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Nasjonal transportplan (2022-2033) - Bærum kommunes innspill til Viken 
fylkeskommune  
 
Bærum kommune viser til fylkeskommunens invitasjon til å komme med synspunkter på hva 

som er viktigst å legge vekt på i Viken fylkeskommunes innspill til samferdselsdepartementet 

(SD) om prioritering i NTP 2022-31.  

Viken fylkeskommune oppfordret i sin invitasjon kommunene til å gi innspill gjennom regionale 

fora, samt å involvere næringslivet. Det interkommunale rådet for Asker og Bærum har ikke 

gitt felles uttale, men kommunene har samordnet deler av sine innspill. SmartCity Bærum har 

bidratt med innspill til kommunens uttale. 

Bærum kommune har sluttet seg til byvekstavtalen og legger regional plan for areal og 

transport til grunn for sin arealplanlegging. Vedtatt arealstrategi og nullvekstmålet er 

forutsetning for kommunens samferdsels- og mobilitetsplanlegging.  

 
Formannskapet i Bærum kommune behandlet sak om innspill til NTP (2022-2033) i sitt møte 
26. februar 2020. Bærum kommune ber Viken legge vekt på følgende i sine innspill:  
 

1. Bærum kommune er sentralt plassert i hovedstadsregionen og er sterkt berørt av det 
nasjonale og regionale transportsystemet. Bærum kommune ønsker derfor å gi innspill 
tidlig til Nasjonal transportplan for 2022-2033. Det er forventet høy befolkningsvekst i 
regionen, noe som gir økt transportbehov. Transportbehovet må løses på tvers av 
fylkes- og kommunegrenser, basert på helhetlige statlige og regionale areal- og 
transportplaner. 

2. Bærum kommune anser fullføring av første etappe av E18 Lysaker – Ramstadsletta om 
førsteprioritet for NTP første seksårsperiode. Bærum kommune legger til grunn at E18 
Vestkorridoren starter opp som forutsatt i 2020. Kommende NTP må sikre kontinuerlig 
fremdrift av E18 gjennom hele korridoren ved at etappe 2 Ramstadsletta – Slependen 
og etappe 3 Slependen – Drengsrud sikres tilstrekkelig midler til planlegging, 
prosjektering og gjennomføring.  

3. Bærum kommune er part i byvekstavtalen for Oslo og Akershus og forventer at 
kommende NTP ivaretar de prosjektene som partene har fremforhandlet enighet om. 
For Bærum kommune er disse spesielt prioritere: 



 

 

• Fornebubanen – sikre gjennomføring med sikte på åpning gi 2026/27. 

• Ny sentrumstunnel for t-banen og ny Majorstua stasjon med fire spor. 

• Utvidelse av Sandvika og Lysaker stasjoner fra fire til seks spor. 

• Lokaltog hvert 10. minutt mellom Ski, Asker og Lillestrøm, mot hvert 30. eller 
15. minutt i dag. 

• Ny Ringeriksbane og E16 mellom Sandvika og Hønefoss. 

• Tilrettelegging for økt sykling ved utbygging av riksveisykkelrute langs E16 og 
E18 

• Realisering av tunnelløp 2 i Oslofjordforbindelsen. 
4. Det må avsettes midler til å bygge et sammenhengende hovedsykkelveinett. Det er 

behov for å bygge ut sykkelvegtilbudet uavhengig av om stat, fylke eller kommune er 
veieier. NTP bør gi insitament til helhetlig sykkelplanlegging og utbygging. Det er behov 
for å fullføre sykkelrutene langs Griniveien. 

5. Utnytte sjøen som transportvei. Utslippsfri hurtigbåt må inngå som et element i det 
samlete kollektivtilbudet jfr. kommunens arbeid med å få på plass et utslippsfritt tilbud 
mellom Fornebu og Oslo. 

6. Ny utvikling og gjennomføring grønn teknologi i transportsektoren bl.a. ved å finne 
løsningsprinsipper for å utnytte eksisterende veikapasitet smartere og mer effektivt. 

7. Videreutvikle rute- og billettsamarbeidet. Utvikle billettsystem slik at dagens 
soneinndeling lir erstattet med system som ivaretar nullvekstmål og mål om 
klimagassutslipp ved å gi kundene et kollektivtilbud som konkurrerer med biltransport. 
Det bør innføres én takstsone for kollektivtransporten i hele Bærum som er felles med 
Oslo. Takstsonen bør også omfatte andre befolkningstette områder rundt Oslo. 

8. Det er viktig å fortsette den gode utviklingen av busstilbudet, basert på en videreføring 
av Ruters nettverksmodell i Oslo og at videre utvikling av t-banestrukturen omtales i 
tråd med planlagt utvikling i tråd med regional areal og transportplan. 

