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Frederiksberg, 3. Marts 2018 
 

 
Angående høring vedrørende omlægning af buslinjer 
 
På vegne af andelsforeningen Aabo sender bestyrelsen hermed sine kommentarer til Movias forslag 
til omlægning af buslinjer. 
 
Vi er en andelsforening på hjørnet af Nordre Fasanvej og Hillerødgade. Via Lokalavisen 
Frederiksberg er vi blevet gjort bekendt med forslaget til Nyt bynet.  
 
Både Nordre Fasanvej og Hillerødgade er svært trafikerede gader. I myldretiden er det nemt at 
observere, hvordan der ofte er kø i begge retninger på Fasanvej, og på Hillerødgade alt efter om 
myldretiden er på vej ind i byen om morgenen eller ud af byen om aftenen.  
 
Indenfor de sidste par år er Hillerødgade blevet omlagt med henblik på at skybrudssikre. Det har vi 
set som en ulempe for de svageste trafikanter, forgængerne, da fortovet udfor vores hus blev 
smallere, så det nu kun består af en enkelt række fliser. Udover beboelse ligger der en restaurant, 
supermarked og baghus med mange foreninger rundt om os, så den livlige trafik kan ikke altid 
imødekommes af fortovets bredde. 
Samtidig er der blevet etableret en bred rabat og parkeringspladser til biler, så selve vejbanen kun 
består af en enkelt bane i begge retninger. Derfor vil vi finde det meget uhensigtsmæssigt yderligere 
at øge trafikken med busdrift på Hillerødgade mellem Ndr. Fasanvej og Lundtoftegade.  
 
I beskrivelsen af busomlægningen på Frederiksbergs hjemmeside, bemærker vi, at kommunen 
udbeder sig kommentarer til en række specifikke linjer, og at busdriften i det nordlige hjørne af 
kommunen ikke er indbefattet. For god ordens skyld vil vi gerne understrege, at selvom halvdelen af 
vores hus har postnummer 2000 Frederiksberg og den anden halvdel 2200 København N, så lægger 
hele vores hus indenfor kommunegrænsen. Det ligner derfor også en fortegnelse fra Movia, at 
Hillerødgade ikke er med på kommunekortet i deres nye plan. Så vi forventer at ”vores hjørne” af 
Frederiksberg også bliver prioriteret i tilbagemeldingen til Movia.  
 
Vi vil se det som en fordel, at man holder fast i at lede bustrafikken af Ndr. Fasanvej til Nørrebro 
Station, da der også er etablerede busholdepladser og en bredere vejbane.  
 
På vegne af foreningen og bestyrelsen. 
 
Mette Sarstedt 
Formand 


