Rune Illum Høgh
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

ingvorsen@vip.cybercity.dk
8. maj 2018 21:58
Rune Illum Høgh
max.hvornum@hvornum.dk
Re: SV: SV: Ekstrabusser

Hej Rune
Tak for svar.
Dejligt hvis det tager det akutte behov. Men så vidt vi kan se, så kører den ikke mellem Ll. Skensved
og Campus/Ølby St. og tilbagemeldingerne viste at der også er problemer der. Ekstrabussen behøver
dog ikke køre helt til Ejby.
Hvis vi skal kunne hjælpe med at reklamere for tiltag, så meld nye tiltag ud til os.
I forhold til lange busser, så er det stadig sådan, ud fra de tilbagemeldinger vi får, at borgerne har
større behov for halvtimesdrift om dagen, især i myldretiderne, end lange busser. Det vil afhjælpe en
del problemer i forhold til mødetider og slippetider på skolerne og de forskellige ringetider på
Campusområdet. Det vil også fordele kunderne mere mellem Ll. Skensved og Campus/Ølby mere så
der måske ikke er så proppede afgange.
Vh Dorthe
--SENDT FRA MIN JUBII MAIL
Jubii Mail har eksisteret i 20 år og er en af Danmarks største mail-udbydere med over 150.000
brugere. Jubii Mail er et 100% dansk produkt med både support og hosting i Danmark. Vi sætter en
ære i at levere en personlig kvalitets-mail til både private og foreninger - og med knap
150
domænenavne tør vi godt love, at vi også har en personlig email-adresse til dig. KLIK HER - OPRET
JUBII MAIL [1].
Links:
-----[1]
https://konto.jubii.dk/SignUp?utm_source=Webmail%20Signatur&amp;utm_medium=Webmail%20Si
gnatur
Rune Illum Høgh skrev den 2018-05-08 09:19:
> Hej Max,
>
> Se korrespondance med Dorthe nedenfor
>
> Med venlig hilsen
>
> Rune
>
> FRA: Rune Illum Høgh
> SENDT: 8. maj 2018 09:16
> TIL: 'ingvorsen@vip.cybercity.dk' <ingvorsen@vip.cybercity.dk>
> EMNE: SV: SV: Ekstrabusser
>
> Tilbagemeldingen fra Lokalbus er, at det udelukkende er de to nævnte
> afgange som har kapacitetsproblemer.
>
1

> Movia regner p.t. på hvad det vil koste at opgradere 242 til en 10
> eller 12 m standardbus.
>
> mvh
>
> Rune
>
> FRA: ingvorsen@vip.cybercity.dk [mailto:ingvorsen@vip.cybercity.dk]
> SENDT: 8. maj 2018 09:10
> TIL: Rune Illum Høgh <rune.hoegh@koege.dk>
> EMNE: Re: SV: Ekstrabusser
>
> Tak :-) Men har det afhjulpet problemerne i forhold til Campus?
>
> vh
>
> Dorthe
>
> -->
> SENDT FRA MIN JUBII MAIL
> Jubii Mail har eksisteret i 20 år og er en af Danmarks største
> mail-udbydere med over 150.000 brugere. Jubii Mail er et 100% dansk
> produkt med både support og hosting i Danmark. Vi sætter en ære i at
> levere en personlig kvalitets-mail til både private og foreninger
> - og med knap 150 domænenavne tør vi godt love, at vi også har en
> personlig email-adresse til dig. KLIK HER - OPRET JUBII MAIL [1].
>
> Rune Illum Høgh skrev den 2018-05-08 09:02:
>
>> Hej Dorthe,
>>
>> Det kan du tro
Der er sat doubleringsbusser ind mellem Ølby
>> Station og STC (Lidl Centrallager) på afgangene:
>>
>> Ølby St. – Nordhøj (Lidl Centrallager) kl. 6:40-6:46
>>
>> Nordhøj (Lidl Centrallager) – Ølby St. kl. 15:27-15:34
>>
>> Med venlig hilsen
>>
>> Rune
>>
>> FRA: ingvorsen@vip.cybercity.dk [mailto:ingvorsen@vip.cybercity.dk]
>> SENDT: 8. maj 2018 08:56
>> TIL: Rune Illum Høgh <rune.hoegh@koege.dk>
>> EMNE: Ekstrabusser
>>
>> Hej Rune
>>
>> Vi hører, at der er kommet ekstrabusser på 242, morgen og
>> eftermiddag. Vil det være muligt at få oplyst tiderne? og det samme
>> for øvrige evt. ekstrabusser.
>>
>> Det er noget vi ofte bliver spurgt om og tidligere fik vi disse
>> oplysninger af hhv. Thomas og Anna-Sarah. På den måde kan vi også
>> bedre reklamere for dem.
>>
>> vh
>>
>> Dorthe
>>
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>> ->>
>> SENDT FRA MIN JUBII MAIL
>> Jubii Mail har eksisteret i 20 år og er en af Danmarks største
>> mail-udbydere med over 150.000 brugere. Jubii Mail er et 100% dansk
>> produkt med både support og hosting i Danmark. Vi sætter en ære i at
>> levere en personlig kvalitets-mail til både private og foreninger >> og med knap 150 domænenavne tør vi godt love, at vi også har en
>> personlig email-adresse til dig. KLIK HER - OPRET JUBII MAIL [1].
>
>
> Links:
> -----> [1]
> https://konto.jubii.dk/SignUp?utm_source=Webmail%20Signatur&amp;utm_me
> dium=Webmail%20Signatur
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Til medlemmerne af TEU
samt Teknik‐ og Miljøforvaltningen

