Bjørndal boligsammenslutning
er en fellesorganisasjon for beboerforeninger,
borettslag, sameier og huseierlag på Bjørndal.
BBS skal bidra til å skape et trygt og godt bomiljø
for befolkningen på Bjørndal og hevde
medlemmenes felles interesser overfor
myndigheter, opinion og næringsliv.

Til
Ruter AS
Dronningensgate 40
v/ trafikkplansjef Kjersti Midttun

Oslo, 16. februar 2015

Alternativ transport når Østensjøbanen oppgraderes
Bjørndal boligsammenslutning (BBS) er bekymret for trafikksituasjonen i Oslo syd når
Østensjøbanen skal stenges og oppgraderes i et år fra 7. april 2015.
Området syd for Ljanselva har begrenset med kollektivmuligheter. Vi har Østensjøbanen (Tbane). Vi har Østfoldbanen (tog). Og vi har tre veier som utgjør «flaskehalser» hvor biler og
busser må slåss om plassen på vei mot sentrum.
For mange er Østensjøbanen fra Mortensrud en stabil og god løsning som ikke hindres av kø
på veiene.
Vi som bor på Bjørndal, enda lengre ut, er avhengig av matebusser og ekspressbusser som
hindres av morgenrushet på veiene. Matebussene kan ta oss til Mortensrud (Østensjøbanen)
eller Hauketo (Østfoldbanen). Hvis de rekker frem tida pga trafikken.
Nå i januar har vi gjentatte ganger sett hvor sårbar vår forbindelse til omverdenen er. Når
hendelser på veiene, snø eller glatte veier inntrer må vi i prinsippet ta bena fatt.
NSB har allerede slått fast at Østfoldbanen vil ha samme lave rutetilbud og begrensede
kapasitet frem til Follobanen åpner i 2022. Togene er imidlertid allerede fulle.
Når Østensjøbanen nå stenger i et år vil situasjonen for oss bli betydelig forverret.
Det avgjørende for oss er at en økning i privatbilbruken unngås når Østensjøbanen
stenges. For å unngå det forutsettes et massivt ekstraordinært tilbud fra Ruter. (Hvis
biltrafikken øker vil det bety at verken matebusser eller ekspressbusser kommer frem.)
Vi vil be om en orientering om de tilbud som Ruter vil iverksette fra 7. april.
Med vennlig hilsen
Bjørndal boligsammenslutning (BBS)
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