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Åbent	  Brev	  til	  Movia	   	  

Angående	  manglende	  busbetjening	  af	  beboere,	  handicappede,	  	  hotelgæster	  og	  teatergængere	  i	  
Gammelholm,	  Nyhavn	  og	  Frederiksstaden	   	   	   	  

Kære	  Movia	  

Vi	  har	  gennem	  cityavisen	  erfaret,	  at	  vi	  i	  dette	  område	  vil	  miste	  alle	  vore	  busser,	  da	  11A	  og	  66	  fra	  første	  
januar	  2015	  ikke	  længere	  kører	  i	  vores	  område.	  11A	  er	  nedlagt	  helt	  og	  66	  stopper	  ved	  Holmens	  Kirke.	  

Det	  betyder,	  at	  alle	  vi	  der	  bor	  langs	  ruten	  fra	  Holmens	  Kirke	  til	  Skt.	  Annæ	  Plads	  og	  Skuespilhuset	  nu	  ikke	  
længere	  har	  nogen	  busforbindelse	  til	  Hovedbanen	  og	  Borgerservice	  i	  Nyropsgade.	  

Der	  er	  mange	  gangbesværede	  og	  handicappede	  i	  vores	  kvarterer,	  og	  da	  Skt.	  Annæ-‐projektet	  nu	  er	  gået	  i	  
gang	  bliver	  muligheder	  for	  parkering	  og	  transport	  til	  vores	  område	  næsten	  umuliggjort.	  

Som	  det	  er	  vist	  på	  næste	  side,	  kan	  problemet	  afhjælpes	  forholdsvis	  enkelt	  og	  uden	  store	  ekstraudgifter:	  	  

• Enten	  kunne	  man	  forlænge	  66,	  så	  den	  kører	  til	  Esplanaden	  og	  vender	  på	  Nordre	  Toldbod.	  	  	  	  	  
Denne	  løsning	  vil	  indebære,	  at	  beboerne	  i	  området	  kan	  komme	  til	  Hovedbanen	  og	  skifte	  til	  andre	  
buslinjer.	  Buspassagerer	  vil	  kunne	  komme	  til	  vores	  område,	  Skuespilhuset	  og	  hotellerne	  i	  Nyhavn	  
vil	  kunne	  modtage	  gæster,	  A.P.	  Møller	  på	  Esplanaden	  vil	  også	  kunne	  blive	  betjent	  af	  denne	  
forlængelse,	  hvad	  der	  vil	  være	  med	  til	  at	  mindske	  biltrafikken	  i	  vores	  område	  samt	  gøre	  
parkeringsbehovet	  mindre.	  Og	  sidst	  men	  ikke	  mindst	  kunne	  denne	  rute	  blive	  en	  Havfruerute	  til	  
turisterne,	  der	  kun	  ville	  have	  en	  mindre	  gåtur	  fra	  Nordre	  Toldbod	  til	  den	  lille	  havfrue.	  Men	  vigtigst	  
af	  alt	  de	  gå-‐handicappede	  ville	  få	  stor	  hjælp,	  da	  færdsel	  på	  de	  fleste	  fortove	  i	  Holbergsgade	  og	  
Toldbodgade	  er	  så	  skæve,	  at	  der	  kan	  være	  op	  til	  10	  cm.	  niveauforskel	  imellem	  inderkant	  og	  
yderkant	  af	  fortovet,	  hvilket	  gør	  det	  svært	  at	  gå	  til	  Holmens	  Kirke.	  

• Eller	  at	  lade	  2	  af	  de	  ledige	  elbusser	  fra	  rute	  11.a	  sættes	  ind	  i	  pendulfart	  på	  ruten	  fra	  Holmens	  Kirke	  til	  
Nordre	  Toldbod	  -‐	  	   	   	   	   	  
	   Begge	  disse	  forslag	  er	  vist	  på	  næste	  side	  med	  rødt.	  	  

• Eller	  en	  3.	  mulighed,	  at	  lade	  elbusserne	  gå	  fra	  hovedbanegården	  til	  Nordre	  Toldbod.	  

Nyhavnsgruppen	  håber	  meget,	  at	  Movia	  vil	  føre	  et	  af	  disse	  tre	  forslag	  ud	  i	  livet.	  Vælges	  det	  første	  
forslag	  løses	  områdets	  transportproblemer.	  Vælges	  det	  andet	  eller	  tredje	  forslag	  løses	  
transportproblemet	  også,	  men	  disse	  forslag	  rummer	  en	  ekstra	  fordel,	  da	  det	  vil	  give	  området,	  der	  i	  
forvejen	  er	  plaget	  af	  store	  mængder	  forurening	  fra	  busser	  og	  turistbusser	  bedre	  luft,	  da	  mængden	  af	  
begge	  bustyper	  og	  dermed	  forureningen	  vil	  blive	  formindsket.	  

Med	  Venlig	  hilsen	  og	  godt	  nytår	  

Jens	  Tommerup	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Dette	  brev	  er	  endvidere	  sendt	  til	  –	  Overborgmester	  Frank	  Jensen	  –	  Teknik-‐	  og	  miljøborgmester	  Morten	  
Kabell	  samt	  pressen.	  
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