242, 245R, 248 samt natbus ‐ Kommentarer til køreplaner pr. 25. marts
I forbindelse med offentliggørelsen af køreplanerne for linjerne 242, 245, 248 samt natbussen fik vi en
del henvendelser af både positiv og negativ karakter. Henvendelserne er givet i fortrolighed pr. telefon,
sms, mail, Messenger samt nogle offentligt på Facebook. Disse henvendelser er fulgt op af debatter og
private henvendelser efter køreplanerne er trådt i kraft. Kommentarerne er forsøgt samlet her i dette
dokument.
Henvendelserne er meget sammenfaldende og kommer fra en bred vifte af borgere fra hele området. Vi
har samlet dem sammen og kategoriseret dem under hver enkelt buslinje, det er både positive og
negative tilkendegivelser.
Ud fra tilkendegivelserne må vi som borgergruppe konkludere, at det, der skulle være et løft for det
nordvestlige område af kommunen er endt med at blive nærmest status quo eller forringet. Løftet ses
udelukkende at være kommet, der hvor ruten er lagt tilbage via Ll. og Store Salby og for dem, der skal
til Køge Gymnasium og Køge by på nogle udvalgte tidspunkter. Det er derfor ikke muligt, at vi som
samlet borgergruppe kan gå ud og omtale dette som en succeshistorie. 248 er en gevinst for dem, der
skal til Køge By og til Køge Gymnasium og det er der stor tilfredshed med, hvilket er godt. Der savnes
dog flere afgange om aftenen og i weekenden.
Vi er opmærksomme på, at der først skal ske evaluering efter 6 måneder. Vi er dog nervøse for, at det
indenfor disse 6 måneder vil være svært at få nye kunder til 245R, når der ikke er en tidsgevinst og at
bussen stadig ikke passer med togafgange og når vente- og køretider fortsat er for lange ligesom det vil
være svært at overbevise dem, der er hoppet over i bilen, til at komme tilbage til bussen.
På linje 242 har det også vist sig, som også tilkendegivet inden køreplanerne trådte i kraft, at der er
store problemer i Ll. Skensved med bl.a. at komme til Campus på de rigtige tidspunkter. Samtidig er der
et stadig stigende antal henvendelser om, at det ville have været en kæmpe fordel hvis linje 242 kørte ad
Harekærvej mellem Ejby og St. Salby.
Vi er også opmærksomme på, at det ikke er det nuværende udvalg, der har lavet forarbejdet til denne
løsning og vi er meget indstillet på, at indgå i et konstruktivt samarbejde med det nuværende udvalg og
vil se frem til også at samarbejde omkring de løsninger, der skal til for også at betjene Køge Nord
Station.
Vi har også hørt, at det er vores, borgergruppens, ”skyld” at linje 245R har den underlige og
tidsforlængende ruteføring hvor den først kører til sygehuset og derefter til Ølby St. Det skulle være
fordi vi havde ønsket/insisteret på, at bussen skulle køre til sygehuset. Dette er dog en sandhed med
modifikationer idet det er taget ud af den sammenhæng hvor bussen skulle fortsætte til Køge St. og

