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Protest mod bus 9A’s nye rute!

I bestræbelserne på at finde besparelser på den offentlige, kollektive trafik, når
vi nu får Cityringen i 2019, har vores politikere besluttet at omlægge buslinie 9A.
Linie 9A’s passagerer har hidtil kunnet nå ind til Indre By (Gammel Strand)
6-8 gange i timen uden at skulle stige om med, hvad det medfører af ny ventetid
ved et stoppested.

Fra 2019 er det - efter det fremlagte forslag til Nyt Bynet – for passagerer fra 9A’s
betjeningsområde (fra Glostrup over Flintholm, Peter Bangsvej, Smallegade og
vestlige del af Gammel Kongevej) nødvendigt at skifte på det nye travle trafikale
knudepunkt midt på den gamle fredelige Frederiksberg Alle.  For at komme til
Indre By skal man her stige om til Cityringen med udsigt til en ståplads i en af 
Tunnelbanens overfyldte vogne eller vente på Linie 26, der med 15-20 minutters
mellemrum kører herfra mod Sct. Annæ Plads.

Movias planlæggere argumenterer med, at 9A efter Cityringen vil tabe passagerer på den inderste 
del af ruten, der derfor skal lægges om, så man fortsat kan sørge for propfulde busser hele
vejen. Hvis der skulle blive lidt færre passagerer på en del af ruten, bliver der mulighed for en 
siddeplads, og det kan ikke være et argument for at fjerne forbindelsen til Indre By.

Dagbladet Politiken bragte for nylig en undersøgelse, der viste nogle områder i det
centrale København og Frederiksberg, hvor beboerne efter Cityringen stadig vil have langt
til en metro, det drejede sig blandt andet om Indre Nørrebro og Indre Frederiksberg.
Oveni bliver dette område af Indre Frederiksberg omkring inderste, østlige del af Gammel
Kongevej ramt af omlæggelsen af Buslinie 9A fra denne del af Gammel Kongevej.
Passagerer skal her vente på lokalbus 26 (mod Sct. Annæ Plads) eller 31
(mod Kastrup over Gl. Strand), der skulle komme 3-4 gange i timen, for at komme ind til byen.
 
Det vil være en stor fejl, hvis buslinie 9A ikke længere skal køre til Indre By
(Hovedbanegården, Gl.Strand).  Især for 9A’s svage passagerer: Ældre, dårligt gående,
forældre med meget små børn, der så skal tvinges til at stige om på Frederiksberg Alle,
vil det være en meget mærkbar forringelse.

Det er et vigtigt fornål for busplanlægningen at transportere borgere fra periferien ind til centrum.  
Desværre har planlæggerne fået den forkerte opfattelse, at det er tilstrækkeligt at transportere til 
nærmeste station i den kommende Cityring (f.eks. Frederiksberg Alle, Trianglen) – uden hensyn til 
at det for mange passagerer vil forlænge og besværliggøre turen.
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