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KVU Kongsvingerbanen og KVU Hovedbanen Nord – Muligheter for 

avlastende busstilbud i stedet for å øke kapasiteten på togene 

Ruter har blitt bedt om å uttale seg om et av alternativene som blir vurdert i KVU-ene for både 

Kongsvingerbanen og Hovedbanen Nord. Det gjelder alternativet som innebærer å innføre et 

avlastende busstilbud parallelt med togstrekningen framfor å bygge ut infrastrukturen på de to 

banestrekningene. Dette er et alternativ som Ruter anser som svært lite optimalt da det strider mot 

Ruters prinsipper for linjenettet og Best Practice-erfaringer fra utbygging av et effektivt og godt 

transporttilbud. Dette vil vi forklare under. 

 

Ruters prinsipper for linjenettet bygger på HiTrans-rapporten «Public transport – Planning the 

networks». Et av de viktigste prinsippene er å unngå parallelkjørende tilbud over en lengre 

strekning. Dette prinsippet har Ruter i brukt i stor skala de siste årene, særlig i forbindelse med 

innføringen av ny ruteplan på togene. Flere lange ekspressbusslinjer fra spesielt Øvre Romerike 

ble lagt ned og det lokale busstilbudet styrket i korrespondanse med det nye og svært forbedrede 

togtilbudet. Dermed oppnådde vi to ting: Reisetiden for kundene ble vesentlig redusert, selv med 

byttetiden fra buss til tog, og vi kunne utvide det lokale busstilbudet uten at kostnadsbildet totalt 

sett endret seg. Det totale transportvolumet økte betraktelig som en følge av dette.  

 

Siden den gangen har vi gjentatt denne suksessen på flere strekninger og for eksempel for de 

reisende fra i hovedsak Nes kommune. Tidligere ble dette området betjent av TIMEekspressen 

(Kongsvinger – Oslo). I tillegg forsterket Ruter tilbudet i rushtidene med pendlerbusser fra Nes til 

Oslo. Etter at Kongsvingerbanen fikk et forbedret togtilbud helt til Kongsvinger forsvant i stor grad 

kundegrunnlaget for TIMEekspressen og som var bakgrunnen for at den til slutt ble nedlagt. Da 

opprettet Ruter en ny forbindelse fra Vormsund (grense mot Hedmark) og Kløfta i korrespondanse 

med toget der.    

 

Ved flere anledninger kommer det ønsker om et parallellkjørende busstilbud til tog for å avlaste 

avganger som har kapasitetsutfordringer. Dette har vist seg å ikke treffe markedet i det hele tatt. 

For det første vil ikke et parallellkjørende busstilbud være konkurransedyktig i reisetid og derfor 

ikke være et reelt alternativ til toget. Dette har Ruter tallrike erfaringer med, sist i forbindelse 
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rehabiliteringen av Nordbytunnelen i Follo. Der ble det satt opp en avlastende busslinje fra Vestby 

via Korsegården og TusenFryd til Ryen, som gikk med nesten tomme busser. Under den siste 

togstreiken hadde riktignok denne busslinjen et oppsving i antallet reisende, men disse forsvant 

over natten da toget begynte å kjøre igjen. Dette viser med all tydelighet at reisetid er langt 

viktigere enn komfort for de reisende. 

 

For det andre finnes det ikke mottakskapasitet i Oslo til mere buss fra regionen i nordøst. Det er 

hverken kapasitet eller framkommelighet i gatenettet eller plass på Oslo bussterminal til flere 

busser. De siste to årene har Ruter valgt å stoppe 4 ekspressbusser fra Nedre Romerike på 

Helsfyr og mate disse passasjerene inn mot T-bane, to av disse senest sommeren 2019. 

Problemet er også at T-banen har begrenset kapasitet i rushtidene og ikke kan forventes å ta imot 

ytterligere mating fra busser. Uansett vil et bytte på Helsfyr føre til enda lenger reisetid og mindre 

attraktivitet. 

 

Mating til tog på Lillestrøm har også vært nevnt som en mulighet, men her er framkommeligheten 

inn mot bussterminalen og jernbanestasjonen i Lillestrøm svært dårlig i rushtidene. Det er også en 

utfordring med utformingen av Lillestrøm jernbanestasjon ved at alle passasjerene må gå opp og 

ned samme trappeløp. Dette fører til overfylte perronger lengst fremme, at de fremste togsettene 

blir overfylte og at det tar lang tid å tømme perrongen. Og ikke minst blir det mating til de samme 

togene som allerede har kapasitetsproblemer fra Lillestrøm mot Oslo. 

 

Slik Ruter ser det, vil et opplegg med buss i svært liten grad ha noen avlastende virkning. All 

erfaring viser at de reisende vil foretrekke den raskeste reiseveien selv om de må stå på toget. 

Hvis man likevel velger en slik løsning framfor kapasitetsstyrkende tiltak på toget, vil det ikke være 

plass til disse bussene hverken på veien inn mot bussterminalen i Oslo eller på selve 

bussterminalen. Dette vil utelukkende føre til mere kø, kork og kaos, og i verste fall fortrenge andre 

busser fra områder der det ikke finnes alternative kollektivløsninger. Dette må vi for all del unngå.  

Med vennlig hilsen 

Morten Stubberød 
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