derved gav det stor mening at den fortsatte fra Ølby St. via sygehuset til Køge St. Som løsningen er
blevet, er det til stor gene for pendlerne og det, der skulle være en hurtigere forbindelse mellem Borup
og Ølby St. via Campus.
I Dagbladet 12. april 2018 læser vi, at der vil blive bestilt uændret kørsel men med mulighed for
småjusteringer. Det vil ikke være muligt at ændre i linjeføringer og flere ruter. Det håber vi, at der kan
skabes en hurtig og god dialog om, når udvalget ser de problemstillinger, der er kommet frem. Der står
også, at udvalget vil have et godt samarbejde med DSB så der kan rettes på bustiderne i forhold til når
der ændres togtider på Borup St. og Ll. Skensved St. Der vil vi også gerne have en god og konstruktiv
dialog for på nuværende tidspunkt passer bussen (245R) ikke til andre tog end ”Københavnertoget” i
Borup, men ikke ”Ringstedtoget” og de mindst brugte afgange i myldretiderne på S-toget, men ikke de
mest brugte og heller ikke R-togene på Ølby St. På Ll. Skensved St. passer bus (242) og tog faktisk slet
ikke sammen.
I artiklen står også, at Ejby næsten udelukkende giver positiv feedback. Dette kan vi ikke genkende ud
fra de henvendelser som vi har fået. Vi kan selvfølgelig genkende, at man er rigtig glad for, at linje 248
er kommet til (dog ønskes flere afgange) og at linje 245R fortsat kører til Campus og Ølby St. hele
dagen samt aften og weekend og, at det fortsat er muligt at komme til Ll. Skensved og STC med linje
242. Det vi ikke kan genkende, er det store løft byen skulle have fået når der samtidig ikke er
sammenhæng med togene i Ølby og fx pendlernes rejsetid ikke er blevet kortere.
Det er desuden meget bekymrende, at den evaluering efter 6 måneders drift, overhovedet ikke er nævnt
i referatet af TEU-mødet 11. april 2018.
Der vedlægges et bilag med et eksempel på en pendlerrejse med både ny og gammel køreplan. Det er en
af borgergruppens medlemmer, der har denne pendlerrute, men den er typisk for pendlere mellem Ejby
og København (dog på forskellige tidspunkter i myldretiderne og forskellige adresser). Det ændrer ikke
ved det faktum, at der pt. er mange der er hoppet over i bilen og kører til Ølby St. fordi vente- og
køretider er alt for lange.
Samtidig vedlægges, som i marts måned, et eksempel fra Rejseplanen.dk hvoraf det fremgår, at linje 245
ikke kommer frem i diverse søgninger. Der er dog kun lagt et enkelt eksempel med, men det er
afprøvet fra mange forskellige destinationer/adresser. Det er desværre et kendt problem i rejseplanen
og har været oppe i mange pendlergrupper. Men kommer en bus ikke frem når man søger fra/til, så er
det kun, hvis man i forvejen ved, at den eksisterer, at man bruger den.
Nedenfor er oplistet en opsummering af de henvendelser vi har fået både før og efter de nye planer
trådte i kraft:

Opsummering af kommentarer for de enkelte linjer:
Linje 248:
På den positive side:

- Dejligt, at kunne komme til Køge Gymnasium, hurtigere end før.
- Generel stor tilfredshed med at bussen er kommet som alternativ til 245R når man skal til Køge by og
Køge gymnasium.
På den negative side:

- For få afgange - Der burde være afgange aften og weekend til de kulturelle tilbud i Køge By.
- Det skal sikres, at den venter på 245 i Ejby så korrespondancen overholdes.
- ½ times drift i myldretiderne og heltime resten af dagen og i weekenden havde løst mange transport
problemer, det må være et mål i fremtiden.
- Ønsker om, at den kommer til at køre hele vejen til Borup.

Linje 242:
På den positive side:

- Godt, fordi den kører aften og weekend.
- Godt at der igen kommer stoppested på Dalbyvej (Ejby Nord).
På den negative side:

- Alt for få afgange i myldretiderne
- Nervøsitet over om der er plads til alle dem, der skal til Campus og STC i myldretiderne.
- Manglende korrespondance i St. Salby med 245.
- Ærgrelse over, at den ikke er lagt via Harekærvej da der er mange børnefamilier, der gerne vil bruge
bussen der samt golfklubben ligger der.
- Hvorfor er der 3 busser på helt samme rute mellem Ejby og Ll Salby?
- Passer dårligt for elever til Højelse Skole fra Ejby (ville være løst med halvtime drift).
- Passer dårligt med mødetider på STC når den kun kører en enkelt gang i timen.
- Hvorfor kører den ikke til sygehuset?
- Burde passe med toget mod Køge/Næstved fra Lille Skensved. Den kommer 4 min. for sent.
- Stoppestedet på Dalbyvej i Ejby er placeret forkert og farligt. Burde være placeret på modsatte side
nærmere Uglevænget/Fuglevænget. (Vi ved her, at der allerede ses på forholdet).
- Når man bor ved Harekærvej har man fået markant forlænget sin rejsetid (eksempel vedlagt).
- Man står som sild i tønde i de små busser i myldretiderne.
Der er vedlagt en debat fra FB-gruppen Lille Skensved hvor nogle helt konkrete problemstillinger er
beskrevet. Et skema med ventetider indgår i bilag om ventetider på stationerne i Borup, Ølby og Ll.
Skensved.

Linje 245R:
På den positive side:

- Godt at den er kommet tilbage via Ll. og Store Salby.
- Super glad for, at den stadig kører til Campus og Ølby (en del indmeldinger fra både Ejby og Borup).
- Godt, at vi beholder denne linje, selvom den tager lang tid, det må der kunne gøres noget ved (også
både fra Ejby og Borup).
På den negative side:

