukte nye kombinasjoner av ulike linjer

Trafikkøkningen gjorde at man ikke sparte ressurser, rushtrafikk er dyrt

Skissen viser traseen 
for daværende 
busslinje 141 Hosle-
Bekkestua-Oslo 
(heltrukken linje) og 
ekspresslinje 132 
(stiplet linje)



Unngå ringlinjerRykkinnområdet i Bærum ble i sin tid 
bygget med ringvei rundt feltet for å 
unngå trafikk inne i selve feltet

Busslinje 151 Oslo-Sandvika-Rykkinn 
må følge ringveien rundt feltet, med 
holdeplasser på innsiden av ringen

Dette gjør at bussen ikke får noe 
naturlig sted for regulering/pause, 
for å ta inn forsinkelse og kunne 
starte igjen i rute, men fortsetter 
umiddelbart tilbake mot Oslo

I perioder med forsinkelse har det 
vært vanlig å kjøre to runder rundt: 
Først en for avstigning, så en liten 
pause, og så ny runde for påstigning

Ved forsinkelse har rutinerte sjåfører passet på å bli så mye forsinket at de kan slå 
de to rundene sammen til en.

En runde er 4,3 km, kjøretid Kolsås-Rykkinn-Kolsås 17 minutter, t/r Oslo ca 2 timer

151 korresponderer med Kolsåsbanen på Kolsås, og dikterer langt på vei T-banens 
ruteplan, ikke bare Kolsåsbanen men hele nettet.



Unngå ringlinjer
Hva om man i stedet hadde bygget 
en bussvei inn til midten av feltet?

Gangavstanden er ikke lenger 
utenfra og inn enn motsatt

Mye kortere kjørestrekning

Kortere kjøretid

Betydelig billigere å drive

Buss og sjåfør får nødvendig 
pause før tur tilbake til Oslo, og 
større mulighet til å starte i rute

Unngår «tømmerunde»

Mye enklere korrespondanse 
med Kolsåsbanen



Tilbake til innledningens spørsmål

Spørsmål: Kan vi øke farten på bussen uten å miste 
passasjerene?

Svar:  Ja, det kan vi, og vi kan til og med få flere passasjerer.  

Gjort riktig er dette et godt virkemiddel for å nærme oss det 
overordnede målet om at kollektivtrafikken skal ta veksten i 
motorisert trafikk.

Men helt enkelt er det ikke.




