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Godmorgen
Her kommer mine kommentar til tilpasning af busnettet

Generelle kommentarer: 
Mange buslinjer når ikke længere Indrebyeb og viser en meget ulogisk linjeføring. 
Flere passegere kommer til at skifte bus.

Nogle buslinjer bliver meget lange. Det medbringer lavere freemkommelighed pga. tæt trafik, især i myldretiden.

Der er ingen forbindelse fra Peter Bangsvej/ Finsensvej område mod centrum og videre mod Østerbro 

Linje 7A 
Omlægning mod Frederiksberg Allée metro st. er unødvendigt. 
Folk fra Roskildevej område vil formentlig få glæde med den nuværende direkte forbindelse mod Hovedbanegård (hvor der er atter en
metro st.) 
Linjeføring efte Hovedanegård ser ulogisk ud. Meget få vil fra Vesterbrogade videre mod Mozart plads...

Anbefaling: 
1. Bevar forbindelse på hel Vesterbrogade. 
2. Linje 7A burde fortsætte østpå mod Indreby 

Linje 9A 
Omlægning fra Gammel Kongevej mod Syd til  Frederiksberg Allée metro st /Carlsberg /Sydhavn . er unødvendigt.
Folk fra Peter Bangsvej område vil formentlig få glæde med den nuværende hurtigt forbindelse via Gammel Kongevej mod
Hovedbanegard og videre til Indre by / Christianshavn.

 Anbefaling: 
1. Bevar forbindelse på hel Gammelkongevej - Indre by - Chrstianshavn 

Linje 31. 
Forlængelse til Kastrup er ikke nødvendigt og vil medbringe store forsinkelser. 

Anbefaling 
1. Jeg ser gerne at linje 31 forlænges mod Hvedbanegård- Christiansborg - Skt. Annas Plads 
2. Alternativt kunne linje 31 fra Vesterport fortsættes mod  Vester-, Nørre- og Østre Voldgade mod Nordhavn station 
3. Vurdér linjeforing justering mod Howitzvej/Hospitalvej i sted for Nørdre Fasanvej. 

Linje 37 
I dag er linjen 34 ofte forsinket pga. den lange rute og trafik trængsel. Forslag af ny linje 37 mod Amagerværket er god nok men
frekvensen skal ikke være lavere, fordi linjen vil stadig gå forbi nogle veje, som ikke er serviceret af andre buslinje eller metro!
Linje 37 er den eneste som når Flintholms Svømmehal, Magneten, AOF og C.F. Richs vej/Femte Juni Plads område.

Anbefaling 
1.Bevar høj frekvens, især på strækning Hovedbanegård/Flintholm og i hverdag.

Linje 26
Linjeføring mod Bellahøj er interessante.
Frekvensen skal dog ikke blive lavere.

Med venlig hilsen 

Matteo Stratimirovich 
Preben Kaas’Vænge 8, 1.
2000 Frederiksberg