- Al for lang køretid mellem øst og vest.
- Håbløs ruteføring mellem Campus og Ølby St.
- Passer for dårligt med S-togs myldretidstog fra Ølby.
- Ingen tidsbesparelse for pendlere (fortrinsvis kommentarer fra Ejby-pendlere)
- Der er ikke taget hensyn til R-tog i Ølby.
- Den passer ikke med R-tog til Ringsted fra Borup.
- Den tidsgevinst, der skulle være ved at lægge den tilbage til gammel rute, er ikke kommet. Tiden er
ikke forkortet.
- Kan den ikke nøjes med at køre til sygehuset når den kører mod Borup og Ejby.
- Hvorfor fortsætter den ikke bare helt til Køge som før?
- Lang tid mellem Borup og Sygehuset når man arbejder der.
- På nogle morgenafgange fra Ølby St. mod Borup er der for få pladser til kunder, der skal længere end
Campus pga. elever til Campus.
- Hvorfor skal vi vente så længe på Ølby St. – ventetiden er ligeså lang som den tid, det tager at køre
selve turen og ca. 3-4 gange så lang tid som i bil.
Nedenfor vises til sammenligning en køreplan for 245 fra 2014, den nuværende køreplan for 2018 samt
køreplanen fra 2017. Det som borgergruppen havde ønsket og beregnet var med udgangspunkt i
planen for 2014, dog med den ændring at den skulle holde ude på vejen ved Campus og køre gennem
Karlemosevej således at den samlede køretid blev nogle minutter kortere end i 2014. Fakta er, at
køretiden er blevet 6 minutter længere og kun 3 minutter kortere end ved køreplanen for 2017, der
havde en midlertidig ruteføring via Ølby by.
I forhold til at bus og tog passer dårligt sammen, er der vedlagt en oversigt over ventetider på hhv.
Borup St. og Ølby St. samt i forhold til 242 på Ll. Skensved St.

2014:
Køretid Borup‐Ølby St.: 33 min. Ejby‐Ølby St.: 17 min.

2018:
Køretid Borup‐Ølby St.: 39 min. Ejby‐Ølby St.: 23 min.

2017:
Køretid Borup‐Ølby St.: 42 min. Ejby‐Ølby St.: 26 min.

Natbussen ‐ kombination af 245 og 242:
På den positive side:

- Godt at hele området får natbus.
- Det gør ikke noget, at turen tager lidt længere tid, bare vi har en natbus.
På den negative side:

- Pt. intet på den negative side.

15. april 2018
På vegne af borgerne og borgergruppen
Claus René Olesen, Borup
Sille Haahr-Aasmul, Ll. Skensved/Højelse
Max Hvornum, Ejby
Majbrith Skyum Moberg, Ejby
Dorthe Ingvorsen, Ejby

Bilag:







En oversigt over ventetider på hhv. Borup St. og Ølby St. samt for 242 ift. Ll. Skensved St.
Eksempel på rejse til uddannelse i Roskilde.
Uddrag af kommentarer som er sendt privat.
En debat fra FB-gruppen Lille Skensved hvor nogle helt konkrete problemstillinger er
beskrevet.
Eksempel på en pendlerrejse med både ny og gammel køreplan.
Eksempel fra Rejseplanen.dk hvoraf det fremgår, at linje 245 ikke kommer frem i diverse
søgninger.

Ventetider mellem bus og tog på hhv. Ølby St. og Borup St.
(Denne oversigt afspejler udelukkende myldretider/dagtimer – der er også problemer på andre tidspunkter
om aftenen og i weekenderne).
Ølby St. – Togankomst vs. Busafgangstider – myldretider
Baseret på 1 klokketime i myldretiden om eftermiddagen hvor man kommer med toget og skal rejse mod
Ejby/Borup
Tog

Togankomsttid ‐ minuttal
24/54
00/30
27/57

245R afgangstid ‐
minuttal
15/45
15/45
15/45

Ventetid – antal
minutter
21
15
18

R‐tog fra Roskilde
R‐tog fra Næstved
Myldretids S‐tog fra
København
S‐tog fra Køge*

26/56

15/45

19

*er ikke så relevant, da der er flere hyppige muligheder, der kan kombineres, for at komme mellem Køge
St. og Ølby St.

Ølby St. – Busankomst vs. togafgangstider – myldretider
Baseret på 1 klokketime i myldretiden om morgenen hvor man kommer med bussen og skal rejse mod
København/Næstved/Roskilde
Tog
R‐tog til Roskilde

245R ankomsttid ‐
minuttal
12/42

Togafgangstid ‐ minuttal
00/30

Ventetid – antal
minutter
18

R‐tog til Næstved
Myldretids S‐tog til
København
S‐tog til Køge*

12/42
12/42

24/54
09/39

12
8**

12/42

26/56

14

*er ikke så relevant, da der er flere hyppige muligheder for at komme mellem Køge St. og Ølby St., men der
er ikke taget højde fra Lokalbanen.
** Der er 8 min. til næste tog, men det passer ikke med tidspunkter man skal være i København, så kommer
man for sent. Tager man en halv time tidligere afsted så kommer man for tidligt og får endnu mere
ventetid/spildtid.

Borup St. – Togankomst vs. busafgangstider – myldretider
Baseret på 1 klokketime i myldretiden om eftermiddagen hvor man kommer med toget og skal rejse mod
Ejby/Ølby.
Tog

Togankomsttid ‐ minuttal

245R afgangstid ‐
minuttal
R‐tog fra København
26/56
03/33
R‐tog fra Ringsted
02/31
03/33
*** 1‐2 min. er ikke nok til at nå bussen, med mindre man løber.

