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Forslag til den lokale busbetjening 
Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive transport i hovedstadsområdet 
op i international topklasse. I 10 år har anlægsarbejdet stået på, og mange har dagligt mærket, hvor-
dan trafikafviklingen har måttet tilpasse sig. Men om under to år tages Cityringen i brug, og borgerne i 
hovedstadsområdet får en forbedring af den kollektive transport, som der er hårdt brug for.  

Når Cityringen åbner, bindes den tæt sammen med bus, tog og eksisterende metrolinjer i én sammen-
hængende transportorganisme. Byen rykker tættere på omegnen, og omegnen rykker tættere på 
byen, når mange af de mest benyttede rejseveje får kortere rejsetid og den samlede kapacitet i trans-
portsystemet stiger.  

Tog og metro er hovedpulsårerne, mens busserne er de livsnødvendige forbindelser, som sørger for 
at passagererne kan komme hurtigt og direkte til og fra metro og tog og ud i alle forgreninger. Så når 
Cityringen åbner i 2019, skal bussernes funktion også passes til, så der sikres størst muligt samspil og 
dermed bedst muligt grundlag for udvikling, vækst og beskæftigelse i hele hovedstadsområdet. 

Bussernes nye funktion i hovedstadsområdet er samlet i: Nyt Bynet.  

Nyt Bynet omfatter det strategiske net bestående af A-, C- og S-busser såvel som de lokale buslinjer. 
Hvordan A-, C- og S-busserne skal sikre sammenhæng er besluttet primo 2017 ved vedtagelse af Mo-
vias Trafikplan 2016 i Movias bestyrelse på baggrund af politisk høring i alle 45 kommuner og 2 regio-
ner i hovedstadsområdet og på Sjælland. Her er der skabt enighed om at sikre, at værdien af den nye 
metro spredes i hele hovedstadsområdet og ud i den sjællandske geografi.  

Næste fase i beslutningen om Nyt Bynet er at få de gule buslinjer – det lokale net -  til at passe godt 
sammen med A-, C- og S-busnettet – og spille godt sammen på tværs af kommune- og regionsgræn-
ser.  

Movias trafikplanlæggere har i lang tid haft et tæt samarbejde med forvaltningerne i de berørte kom-
muner for at se på forslag til tilpasningerne i det lokale busnet. Et af målene med Movias forslag til Nyt 
Bynet er, at bustrafikken i omegnskommunerne bliver stærk, så borgere og virksomheder i hele det 
store hovedstadsområde får værdi af den øgede metrobetjening. Et andet mål er at sikre en ny god 
arbejdsdeling, så den nye Cityring afløfter de opgaver, som busserne varetager i dag. Det samlede 
resultat af denne planlægningsproces er forslaget til den lokale linjefordeling i Nyt Bynet. I de næste 
måneder skal der i de berørte kommuner og regionen tages stilling til forslaget i Nyt Bynet i hoved-
stadsområdet. Til brug for den politiske beslutningsproces har Movia udarbejdet beskrivelser af 46 
buslinjer, 6 kommuner og 10 bydele i Københavns Kommune i Nyt Bynet.  
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Nyt Bynet på Frederiksberg 
Mange skal vænne sig til et nyt busnet på Frederiksberg; nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre 
og nye transportformer. Bus, tog og metro sikrer dog, at der fortsat er forbindelse til de vigtigste rejse-
destinationer for kommunens borgere som Indre By, Valby, Nørrebro osv. Derudover vil der fortsat 
være muligheder for at komme på kryds og tværs af kommunen. 

Frederiksberg Kommune får tre metrostationer ved Frederiksberg Allé, Frederiksberg St. og Aksel 
Møllers Have. Derudover er der ikke langt til Nuuks Plads lige på den anden side af kommunegræn-
sen i Københavns Kommune. 

Frederiksberg Allé St. bliver en ny central station med mange skiftemuligheder. Herfra vil der være 
mulighed for at skifte mellem metro og to A-busser, som blandt andet vil betjene Frederiksberg Allé. 
En A-bus på Frederiksberg Allé samt Cityringen vil medføre en stor aflastning af Gl. Kongevej, som 
betyder, at der ikke længere er passagergrundlag til en A-bus her. Der vil fortsat være flere rejsemulig-
heder til og fra Gl. Kongevej med bl.a. linje 26 og 31, der begge har en relativt høj frekvens. 

