
TIL 

OLA ELVESTUEN, BYRÅD FOR MILJØ OG SAMFERDSEL 

 

PROTESTAKSJON MOT KUTT I BUSSLINJENE 59 OG 58 

 

Bakgrunn 

Vi har i vinter blitt gjort kjent med at Ruter vurderte kutt i flere busslinjer i Groruddalen i 

forbindelse med ruteendring den 29. april. Bakgrunnen for dette er i følge Ruter å spare 

penger fordi budsjettet er mindre enn tidligere år. I midten av mars ble det bekreftet fra Ruter 

i Akers Avis Groruddalen at kuttene rammer linje 59 (Tonsenhagen – Tveita) og linje 58 

(Helsfyr – Nydalen o/Bjerke). Linje 59 skal forsvinne i sin helhet, mens linje 58 blir redusert 

til å kun gå som rushtidslinje. Begge deler fra 29. april. 

Det har vært flere oppslag i Akers Avis Groruddalen om disse foreslåtte kuttene, og sterke 

reaksjoner har fremkommet både fra passasjerer, bydelspolitikere og andre engasjerte 

personer. Da det endelig ble kjent at kuttene var bestemt var det flere som skjønte at her må vi 

handle for å prøve og stanse dette. Vi har derfor organisert en underskriftsaksjon mot disse 

kuttene. Aksjonen er gjennomført med utspring fra brukere på Bjerke Nærmiljøsenter, Bjerke 

Storvel og aksjonsleder Sveinung Groven. 

VI PROTESTERER PÅ DET STERKESTE OG SIER NEI TIL RUTERS PLANLAGTE KUTT! 

Vi krever at byråden straks tar grep for å omgjøre dette vedtaket og sørger for midler slik at 

kuttene blir innstilt. Alt annet vil være en skam for kollektivtilbudet i Groruddalen og stikk i 

strid med politiske mål om at flest mulige reiser i Oslo skal foregå kollektivt! Det er også i 

strid med tidligere mål om å styrke muligheten for tverrgående kollektivtransport i 

Groruddalen, som nettopp var bakgrunnen for opprettelsen av linje 59 for fire år siden. Det er 

også ekstra trist for deler av bydel Bjerke som på dagtid nå mister alt av kollektivtilbud når 

disse linjene blir borte. 

Vi i aksjonen har også registrert byrådets passive og arrogante holdning til saken gjennom 

uttalelser av typen: «Det er kun snakk om marginale linjer som blir berørt». Vi kan love 

byråden at det ikke er snakk om marginale linjer for de menneskene som blir berørt. Mange 

har også gjort seg avhengig av disse bussene for å komme seg til jobb, skole og aktiviteter. 

Forutsigbarhet må være viktig i oppbygging av kollektivtilbud, folk må kunne stole på at 

tilbud blir opprettholdt. Mange velger jo bosted utifra kollektivtilbudet til for eksempel jobb, 

og får en vanskelig hverdag når tilbud en tar for gitt plutselig forsvinner. Vi minner om at det 

ikke er noen skam å snu i tide – gi oss det tilbudet folk i Groruddalen forventer og fortjener! 

 

Om underskriftsaksjonen 

Vi har samlet inn 1295 underskrifter mot disse kuttene som byråden får overlevert fra 

aksjonsgruppa sammen med dette skrivet 29. mars 2012. Underskriftene er i hovedsak samlet 

inn på to dager. Dag 1 torsdag 22/3 hadde vi stand i tre timer på Linderud Senter og i åtte 

timer på Meny Vollebekk. Dag 2 fredag 23/3 var en person rundt på bussene i tre timer samt 

at han stod i to timer utenfor Tveita Senter. Det er også blitt samlet inn underskrifter på 

Bjerke Nærmiljøsenter fra brukere og besøkende der. 