Ventetid – antal
minutter
7
(1‐2)* 32

Borup St. – Bus ankomst vs. togafgangstider – myldretider
Baseret på 1 klokketime i myldretiden om morgenen hvor man kommer med bussen og skal rejse mod
København/Ringsted.
Tog

245R ankomsttid ‐ minuttal

Togafgangstid ‐ minuttal

R‐tog til København
24/54
02/31
R‐tog til Ringsted
24/54
26/56
*** 2 min. er ikke nok til at nå bussen, da man skal skifte perron via tunnel.

Ventetid – antal
minutter
7/6
(2)* 32

Ll. Skensved St. – Togankomst vs. busafgangstider – dagtimer
Baseret på 1 klokketime i dagtimerne hvor man kommer med toget og skal rejse mod til og fra stationen.
Tog

Bustider ‐
minuttal

Togankomsttid –
fra Roskilde mod
Næstved ‐ minuttal

Ventetid –
antal
minutter

Togankomsttid
– fra Næstved
mod Roskilde ‐
minuttal
04/34*

Ventetid –
antal
minutter

242 kommer fra
34
20/50*
16/46
30/60
Ejby og man skal
mod STC og Ølby
242 kommer fra
50
20/50*
30/60
04/34*
16/46
Ølby og man skal
mod Ejby
242 kommer fra
34
20/50*
04/34*
30/60
Ejby og man skal
mod Roskilde
242 kommer fra
34
20/50*
16/46
04/34*
Ejby og man skal
mod Næstved
242 kommer fra
50
20/50*
04/34*
16/46
Ølby og man skal
mod Roskilde
242 kommer fra
50
20/50*
30/60
04/34*
Ølby og man skal
mod Næstved
*De angivne tider, er de tider, der tages ud af køreplanen i hele sommerferien, juleferien, påskeferien mv.
og det tog, der først bliver aflyst ved omlægninger. Dette gør, at en stor del af året har man rigtig lang
ventetid på op til 1 time.

Beskrivelse fra en borger/uddannelsessøgende, der bor ved Harekær og går på uddannelse i
Roskilde.
Før køreplansskift 25. marts 2018:

Her var den hurtigste vej at tage via Borup St. Det var dog allerede der ønsker fra området om at 242
kørte via Harekærvej og dermed minimerede rejsetiden.
Efter køreplansskift 25. marts 2018:

Dermed er der en stigning i rejsetiden på 26 min. Den største del af den ekstra rejsetid er på grund af
den lange tur til fods op til et stoppested. Samtidig er Harekærvej ikke en særlig tryg vej at gå på og slet
ikke i den del af året hvor det er mørkt når man tager afsted og kommer hjem.
Hjemturen tager ca. 1 time og 43 min.

Før køreplansændringen var tog hele rejsen hjem 1 time og et par minutter. Dvs. en øget rejsetid på ca.
40 min.
Vi har efterfølgende prøvet at afsøge om der var andre muligheder. Det var der ikke i forhold til de
nuværende køreplaner.
Dette er et eksempel for en type borger, der ikke har mulighed for at bruge bil og med den nye
køreplan har fået tillagt over en time i ekstra rejsetid pr. dag!! Der er andre borgere, der har tilsvarende
problemer på andre tider af dagen.
Halvtime drift og rute via Harekærvej ville hjælpe gevaldigt på at nedbringe den tid og samtidig undgå
farlige situationer på Harekærvej til St. Salby – til fods.

Uddrag af kommentarer, der er sendt i privat besked.
(Her respekteres, at disse ikke ønsker deres navne offentligt.)