Metrostationen ved Frederiksberg Centret giver nye muligheder for at skifte mellem Cityringen og den 
eksisterende metro, og det giver nye og hurtige rejsemuligheder på kryds og tværs af byen. Det med-
fører også, at mange passagerer vil forlade busserne til fordel for metro, og at der derfor ikke længere 
er behov for en A-bus på Falkoner Allé. Der vil dog stadig køre en lokal linje (linje 18), med seks af-
gange i timen i myldretiden. Linje 18 vil, som linje 8A i dag, sikre forbindelse mod syd til Valby St. og 
mod nord til Nørrebro og bl.a. Cityringsstationerne Nuuks Plads og Nørrebros Runddel. 

Fra Aksel Møllers Have St. vil der være skiftemuligheder til en A-bus (linje 2A) mod Indre By, herunder 
Hovedbanegården. Linje 2A vil fortsat sikre forbindelse til Forum St., til Grøndal St. og S-tog samt til 
Brønshøj Torv, hvor der kan skiftes til bl.a. linje 5C. 

På de følgende sider gennemgås Frederiksbergs nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net 
(hvilket dækker A- og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er allerede vedtaget politisk i Mo-
vias bestyrelse, mens det lokale net skal besluttes politisk af berørte kommuner i april 2018. 
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Strategisk busnet fra Cityringens åbning 
Det strategiske net som realiseres i 2019 består i Frederiksberg Kommune af i alt fem A-bus linjer og 
en S-bus linje. Det strategiske net var i efteråret 2016 i høring i kommuner og regioner herunder Fre-
deriksberg Kommune, og blev derefter vedtaget i Movias bestyrelse. Linjerne i det strategiske net er 
beskrevet nedenfor. Antal afgange er angivet for Frederiksberg. Yderligere information kan findes i de 
enkelte linjebeskrivelser. 
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Linje 1A: Avedøre St. – Hellerup St. 
Myldretid: 10 afgange/time. Dag: 8 afgange/time. Aften: 6 afgange/time. Nat: 2 afgange/time. 

På Frederiksberg erstatter linje 1A den nuværende linje 3A på H.C. Ørsteds Vej, Alhambravej og Kin-
gosgade. Linjen giver direkte busforbindelse til bl.a. Vesterbro (herunder Carlsberg St. og Enghave 
Plads St.), til Nørrebrogade og til Østerbro ved Trianglen. 

Linje 1A kører til Cityringen ved Enghave Plads og Trianglen, og holder tæt på den eksisterende metro 
ved Forum St. 
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Linje 2A: Tingbjerg – Refshaleøen 
Myldretid: 10 afgange/time. Dag: 9 afgange/time. Aften: 6 afgange/time. Nat: 2 afgange/time. 

På Frederiksberg vil linje 2A køre på Godthåbsvej, Rolighedsvej og Rosenørns Allé ligesom den eksi-
sterende linje 2A. Mod vest kører linje 2A fortsat til Brønshøj og Tingbjerg, mens den mod øst får en-
destation ved Refshaleøen via Hovedbanegården, Christiansborg og Christianshavn via Knippelsbro.  

Linje 2A kører til den nuværende metro ved bl.a. Forum St. og Cityringen ved bl.a. Aksel Møllers Have 
og Hovedbanegården. Forbindelse til S-tog kan opnås ved Grøndal St. og Hovedbanegården. 
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Linje 4A: Buddinge St. – Friheden St. 
Myldretid: 12 afgange/time. Dag: 8 afgange/time. Aften: 6 afgange/time. Nat: 2 afgange/time. 

På Frederiksberg vil linje 4A køre på Nordre- og Søndre Fasanvej ligesom den eksisterende linje 4A. I 
nordlig retning kører linjen til Buddinge St. via Nørrebro St. og Høje Gladsaxe, mens den i sydlig ret-
ning kører til Friheden St. via Valby St. Linje 4A vil fremover ikke give forbindelse til Sydhavnen og 
Amager. 

