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Busser leder mennesker til stationerne !!

Den logiske konsekvens af ovenstående er at øge frekvensen af busserne.

Jeg kan forstå, at det er sådan man planlægger busnettet i Wien.

Når City-ringen (M3) åbner med 17 Metro-stationer – heraf 3 på Frb. -

kan man få en kæmpe fordel af at få en stor del af bilerne væk fra vejene

og flere bilister ind i den offentlige transport.   Men ….

- kun hvis der er gode busforbindelser, dvs. et tilstrækkeligt tæt net, og

større frekvenser af busser.

Nogen steder på Frb. Er der jo langt at gå til en station (S-tog eller Metro), særlig i udkants-Frb.

Den nye City-Ring skulle da gerne være et løft for hele den offentlige transport, så vi kunne komme

de lange bilkøer og medfølgende forurening til livs. Det er på høje tid!

Jeg kan forstå at man nærmere har tænkt, at nye metrostationer kan erstatte en masse busser,

så man kan  nedsætte frekvensen væsentligt.

Men hvis man ikke kan komme hurtigt til og fra stationerne (S-tog og Metro), ja så har det jo kun

begrænset anvendelighed – og hele Nyt-by-net bliver en dårligere udgave end

den nuværende situation. Og det var vel ikke meningen!!!

Nogle få eksempler:

Bus 18 (8A)

Selv om der er flere Metro-st., der betjenes af bus 18 (især i Kbh.) kan frekvensen ikke nedsættes.

Man skulle jo gerne kunne komme til fx Frb. st. (og Frb.-centret), Frb. Runddel (og Frb. Have)

samt til Valby st.

Der er jo også langt at gå mellem de forskellige Metro-st. I Kbh. (Nuuks Plads - Nørrebros Runddel

 - Vibenhus Runddel).

Bus 9A – stadig ingen bus til KB-hallen st.

I 1913, da bus 9A blev opfundet, ja så kørte den ikke længere til KB-Hallen st. (S-tog, F-linien)

og videre til Valby, som den tidligere bus 1 gjorde – det var en kæmpe fejl!!

Nu går der ingen bus til KB-hallen st. og det gør der heller ikke i den nye plan.

Det betyder at man ikke benytter KB-hallen st. så ofte som det ville være optimalt, når man skal

videre til fx Smallegade eller Gl. kongevej. Man må bruge andre forbindelser, der er en stor omvej.

Bus 26

Frekvensen bør sættes op. Bus 26 fører til Frb. st.

Bus 31

Frekvensen skal sættes op – også i forhold til i dag.

Bus 37 (34)

Frekvensen bør sættes op- også i forhold til i dag.

Bus 37 bør fortsætte ad Nyelandsvej vest for Ndr. fasanvej

Bus på Dalgas boulevard

Der savnes stadig en bus på Dalgas boulevard – en bus på tværs, der giver forbindelse mellem

Valby – Roskildevej – P.Bangs vej – Lindevang st. (Metro) - 5. Juni plads – Godthåbsvej.
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Jeg håber at I med dette opråb vil genoverveje hele Nyt-by-net –

Så den kollektive trafik kan blive  mere effektiv og sammenhængende.

på forhånd tak.
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