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Frederiksberg

Bestyrelsen

Frederiksberg, 3.marts 2018

Til: Frederiksberg Kommune,
      Kommunalbestyrelsen, v/ Borgmester Jørgen Glenthøj
      Vej, Park og Miljø, v/ Trafikplanlægger Sara Sigvaldason

Vedr.: Bemærkninger til det af Movia udarbejdede forslag til busruter på 
Frederiksberg efter åbning af Metro City ringen i 2019.

Ældre Sagen Frederiksberg har et glimrende samarbejde med Ældrerådet, og 
dermed er vi blevet bekendt med at Ældrerådet er blevet bedt om et høringssvar 
om de forslag der er kommet til nye busruter. Vi er bekendt med dette 
høringssvar, og vi kan til fulde tiltræde svaret.

Ældre Sagen Frederiksberg har godt 12.500 medlemmer. Vi har allerede 
modtaget mange henvendelser fra vore medlemmer, her meget specifikt på 
omlægningen af Frederiksbergbusserne – og der kommer sikkert mange flere.

Frederiksbergbusserne er på alle måder meget vigtige for kommunens borgere, 
herunder lokalafdelingens mange medlemmer. Åbningen af City ringen 2019 vil 
efter vores opfattelse ikke i nævneværdig grad ændre forudsætningerne for disse 
buslinjer, og vi lægger stor vægt på, at den nuværende status opretholdes, 
inklusive linje 71.

Vi kan med rette frygte, at den samlede plan for omlægningen af busruterne i 
forbindelse med åbningen af City ringen 2019, vil betyde forringede kollektive 
transportmuligheder på store dele af Frederiksberg, og vi henvender os derfor til 
kommunalbestyrelse med forventning om, at der i forbindelse med trafikplanens 
vedtagelse bliver taget størst mulige hensyn til kommunens ældre borger.

Omlægningen af busruterne vil – hvis de gennemføres - medføre en række nye 
omstigningspunkter. 

For at kommunens borgere trygt kan færdes i den kollektive trafik under nye 
forhold, finder vi det overordentlig vigtig, at den fysiske indretning af disse 
omstigningspunkter er hensigtsmæssig dvs., at der efter omstændighederne er 
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tilstrækkelig med elevatorer, gangarealer, gelændere, muligheder for siddepladser 
mv. 

Tilsvarende er det vigtigt at alle stoppesteder er hensigtsmæssigt indrettet, - ikke 
mindst hvis det bliver nødvendigt at nedsætte frekvensen af busafgange for de 
enkelte buslinjer. 

Vi beder derfor om en velvillig behandling af vores henvendelse.

Med venlig hilsen
Ældre Sagen Frederiksberg

Finn Madsen
Formand for Ældre Sagen, Frederiksberg.


