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Høringssvar – Forslag til tilpasninger i busnettet på 
baggrund af evaluering af Nyt Bynet 

 

Amager Øst Lokaludvalg kan ikke støtte, at der sker en yderligere redu-

cering af frekvensen af afgange på linje 18 mellem Lergravsparken og 

Bellacenteret. Ved etableringen af linje 18 blev der foretaget en reduk-

tion af frekvensen i forhold til den foregående linje, hvilket lokaludvalget 

allerede dengang protesterede imod. 

  

Det er helt uacceptabelt, at der på ny sker en forringelse af busdriften på 

Amager. Lokaludvalget finder således, at der også er behov for en for-

øgelse af frekvensen af linje 18 på Amager ligesom det foreslås for linje 

18 i den øvrige del af byen. 

 

Lokaludvalget finder det yderligere uacceptabelt, at ændringer af linje 

18 foreslås uden at præsentere den særskilte evaluering af linje 18, der 

belyser flere scenarier og deres konsekvenser, som Movia satte i gang 

som opfølgning på Nyt Bynet evalueringen (jf. evalueringen s. 64). 

 

Som opfølgning på evalueringen ønsker lokaludvalget tillige at der ud-

arbejdes forslag til 

 

1. Linie 37. Der bør ses på udvidelse af afgange og udvidelse af 

rute til de mange nye boliger på Nordøstamager, herunder 

Amager Strandvej Nord. 

2. Bedre forbindelse mellem Sundbyvester Plads og Hvidovre 

Hospital, så hvis der skal være skift, at det bliver nemt uden lang 

gangdistance og ventetid. 

3. Linje 31. Frekvensen bør være den samme som kapaciteten på 

forhenværende linje 2A både nord og syd for Lergravsparken. 

Ligeledes bør der fortsat være natbus på den strækning, som 

linje 31 betjener. 
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4. Etablering af et stoppested for linje 250S ved Sundbyøsterhal-

lerne/Smyrnavej, da de to idrætshaller samlet set betjener store 

dele af København. 

 

Ovenstående fire punkter er også fremkommet efter mange henvendel-

ser fra borgere samt Ældre Sagen. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Susanne Møller 

Formand for Amager Øst Lokaludvalg  
 

 


