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Vedrørende: Buslinier på Platanvej i forbindelse med Cityringen

Hej 
I sidste uge deltog jeg i mødet om det nye bynet i forbindelse med Cityringens åbning i 2019.
For Platanvejs vedkommende kunne jeg forstå, at der var planlagt 2 A-busser: 7A og 9A.
På baggrund af oplysningerne om frekvens på Movias webside har jeg lavet nedenstående ovesigt:

Frekvens/linie 7A 9A I alt for begge linier 1 vej/time I alt for begge linier 2 veje/time
Myldretid 9 8 17 34
Dagtimer 8 8 16 32
Aftentimer 6 6 12 24
Nat 2 2 4 8

 
Dvs at der nærmest konstant er mindst en bus på Platanvej i dagtimerne og en hvert 7-8. min natten igennem. 
Når vejen bliver åbnet, vil der igen opstå en betydelig trafik, med stor risiko for kødannelse specielt i myldretiden. Det skaber propper
og vejen kan risikere at have adskillige busser ventende i kø sammen med den øvrige biltrafik.
Jeg kunne forstå på mødet, at det bliver busser af eksisterende type, da nye bustyper først kommer i udbud på et senere tidspunkt og
el-busser ligger vist langt ude i fremtiden.
Det er med gru, jeg tænker på den støj- og møgforurening denne trafikforøgelse vil skabe, især når mange biler snegler sig afsted for
fuld udstødning.
Desuden har jeg meget svært ved at se, hvordan vejen kan rumme al den trafik i betragtning af dens bredde - kommende cykelstier
bruger vel også en del af kørebanen?
Vejen er simpelthen uegnet til så megen og så tung trafik.

Jeg vil forslå følgende linieføring i stedet:
For linie 7A (nuværende 6A) vil jeg foreslå, at den fortsætter ad Vesterbrogade som 6A gør nu med disse begrundelser:
Strækningen på Vesterbogade ml Platanvej og Oehlenschlægersgade har rigtig mange butikker og cafeer (især koncentreret i
Westmarket) i modsætning til Frb. Alle og bliver efterladt uden offentlig trafikadgang, hvis ruten føres ad Platanvej og Frb Alle. Det
drejer sig om 3 stop på Vesterbrogade.
De fleste af os sidder for meget stille og anbefalingen lyder på 10.000
skridt dagligt, så evt. passagerer til Frb. Alle metro har kun godt af en lille spadseretur på Platanvej. 
Linie 9A kan køre ad Allegade og ned ad Frb. Alle - begge disse veje er brede og ok egnet til bustrafik og har haft busser kørende så
langt tilbage jeg kan huske.
Desuden vil de nye ruters zigzag kurs skabe kaos med venstre- og højredrejende busser i krydsene Platanvej/Vesterbrogade,
Platanvej/Frb. Alle og Frb. Alle/Alhambravej med deraf følgende ulykker.
Busruter, der krydser hinanden vinkelret skaber færre problemer.

Hvis busruterne bliver gennemført meget mod min vilje, vil jeg foreslå, ja faktisk kræve nedenstående:
Støjdæmpende belægning på kørebanen
Hastighedsbegrænsning (40 km/t) samt kontrol med at det bliver overholdt
Ingen gennemkørsel for lastbiler
Indsættelse af hybridbus/elbus hurtigst muligt
Forureningsmindskende tiltag af enhver slags

Ovenstående med begrundelse i beboernes helbred. Det nytter ikke så meget
at have nem og hurtig adgang til offentlig transport, hvis vi bliver dødssyge af partikelforurening af luften samt bliver stressede pga
støjforureningen.

Venlig hilsen
Suzanne Abecassis
Platanvej 15

 