012235637893
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Tidsforbrug på en typisk pendlerrejse mellem Kbh. og Ejby – Nu og
med den kommende køreplan.
For at beskrive problemet med den nye køreplan har jeg taget udgangspunkt i min egen rejse som ligner
mange andre pendleres. Jeg har mødetid 7.30 til 15. For pendlere, der har senere fri kommer de i konflikt
med daginstitutioners lukketider hvis de benytter offentlig transport, sådan er det i dag og også med den
nye køreplan.
I forhold til rejseplanen skal man huske på, at det kun er få pendlere fra Ejby der vælger turen via Borup.
Dette skyldes at der tit er aflysninger og at der generelt er færre togafgange. Den mindste forsinkelse den
vej, koster nemt en ½ til en hel time ekstra. På Ølby St. er der flere valgmuligheder også ved nedbrud eller
lignende. Til gengæld tager pendlere fra Nr. Dalby og Borup sjældent via Ølby St. Fra hele ruten tages der til
Campus og Ølbyområdet og sygehuset.
I eksemplet fra Rejseplanen skal man på afgangene tillægge tiden fra kl. 15.00 til det som rejseplanen viser
idet det er kl. 15 man har fri. Det samme gælder hvis tiderne var med forskudt med en halv eller hel time.
Det tager altså typisk knap 2 timer at komme fra København centrum til Ejby med offentlig transport. Det
er dog bemærkelsesværdigt, at den hurtigste forbindelse er via Solrød med 246, problemet er bare, at den
kører så sjældent og ikke passer med de gængse arbejdstider.
Hvis man åbner en af afgangene, i søgningen, som er via Ølby St. og med 245, så er fakta, at der er den
lange ventetid på bussen. Billede indsat under søgningen fra Rejseplanen.
Billedet viser jo, at man først går fra arbejde kl. 15.17 men fakta er, at man går kl. 15.00 og kommer med et
tog enten kl. 15.12 eller 15.22. Når man er med disse tog, så er man på Ølby St. 15.47 eller 15.57. 245 kører
fra Ølby St. kl. 15.46 og kl. 16.16. Hvis man kører i bil mellem Ølby St. og Ejby, så er man hjemme på sin
bopæl ca. 16:00 eller 16:10. Sammenholder man dette med at man samtidig ikke kommer i konflikt med
daginstitutionernes åbningstider, så er valget ikke så svært, hvis man har mulighed for bil.
Jeg har ikke sat skærmbilleder ind af turen om morgenen, men det er præcis det samme tidsforbrug der gør
sig gældende her, dog typisk en anelse kortere ventetid på toget i Ølby.
Det er ikke alle, der kan lave deres arbejdstider om ”bare” fordi Movia ikke mener, at det er vigtigt, at
busserne også passer til myldretidsafgangene på S-togene. Det er det, der er med til at koste kunderne på
ruterne. Mange arbejdsgivere har i flere år været meget large i forhold til sporarbejder m.v. og det har
kostet pendlerne mange timers afspadsering/flex/ferie og nogle har måttet sige deres arbejde op fordi det
ikke hænger sammen.
For at understrege, at vi ved, at det kan gøres bedre og hurtigere, så kan jeg oplyse, at da jeg startede med
at pendle mellem de to samme adresser i 1982 så to udturen 1 t. 5 min. og hjemturen 1. t. 10 min. Nu er
udturen ca. 1½ -1 3/4 t. og hjemturen ca. 2 t. Det er trods alt noget af en stigning i transporttiden. En lille
del skyldes at der ikke kører Ex-tog længere, men det er ikke meget.
Movia bliver nødt til at anerkende, at der er 2 endestationer på ruten med hver deres pendlere og andre
rejsende. Disse har forskellige behov men vil ikke benytte en forbindelse, der ikke tidsmæssigt hænger
sammen. Samtidig ses det ikke, at der er kommet den tidsbesparelse mellem Borup og Ølby St. som det var
forudsat.

Tidsforbrug mellem Kbh. og Ejby med nuværende køreplan

Tidsforbrug mellem Kbh. og Ejby efter ny køreplan i marts

Som det ses, så er den totale rejsetid faktisk den samme som ved den gamle køreplan. I denne søgning
kommer der ikke forbindelser frem via Ølby St. (fejl der er beskrevet i andet dokument). Men for
tidsestimatet gør det ikke den store forskel idet at 248 og 245 korresponderer i Ejby, der er dog alligevel
indsat en søgning hvor man kører via St. Salby.

Der ses derfor ikke en gevinst for pendlerne med den nye køreplan og det er svært at gå ud med et stort
reklamefremstød for en bus, der ikke har givet nogen tidsbesparelse. Vi får ikke kunderne tilbage i bussen
på denne måde. Det skal understreges at den nye plan heller ikke giver den ønskede tidsbesparelse mellem
Borup og Ølby.

/Marts 2018, Dorthe Ingvorsen

Væsentlige problemer med Rejseplanen.dk og rejseplanen på DOT.
På rejseplanen er der store problemer i visningen af forskellige rejseruter. Problemet har været kendt i
diverse pendlerfora gennem et par år, men det bliver ikke ordentligt anerkendt. For at beskrive det lokalt
har jeg taget udgangspunkt i en typisk pendlerrute fra vores kommune, her min egen, men det er samme
problematik på andre ruter. De samme mangler dukker op i stort set alle søgninger.
Her vil jeg som nævnt, tage udgangspunkt i min egen rute som er lidt væk fra hovedbanen – møder kl. halv
har fri kl. hel – som rigtig mange andre pendlere.
Derudover er der brugt følgende parametre i søgningen:




En tirsdag eftermiddag i april 2018.
Alle busser og tog,
Afgang Kbh. H kl. 15:22 (man tager, alt efter hvor langt fra hovedbanen man arbejder eller de andre
centrale stationer i Kbh. 15:12, 15:22, evt. 15:32).