Responsen på aksjonen har vært enorm, noe også det høye antallet vitner om. Nesten 1300 

underskrifter på så kort tid synes vi gir et veldig tydelig signal om det folkelige engasjementet 



som er i Groruddalen for å beholde disse linjene som de er i dag. Veldig mange av de 

personene vi traff under innsamlingen var direkte sjokkert og vantro til at kuttene faktisk var 

vedtatt, de kunne ikke tro det var sant. Og det attpåtil med en Venstre-byråd ved roret. 

  

Hvilke konsekvenser får disse kuttene? 

 Begge linjene er viktige tverrforbindelser i Groruddalen syd, og mange steder finnes 

det ikke alternativer for å komme seg på tvers.  

 Bjerke Nærmiljøsenter på Vollebekk mister tilnærmet all bussforbindelse på dagtid. 

Senteret inneholder både Frivillighetssentral, språkkurs og tiltak, utlånssentral og ikke 

minst Seniorsenter med full-skala tilbud som kafe, samlingssted, frisør og helsetilbud. 

Mange av brukerne er helt avhengig av kollektivtransport for å komme dit. I tillegg er 

Seniorsenteret på Årvoll lagt ned, slik at Bjerke nå blir et alternativ for flere eldre enn 

før, og derfor ekstra trist når de eneste bussene blir borte for de som er dårlige til å gå. 

 59-bussen gir tilgang til service og handel på Alnabru, uten denne bussen mister store 

områder en reell mulighet for å komme seg dit kollektivt. Det samme gjelder for å 

komme seg til turområdene ved Alna-elva. 

 Bussene trafikkerer viktige kollektive knutepunkter og holdeplasser for overgang 

underveis, slik som Økern, T-bane linje 5 Risløkka/Vollebekk, Alna togstasjon, 

Bjerkekrysset, Sinsenkrysset, Storokrysset, Tveita og Helsfyr. 

 Linje 59 blir brukt av skoleelever/studenter både på Tveita og Bjerke, i tillegg til linje 

58 som også går til BI i Nydalen. 

 Linje 58 har stopp på Aker Sykehus, en mulighet som nå blir borte på dagtid, i tillegg 

stopper begge linjene på Bjerke Travbane. 

 Begge linjene stopper ved flere barnehager i bydel Bjerke, både for foreldre med 

levering og for barnehagene i forhold til å komme seg ut på tur og utflukt. 

 Linje 59 er mye brukt for å komme seg til Linderud Senter som både har kjøpesenter, 

treningssenter og legevakt. Den er også en fin mulighet for å komme seg til 

Lillomarka og ut i naturen fra Tonsenhagen, samt til Årvoll Gård med alt som er der. 

 Nye Bjerkedalen Park bygges nå i 2012 og blir bydelsparken i bydel Bjerke, til en 

ramme på ca. 35-40 millioner kroner. Parken skal inneholde blant annet bekk, 

badedam, aktivitetsområde og kafe og vil bli en attraksjon. Begge busslinjene stopper 

der, uten disse fratas mange muligheten for å komme seg til den nye flotte parken. 

 Nye Kuben videregående på Risløkka med sine 1450 elever åpner snart, og begge 

linjene stopper i gangavstand til skolen. 

 Generelt stor utvikling i området Bjerke/Økern, mange nye leilighetsprosjekt på gang, 

flere folk flytter hit og ikke minst utvikling av nye Økern med kjøpesenter, kino og 

badeland, samt bydelsadministrasjon som i dag. Med andre ord økt behov for 

kollektive forbindelser, og ergo ulogisk med et drastisk kutt i busstilbudet. 

Vi håper, tror og krever at vedtaket om disse kuttene blir lagt på is, og venter spent på 

tilbakemelding på våre innspill! 

På vegne av mange… 

 

Sveinung Groven   Tore Fladland   Vera Madsø 

«Aksjonsleder»   Bjerke Storvel   Bjerke Nærmiljøsenter 

 

(Postadresse: S.Groven, Krokliveien 55, 0584 Oslo) 


