
Nyt bynet, 01.02.2018

Til Frederiksberg Kommune, nytbynet@frederiksberg.dk

Vedr. Nyt Bynet, linjerne 72 og 74

Betragtninger og observationer i fortsættelse af mine kommentarer fremsendt 
pr. e-mail den 29. januar 2018:

Kundeprofil

1) Oprindelig var der som bekendt fire Frederiksbergbusser (linjerne 71, 72, 73, 
74). I 2018 er der tre (71, 72, 74). Ifølge forslaget skal fra medio 2019 én bus 
betjene linjerne 72 og 74.

2) Hånden på hjertet: Servicebusserne benyttes fortrinsvis af ældre 
mennesker/pensionister – ofte gangbesværede (med rollatorer). Buslinjer 
der givetvis ikke er rentable i gængs forstand.

3) Ifølge tilfredshedsmålinger (oktober 2015): ’Stærk tilfredshed især med 
linjerne 71-74. Især de ældre er meget tilfredse’.

4) For Frederiksbergbusserne ligger myldretiden midt på dagen – ikke morgen 
og eftermiddag.

Kapacitet og køreplan

5) Frederiksbergbusserne pt. ved Anchersen rutebuser som entreprenør har 
alene 26 sæder. En evt. anden busstørrelse med større sædekapacitet ville 
ikke kunne manøvrere – f. eks. inden for Frederiksberg Hospitals område 
(linje 74).

6) I Frederiksbergbusserne anmodes alle passagerer – med god grund – om at  
sætte sig før afgang, og ingen må rejse sig før complete stop. Disse 
forholdsregler har selvsagt betydning for den samlede køretid og for 
køreplanens robusthed.

7) Timedrift – som foreslået fra medio 2019 – kan medføre næsten én-times 
ventetid. Fristes man mon til at ’køre med rundt (72/74)’. Pensionister har 
god tid, og ventefaciliteterne er ikke specielt attraktive, især i dårligt vejr. 
’Rundturspassagerer’ må formodes at ville beslaglægge sædekapacitet. Vil 
der mon være risiko for forbikørsel i tilfælde af kapacitetsproblemer?



Observationer og tællinger – et eksempel

8) Observationer/tællinger, onsdag den 31. januar (en regnfuld og blæsende 
dag) med halvtimedrift:
 Afgang linje 74 fra Godthåbsvej kl. 11.10 mod Frederiksberg Rådhus: På sit 

højeste 15 passagerer (til 26 sæder). 11 passagerer ved ankomst til 
Frederiksberg Rådhus kl. 11.25.

 Afgang linje 74 fra Frederiksberg Rådhus kl. 13.00 (busankomst kl. 12.56): 
14 passagerer (to med rollatorer) ved min udstigning v. Godthåbsvej.

Sammenhæng og tilpasning

9) Er der mon tænkt på sammenhængen med afviklingen af Frederiksberg 
Hospital – og evt. hospitalets sundhedscenter, der bruges af en del af 
passagererne på linje 74?

10) Forslaget kan næppe siges at have meget med tilpasning til nyt metrosystem 
at gøre – bortset fra den samlede økonomi. For passagererne på linjerne 72/74 
vil der generelt ikke blive tale om omstigning til metronettet. Og den 
fremhævede fordel – at man ikke behøver at foretage et fysisk skift mellem 
linjerne 72 og 74 – er nok for flertallet ikke så relevant.

Venligst til orientering og overvejelse.

Med venlig hilsen

Jens Møller
Drosselvej 27, 2000 Frederiksberg
T: 3886 6560. M: 5152 4456
jens@klingseymoller.com


