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Skui vel   

Postboks 40 

1314 Vøyenenga     

     
 

 

Ruter AS 
Postboks 1030 Sentrum 
0104 OSLO 
E-post: post@ruter.no 
 

Att: Områdeleder vest Robert Fjelltun 
E-post: robert.fjelltun@ruter.no 
 

Fagsjef ruteplan Morten Stubberud 
E-post: morten.stubberod@ruter.no 

 

 

Akershus fylkeskommune 

Avdeling for samferdsel 
Postboks 1200 Sentrum  
0107 OSLO 
E-post: post@afk.no 

 
Att: Fylkesdirektør avdeling samferdsel Thomas Tvedt 
Epost: Thomas.Tvedt@afk.no  

 
 Skui 14.juni 2018 

 

Busstilbud i Vestre Bærum - ringbuss og tverrforbindelser. 

 
Vi viser til årsmøtet i Skui vel tirsdag 24. april, der Akershus fylkeskommune og Ruter la 
fram planer for nye busstraséer i Vestre Bærum.  
Vi er meget tilfreds med at Ruter og Akershus fylkeskommune ga god signaler til 
gjenoppretting av erstatning for rute 733 til Rykkinn via Nybrua i en kombinasjon med nye 
rute 215. 
 
Vi vil nedenfor komme med kommentarer, innspill og konkretforslag til en bedring av dagens 
busstilbud. 
 
Ekspressbuss 
Skui vel har imidlertid påpekt tidligere at vi fortsatt er forundret over at ekspressbusser blir 
lagt ned. Det begrunnes i at ekspressbusser fra Ruters side ikke skal kjøre parallelt med toget, 
men saken er vel heller at ekspressbusser er et nødvendig supplement til overfylte og 
forsinka tog, og gikk dit toget ikke går, uten å bytte buss. Mange på årsmøte ga uttrykk for at 
de hadde fått lenger reisetid til Oslo etter nedlegging av Skui – og Tanumekspressene. 
 
Alle busser må ikke om Sandvika 
Det vi og stusser på, og som INGEN hverken fra Akershus fylkeskommune eller fra Ruter 
kunne svare på, er at all busstrafikk skal siles inn til Sandvika og deretter skal alle ta tog fra 
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Sandvika. Bærum kommune er en stor kommune med mange nærsentre, og vi har mange med 
oss, når vi ønsker mer kollektivtrafikk til knutepunkt som Kolsås, Bekkestua, Østerås, 
Stabekk osv. for poenget er at alle busser må IKKE til Sandvika. Det MÅ bli bedre 
tverrforbindelser innad i Bærum uavhengig av Sandvika. Vi konsentrerer oss her om 
knutepunkt Kolsås. 
 
Ringbuss – matebuss T-bane 
Da kommer vi igjen inn på nedlegging av Rute 733 Bekkestua – Sykehusene – Nybrua- 
Rykkinn. Denne bussen var et slikt alternativ. Nå må vi bruke vel 50 minutter fra Skui til 
sjukehusene fordi vi må nedom Sandvika. Før brukte vi ca 15 minutter.   
Skui vel foreslår derfor et alternativ til rute 215, en rute som på flere måter er en svært dårlig 
erstatning, om noen, for gamle rute 733.  
Vi mener nåværende rute 215 må ha utgangspunkt på Kolsås og gå til Rykkinn(Makedonien) 
– Nybrua  Vøyenenga – Tangen – Sjukehusene – Brynsveien – Johs Haugeruds vei – 
Haganjordet – Kolsås (se forslag til trasé på vedlagte kart).  
Dermed oppnår vi en bedre tverrforbindelse og samtidig en ringbuss i Vestre Bærum og en får 
virkelig også framhevet Kolsås som et aktivt kollektivknutepunkt, som er nødvendig for å 
avlaste Sandvika. De som etterhvert flytter inn på Vøyenenga Hageby får derfor gode 
muligheter til å ta T-banen fra Kolsås og de som bor på Haganjordet får fortsatt mulighet til å 
ta samme bane fra Kolsås. Derfor er det ikke noe poeng å la rute 215 gå via Sandvika.  
 
