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Vej, Park og Miljø

2. marts 2018

Høringssvar vedrørende det af Movia udarbejdede forslag til 

busruter på Frederiksberg efter åbning af Metro Cityringen i 

2019

Ældrerådet takker for, at vi fik lejlighed til at afgive høringssvar, og vi 

er glade for, at Ældrerådet den 5. februar 2018 fik en uddybende 

drøftelse med dig og 2 repræsentanter fra Movia om det foreliggende 

forslag.

Vi har opdelt vores høringssvar i følgende punkter:

1. Opretholdelse af buslinje 71

2. Linje 72 og 74 – 2 ruter med samme bus

3. Lavere frekvens på flere busruter i forhold til nu

4. Eventuel ombygning af vejkryds

5. Ønske om større tavler ved vejkryds

6. Forbindelser fra Frederiksberg til Hovedstadens hospitaler

Ældre rådet anbefaler, at nedenstående forslag til forbedringer af 

Bynet 2019 konsekvensberegnes økonomisk, inden de forelægges for 

By- og Miljøudvalget.

1. Opretholdelse af buslinje 71
Vi har ikke på vores møde fået en begrundelse for, at linje 71 foreslås 
nedlagt, og at busruten ikke erstattes af en anden rute. Dette forslag 



er slet ikke omtalt i brochuren Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune, 
der er udarbejdet af Movia.

Det undrer også Ældrerådet, at linje 71 er fjernet som buslinje i 
Brochure om Frederiksberg – udgivet af Frederiksberg Kommune i juli 
2017, når dette ikke ses besluttet af kommunalbestyrelsen på 
Frederiksberg.

Ældrerådet anbefaler, at busrute 71 opretholdes og med nuværende 
frekvens.

Da det i efteråret 2017 blev besluttet ikke at ensrette Howitzvej fra 
Hospitalsvej til Falkoner Allé var det en væsentlig begrundelse, at en 
ensretning ville medføre en omlægning af Frederiksbergbus linje 71, 
som kører fra Hospitalsvej mod Falkoner Allé og betjener bl.a. Forum 
og Gl. Kongevej. 

Linje 71 kan ikke erstattes af linje 37 på Vodroffsvej.  

Linje 37 er foreslået at køre til højre ad Danasvej og videre ad 
Vodroffsvej til Gammel Kongevej, hvorefter den kører ud af 
Frederiksberg og mod København.

Linje 71 kører også samme rute på Vodroffsvej som linje 37, men 
forskellen er, at den drejer til højre ad Gammel Kongevej mod 
Frederiksberg Centrum.

Det foreslås, at linje 37 ikke kører ad Vodroffsvej, men fortsætter ad 
Danasvej over dæmningen ved Søerne, videre ad Kampmannsgade til 
Vesterport, som den nuværende linje 34 kører nu. Derved kommer 
passagererne meget hurtigere til Vesterport og Hovedbanen.

Endelig anbefaler vi, at linje 71 tillige betjener den nordligste del af 
Vodroffsvej fra Rosenørns Allé.

2. Linje 72 og 74 – 2 ruter med samme bus
Det er ikke tilfredsstillende, at afgangsinterval indskrænkes fra nu to 
pr. time til 1 pr. time. Dette vil medføre alt for store ventetider for 
svage ældre passagerer, der har været på besøg eller har været ude 
at handle i Frederiksberg C eller i København.

3. Lavere frekvens på flere busruter i forhold til nu 

a. Lavere frekvens på linje 18 sammenlignet med nuværende 
linje 8A,

Nu kun hver 10. minut i myldretid og hver 20. minut uden for 



myldretid.

b. 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

c. 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 i alt slags vejr skal vente urimeligt 
længe på en busforbindelse – dette også set i relation til 
manglende mulighed for at opsætte læskure ved adskillige 
stoppesteder.
Fremover er linje 31 eneste forbindelse på hele Gl. 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.

Ældrerådet skal tillige anbefale, at ovenstående buslinjer 
betjenes af busser med lav ind- og udstigning af hensyn til 
gangbesværede passagerer

4. Ønske om større tavler ved stoppestederne
I dag er det ikke muligt for de fleste mennesker at læser ruteplanerne 
på stoppestederne.  Ældrerådet anbefaler, at tavlerne mindst forøges 
med 100 % og at de belyses. Der kan for eks. søges inspiration herom 
i infosystemerne i Berlin.
 

5. Eventuel ombygning af vejkryds
Linje 9A skal fremover køre til højre fra Gl. Kongevej og ad Madvigs 
Allé. Dette kan formentlig ikke lade sig gøre uden en ombygning af 
vejkrydset Gl. Kongevej og Bülowsvej/Madvigs Allé. 

Ældrerådet anbefaler at en eventuel ombygning bliver foretaget nu, 
mens vejen alligevel skal opgraves i de næste tre måneder i 
forbindelse med nedlæggelse af rør til bedre forsyning.

6. Forbindelser fra Frederiksberg til Hovedstadens hospitaler
Repræsentanter fra Movia har på møde den 5. februar 2018 
med Ældrerådet på Frederiksberg givet udtryk for, at de ikke 
fandt det nødvendigt at beskrive de offentlige trafikforbindelser 
fra Frederiksberg og til de hospitaler, som betjener 
Frederiksbergs borgere.

Ældrerådet har derfor selv i et særskilt notat og på grundlag af 



linjebeskrivelser fra Movia forsøgt at beskrive 
adgangsmulighederne til hospitalerne med offentlig trafik, jfr. 
Nyt Bynet 2019 
 
Det er Ældrerådets opfattelse, at adgangsmulighederne til 
hospitalerne med offentlig trafik ikke er blevet forringet med Nyt 
Bynet 2019.

Dog kunne Ældre ønske, at der på større hospitalsområder som 
for eks. Bispebjerg Hospital blev indført en lokalbus til brug for 
svage ældre borgere. Der henvises for eks. til buslinje 74, der 
betjener Frederiksberg Hospital.

Endvidere anbefales det, at Buslinje 5C bliver ført helt ind til 
hospitalsområdet på Herlev Hospital, og at stoppesteder ved alle 
regionens hospitaler placeres så tæt på indgangene som muligt.

Venlig hilsen på Ældrerådets vegne
Peter Frahm
formand


