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Elbussene skal innen 2025 stå for en tredje-del av busstilbudet i Oslo, håper 
Ruter. 
 
Antall elbiler har økt kraftig i Norge de siste årene. Snart kommer også elbussene for fullt. 
Om alt går som Ruter håper, vil de første elbussene rulle på linjer i Oslo allerede neste sommer. 
Dette er imidlertid avhengig av en søknad hos Enova om støtte, ifølge kollektivselskapet. - Støy 
er ofte oversett når vi tenker miljø. Men i indre by, langs ruten til linje 20-21 er det å få ned 
støyen noe som bidrar til å forbedre bymiljøet, sier Pernille Aga i Ruter. 
 
Skal gjøre alle busser fossilfrie 
I første omgang vil det være et prøveprosjekt for å se hva elbussene takler og hvordan det er 
mest hensiktsmessig å bruke dem. Tanken er at bussene skal hurtiglade på hvert endestopp. 
Først etter sommeren vil det være klart hvilke ruter som får elbuss først. 
 
Testen av elbusser er del av en større utskifting av bussparken. I 2020 er målet til Ruter at hele 
bussparken i Oslo og Akershus skal være fossilfri. På byrutene vil bussene bli elektriske i 
fremtiden, tror Ruter. - Vi vil kjøre elektrisk der det lar seg gjøre på en fornuftig måte. Der vi 
ennå ikke kan bruke elektrisk vil vi kjøre på biogass. Så er det fremdeles noen ruter hvor vi må 
kjøre på biodiesel en stund til, sier Aga, som leder prosjektet Fossilfri 2020. 
Ambisjonen er at omtrent én tredjedel av bussene er helelektriske i Oslo og Akershus i 2025. 
Fem prosent skal gå på hydrogen, mens 44 prosent skal gå på biogass. 
 
Må bruke biogass 
Ifølge Aga, har biogass like store utslipp som naturgass under kjøring. Men Ruter bruker biogass 
som lages på forbrenningsanlegget til Oslo kommune, som tar imot søppel fra kommunen. - Ser 
man på hele kretsløpet, er det opp mot 80 prosent klimagassreduksjon, sier Aga. 
Drivstoffleverandørene vil måtte dokumentere hvilken klimagassreduksjon biogassen har. 
 
Forbereder infrastruktur 
Prøveprosjektet med elbuss er ikke bare for å se hvordan den fungerer i Oslo. Ruter, 
bussleverandørene og selskapene som kjører vil måtte bygge ut infrastrukturen rundt. 
For de kortere byrutene er tanken at bussene skal hurtiglade ved hvert endestopp. For de 
lengre rutene, kan det etter hvert tenkes at bussene kan lades over natten. 

Selv om teknologien ikke er der riktig ennå, er den kommet langt allerede i dag. Den store 
utrullingen kan komme allerede i 2020. 
- Hvis vi skal vente til vi er helt sikre på at dette kommer til å virke, blir det ikke veldig 
foroverlent. Vi må håpe at noen fyller bassenget etter vi har stupt. Vi prøver å være klare når 
teknologien er klar, og det tror vi skjer i 2020, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen. 

 