Markedsføring og informasjon om en slik ring- og matebuss er viktig. Vi har i ettertid fått 
høre fra folk at de ikke var klar over hvor 733 gikk. Bedre informasjon øker bruken. 
 
En matebuss til Kolsås vil kunne avdempe parkeringsbehovet som i dag overgår tilgjengelig 
parkeringskapasitet. 
 
 
Lommedalbussen 
Før gikk nåværende rute 210 fra Lommedalen via Dønski, og ned til Sandvika. Det kan jo den 
starte med å gjøre igjen, dermed blir passasjerer fra Dønski som skal til Oslo, fanget opp og 
kan ta tog/buss fra Sandvika. Kollektivreisende fra Lommedalen/Bærumsverk har i dag gode 
bussforbindelser til Oslo via bussrute 150 og ekspressrute 150E, men har og muligheter for 
overgang på Kolsås med T-bane. Derfor blir det IKKE forsinkelser for de om rute 210 går via 
Dønski. Vi mener likevel at det må være en fordel om å gjenopprette Løkebergekspressen 
som IKKE gikk via Sandvika, men dirkete fra Rud/Dønski via Solbergveien og gamle 
Drammensvei osv. til Oslo. Vi mener fortsatt at dette IKKE er parallellkjøring, men et 
supplement til toget. Dersom det er problem for Oslo kommune med mange busser i Oslos 
gater, er det jo med stor fordel at disse ekspressbussene kan ha endeholdeplass på AKER 
BRYGGE. 
 
 
Skilt på busstopp: Skui 
Vi noterer også på at navnet «Sandsbakkene» raskt ble endret til «SKUI» i bussene og i 
Ruterappen, etter innspill fra Skui vel og Asker og Bærum historielag. Imidlertid er det 
fortsatt IKKE endret på busskuret.  
Vi har forståelse for at det kanskje tar tid å få lagd nye busskurskilt etter gjeldene standard, 
men anmoder om at dette gjøres så raskt som mulig i løpet av juni.  
Er det noe Skui vel kan hjelpe til med så gi beskjed. 
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Konklusjon: 
 

 Vi ber om endring av rute 215 slik vedlagte trasé på kart viser, gjennomføres snarest 

 Vi ber om et godt svar på Hvorfor ekspressbusser ikke er et svært godt supplement til 

toget. (jfr forslag fra oss på endestasjon i Oslo)? 

 Hvorfor dyrkes KUN Sandvika fram som viktig kollektivknutepunkt? Kolsås, 

Bekkestua og Østerås er vel så riktig å ha som viktige kollektivknutepunkt? 

 Hvorfor ble 163 Skuiekspressen og 164 Tanumekspressen lagt ned?  

Jfr vår begrunnelse foran i dokumentet. 

Vi ber om at det vurderes å gjenetablere ekspressbussene. 

 Skilt på bussholdeplass «Skui» oppdateres snarest så det blir i overenstemmelse med 

ruteplanen. 
 
 
Vi ser fram til en god dialog om kollektivtrafikken i Bærum og hører gjerne fra dere så snart 
som mulig om løsninger/svar på våre forslag. Vi har alle felles mål med å gjøre 
kollektivtransporten mest mulig attraktiv. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Skui vel 
 
Sign sign. 

Morten Heldal Haugerud Kåre Smeland 
leder Sekretær 
 
 
Vedlegg Kartskisse Forslag ringbuss Vestre Bærum med matebuss Kolsås T-bane. 
 
 
 
Gjenpart:  Bærum kommune 

                 1304 Sandvika 

                  post@baerum.commune.no 
 
   Berger og Rykkinn vel 
 Tanum vel 
 Bærum velforbund 
 Vestre Bærum Pendlerforening   
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Vedlegg: Kartskisse Forslag ringbuss Vestre Bærum med matebuss Kolsås T-bane. 


