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NEDLEGGELSE AV HOLDEPLASSER I KOLLEKTIVTRAFIKKEN I OSLO 

 

Det sentrale eldreråd har mottatt flere henvendelser om nedleggelser av holdeplasser i 

kollektivtrafikken i Oslo og de uheldige konsekvensene det vil ha for eldre og personer med 

nedsatt bevegelighet.  

 

Oslo ble medlem av WHOs nettverk for aldersvennlige byer i 2014. Gode transportmuligheter 

er et av flere innsatsområder. Tilrettelegging av transport bidrar til økt deltagelse i aktiviteter 

for eldre. Transportøkonomisk institutt har gjort en undersøkelse om «En aldrende befolknings 

krav til transportsystemet» (2011). Avstanden til holdeplass ble omtalt som den viktigste 

faktoren i kollektivtilbudet for eldre over 80 år (55%). Videre er sitteplass på buss (50 %), 

avganger per time (38 %), sitte/hvilemuligheter på holdeplass (34 %), på- og avstigninger på 

buss/bane (30 %), sjåførens kjørestil (28 %) viktige faktorer for at eldre skal benytte seg av 

kollektivtilbudet. Mulighet for reise om vinteren er en viktig problemstilling. Manglende 

brøyting og strøing av fortauene betyr at flere eldre blir isolert hjemme i lengre tid. Desto 

lengre avstanden er til bussholdeplassen eller banen, jo verre er det å komme fram.  

 

Flere holdeplasser for buss og trikk er lagt ned samtidig som det skal satses på et bilfritt byliv. 

Ruter har definert at den optimale avstanden mellom hver holdeplass i Oslo er 600 meter. Rådet 

mener at en avstand mellom holdeplasser på 600 meter ikke er optimal for eldre og personer 

med nedsatt bevegelighet. Det må også tas hensyn til gangavstand fra egen bolig og til 

nærmeste holdeplass. Vi etterspør i den forbindelse om det er foretatt en vurdering av 

konsekvensene for disse gruppene. Hvis Oslo kommune skal leve opp til sin intensjon om å 

være en aldersvennlig by er det svært uheldig at man reduserer antall holdeplasser i 

kollektivtransporten. Det sentrale eldreråd vil derfor advare mot en slik utvikling. 

 

I plattform for byrådssamarbeid for 2015 – 2019 er det presisert at innbyggernes behov skal stå 

i sentrum og at kommunen er til for byens innbyggere. En forutsetning i utviklingen av 

aldersvennlig by er å involvere eldre innbyggere. Rådet er kjent med at byrådet skal legge frem 

en sak for bystyret om prinsipper og prosesser for holdeplasstruktur. Hvordan kollektivtilbudet 

blir utformet vil i stor grad påvirke levekårene for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 

i Oslo. Det er derfor vesentlig at eldre og personer med nedsatt funksjonsevne blir involvert i 

dette arbeidet.   
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Det sentrale eldreråd ber om at de sentrale rådene for eldre og personer med nedsatt 

funksjonsevne og bydelenes råd får mulighet til å uttale seg før byrådets sak om 

holdeplasstruktur fremmes for bystyret.  
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Wenche Hansgaard 
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