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Til Økonomiforvaltningen

Høringssvar vedr. forslag til nyt lokalt busnet 

Handicaprådet takker for det fremsendte høringsmateriale.  
Det er helt centralt, at borgere i Københavns Kommune har gode muligheder for 
at anvende offentlig transport til og fra deres daglige gøremål, således at 
København er en tilgængelig by for alle borgere.  
 
Forslaget til et nyt lokalt busnet vil berøre mange borgere i kommunen, herunder 
også borgere med handicap. Handicaprådet er bekymret for, at forslaget vil få 
konsekvenser for en række borgere, der er afhængige af den offentlige transport i 
deres hverdag.  
 
Handicaprådet ønsker at understrege, at der skal tages hensyn til, at der i 
Københavns Kommune bor mange forskellige borgere med varierende 
tilgængelighedsbehov. Her tænkes eksempelvis på kørestolsbrugere, som kan 
være afhængige af, at deres lokale busrute ligger tæt på hjemmet. Derudover er 
det væsentligt at tage hensyn til borgere, der eksempelvis har autisme eller 
lignende, da det for disse grupper kan være vanskeligt, hvis deres daglige rutine 
brydes. Ligeledes kan det skabe utryghed for borgere, der har et synshandicap, 
hvis den busrute de anvender i dagligdagen pludselig ændres eller helt fjernes fra 
det lokale busnet. 
 
I forslaget til det nye lokale busnet bliver flere ruter ændret, således at borgere 
skal skifte bus for at nå frem til deres destination, hvor de indtil nu har haft 
mulighed for at tage en direkte forbindelse. Det er problematisk, at borgere med 
særlige tilgængelighedsbehov er nødsaget til at skifte bus en eller flere gange i 
løbet af deres transporttid. Handicaprådet er bekymret for at transporten vil 
vanskeliggøres så meget, at flere borgere forhindres i at deltage i deres nuværende 
sociale liv. 
 
Hvis forslaget til det nye lokale busnet bliver en realitet anbefaler Handicaprådet, 
at der løbende er dialog omkring, hvorvidt det nye busnet er tilstrækkeligt for de 
berørte borgere. Ligeledes er det væsentligt, at borgerne oplyses og vejledes 
grundigt i forbindelse med omlægningen af det nuværende busnet.  
 
Med venlig hilsen 
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