En sådan søgning skulle gerne give en visning af alle forbindelser mellem København og Ejby, dvs. R-tog til
Borup, R-tog til Ølby via Roskilde, S-tog til Ølby, busserne 242, 245, 246, 248.
Det som rent faktisk kommer frem i rejseplanen, er følgende:
R-tog til Borup og bus 245 til Ejby.
E-tog til Køge og bus 248 til Ejby
E-tog til Solrød Str. og bus 246 til Ejby.
Der kommer ingen forbindelse frem hvor man kan stå af R-toget i Ll. Skensved og bruge 242 og 246 og der
kommer ingen forbindelse frem med 245 fra Ølby St. Dvs. der vises, at man kun kan komme fra Ølby mod
Ejby og Borup én gang i timen og det via Køge St. Søgninger og resultat er indsat nedenfor.
Mange har også gennem det seneste år oplevet, at de to rejseplaner ikke viser samme resultater. Det
gjorde de dog i dette tilfælde. Det har bl.a. resulteret i, at aflyste tog ikke fremgik af den ene rejseplan. Det
har været forskelligt, om det har været den ene eller anden.
Disse mangler er meget problematiske da mange regner med, at det rejseplanen viser, også er det, der er
virkeligheden. På den måde negligerer man fuldstændig det, der rent faktisk er hovedlinjen mellem øst og
vest i kommunen.
Vi vil derfor gerne anmode om, at forvaltning og udvalg tager kontakt til Rejseplanen og DOT for at få dette
på plads. Der har været gjort opmærksom på det fra pendlerside, men der er ikke sket noget. Der er måske
mere vægt bag ordene hvis det kommer direkte fra kommunen.
24. februar 2018/ Dorthe Ingvorsen

Det der kommer frem er:
R-tog til Borup og bus 245 til Ejby.
E-tog til Køge og bus 248 til Ejby
E-tog til Solrød Str. og bus 246 til Ejby.

Der kommer ingen forbindelse frem hvor man kan stå af R-toget i Ll. Skensved og bruge 242 og 246 og der
kommer ingen forbindelse frem med 245 fra Ølby St. – derved ses kun en rejse mod vest pr. time, hvilket er
helt misvisende.
Jeg sætter nu et viapunkt ind. St. Salby (Højelsevej). Dette giver nedenstående resultat hvor 242 og 245
kommer frem, men man får dermed ikke muligheden for at se at der er muligheder via Borup og Køge,
hvilket egentlig er korrekt, men når busserne ikke er med i den totale søgning, så er der noget galt.

Hvis man søger Ølby St. til Ejby (Egernets Kvarter) afgang kl. 15 så kommer alle tre busser frem.

Rune Illum Høgh
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Christa Lindholm <christalindholm@hotmail.com>
23. maj 2018 20:37
Rune Illum Høgh
Buslinjerne i/ved Nørremarken

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Afmærket

Hej Rune
Efter deltagelse i gruppen for kollektiv trafik blev vi enige om, at jeg ville
sende dig en skrivelse vedr. Behovet for offentlig transport i Nørremarken.
På nuværende tidspunkt har vi mulighed for at tage:
101a
248
103 servicebus
Vi har et behov for at kunne komme til stationerne i morgentimerne og
eftermiddagstimerne, så vi kan komme sikkert på arbejde og i skole. Der er
også behov for en bus der kører i aftentimerne, så man kan komme hjem
fra f.eks rejse.
Vores ønske er at der er busruter af agerskovvej 1 gang i timen minimum
fra kl7-20 i dagtimerne og fra kl10-15 i weekenderne.
Eksempler hvor vi mangler offentlig transport:
Vi har børn der skal kunne færdes sikkert til og fra skole i morgen- og
eftermiddagstimerne
Hvis man af anden årsag ikke har mulighed for at cykle eller tage bilen
Ældre skal kunne bruge offentlig transport
Folk med barnevogn skal kunne tage offentlig transport
Hvis man skal på rejse og har mange kufferter skal det være muligt at
komme til
og fra stationen med offentlig transport
1

Når vi har gæster er det ærgerligt de ikke kan tage en bus videre fra
stationen. Det kræver vi henter dem
Vi har eksempler her fra beboeres reaktion på manglende busser/ønsker:
1.

Jeg står ofte i den situation at jeg mangler en bus hjem, men den til
agerskovvej går meget sjældent (103).

1.

Vi er MEGET interesserede i en bus til Ølby St. fra Nørremarken og
retur - også om eftermiddagen. Som det er nu med vejarbejde har vi
ikke lyst til ungerne cykler alene hjem fra skolen i Ølby Centret.

2.

Jeg bakker fuldt ud op, jeg synes også det er ret ærgerligt at man ikke
længere kan komme med en bus om morgenen og eftermiddagen til
stationen.

3.

Broagervej 6 tager ofte bussen og jeg har hørt dem beklage sig.
Tænker ikke de er på facebook

4.

Vi har 3 børn der godt kunne bruge bus om morgen og om
eftermiddagen til/ fra Ølby station

5.

vi har nogle gange gæster, der gerne ville benytte bussen om aftenen.
Busrute til den kommende Køge Nord station er i hvert fald også på
vores egen ønskeliste.

