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Er Ruter det rette kollektivtrafikkselskapet for Bærum? 
 
Den siste tidens hendelser viser at Ruter har begrenset evne og vilje til å lytte til 
Bærums interesser og behov for kollektivtrafikken. Dette til tross for at Bærum er 
den desidert største kommunen i Akershus fyllkeskommune som eier 40% av 
selskapet. 
 
Eksemplene står i kø. Til tross for store innsigelser fra begyggere og politikerne i 
Bærum innførte Ruter radikale ruteendringer 1. Januar i år som har ført til store ulemper 
for busspasasjerer blan annet i Lommedalen, Rykkin og på Strand. I fjor høst lyktes 
Ruter å legge ned Fornebu-båten etter å ha motarbeidet politisk ledelse og lokale 
ildsjeler helt siden ideen om et utslippsfritt alternativ til buss ble lansert.  
 
Bærum Venstre har programfestet en rekke kolektivtransporttiltak der vi opplever at 
Ruter ikke lytter til våre argumenter. Mange av disse er det bred politisk enighet om, så 
som flere kollektivløsninger på tvers, forlengelse av Koilsåsbanen til Rykkin, Sandvika 
og Bærums Verk og mer miljøvennlig kollektivtransport på fjorden.  
 
Når Ruter kommer på høffelighetsvisit til Bærum for å fortelle om sine planer opplever 
folkevalgte politikere at vi snakker for døve ører. Når pasasjerene protesterer mot Ruter 
opplever de det samme. Hvorfor er det slik? Ruter styres ikke av politikerne i Bærum 
men av Akershus og Olso fylkeskommune som har andre prioriteringer. Ruter har 
monopol på kollektivtrafikken og passasjerene må inrette seg etter Ruters 
forgodtbefinnende enten de vil eller ei. 
 
Spørsmålet er da om Ruter er det rette kollektivtrafikkseskapet for Bærum? Bærum er 
den 5 største kommunen i Norge og større enn mange fylkeskommuner. Vi har den 
største befolkningsveksten i Norge og har store kollektiv- og transport- utfordringen 
foran oss som skal løses.  
 
Bærum Venstre ber derfor Bærum Kommune å utrede om Ruter i sin nåværende form 
er det rette selskapet for å dekke Bærums interesser og behov for kollektivtrafikk i 
fremtiden. Utredningen bør vurdere eierform, styring og om noen av Ruters 
ansvarsområder skal konkurranseutsettes.  
 
 
 
  


