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Avvikling av busstilbudet mellom Bjørndal og Oslo
sentrum
Beboerne på Bjørndal reagerer sterkt på Ruters planer om å svekke vårt kollektivtilbud fra 13.
desember 2015. Planene innebærer at vårt vel 25 år gamle busstilbud mellom Bjørndal og
Oslo sentrum legges ned. Fra dette tidspunktet vil ekspressbusstilbudet til byen omgjøres til
matebuss til Ryen T-banestasjon.
Allerede er både busser og tog fra Oslo syd stappfulle i rushtiden. Vi opplever nær daglig at
kollektivreisende blir frakjørt på bussholdeplassen eller jernbanestasjonen på grunn av fulle
busser og tog. Bussene i området står allerede «å stamper» i bilkøene i rushtiden. Ingen fra
Oslo syd kan forvente å komme på jobb i tide i henhold til oppsatte rutetider.
Ruter sitt svar på denne utfordringen er fra neste uke å redusere busstilbudet til befolkningen.
Vi frykter at dette er det siste vi ser til den 25 år gamle ekspressbussen vår. Og at vi i
fremtiden blir henvist til å bytte mellom buss og bane, noe som gir en betydelig lengre
reisevei og forlenget reisetid til jobb. Dette er et sterkt negativt signal til alle som bor i
bydelen. Resultatet vil bli at flere velger privatbil og ytterligere økte forsinkelser for bussene.
Dette er en negativ spiral ingen ønsker.
Svaret fra Ruter burde vært å sette inn økt kapasitet både på buss og tog.
I en tid hvor «alle» ønsker mindre bilbruk og økt kollektivandel, svikter Ruter sitt
samfunnsoppdrag. Ruter «jager» folk tilbake til privatbilen med et enda dårligere tilbud.
Vi ber ruter umiddelbart snu; Oppretthold vårt ekspressbusstilbud og isteden øk
kapasiteten med større/flere busser og flere vogner på togene.
Vi er lei av «å stå som sild i tønne» på vei til jobb!
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