
Til Frederiksberg Kommune 4. marts 2018

Nyt Bynet

Ejerforeningen Gammel Kongevej 142 / 146 har med interesse bemærket forslaget om det lokale busnet på 
Frederiksberg efter åbningen af Metro Cityringen i sommeren 2019. Vi har endvidere deltaget i 
dialogmødet den 21. februar, læst det tilgængelige materiale om bynettet og fulgt debatten i de lokale 
medier, ligesom forslaget har været diskuteret på et bestyrelsesmøde i Ejerforeningen.

Vi har forståelse for det overordnede perspektiv i forslaget, men på grundlag af ovenstående information 
og tilgængelige oplysninger mener vi, at den fremtidige betjening med bus vil blive væsentligt forringet ikke 
alene for Ejerforeningens beboere men for alle, som bor i den østlige del af Gammel Kongevej.

Det, der er vores væsentligste anke, er omlægningen af linje 9A, som aktuelt har en udmærket forbindelse 
og en passende frekvens til såvel Hovedbanegården som til den indre by og dermed har en stor betydning 
for alle, der skal benytte S-tog, fx ved omstigning ved Vesterport, eller som skal benytte fjerntog fra 
Hovedbanegården eller skal til den indre by erhvervsmæssigt eller af andre årsager. Her tænker vi især på 
gangbesværede personer eller personer, som rejser med stor bagage til eller fra Hovedbanegården. For 
dem vil det være en stor ulempe at skulle stige om (mindst to gange), hvis de skal med toget eller ved 
omstigning på Christianshavn skal med Metroen til Lufthavnen.

Vi er opmærksomme på, at linje 31 i det fremtidige bynet vil følge en del af den rute, som for tiden 
betjenes af linje 9A, men linje 31 har på nuværende tidspunkt en meget lavere frekvens.

Vi forventer derfor, at man i planlægningen vil tage hensyn til dette forhold og sikre som et minimum en 
fremtidig frekvens for linje 31 med samme hyppighed som den nuværende linje 9A.

Med venlig hilsen

Christian Helweg-Larsen
Formand for bestyrelsen  for Ejerforeningen Gammel Kongevej 142/146

 


