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Busbetjeningen i Sdr. Frihavn efter "Nyt bynet" 
7 ejerforeninger og én beboerrepræsentation i Sdr. Frihavn har diskuteret "Nyt bynet" 
og protesterer mod de forringelser af busbetjeningen for 2.000 beboere, endnu flere 
turister og mere end 3.000 arbejdspladser i Sdr. Frihavn, som omlægningen pr. 13. 
oktober 2019 har medført - i særlig grad  ved at gøre "Sløjfen" på Folke Bernadottes 
Allé til sydlig endestation for en ny linje 27.Vi har samtidig nedenfor konkrete 
forslag til en enkel løsning på problemet, som måske endda vil medføre en 
besparelse. 
 

Først problemet: 

Ved hjemkomst fra indre by (bl.a. Kgs. Nytorv-kvarteret) skal beboerne nu gå fra 
Østerport Station/Cityringen og enten helt hjem til Langelinie, Indiakaj, 
Marmormolen, Dampfærgevej – en vandretur på mellem 15 og 20 minutter - eller 

alternativt efter kl 19 "ramme" en busafgang to gange i timen ved "Sløjfen" 
(Østerport Stations bagindgang). Hertil er der 6 min. gang – om aftenen i dårlig 
belysning på Østbanegade, hvis man ankommer med metrocity-linjen. Ved ankomst 
med S-tog eller regionaltog er gangruten til "Sløjfen" 1-2 min. kortere, men 
ventetiden på bussen den samme. Ankommer man til Østerport St. (Oslo Plads) med 
linie 23 fra indre by, er problemet det samme. Særligt besværligt er det for 
handiccappede og gangbesværede. 
 
Enkelt løsning: 

Vi har dette forslag til en enkel og konstruktiv permanent  løsning på problemet: 
1) Flyt endestationen fra "Sløjfen" til Nørreport Station med et enkelt stop ved 

selve Østerport Station (Oslo Plads overfor den svenske kirke på Folke 
Bernadottes Allé), hvor der i forvejen er afsætningsstop for linie 25 og hvor 
den tidl. linie 26 havde stoppested. 

2) Indfør 20-minutters drift mellem kl 19 og 21 i stedet for halvtimes-drift. 
3) Samtidig kan man helt nedlægge bus 25 til betjening af krydstogtpassagerer til 

Oceankaj, hvis man samtidig fjerner nogle sæder midt i bus 27 og derved gør 
plads til turisternes store kufferter. 

4) Den såkaldte DFDS shuttlebus til Oslo-færgen kører samme vej fra Nørreport 
Station og kan også spares væk. 

 
I håb og forventning om en positiv modtagelse 
Ejerforeningen Langelinie Allé 3-9 
(Ejerforeningen Indiakaj 9-13 og Midtermolen 2-12) 
Ejerforeningen Midtermolen 14-18 
Beboerrepræsenationen Indiakaj 9-13 og Midtermolen 2-12 
Ejerforeningen Gripsholm, Dampfærgevej 24A, 24B og 24C 
Ejerforeningen Langelinie Allé 25-29 
Ejerforeningen Ankeret, Amerika Plads 34-36 
Ejerforeningen Zinkhuset, Amerika Plads 16-22 