9. Kolsåsbanen bør forlenges til Rykkinn. 
T-banelinje til Bærums Verk og Sandvika bør vurderes.  

10. Garantiordningen for finansiering av veiprosjekter som skal finansieres med 
bompenger, bes tatt opp til revisjon. 

11. Bærum kommune ber om at det sikres finansiering og gjennomføring av Lysaker 
kollektivterminal som viktig knutepunkt for tog, buss og metro i vestkorridoren. 

 
 
Følgende tema fra del 2 av saken utgjør i tillegg til vedtakspunktene over også kommunens 
innspill. Se fullstendig tekst i vedlegget om del 2 i saken: 
 
Tiltak på kort sikt (2022-2027), med utgangspunkt i Vikens utfordringer: 
Buss/kollektivtrafikk -  konkurransefordel skal styrkes i tråd med byvekstavtalens nullvekstmål. 

• Etablere bedre busstilbud på tvers av kommunen 

• Bedre bussens fremkommelighet i henhold til Ruters Mobilitetsprogram vest (2016) i 
samarbeid med fylkeskommune, stat og kommune. 

  
Jernbane – legge til rette for arealbruk, byutvikling og kollektivknutepunkt som legger til rette 
for at flest mulig kan benytte tog. 

• Kapasitetsøkende tiltak i form av nye spor på Sandvika stasjon. Viktig å få avklart 
planer for utvikling av helheten i Sandvika sentrum og knutepunktet. 

• Gode direkte gang- og sykkelanlegg med sykkelparkering til jernbanestasjonene for å 
bidra til økt kollektivandel. Oppgradering til universell utforming er også påkrevet. 

 
 
Vei – kommunen kan bidra med fagkompetanse. 

• Store infrastrukturprosjekter skal bygges i og rundt Bærum i perioden 2020-2029. Ca. 
21 mill. kubikk steinmasser samt store mengder andre fraksjoner må håndteres. 



 

 

Kommunen ber om at staten, som største aktør, tar ansvar for å bidra til samordning 
og løsninger som sikrer minimale klima- og miljøbelastninger og optimal bruk av disse 
ressursene. 

• Utarbeide prinsipper/strategi for smartere og mer effektiv utnyttelse av dagens 
fylkesveinett, i samarbeid mellom stat, fylke og kommune, og  sett i sammenheng med 
helhetlig veinett. 

 
Sykkelveinett 

• Sykkelrute langs E18 og E16 inngår i kommunens vedtatte sykkelstrategi med plan for 
hovedsykkelveinett. E18-ruta er 3,1 km og mangler tilrettelegging på 1 km. E16 – ruta 
er på 7 km og mangler 2,3 km tilrettelegging. Kommunen har prioritert parsellene 7 og 
8 på E18, og parsellene 4 og 1 i Skuiveien. (Se vedlegg til saken.) 

• Bærum kommune har etablert SmarCity Bærum som en arena hvor kommunen i 
samarbeid med bl.a. næringsliv og akademia søker å etablere prosjekter, piloter mm. 
for å prøve ut nye løsninger og ny teknologi. Fornebu skal være etablert som 
nullutslippsområde i 2027. Kommunen ønsker å fremme Fornebu som testarena for 
nye løsninger og ny teknologi. 

 
Tiltak på lang sikt (2028-2033), med utgangspunkt i Vikens definerte utfordringer: 
Generelt ber kommunen om at tiltak beskrevet under foregående punkter om 
hovedsykkelveinett, Sandvika stasjon, helhetlig transportsystem og fullføring av optimalisert 
E18 med tilhørende buss- og sykkeltilbud gjennom Bærum og Asker videreutvikles og bygges 
ut.  
 
Kommunen har i sin kommuneplan vedtatt traséer for forlengelse av Østeråsbanen og 
Kolsåsbanen, samt ny bane fra Sandvika til Kolsås og Bærums verk. Kommunen ber om at 
langsiktig behov for utvikling av helhetlig t-banestruktur, i tråd med regional areal og 
transportplan for Oslo og Akershus, med aktuelle forlengelser av linjer, dimensjonering og 
kapasitet for planlagt vekst og arealutvikling utredes. 
 
 
Kommunen anser at innspillene har relevans for bærekraftdimensjonene med felles innsats for 
å fremme:  

• en miljø- og klimavennlig utvikling med lavt forbruk av ressurser 

• ivareta bosetting, næringsutvikling og bærekraftige distrikter 

• Realisere målsettinger om by- og tettstedutvikling med reduserte behov for transport 
 
Kommunens innspill er basert på: 

• gjeldende kommuneplaner 

• statlige planretningslinjer som sier at: «utbyggingsmønster og transportsystem skal 
bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, samt fremme helse, miljø og livskvalitet»,   

• regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus  

• byvekstavtale for Oslo og Akershus 
 
 
Vedlegg:  
Sak025/20 Bærum formannskap 26.02.20 
 
 
Med hilsen 
 
 
Arthur Wøhni  

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020033512&


 

 

kommunaldirektør  
 Astri Taklo 
 spesialrådgiver 
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