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Statlig krisepakke til ekspressbussene
For deler av landet utgjør ekspressbussene det eneste kollektivtilbudet. Ekspressbussene
muliggjør både korte og lange reiser. Rutene er viktig for både person- og godstransport.
Som følge av koronakrisen har imidlertid flere av rutene blitt innstilt, og situasjonen for
en allerede presset næring er svært alvorlig.
Ekspressbussrutene blir drevet kommersielt, uten offentlige tilskudd. Når hele
inntektsgrunnlaget er billettinntekter, og passasjerene uteblir, faller følgelig hele
driftsgrunnlaget bort.
I vårt distrikt er ekspressbussene en helt avgjørende del av den samfunnskritiske
infrastrukturen. Vi har ingen jernbane eller flyruter i vårt dalføre. Valdresekspressen og
Øst-Vestekspressen er det eneste direkte kollektivtilbudet mellom Valdres og Oslo,
Gardermoen, Lillehammer, Årdal og Bergen. I en normalsituasjon er det sju daglige
avganger hver retning mellom Oslo og Valdres. Tilbudet er på grunn av koronakrisen
kuttet kraftig ned, slik at det gjenstår nå kun én avgang. Også denne avgangen har altfor
få passasjerer til at det er økonomisk forsvarlig å kjøre.
Ekspressbussene har vært et uvurderlig og svært viktig tilbud til lokalbefolkning og
tilreisende i en årrekke. Effektive ekspressbusser er også svært viktig for Valdres som en
stor fritids- og reiselivsdestinasjon. Helt siden starten i 1985 har Valdresekspressen gått
daglig. Øst-Vest ekspressen mellom Lillehammer og Bergen via Valdres er eneste
kollektivmulighet mellom Innlandet og Bergen. Den er nå også innstilt. Begge rutene har
et stort innslag av ferie- og fritidsreisende. Påsken er normalt den uken i året med størst
trafikk, den ble borte i år. Juli og august er de to største trafikkmånedene for de to
rutene, da med et høyt innslag av utenlandske turister, som trolig ikke kommer i år.
Nordmenn skal på ferie i Norge, men siden myndighetene fraråder kollektivtransport,
antas de fleste å unngå bussreiser.
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Dersom ekspressbusstilbudet blir for hardt rammet under koronakrisen, kan det bli
krevende å få det tilbake slik som det var. Når forholdene normaliserer seg vil det være
viktigere enn noen gang med et godt kollektivtilbud. Derfor vil det være av største
betydning å kunne stimulere til at et bestemt antall ruter blir opprettholdt i tiden frem til
passasjergrunnlaget er tilstrekkelig igjen.
Ordførerne i Valdresregionen støtter med dette krav om egen krisepakke til
ekspressbussene.
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