Linje 4A skaber forbindelse til S-tog og Regionaltog i Valby, den eksisterende metro ved Fasanvej St. 
og til Cityringen ved Nørrebro St., hvorfra der også kører S-tog. 
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Linje 7A: Rødovrehallen – Ny Ellebjerg St. 
Myldretid: 9 afgange/time. Dag: 8 afgange/time. Aften: 6 afgange/time. Nat: 2 afgange/time. 

På Frederiksberg erstatter linje 7A den nuværende linje 6A på Roskildevej og Vesterbrogade. Derud-
over vil linjen køre via Pile Allé, Frederiksberg Allé og Hovedbanegården til Sydhavnen. 

Linjen skaber forbindelse til Cityringen ved Frederiksberg Allé St. og Hovedbanegården, hvorfra der 
også kører S-tog og regionaltog. Linjen vil bl.a. standse ved Ålholm St., hvorfra der afgår S-tog. 
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Linje 9A: Glostrup St. - Valbyparken 
Myldretid: 8 afgange/time. Dag: 8 afgange/time. Aften: 6 afgange/time. Nat: 2 afgange/time. 

På Frederiksberg bliver linje 9A en central øst-vest-gående forbindelse ad Peter Bangs Vej, Smalle-
gade og Gl. Kongevej. Linjen kører fra Gl. Kongevej ad Madvigs Allé og Platanvej i retning mod Valby-
parken gennem Vesterbro og Sydhavnen. Linje 9A giver dermed ikke forbindelse til Hovedbanegår-
den. Denne forbindelse varetages af Cityringen, som også sikrer forbindelse til resten af Indre By. 

Linje 9A giver skiftemuligheder til Cityringen ved Frederiksberg Allé St. og den eksisterende metro ved 
bl.a. Flintholm St., hvorfra der også afgår S-tog. Derudover kan der skiftes til S-tog ved bl.a. Peter 
Bangs Vej St. og Carlsberg St. 
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Linje 250S: Bagsværd St. – Dragør Stationsplads 
Myldretid: 6 afgange/time. Dag: 4 afgange/time. Aften: 3 afgange/time. Nat: 1 afgang/time. 

På Frederiksberg kører linje 250S til Forum St. via Bülowsvej og Rosenørns Allé. Linjen giver bl.a. hur-
tig og direkte forbindelse til Nørrebro St. og videre ud til den kommende letbane i Ring 3 samt arbejds-
pladser i Mørkhøj og Bagsværd. Linjen betjener desuden Hovedbanegården og det centrale Amager, 
Tårnby og Dragør. 
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Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 
Forslaget til lokalt busnet sikrer, at der bliver lokal busdækning hvor metro og strategiske buslinjer ikke 
er tilstrækkelige. Forslaget til de lokale linjer er beskrevet nedenfor. Antal afgange er angivet for Fre-
deriksberg. Yderligere information kan findes i de enkelte linjebeskrivelser. 
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Linje 12: Islev, Viemosevej – Svanemøllen St. 
Myldretid: 4 afgange/time. Dag: 4 afgange/time. Aften: 2 afgange/time. 

Linje 12 kører på Borups Allé og Nordre Fasanvej i Frederiksberg Kommune. Herfra er der direkte for-
bindelse til Ydre Østerbro og Vanløse samt S-togsstationerne Fuglebakken og Nørrebro. Fra Nørrebro 
St. er det også muligt at skifte til Cityringen samt til linje 5C. 
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Linje 18: Emdrup Torv – Lergravsparken St. / Ørestad St. 
Myldretid: 6 afgange/time. Dag: 3 afgange/time. Aften: 3 afgange/time. 

På Frederiksberg kører linje 18 ad Falkoner Allé, Allégade og Pile Allé, som linje 8A gør i dag. Linjen 
giver forbindelse til bl.a. Valby St. og Ydre Østerbro. Linje 18 giver forbindelse til både den eksiste-
rende metro og Cityringen ved bl.a. Frederiksberg St., til Cityringen ved Nuuks Plads og til regionaltog 
og S-tog ved Valby St. 
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Linje 26: Bellahøj – Sankt Annæ Plads 
Myldretid: 4 afgange/time. Dag: 4 afgange/time. Aften: 3 afgange/time. 

