
Indkomne kommentarer til høring om 
ældre, gangbesværede og kollektiv trafik 
Fra Lokaludvalgets hjemmeside: 

#1: Kildevæld Sogns Plejehjem 

04 Feb. 2014 16:01 

På Kildevælds Sogns Plejehjem ønsker vi at pointere vigtigheden af at der er kollektive 
trafiklinier/buslinier tæt på plejehjemmene, da de ældre beboere og ikke mindst, deres pårørende, 
har mulighed for at komme ud og hjem igen. Det er utrolig vigtigt for de ældre og gangbesværede, 
at deres mobilitet understøttes via den kollektive trafik og isolation og ensomhed ændres. 
Desuden vil det være godt at overveje lysforholdene omkring stoppestederne og om det er muligt at 
opsætte bænke og overdækning i forbindelse med stoppestederne. 

Via mail: 

Pia Liske (medlem af Bispebjerg Lokaludvalg) 

Bymiljøudvalget drøftede forslaget og vil foreslå følgende punkter indgår i høringssvaret: 

 Der bør indrettes siddemuligheder ved alle busstoppesteder, og så vidt muligt læskure ved alle 
stoppesteder 

 Ikke alle busser kan sænkes ved påstigning, hvilket gør det svært for gangbesværede at komme op i 
og ned fra bussen.  

 Når busserne starter, accelererer de hurtigt, ligesom opbremsningerne også ofte er meget bratte. 
Det gør det svært for ældre og gangbesværede at holde balancen i bussen og oplevet meget 
ubehageligt. Er det busserne, der er konstrueret uhensigtsmæssigt, eller er det uddannelsen af 
chaufførerne, der ikke er god nok? 

 Transport på tværs af bydelen er svær. Det er kun bus 21 som går på tværs og i aftentimerne går 
den kun sjældent.  

 For Ryparken-Emdrup er bus 14 er et utroligt dårligt bytte i stedet for bus 15. Som beskrevet i brev 
af 27.3.12 til overborgmester Frank Jensen fra Bispebjerg Lokaludvalg og i brev af 14.5.13 fra 5 
beboerforening, en grundejerforening og et vejlaug i området betyder busomlægningen, at 
Ryparken-Emdrup området har fået en meget dårligere busbetjening end før. Omlægningen betyder 
flere busskift for at nå til centrale steder i Byen som f.eks. Østerport St. og Kgs.Nytorv, og bus 14 har 
færre afgange pr. time, og efter kl.19.00 køres der med ½ times drift alle ugens dage.  

For ældre og gangbesværede medfører skift mellem busser motoriske gener, og den øgede 
transporttid og ventetiden i forbindelse med skift af bus medfører andre gener – ikke mindst i 



vinterhalvåret, hvor det kan være bitterligt koldt og vådt at kunne komme til at stå og vente på at 
komme videre ned bus 14 i op til ½ time. 

 Nogle heller ved stoppestederne er for smalle, så det er utrygt for folk med gangstativ eller 
barnevogn at stå der. Dette gælder eksempelvis heller på Frederikssundsvej eks. Ved Glasvej. 
Hellerne bør udvides, hvor der er plads. Øvrige steder kan adgangen til hellen fremmes ved at tegne 
hajtænder på cykelstien, så cyklisterne holder tilbage for passagerer, som i sidste øjeblik træder 
frem til bushellen.  

  I forbindelse med anlæggelse af Nordhavnsvejen og cykel/gangbroen over Helsingørmotorvejen er  
busstoppestedet ved Ryparken St. blevet flyttet sydpå op mod Hans Knudsens Plads, og der er 
etableret  en smal helle mellem  cykelstien og kørebanen. På denne helle står busskiltet med 
oplysning om bussernes numre og køreplanerne for de respektive busser. Det betyder, at de 
ventende buspassagerer går frem og tilbage mellem fortovet og hellen for at orientere sig om 
busserne. Derved krydser de cykelstien – ofte uden at se sig for. Cykelstien er dobbeltrettet fra 
Ryparken St. og op til Hans Knudsens Plads, og cyklisterne kommer med stor fart ned ad cykelstien 
fra Hans Knudsens Plads mod stationen. Der opstår jævnligt farlige situationer. Det ville være en god 
idé, at flytte busskiltet ind på fortovet.  

 Elevatorerne ved Nørrebro station og Bispebjerg station er ofte ude af drift. Der bør som minimum 
sørges for mere effektiv reparation. Ideelt set, ønskes der opsat ekstra elevatorer ved disse 
stationer. 

Elevatorerne på Ryparken St. er ofte også i stykker, og det sker jævnligt, at rulletrapperne ikke 
fungerer. 

Kunne det lade sig gøre at anbringe en metalsliske i begge sider af trappen, så man kan trække sin 
cykel både op og ned på denne sliske, når hverken elevator eller rulletrapper fungerer. I dag er der 
kun sliske i den ene side, hvilket er det almindelige på alle S-togs stationer, men ikke tilstrækkeligt 

 Ved Emdrup station findes der ikke elevator, og rampen er alt for stejl for kørestole mm. Rampen 
bør udbedres. Herudover er der stort behov for elevator ved denne station idet den ligger ved siden 
af boliger for mange gangbesværede, herunder Lionskollegiet og Håndværkerhavens plejehjem.   

 Der findes nogle gangtuneller i bydelen (bla. Under Tomsgårdsvej og under motorvejen ved 
Ryparken station) Der er brug for bedre oversigtsforhold for at gøre dem trygge, hvilket bla. Kan ske 
ved bedre belysning og opsætte spejl, hvor gangtunellen slår et knæk     

 Der var snak om Vibenhus runddel, som benyttes af borgere i Bispebjerg bydel, men som ligger i 
Østerbro bydel.  

 

 


