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Betjening af Frederiksberg Allé St. og Platanvej mm.
I Nyt Bynet evalueringen blev det konstateret, at Frederiksberg Allé metrostation fungerer godt som nyt 
knudepunkt. Imidlertid har der været en del henvendelser fra borgere på den relativt smalle Platanvej 
vedr. de mange busser, der nu kører her nu. Derudover blev den manglende busbetjening på Vester-
brogade mellem Platanvej og Værnedamsvej også påpeget

Nyt Bynet evalueringen anbefalede en særskilt evaluering af betjeningen i dette område for at identifi-
cere problemstillingerne, arbejde med et løsningsscenarie og belyse konsekvenser. Det var også på 
forhånd indskrevet i arbejdsprogrammer og TAP’er for Frederiksberg og Københavns kommuner. Det-
te notat skal derfor betragtes som den særskilte evaluering, til brug ved den ordinære trafikbestillings-
proces for 2022.

Baggrund
Ved udarbejdelsen af linjenettet i forbindelse med ”Nyt Bynet” blev en række principper fulgt, som 
desværre ikke alle steder ”spillede lige godt sammen”.

Ønsket om at koble buslinjerne op på nye såvel som gamle metro- og togstationer har i nogle tilfælde 
ikke kunnet forenes lige godt med det samtidige ønske om fortsat god fladedækning. I området omkring 
Frederiksberg Allé Station endte Vesterbrogade mellem Platanvej/Vester Fælledvej og Frederiksberg 
Allé således uden busbetjening, da samtlige buslinjer blev lagt forbi metrostationen. Samtidig viste det 
sig i praksis umuligt at betjene krydset Platanvej/Vester Fælledvej/Vesterbrogade tilfredsstillende med 
stoppestederne. I samme område har der endvidere været rejst kritik af, at der kører to højfrekvente A-
buslinjer – linje 7A og 9A - igennem den relativt smalle Platanvej.

Movia stiller derfor et forslag til ændret betjening, der reducerer antallet af busser forbi Frederiksberg 
Allé Station en anelse, men som genskaber fuld betjening af Vesterbrogade samtidig med at antallet af 
busser på Platanvej halveres.

Nuværende drift
I Movias forslag er oplægget at ændre på ruteføringen for to linjer der betjener fokusområdet; linje 26 
og linje 7A. Den nuværende ruteføring i området for de to linjer er som følger:

Linje 7A: Roskildevej-Vesterbrogade-Platanvej-Frederiksberg Allé-Vesterbrogade

Linje 26: Pile Allé-Frederiksberg Allé-Alhambravej-Gammel Kongevej-Ved Vesterport-Vesterport sta-
tion-Hammerichsgade-Bernstorffsgade

Ruteføringen og stoppesteder for de to involverede linjer i fokusområdet, kan ses i nedenstående Figur 
1.
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Figur 1 –Nuværende ruteforløb og stoppesteder på linje 26 og 7A

Forslag
Movias forslag til omlægning i fokusområdet, inkluderer de to benævnte linjer og er som følger:

Linje 7A: omlægges til at køre: Roskildevej-Pile Allé-Frederiksberg Allé-Vesterbrogade

Linje 26: omlægges til at køre: Pile Allé-Vesterbrogade-Bernstorffsgade

Forslagets ruteføring og stoppesteder for de to involverede linjer kan ses i Figur 2 nedenfor.

Figur 2 – Foreslået ruteforløb og stoppesteder for linje 26 og 7A

Fordele ved forslaget
Der er en række fordele ved forslaget som listes på punkform nedenfor.

 Antallet af busser på den relativt smalle Platanvej reduceres fra to til én buslinje (linje 9A). Linje 
7A vil dog fortsat betjene Frederiksberg Allé Station – blot med stop på Frederiksberg Allé i stedet 
for på Platanvej.

Nuværende

Forslag
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 Vesterbrogade vil igen få busbetjening mellem Platanvej og Frederiksberg Allé, og dermed bliver 
bl.a. Sundhedscenteret busbetjent.

 Linje 26 får et mere direkte ruteforløb - og dermed kortere rejsetid - fra Valby til City

 Driftsøkonomisk reduceres tilskudsbehovet for såvel Frederiksberg som København med anslået 
ca. 1 mio. kroner årligt som konsekvens af, at linje 26 rettes ud, og der derved kan spares en 
driftsbus. Driftsomkostningerne på linje 7A forventes at blive uændret, da der ikke forventes æn-
dringer i hverken passagermængde eller køretid på linjen. Movia antager, at passagerfrafaldet på 
linje 26 ved ikke at betjene Gammel Kongevej og Vesterport Station opvejes af flere passagerer 
på linjen på Vesterbrogade, såvel som indirekte som følge af den kortere rejsetid. 

 Vesterbrogade, Frederiksberg Allé og Gammel Kongevej vil alle få en mere ensartet – og dermed 
mere forståelig - busbetjening, end de har i dag.

Ulemper
Forslaget er ikke uden ulemper og disse listes på punktform nedenfor.

 Antallet af busafgange med forbindelse til Frederiksberg Allé Station reduceres fra 23 til 19 i myl-
dretiderne og fra 15 til 12 i aftentimerne

 Frederiksberg Allé Station betjenes ikke længere af linje 26. Passagerer på strækningen fra kryd-
set Valby Langgade/Fasanvej til krydset Pile Allé/Vesterbrogade, der ønsker at skifte til Cityringen, 
henvises til linje 18, som betjener samme strækning og som har forbindelse til metroen ved Frede-
riksberg Station.

 Gammel Kongevej betjenes ikke længere af linje 26 på strækningen mellem Alhambravej og Ve-
sterport Station. Linje 31 betjener dog fremdeles strækningen, og Movias analyser viser relativt 
beskedne påstigertal på linje 26 på Gammel Kongevej, så disse kan set ud fra en kapacitets-syns-
vinkel sagtens overflyttes till inje 31. Dertil foreligger der også muligheden for, at nogle af de spa-
rede driftsudgifter på linje 26 kan bruges på en driftsudvidelse på linje 31. Da frekvensen allerede 
er høj på linjen i myldretiderne (8 afgange i timen) vil en udvidelse i andre tidsrum være relativt bil-
lig, og set fra et københavnsk perspektiv ville det samtidig kunne forbedre betjeningen over Knip-
pelsbro – og dermed Havnesnittet - som har været et andet fokuspunkt i Nyt Bynet-evalueringen.

 Forslaget indebærer nødvendige stoppesteds-tilpasninger, herunder genopretning af fire stoppe-
steder i Københavns Kommune på Vesterbrogade mellem Frederiksberg Allé og Platanvej, hvor 
der i mindst ét tilfælde skal nedlægges parkeringspladser. Til gengæld vil der ikke skulle nedlæg-
ges stoppesteder med forslaget.

Økonomi
Forslaget afkorter tiden, linje 26 kører i både Københavns og Frederiksberg Kommuner, samtidig med 
at den samlede tidsbesparelse er så stor, at der kan spares en driftsbus. Forudsat at der ikke vil være 
passagermæssige konsekvenser af betydning, viser Movias beregninger, at både Frederiksberg kom-
mune og Københavns Kommune vil kunne opnå en driftsbesparelse i omegnen af 1 mio. kroner 
årligt.
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