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Vedrørende: Indsigelse mod bus 9A på Madvigs Alle

> Hermed indsigelse mod busrute 9A ændring ned af Madvigs Alle. 
> Ved ændring af linie 9A så ruten lægges ned af Madvigs Alle kommer det til at give store trafikale problemer på Bülowsvej, Madvigs
Alle og Platanvej. 

> - krydset Gl. Kongevej/ Bülowsvej/Madvigs Alle har ikke format til 2 Movia busser kan passerer hinanden. Det er planlagt at 9A skal
svinge fra Gl. Kongevej ned af Madvigs Alle og det nuværende venstresvings forbud ophæves for at tillade 9A at svinge fra Madvigs
Alle til Gl. Kongevej mod Rådhuset. Det kræver plads.. mere end krydset har, hvis anden trafik også skal kunne passerer. 

> - Undertegnede har boet ved dette kryds i mere end 30 år og kan godt huske, hvor meget kødannelse der var ned af Madvigs Alle,
inden det blev besluttet at indføre venstresvings forbud....Dette forbud nedlægges nu for at give 9A mulighed for at ændre rute... Vi kan
derfor igen imødese store trafikale problemer i krydset og mange biler i tomgang ned af Madvigs alle samt Bülowsvej 

> - Der er lige ofret rigtig mange millioner på Madvigs Alle ifm at sikre ejendomme mod skybrud og etablering af cykelsti. I den
forbindelse forsvandt der et par parkeringspladser og hvis der skal etableres busstop på Madvigs Alle kommer det til at koste P-
pladser, som i forvejen er en mangel i kvarteret. 

> -Hvis man ser på pladsforholdene på Platanvej virker det usandsynligt at to busser kan passerer hinanden uden at klemme
cyklisterne, da der ikke er cykelsti.. Heller ikke her er der plads til en busrute.. 

> Alternativet kunne være som nu 9A på Frederiksberg Alle eller bibeholde 9A på Gl. Kongevej. 
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