
Frederiksberg den 4. marts 2018 

 

 

 

Ny rute for bus 9A     

Vi har nu haft lejlighed til at læse forslaget vedrørende en ny rute for bus 9A. Det er vores vurdering, at den 

planlagte strækning mellem Frederiksberg Rådhus og Frederiksberg Allé Station vil være særdeles 

uhensigtsmæssig, og vi vil derfor kraftigt fraråde forslaget til ny rute.  

Vores vurdering bygger på følgende: 

 Ruten er ikke fysisk mulig for busser. 

 Ruten vil være til stor gene for cyklister på Gl. Kongevej og Madvigs Allé. 

 Ruten vil skabe kødannelse på hele Madvigs Allé i retning af Gl. Kongevej og langt nedad Gl. Kongevej ved 

højresvinget mod Madvigs Allé. 

 Ruten tjener ikke et formål for hverken brugere af området eller beboere i området. 

På den baggrund anbefales det, at:  

 Ruten ændres til Pile Allé, Frederiksberg Allé, Platanvej; eller 

 Rute 9A nedlægges. 

 

Uhensigtsmæssigheder ved den planlagte rute 

Ad Ruten er ikke fysisk mulig for busserne 

Madvigs Allé er en smal gade. Det er ikke fysisk muligt for busser er svinge fra eller mod Gl. Kongevej uden at 

inddrage stort set hele fortovet på Madvigs Allé. Årsagen er, at hvis en bus skal svinge fra Gl. Kongevej mod 

Madvigs Allé skal den bruge mere plads på Madvigs Allé end der aktuelt er. Herudover skal vejbanen fra 

Madvigs Allé mod Gl. Kongevej udvides, da der ikke aktuelt er plads til en bus, ligesom bussen for at kunne 

svinge til venstre opad Gl. Kongevej skal bruge mere plads af banen til højre for fysisk at kunne komme rundt i 

svinget.  

For at få plads til busserne er det derfor nødvendigt at sløjfe stort set hele fortovet på Madvigs Allé ved Gl. 

Kongevej. Man bør derfor nøje vurdere, hvorvidt man ønsker dette, inden man træffer beslutning om ændring 

af ruten.  

Ad Ruten vil være til stor gene for cyklister på Gl. Kongevej og Madvigs Allé. 

Gl. Kongevej ved Madvigs Allé er et særdeles trafikeret kryds uden mulighed for at udvide vejbanen. For 

cyklisterne vil det derfor være til stor gene, hvis der skal være plads til busser på steder, hvor vejene er smalle. I 

den forbindelse skal det nævnes, at Gl. Kongevej i forvejen ikke giver meget plads til cyklister, og at det er en 

daglig hovedfærdselsåre for cyklister, der bor i nærheden af denne vej. 

 

Ruten vil skabe kødannelse på hele Madvigs Allé i retning af Gl. Kongevej og langt nedad Gl. Kongevej ved 

højresvinget mod Madvigs Allé 

Allerede i dag er Madvigs Allé og Gl. Kongevej meget trafikeret af bilister og cyklister. Det vil derfor ikke være 

muligt for busser at svinge uden at vente i lang tid. Når Plantanvej åbner, må det forventes at trafikken bliver 

endnu mere intens. Hvis der samtidig 8 gange i timen skal drejes busser på et så smalt stykke, må det forventes, 

at der dannes lange køer fra kl. 07.30 til kl. 19 på både Madvigs Allé og Gl. Kongevej. 

 

Bussen må derfor også forventes at få en meget lav hastighed på denne del af strækningen, hvilket vil gøre den 

meget lidt attraktiv at benytte.   

 

Ruten tjener ikke et formål for hverken brugere af området eller beboere i området. 

Det er meget vanskeligt at se, hvilket formål buslinje 9A skal tjene, da det er væsentligt nemmere og hurtigere at 

komme frem til destinationer i området via metrostationerne Frederiksberg og Frederiksberg Allé. Særligt i 

myldretiden må det forventes, at hastigheden vil være særdeles lav på Madvigs Allé, hvilket bør få antallet af 

brugere af bussen til at være meget lavt, særligt når den efter planen skal køre op til 8 gange i timen. 

 



Anbefalinger 

Ad Ruten ændres til Pile Allé, Frederiksberg Allé, Platanvej 

På baggrund af ovenstående hensyn bør ruten – hvis den ønskes fastholdt – ændres til Pile Allé, Frederiksberg 

Allé, Platanvej. I krydset ved Frederiksberg Rådhus er det fysisk muligt at gøre vejbanerne større, så det er 

muligt at få en bus til at dreje til højre uden at genere resten af trafikken (både cyklister og bilister). Herudover 

er både Pile Allé ved Frederiksberg Have og Frederiksberg Allé på nuværende tidspunkt så brede, at det er 

muligt for busser at dreje uden at genere resten af trafikken. Ved at omlægge til Frederiksberg Allé vil man 

desuden genere trafikken på Gl. Kongevej mindre, idet Frederiksberg Allé er væsentligt mindre trafikeret – af 

både bilister og cyklister - end Gl. Kongevej. 

 

Ad Rute 9A nedlægges 

Med den nye metroring må det forventes, at behovet for busser bliver mindre. Særligt på brokvartererne og på 

Frederiksberg er det vanskeligt at se et behov for at beholde en buslinje som 9A, særligt med en frekvens af 8 

gange i timen.  

 

For beboere i området Gl. Kongevej/Madvigs Allé er det vanskeligt at se et behov for at komme i retning af 

Carlsberg Byen, når den nye metroring stopper ved Enghave Station. 

 

Herudover er det væsentligt hurtigere og mere bekvemt at komme i retning af Flintholm Station med den nye 

Metroring og ved at benytte sig af den eksisterende metrolinje. 

 

Med forslaget ser det ud til, at man har forsøgt at plotte så mange S-togs- og metrostationer som muligt ind på 

et kort uden at tage hensyn til, hvilket behov for kollektiv transport, der faktisk er på den pågældende 

strækning. 

 

-ooo- 

 

I er selvfølgelig meget velkomne til at skrive til frederikstaehr@gmail.com, hvis I har spørgsmål eller 

kommentarer. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Frederik og Anne Kathrine 

Madvigs Allé 16, 1. th 1829 Frederiksberg C 


