Avstigning på Tangen brygge
– Hva er regelen?
av Ronja Gulbrandsen
Her på vår lille halvøy, Nesodden,
er vi så heldige å ha et flott kollektiv tilbud som gjør at vi enkelt
kan komme oss til Oslo og tilbake.
Nesoddbåten gjør livet enklere for
de mange pendlerne og skoleelevene som slipper å stå i lange køer
på Mosseveien hver morgen og
kveld. Mange tusen mennesker
skal sluses inn og ut på denne lille
brygga, og hva er det som egentlig
er regelen for denne av- og påstignings rutinen?
Gjennom folkemengden eller rundt? Er skiltingen for dårlig?
Når passasjerene, som kommer fra byen, skal gå av
båten velger de å presse seg igjennom horden av ventende mennesker. Det er forventet at de ventende skal
vike, sånn at de avstigende kommer frem. Dette er en
ganske upraktisk og kronglete løsning, men det er sånn
Nesoddfolket har valgt å komme seg av båten. Dette
problemet blir forsterket i rushtiden da alle har lyst til å
komme seg fortest mulig hjem.
På morgningen er problemet snudd rundt. Da er det så
mange ventende passasjerer som fyller bryggen, at de
avstigende passasjerene nesten ikke får sluppet av båten
før påstigningen begynner. Her stenger også de ventende
alle veier for de avstigende.
De som virkelig får problemer ved denne ordningen er
de som har mer enn bare seg selv å tenke på. Småbarnsforeldre med en barnevogn og bevegelseshemmede. De
andre passasjerene tar for lite hensyn til disse.

For dårlig merket?
På brygga er det hengt opp skilt som skal vise vei for
de avstigende, så hvorfor følger ikke passasjerene de
henvisningene som er gitt? Det kan hende at det er for
dårlig merket og at da folk vil gå for den nærmeste veien, rett frem og ut, men ville det ikke vært enklere å
gå rundt folkemengden istedenfor å trenge seg igjennom den?
På Aker Brygge er det et mer fungerende køsystem.
Noe av grunnen kan være at det er mye bedre plass
for de ventende. På Nesoddtangen ligger bygningen
veldig nærme båten og det er begrenset plass for de
som står og venter, men også for de som skal av båten.
Bruk det.
For at av og påstignings system på Nesoddtangen skal
fungere, så må de reisende ta det i bruk. Det krever
initiativ, og at man tar hensyn til medpassasjerer.

