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Brønshøj-Husum 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. 

 

Til Center for Trafik 

”BEDRE BUS – BEDRE BY” - FREDERIKSSUNDSVEJ 

 

Selvom Brønshøj-Husum Lokaludvalg ikke er blevet bedt om en udtalelse i 

forbindelse med forhøringen af busprojektet, vil udvalget alligevel gerne 

benytte lejligheden til at genfremsende de mange input og bekymringer, 

som Lokaludvalget har fået fra borgere siden starten af 2010.  

 

Lokaludvalget arbejder for at varetage bydelens interesser og ønsker at fremme en levende 

og tryg bydel, hvor et attraktivt bymiljø skaber rammen omkring bydelens borgere. Derfor 

afholdte Lokaludvalget tilbage i februar 2010 i samarbejde med Handels- og Erhvervsfor-

eningen et borgermøde om de foreløbige planer for en busløsning (baseret på COWI’s rap-

porter). Omkring 150 borgere deltog i mødet. Referat fra dette møde indsendes igen som in-

put til denne første del af høringen   

 

Lokaludvalget anser det som positivt at Københavns Kommune siden hen er gået i dialog 

med lokalområdet og får udarbejdet en række analyser af busløsningernes konsekvenser for 

bl.a. butiksliv og trafiksikkerheden på Frederikssundsvej. Lokaludvalget ser frem til at få 

fremlagt resultaterne. 

Udover bekymringerne for bymiljøet, som der nu tages højde for i analyserne, er der fra bor-

gerne et ønske om at kigge på alternative forslag, der forbedrer den kollektive trafik og sam-

tidig bevarer bymiljøet, f.eks. Metro til Brønshøj-Husum; omdirigering af den gennemkø-

rende trafik på Frederikssundsvej; bus 5A til Husum station; regulering af lyssignalerne fra 

Husum Torv til Brønshøj Torv/grøn bølge for busserne; og direkte busser eks. hver 2. linie 

350S kører nonstop fra Husum Torv til Bellahøj og retur. 

Det er fortsat Lokaludvalgets ønske at ovenstående forslag fra de lokale aktører inddrages i 

det videre forløb med henblik på at skabe en løsning, der både tilgodeser bydelens interesser 

og forbedrer den kollektive trafik på Frederikssundsvej. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Hesselberg 
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