
Kommentarer fra borgerarrangement den 21. februar 2018

Til borgerarrangementet kunne borgerne skrive deres kommentarer på labels og sætte dem på linjekort. 
Nedenfor er en gennemgang af de kommentarer der blev skrevet ned på dagen: 

Linje 1A

Ingen forbindelse til Kgs. Nytorv.

Linje 2A 

Linje 2A + 9A bør hænge bedre sammen. I 2019 er der over 2 skift m. linje 9A/2A før man kan komme videre 
med bus til kulturelle arrangementer.

Linje 7A

Der er behov for flere afgange på linje 7A. Særligt om sommeren når der er mange turister i Zoologisk Have.

Linje 9A

Bevar den gamle linjeføring, da den kører gennem Frb. handelsstrøg og kommer forbi en lang række af 
hovedstadens kultur steder. Kan også fungere som ”sightseeingbus”.

…..

Hvorfor tilsidesætte alle de ældre på bus 9A på indre strækning mod Vesterport Hovedbanegården ad Gl. 
Kongevej. Tænk også på de forretningsdrivende der måske mister omsætning.

……

Hvor kører 9A i fremtiden. Den går fra Glostrup til Christianshavn og Operaen nu, og er en gave!!!

…..

Bus 9A går ikke mere til KB Hallen st. (Metro), som tidligere bus 1 gik til og videre til Ålholm Pl. Det er vi 
mange, der savner! Det er som om der ikke ønskes forbindelse ml. Frb. og Kbh.

Linje 18

Synes det er tris at bus 18 (tidligere/nuværende 8A) ændres rute og ikke længere kører til Nordhavn St. Et 
barnebarn som lige har lært at tage bussen, skal nu foretage et skift for at besøge mig.

…..

Frederiksberg St. bliver et trafikknudepunkt med 2 krydsende metrolinjer. Men ingen A-bus derhen!! Dvs. 
med to metroer der kører hvert 2. – 3. minut – men tilgang med en bus 4-5 gange i timen! Det virker 
ugennemtænkt.

….

Busserne skal føde stationerne! Dvs. busfrekvensen skal ikke falde. Bus 18 (8A) skal jo gi’ passagerer til 
Frb. Station + Nordhavn St. + Valby st. Frekvensen skal forøges eller flere afgange på linje 18. Ellers ingen 
gavn af metroen.

….

Flere afgange på linje 18 ellers ingen gavn af metroen.



Linje 26

Igen et skift øv.

Ærgerligt at gode gamle 26 tidligere 28 ikke kører af sin ældgamle rute indtil Kbh. K og forbinder sig med 
Frederiksberg midte og Frederiksberg Alle og Kgs. Nytorv. Var perfekt.

….

Flere afgange på linje 26. Ellers ingen gavn af Metroen.

….

Lavere frekvens på bus 26 vil være dårligt – bussen skal jo føde Platan St. + Hovedbanen + Langgade st.

Folk skal jo komme til stationerne (S-tog og Metro).

Linje 37

Fint, hvis den kan gå hele vejen på Nyelands Vej helt til La Cour Vejens skole og Sundhedscentret.

….

Linje 37 stoppested på Finsensvej 3.

Linje 71

Please må bus 71 fortsætte. Jeg går selv med 2 krykstokke og kan ikke tage de almindelige busser. Jeg bor 
på Vodroffsvej. Hvordan skal jeg komme til Frb. Centret. Der er langt at gå til Forum. Der er mange i min 
gade og omkring liggende, der går med rollator, Service busser tager hensyn. I har vist planer om at bus 34 
skal køre af Vodroffsvej, men det er jo ikke nogen servicebus. Så den kan handicappede ikke tage. Jeg 
beder jer tænke meget over det.

….

Bevar linjen af hensyn til mange ældre og også handicappede.

Linje 72

Er meget glad for 72, men den skal kører hvert 30. minut Tak.

…

Bevar 72 hver halve time – vigtig for alle de ældre der benytter den.

….

72 er super god. Bevar frekvensen og linjeføringen!

….

Vigtigt med bus i udkants Frb. Der mangler en bus ad Dalgas Boulevard (til Metro Lindevang) ikke mindre 
end 2 afgange i timen.

….

Bevar linje 72 – vigtigt for ældre som tager bus til indkøb gør de ældre selvhjulpne. Tak



Linje 74

Linje 72+74 Halvtimes drift ønskes, der er stadig flere og flere der benytter de 2 ruter!!

….

½ times drift på linje 72-74

….

Vigtigt at bevare linje 74. Mange ældre der bruger at købe ind selv med hjælp af busforbindelse til 
indkøbscenter. Tak

….

Den eneste bus der kører til Frb. hospital. Meget vigtig. Bevar frekvensen!

….

Frederiksberg busserne er en gave til folket. Vi i ældre beboelsen Holger Danskes Vej 5-7-9 bruger især 74 
rigtigt meget . Utrolig flinke og hjælpsomme chauffører – de kører ikke før vi sidder ned.  72 er også meget 
populær – Nordens Plads brugse af mange også Zoo Have er et godt sted. Kun ros til selskabet og 
chauffører på alle møder-

Den 74 holder ved de meget vigtige steder som Centret, Rådhuset (plejehjem, ældre bolig) Frb. hospital 
(blodprøver og patient besøg)Svømmehallen, Falkoner Alle- En fantastisk bus – en gang i timen kan vi 
sagtens forlige os med (hvis det hjælper).

Generelt

Os på udkants Frb. har ikke meget glæde af den nye Metro.

Så det vil være meget dårligt at indskrænke busdriften generelt! Der skulle jo gerne blive fære biler, og 
mindre bilos! Og bedre fremkommelighed!

….

Et stort ønske er, at der kommer en busrute ad Dalgas Boulevard. Jeg bruger 20 min at gå fra Joakim 
Larsens vej til Metroen Lindevang Station.

….

Hvad med en bud på Dalgas Blvd. – en bus, der går på tværs – fx til 5. juni Plads.


