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Høringssvar - Input til undersøgelse om ældre 

gangbesværede og kollektiv trafik 

Der er stort behov for undersøgelsen med henblik på at tilgodese de 

ældre og gangbesværedes muligheder for at benytte den kollektive 

trafik. 

 

Busbetjeningen på Østerbro er de seneste par år blevet påvirket af 

nedlæggelse af servicebusruterne, reduktion af afgange for linje 40, og 

sammenlægning af linje 14 og 15, der bl.a. betyder, at det ikke er 

muligt at komme direkte fra Ryparken Station til Kongens Nytorv 

uden skift. Der er ligeledes behov for at få den direkte linje fra 

Svanemøllen Station over Trianglen til Nørreport Station tilbage. 

  

Disse ændringer har betydet en forringelse af den kollektive trafik og 

lokaludvalget fik flere henvendelser, da ændringerne blev 

implementeret. 

 

I forhold til tilgængeligheden til stoppesteder, har Østerbro den 

udfordring, at mange af fortovene er meget smalle. Der er flere steder 

konkurrence om den trange plads mellem stole og borde til 

udeservering, skilte, parkerede cykler og lignende, som gør det 

vanskeligt for ældre og gangbesværede at komme rundt. Et eksempel 

er Trianglens stoppesteder. Det er lokaludvalgets holdning, at der skal 

være plads til et aktivt byliv og ophold i byrummet, men det må ikke 

ske på bekostning af fremkommeligheden for fodgængere. 

 

Lokaludvalget har tidligere set på tilgængelighedskrav, og vil her 

nævne de forhold lokaludvalget mener også skal være opmærksom på: 

 

1. Der er for højt op til busserne. De fleste – eller måske alle – 

busser kan sænkes noget ved stop, men mange chauffører 

bruger ikke muligheden. Det bør de have tid til i fartplanen, og 

der bør gennemføres en kampagne herom. 

2. Der bør være stop med ældreegnede bænke nær ældrecentre, 

ældreboliger og plejehjem. Her kommer mange ældre 

besøgende, og en del beboere vil dermed kunne tage bussen 

evt. sammen med en hjælper. 
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3. Også gangbesværede kan have brug for at have en hjælper 

med, og for gangbesværede er det for farligt at stå op under 

kørsel. Det stiller krav til kørslen, ligesom der er brug for en 

kampagne om at andre passagerer overlader de reserverede 

sæder. 

4. Der er således også brug for en bænk ved alle stoppesteder. 

5. Det er vigtigt, at stoppesteder systematisk sneryddes. 

6. Der bør være flere øer i vejarealet, der giver plads til om-

bordstigning og udstigning for passagerer uden at de skal 

frygte cyklisterne, og, hvor dette i de få situationer ikke kan 

lade sig gøre, bør cykelstien tværstribes ud for ind- og 

udstigning.  
7. Buslæskure bør retningsbestemmes efter hovedretningen det 

pågældende sted (fx følge torvets hovedlinje) og den korte 

glasvæg i den overdækkede venteplads, der vender mod den 

kommende bus, må frigøres for reklamer mv. Så der sikres 

fuldt udsyn - også for chaufføren, der ellers har svært ved at se, 

om der skal stoppes.  

8. Hvor der er plads bag en mulig overdækning af et busstop til to 

rækker fliser med normal kampestensbelægning, bør 

overdækning udføres. Der bør som minimum etableres 

glasbagvæg og glasvæg mod den fremherskende vindretning. 

9. Ved krydsning af større gader med stop mellem andre 

vejbaner, bør busfortovet være så bredt, at man føler sig 

sikker. Hvor forgængerovergange er delt i to afsnit må 

midterste venteposition være bredere end mange steder i dag, 

så man ikke skal frygte at krydse gaden af skræk for ikke at nå 

over i et hug, 

10. Ved en tilpasning af busstopplaceringer, bør der lægges vægt 

på nærhed til butikker. 

11. For mange buspassagerer skaber det stor forvirring, hvor en 

buslinje ændrer kørerute i løbet af dagen. 

12. Vi appellerer til, at der anlægges busstop ved Østerbrohuset i 

Århusgade. For ældre mennesker er der for langt fra Nordhavn 

Stationen og andre busstop. 

13. Og sidst et fromt ønske: Rygere har det med at bruge de gode 

læskure som rygerum også uden at skulle med bussen. Kunne 

man ikke gøre læskærmene røgfri? 

 

Busruter bør tilrettelægges i et samarbejde med lokaludvalgene, 

der i bydelsplanerne har tænkt den lokale byudvikling igennem.  
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