Til: Oslo Unge Høyres representantskap
Av: Mia Briseid Bødtker og Ayna Mousavi, Vestre Aker Unge Høyre

Bedre kollektivtilbud i Oslo-vest!
Å reise fra Smestad til Frognerseteren tar maks 15 min med bil. Ifølge Ruter, derimot, er det over 1
time med kollektivt, og i realiteten tar det mye lenger. Om det ikke er problematisk nok i seg selv, så
planlegger Ruter nå å redusere kollektivtilbudet i Oslo Vest. I lys av klimakampen, og på vegne av alle
oss som ikke har lappen eller én som kan kjøre oss rundt, er vi nødt til å forbedre tilbudet. For
situasjonen slik den er nå, funker ikke.
Alle som går på både Ullern og Blindern vgs., og tar 23- bussen til og fra skolen, vet hvor stappet den
bussen er på morgenen. Man står som sild i boks, og selv med munnbind under pandemien kan man
kjenne pusten til fremmede på nakken din. Man kan heller ikke velge å ta bussen som kommer
senere, for da har timen allerede startet, og det å komme en time før for å unngå busskrisa virker
«over the top». Noen ganger er det ikke plass på bussen og da kommer man hvert fall for sent til
skolen. Vi foreslår derfor at vi utvider et så populært og behøvd tilbud, slik at det blir bedre for alle
som tar denne ruten. Dette kan man gjøre ved å ha flere avganger og ved å ha større busser med
flere plasser der det er mulig.
Frognerseterbanen er den eneste kollektive reisetilbudet som tilbys mellom sentrum og
Frognerseteren. Med andre ord, dersom man går glipp av banen du hadde tenkt til å ta på morgenen
på vei til skole eller jobb, må du vente i hele 15 minutter før neste bane kommer. På vinteren betyr
det at du må fryse utendørs i et kvarter, og i helgene betyr det også at du skvise deg inn på t-banen
sammen med alle turistene som har tenkt seg ned korketrekkeren, på langrenn i marka, eller på ski
på Tryvann. Ved å sende Frognerseterbanen oftere, unngår vi overbefolkede vogner og unødvendige
forsinkelser. Ved å opprette flere bussruter i området, kan vi forbedre tilbudet enda mer.

Oslo Unge Høyre vil:
•

Prioritere å vedlikeholde linje 1 banen, spesielt på vintertider

•

Åpne bussruter fra Smestad til Slemdal

•

Flere avganger av 23-bussen, spesielt på morgenen og ettermiddagen

•

Flere avganger av linje 1 t-banen.