6.

den nye bus rute til Ejby kører forbi ude på ølbyvej ved
vandrehjemmet og til torvet og Køge st.og modsat.. den passer
desværre bare lige modsat i forhold til tiderne for vores børns
skolebus. I forhold til vores og formentlig også andre herfra så har vi
børn der går ude på Billesborg skolen (og Køge lilleskole) skolebussen
kører fra Køge St. 8.14 så kørte 103 en halv time senere ville det passe
perfekt og ligeledes modsat så lander børnene på Køge St. 13.45 eller
1455.. Håber de lytter og handler og tak fordi du bringer det videre

8.

Nu&da er jeg kommet til Ølby Station med S-toget fra København –
mange gange medbringende en ”trillekuffert”, da jeg ofte rejser. På
Ølby Station plejer der så at holde en bus, som korresponderer med S2

toget. Tidligere kunne jeg tage bussen til sygehusets hovedindgang;
og jeg gik så resten af vejen hjem ad Bellingestien. Det var ikke super;
men jeg kom da lidt nærmere hjemmet. I dag, hvor Bellingestien er
lukket pga. sygehus-byggeriet, har jeg intet at bruge bussen til.
Hvis ikke kommunen kan imødekomme vores behov om en rute via
Agerskovvej vil den næstbedste løsning være at 248 går oftere, hvor der
bliver taget højde for ovenstående ønske vedr. koordinering med
skolebus.
Jeg glæder mig til at høre nærmere.
Mvh. Christa Lindholm
Nørremarkens grundejerforening
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Kollektiv trafikgruppen
Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
Herfølge, 11. juni 2018
Forslag til busbetjening af den sydlige del af Køge Kommune efter ibrugtagning af Køge Nord
Herfølge Borgerforening samt repræsentanterne for Alkestrup-området har drøftet ønskerne om fremtidig
busbetjening af den sydlige del af Køge Kommune – specielt efter åbningen af den nye station i Køge Nord, som vi
ønsker en let adgang til med kollektive trafikmidler.
Det er sket med baggrund i to mangeårige ønsker fra begge lokalområder: Alkestrup / Tureby ønsker en regelmæssig
busbetjening til Køge – dvs. på faste minuttal både dag, aften og weekend – mens Herfølge ønsker en adskillelse af de
nuværende rute 102A, så Herfølge og Præstø betjenes med hver sin rute uden, at der bliver færre afgange. Dette er
ikke mindst begrundet i de regelmæssige gener i Herfølge Syd, hvor tre busstop hver hele time ikke betjenes i retning
mod Køge, og passagererne har langt at gå for at nå mål i Holmebæk-området.
Vi fremsætter derfor følgende forslag til fremtidig busbetjening, der bør indføres senest ved åbningen af Køge Nord
Station:
1. Regionalruten fra Præstø får nyt rutenummer og kører fremover ind gennem Alkestrup / Tureby via Turebyvej,
Byvej, Fruedalsvej og Sæddervej med stoppesteder ved bl.a. Tureby Station, Alkestrupskolen, Fruedal og Sædder
Kirke. Herfra fortsætter bussen ad Vordingborgvej med betjening af de nuværende stoppesteder frem til Herfølge
Skole (nærmeste stop til Herfølge Station), hvorfra den kører nonstop til Køge Station (eventuelt stop ved
Blegdammen). Bussen fortsætter herfra videre til Køge Nord Station. Samme rute i modsat retning. Det forudsættes,
at ruten køres med mindst samme antal afgange som i dag.
Vi lægger til grund, at den samlede køretid fra Præstø til Køge Station vil være omtrent den samme som i dag, idet
merforbruget af tid på turen via Tureby / Alkestrup / Fruedal / Sædder opvejes af, at bussen ikke mere skal betjene
villavejene i Herfølge, og at den kører nonstop mellem Herfølge Skole og Køge Station.
2. Rute 102A videreføres som i dag, men udelukkende til og fra Herfølge adskilt fra Præstø-ruten. Det nuværende
køreplanmønster fortsætter med kvarterdrift i dagtimerne og halvtimedrift aften, weekend og nat efter fredag og
lørdag. Stoppestedet ved Herfølge Skole på Vordingborgvej genåbnes for at skabe hurtig korrespondance til Herfølge
Station.
Merudgiften i forhold til i dag er således en ekstra busafgang hver time i dagtimerne samt hver anden time aften og
weekend.
Det bør overvejes at indsætte ekstra busser på travle morgenafgange i retning mod Køge samt på travle
eftermiddagsafgange fra Køge, hvor den ene bus kører nonstop Herfølge Skole – Køge Station og vice versa.
3. Når de gennemgående tog fra Næstved via Køge til København indsættes, er det tiden at omlægge såvel Præstøruten som rute 102A, så den betjener Herfølge Station. Det gælder i særdeleshed, når planerne om etablering af et
egentligt stationscenter og flytning af stationen som beskrevet i bydelsplanen for Herfølge bliver en realitet. På sigt
ventes en markant stigning i passagertallet til og fra Herfølge Station med hurtige togforbindelser til og fra
København.
Med venlig hilsen
Minna Pedersen
Alkestrup
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