
Opsamling på møder med borgerne i høringsperioden

Det samlede busnet består af det strategiske busnet og det lokale busnet. Det strategiske busnet blev 
besluttet med Movias Trafik 2016 og var i høring på Frederiksberg i oktober måned i 2016. 

Den 15. januar 2018 besluttede By- og Miljøudvalget, at sende den lokale del af det samlede busnet, der 
skal køre når Cityringen åbner i 2019, i høring. 

Høringen har bestået i, at 

 der er trykt flyers 
o i den første uge af høringen blev disse delt ud ved stoppestederne. Dette blev gjort om 

morgenen, for at give dem til frederiksbergborgere der står ved stoppestederne og er på vej 
til arbejde.

o de har været placeret i borgerservice, på bibliotekerne, i sundhedscenteret, ved indgangene 
til rådhuset og i Frederiksberg Centret. 

 der er skrevet om høringen på kommunens facebookside og hjemmeside
 der er lavet information, der har været vist på skærmene i borgerservice og på hovedbiblioteket
 der er hængt plakater op i infostanderne rundt i kommunen i to uger
 der er udarbejdet en helsidesannonce til Frederiksberg Bladet
 der er sendt pressemeddelelse til de lokale aviser
 der er annonceret om høringen i ”Frederiksberg Kommune information” i Frederiksberg Bladet i de to 

første uger og i de to uger op til borgerarrangementet
 der er afholdt møder med Ungerådet, Ældrerådet og Handicaprådet
 der er afholdt et borgerarrangement. 

Nedenstående er en opsamling på de møder der er afholdt i høringsperioden.

Møde med Ældrerådet og Handicaprådet
Den 5. februar 2018 afholdt forvaltningen møde med Ældrerådet og Handicaprådet. Der var to deltagere fra 
Movia og ti repræsentanter fra de to råd. Movia lavede en gennemgang af alle buslinjerne og de forslåede 
ændringer. Der var en god og konstruktiv dialog om frekvenserne på de forskellige linjer, om 
Frederiksbergbusserne, om forbindelserne til hospitalerne, som er helt central for medlemmer af de to råd og 
om ruteføringer. Men også om øvrige elementer, der ikke omhandler det nye busnet, men som er vigtige for 
medlemmer af de to råd. Her gjaldt det blandt andet muligheden for talende stoppestedsstandere, 
billetformer, udformningen af kort og muligheden for en fællestur i linje 5C og måske også i metroen.

Der var en generel bekymring for forringelserne på Frederiksbergbusserne og et ønske om, at bevare en 
højere frekvens på flere linjer. 

Møde med Ungerådet
Den 5. februar 2018 afholdt forvaltningen ydermere et separat møde med Ungerådet. Der var også to 
deltagere fra Movia og der deltog to repræsentanter fra Ungerådet. Movia lavede en gennemgang af alle 
buslinjerne og de foreslåede ændringer. Der var en fin og positiv snak. Medlemmerne fra Ungerådet ser frem 
til mere metro og mener, at det er muligt at gå eller cykle fra de fleste steder på Frederiksberg til metroen, 
når den bliver udvidet med Cityringen.   

Borgerarrangementet
Den 21. februar afholdt forvaltningen et borgerarrangement om det nye busnet. 

Borgerarrangementet var annonceret i Frederiksberg Bladet i de to første uger af høringen og de to uger op 
til afholdelsen. Arrangementet var nævnt i flyeren, på infostanderne rundt i kommunen, på skærmene i 
borgerservice og på biblioteket, på facebook og på hjemmesiden. 

Arrangementet var planlagt i en form, der skulle gøre det muligt for flest mulige borgere at få svar på deres 
spørgsmål og få så mange kommentarer som muligt til Movias forslag. Derfor var mødet tilrettelagt som et 



åbent hus, med stande rundt i lokalet og med medarbejdere fra Frederiksberg Kommune og Movia ved hver 
stand for at svare på spørgsmål og modtage kommentarer. Formen har tidligere været anvendt med succes 
netop i forbindelse med høring om busnettet, hvor det er erfaringen at mange borgere har meget konkrete 
ønsker og spørgsmål i forhold til netop deres rejsebehov.
 
Der mødte omkring 100 borgere op til arrangementet, hvoraf alle var ældre borgere. Formen for 
arrangementet gav imidlertid både forvirring og utilfredshed i starten af mødet, da de fremmødte havde 
forventet en traditionel orientering med efterfølgende debat. Forvaltningen har noteret sig, at der fremadrettet 
skal være en klarere kommunikation om formen på borgerdialogen, så misforståelser herom kan undgås. 

Forvaltningen og Movia havde efterfølgende en god og konstruktiv dialog med mange af de fremmødte, som 
fik besvaret deres spørgsmål og gav deres holdning til forslagets forskellige elementer til kende. Efter at 
have snakket med en medarbejder kunne borgerne sætte labels på linjekort med deres input til høringen. 
Det er forvaltningens vurdering, at borgerarrangementet, på trods af utilfredsheden med mødeformen i 
starten af mødet, gav et godt indtryk af, hvad der er ønske om at justere, hvis det er muligt. 
 


