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Høringssvar vedr. "Flintholm busplan"
Kgs. Enghave Lokaludvalg har behandlet høringsmaterialet
vedrørende Flintholm Busplan og har specielt forholdt sig til planerne
for linje 10 og linje 14, som er dem, der berører vores bydel.
Lokaludvalget finder det udmærket, at linjerne ændres, så linje 10
fremover ikke splittes op fra Sydhavn St. og har 2 forskellige
endestationer (hhv. Brønshøj Torv og Teglholmen). Ligeledes noterer
Lokaludvalget med tilfredshed, at både linje 10 og linje 14 fra
Rådhuspladsen fortsætter gennem de centrale bydele og videre til
Østerbro, hvilket giver direkte busforbindelse mellem Kgs. Enghave
og en større del af byen.
Lokaludvalget ser til gengæld med beklagelse, at den nye busplan
IKKE løser problemet med manglende busforbindelse mellem store
dele af det gamle Kgs. Enghave (med bibliotek, kulturhus, posthus,
apotek og andre butikker) og de nye boligområder på Teglholmen og
Sluseholmen.
Kgs. Enghave Lokaludvalg ønsker at linje 14 videreføres fra
Teglholmen til Mozarts Plads via Teglværksbroen (broen er ikke
vist på kort, men blev indviet i februar), Sluseholmen, Sjællandsbroen
og Borgmester Christiansens Gade (vist vha. mørkeblå linje). Dette er
i overensstemmelse med det ønske, der tidligere er fremsat af
Lokaludvalget i ”Brev vedr. bustrafik og havnebus i Kgs. Enghave”
(sag.nr: 2011-110522), d. 10.februar 2011 i forbindelse med ønsker til
busplaner i forbindelse med budget 2012.
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Kongens Enghave Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

I øvrigt har vi bemærket, at der i bilag 2 er vist to forskellige ruter for
linje 14’s passage af Hovedbanegården. Ifølge kort s. 8 for Linje 14
fremgår det, at ruten går via Rådhuspladsen og passerer
Hovedbanegården v. Reventlowsgade (tilsvarende ruten for linje 10).
Men ifølge kort s. 4 og s. 5 går ruten via Tietgensgade og Tietgensbro.
Lokaludvalget finder det mest hensigtsmæssigt at begge ruter føres af
samme rute, som vist s. 8 – da det giver en bedre betjening fra
Hovedbanegården til Vesterbro og Bavnehøjkvarteret, hvor linje 10 og
linje 14 følger samme rute.
Kort for Linie 14 – bilag 2, s. 8.
Linje 14 vist med rød
Linje 10 vist med grøn

Kort for Linie 10 – bilag 2, s.5.
Linje 14 vist med blå
Linje 10 vist med rød
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