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Brev til Ruter med ønske om møte angående linje 280
Ruter har vedtatt å legge ned linje 280 til Vardåsen holdeplass med virkning fra 9.
august i år. Jeg er klar over at nedleggelsen av Oslo universitetssykehus avdeling
Vardåsen har medført et endret trafikkgrunnlag på denne linjen. Jeg viser til Ruters
begrunnelse Ruter gir i e-post av 4. august:
-

Nedleggelse av OUS på Vardåsen medfører et lavere kundegrunnlag
Relativt få reisende
For majoriteten av de reisende medfører sløyfen oppom Vardåsen en
forlenget reisetid
Linjen er i rushtiden sårbar for forsinkelser, så når bussen ikke lengre kjører
oppom Vardåsen vil punktligheten bli bedre på resten av linjen
Ekstraturen opp til Vardåsen medfører en relativ høy ekstrakostnad

Asker kommune har forståelse for at Ruter må prioritere sine ressurser.
Kollektivtilbudet i Asker er imidlertid svært variabelt. Togtilbudet anses å være godt,
og det samlede kollektivtilbudet nord for Asker sentrum er generelt bra. Sør og vest
for Asker sentrum er kollektivtilbudet vårt dessverre mer begrenset, i sterk
konkurranse med personbilen.
Nedleggelse av linjer i slike områder fremstår derfor for mange som lite forståelig, og
det bidrar negativt i arbeidet med å få flere innbyggere til å velge kollektivt. Dette
gjelder både de som berøres direkte, men jeg er også bekymret for den
omdømmemessige siden av dette – signaleffekten av nedleggelsen i en tid der vi
ønsker at så mange som mulig skal oppleve det å reise kollektivt som et godt og
forutsigbart alternativ i hverdagen.
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Jeg forutsetter for øvrig at Ruter har en god kommunikasjonsstrategi overfor
reisende og brukere av kollektivsystemet som blir rammet av en linjenedleggelse. En
slik kommunikasjonsstrategi bør også involvere kommunen.
Vardåsen sykehus er altså lagt ned, men eiendommen skal legges ut i markedet for
salg av nåværende eier Oslo universitetssykehus. Bygningsmassen som er fredet er
tilrettelagt for en institusjon. Asker kommune vil være positiv til at en framtidig kjøper
reetablerer et institusjonstilbud her, med ansatte og klienter. Nedleggelsen av linje
280 fremstår således som en kortsiktig beslutning, som i tillegg kan være med på å
gjøre området mindre attraktivt for nye etableringer. Har disse faktorene vært en del
av den samlede vurderingen fra Ruters side?
På bakgrunn av Asker kommunes bekymringer og spørsmål i forbindelse med
nedleggelse av linje 280 ber jeg med dette om et snarlig møte med Ruter for en
orientering og dialog om saken. Vi ønsker først og fremst at beslutningen om
nedleggelse gjøres om, men dersom det ikke skjer, forventer vi at de besparelsene
som oppnås kommer kollektivsystemet i Asker til gode.
Med vennlig hilsen
Lene Conradi, ordfører
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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