På Frederiksberg kører linje 26 på Pile Allé, Frederiksberg Allé, Alhambravej og Gammel Kongevej 
med forbindelse til bl.a. Valby og Slotsholmen. Linjen kører bl.a. forbi Cityringen ved Frederiksberg 
Allé St. og S-tog ved Langgade St. og Hovedbanegården. Mod vest forlænges linjen fra Ålholm Plads 
til Bellahøj via bl.a. Flintholm St. 
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Linje 31: Jydeholmen – Kastrup St. 
Myldretid: 5 afgange/time. Dag: 4 afgange/time. Aften: 3 afgange/time. 

På Frederiksberg kører linje 31 på Gammel Kongevej og Finsensvej. Herfra er der mulighed for at 
komme til bl.a. Indre By og det østlige Amager via Knippelsbro. Linje 31 giver bl.a. forbindelse til City-
ringen og S-tog ved Hovedbanegården. 

  



Movia, Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune 

 

Linje 37: Flintholm St. – Amagerværket 
Myldretid: 2 afgange/time. Dag: 2 afgange/time. Aften: 2 afgange/time. 

På Frederiksberg kører linje 37 som den nuværende linje 34 fra Flintholm St. ad Bernhard Bangs Allé, 
Finsensvej, Nyelandsvej, Thorvaldsensvej og Danasvej til Vodroffsvej, som den betjener den sydligste 
del af, inden linjen fortsætter via bl.a. Hovedbanegården og Christianshavn til den nordøstlige del af 
Amager via Knippelbro. Linjen kører bl.a. forbi Frederiksberg St., hvor både den eksisterende metro 
og Cityringen kører og Hovedbanegården, hvor der både er metro, S-tog og regionaltog. 

 

  



Movia, Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune 

 

Linje 68: Lyngby St. – Bella Center St. 
Myldretid: 6 afgange/time. Dag: 4 afgange/time. Aften: 3 afgange/time. 

Linje 68 kører gennem Frederiksberg på Borups Allé. Herfra skaber linjen forbindelse til bl.a. Bellahøj, 
Hovedbanegården og Islands Brygge via Langebro. Linjen kører bl.a. forbi Nuuks Plads, hvor Cityrin-
gen kører og S-togsstationerne Fuglebakken og Vesterport. Den nye linje 68 får flere afgange end lin-
jen har i dag. 
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Linje 72: Frederiksberg Rådhus – Frederiksberg Rådhus 
Myldretid: 1 afgang/time. Dag: 1 afgang/time. 

Linje 72 forbliver en ringlinje med udgangspunkt ved Frederiksberg Rådhus og bevarer sin nuværende 
linjeføring via bl.a. Peter Bangs Vej, Jens Jessens Vej, Roskildevej, Nordens Plads og Allégade. Linje 
72 vil blive kørt af samme bus som linje 74, så det er muligt at skifte mellem de to linjer uden at fore-
tage en fysisk omstigning. 
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Linje 74: Frederiksberg Rådhus – Frederiksberg Rådhus 
Myldretid: 1 afgang/time. Dag: 1 afgang/time. 

Linje 74 forbliver en ringlinje med udgangspunkt ved Frederiksberg Rådhus og bevarer sin nuværende 
linjeføring ad bl.a. Howitzvej, Emil Chr. Hansens Vej, Tesdorfsvej, Fasanvej, Mariendalsvej, Godthåbs-
vej og Falkoner Allé. Linje 74 vil blive kørt af samme bus som linje 72, så det er muligt at skifte mellem 
de to linjer uden at foretage en fysisk omstigning. 
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Adgang til stoppesteder og stationer 
Nyt Bynet vil fortsat sikre adgangsforhold til kommunens stoppesteder. Nedenstående figurer viser de 
områder på Frederiksberg, der har henholdsvis under og over 400 m. til bus, tog eller metro før og ef-
ter Cityringens åbning. 
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