
Velkommen til busrute 700 
 

Johns Busser fra Nykøbing F. begynder fra 4. marts 2015 at køre en daglig tur mellem Bornholm og 

Hovedstaden. 

Konceptet er, at bornholmerne skal kunne tage bussen tæt på deres bolig, og blive i bussen hele 

vejen til København (bussen tager med færgen over). Det er så tæt på, man kan komme enstrenget 

transport mellem Bornholm og Hovedstaden. 

Indtil videre er der kun 1 bus, som allerede kl. 5:05 kører fra Svaneke over Nexø, Aakirkeby, 

Bornholms Hospital før bussen medtager de sidste passagerer på kajen i Rønne og kører ombord på 

færgen. 

I København holder bussen ved Hovedbanegården (Ingerslevgade), før der køres videre til 

Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og til slut Glostrup Hospital. Om eftermiddagen går turen 

hjemad med samme stop. 

Hvis ruten bliver en succes for den gæve vognmand fra Nykøbing F., er det hensigten at indsætte en 

bus mere, som skal udgå fra Allinge. Der er også tanker om, at bussen skal holde ved Københavns 

Lufthavn i Kastrup. 

Som oplyst i pressen og andre steder var vi en hel del, der afleverede underskrifter den 25. februar 

2015 hos transportminister Magnus Heunicke.  Johns Busser arrangerede en prøvetur, som samtidig 

var vores direkte transport til/fra »Christiansborg«. Mange, mange tak for turen ! 

Personligt bryder jeg mig ikke om at køre med bus; men turen var en positiv overraskelse. 

Komforten var god, sæderne behagelige og med plads til benene. Man mærkede næsten ikke, at 

man kørte. 

Det allerbedste var dog den næsten enstrengede transport. Man skulle ikke skifte under vejs – og det 

at komme fra vogndækket op på færgen føltes ikke som et skifte af transportmiddel. 

Der er toilet i bussen, men er man blot den mindste smule bevægelseshæmmet, er det ikke specielt 

nemt at benytte – ej heller for personer, der fylder lidt for meget. 

Vi foretrækker naturligvis ikke en busvognmand frem for en anden; men konstaterer, at Johns 

Busser er en anden måde at blive transporteret på til og fra København. 

Og mon ikke, at der er plads til både Bornholmerbussen og Johns Busser. 
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