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Vedrørende: SV: Informationsmøde om høring af den lokale del af forslaget til busnettet når Metro Cityringen åbner

Kære Sara Sigvaldason
 
Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicapråd takker for høringen vedrørende den lokale del af forslag til busnettet, når Metro
Cityringen åbner i 2019.
 
Samtidig takker vi for et meget fint og informativt møde den 5. februar 2018.
 
Høringen drejer sig om driften af ”de røde og de gule” busser på Frederiksberg, men involverer også i mindre grad Frederiksbergs
lokalbusser.
 
Lavere frekvens på flere busruter i forhold til nu
Lavere frekvens på linje 18 sammenlignet med nuværende linje 8A, nu kun hver 10. minut i myldretid og hver 20. minut uden for myldretid.

Lavere frekvens på linje 26 sammenlignet med i dag, nu kun hver 15. minut hele dagen, mod nu hver 10. minut og hver 20. minut aften.

Lavere frekvens på linje 37 sammenlignet med nuværende linje 34, nu kun hver halve time, dag og aften.
 
Som følge af flere fremtidige skift vil den lavere frekvens medføre, at svage ældre og borgere med handicap, der ofte kun kan benytte sig
af den offentlige trafik, i alt slags vejr skal vente længere på en busforbindelse. Dette skal også ses i relation til manglende mulighed for
at opsætte læskure ved adskillige stoppesteder.
 
Fremover er linje 31 eneste forbindelse på hele Gammel Kongevej til Indre By og med frekvens hver 12. minut i myldretiden, hver 15. minut
i dagtimerne og hver 20 min. i aftentimerne. Det er alt for lidt. I dag har vi konstant linje 9A hvert 10. minut.
 
Ønske om større trafikinformationstavler ved stoppestederne
I dag er det for de fleste mennesker ikke muligt at læse de elektroniske trafikinformationstavler ved stoppestederne. Vi anbefaler, at
tavlerne sænkes, og at bogstavstørrelsen øges væsentligt.
 
Forbindelser fra Frederiksberg til Hovedstadens hospitaler
Repræsentanter fra Movia orienterede på møde den 5. februar 2018 om de forbedrede forbindelser til de af hovedstadens hospitaler, der
er relevante for Frederiksbergborgere nu, hvor Frederiksberg Hospital får færre og færre patienter. Det drejer sig om Bispebjerg  Hospital,
Rigshospitalet og Hvidovre Hospital.

Nogle af Frederiksbergs lokalbusser bliver ændret i forbindelse med åbningen af Metro Cityringen. Det drejer sig om buslinje 71, som
foreslås nedlagt.
 
Brugerrepræsentanterne i rådet anbefaler, at buslinje 71 opretholdes med nuværende frekvens og ruteplan.
 
Brugerrepræsentanterne i rådet vil følge omlægningen tæt, og håber at blive orienteret kort efter Metro Cityringen åbner i 2019. Der bliver
måske behov for, at omtalte buslinjer igen skal omlægges.

 
 
Mange hilsner
Susanne Tarp
Formand
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Emne: Informationsmøde om høring af den lokale det af forslaget til busnettet når Metro Cityringen åbner
 
Kære Ældreråd, Handicapråd og Ungeråd.
 
Movia har udarbejdet et forslag til, hvordan de lokale busser skal køre, når Metro Cityringen åbner i 2019.
 
Frederiksberg Kommune har planlagt en høring af forslaget. Høringen går i gang den 22. januar og varer indtil den 4. marts 2018.
 
Kommentarerne fra høringen vil indgå i den politiske behandling af forslaget i foråret.
 
Forslaget til det lokale busnet er en del af den samlede tilpasning af busnettet til åbningen af Metro Cityringen. Det strategiske net, som består
af blandt andet A- og S-busser er også en del af det samlede forslag. Det blev vedtaget i 2017.
 
Jeg vil gerne invitere jer til et møde, hvor i vil blive præsenteret for det foreslåede busnet på Frederiksberg og I kan stille afklarende spørgsmål.
 
Mødet afholdes på Frederiksberg Rådhus mandag den 5. februar fra kl. 14 til kl. 16 på 4. sal i lokale 4.118.
 
I må meget gerne melde tilbage, hvor mange i deltager på mødet.
 
Venlig hilsen

Sara Sigvaldason
Projektleder, trafikplanlægger.
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