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1.

RESUMÉ
Rambøll Management Consulting A/S (i det følgende Rambøll) har gennemført en survey i Køge
Kommune til belysning af borgernes ønsker og behov vedr. den kollektive trafik. Surveyen er
gennemført med en bruttostikprøve af borgere på 18 år med bopælsadresse i Køge Kommune.
Stikprøven er blevet udtrukket som simpelt tilfældigt udtræk fra CPR kontoret og betragtes som
repræsentativ mht. køn, alder og geografi.
Der er i surveyen stillet et sæt af spørgsmål vedr. borgernes væsentlige transportbehov og
transportform i dagtimerne og i aften- og nattetimerne, og der er stillet en række specifikke
spørgsmål vedr. deres brug af kollektiv trafik. Der er desuden stillet spørgsmål vedr. betydningen
af mulige forbedringer af den kollektive trafik.
De indsamlede data er analyseret i sin helhed gennem opstilling af frekvens- og simple
krydstabeller. Derefter er der analyseret nærmere på en række udvalgte brugergrupper for
derved at identificere forskelle i trafikal adfærd og ønsker til den kollektive trafik. De betragtede
brugergrupper omfatter:
•
•
•
•
•
•

Respondenter, der angiver at være gangbesværede
Ældre borgere på 65 år og derover
Beskæftigede i Køge Kommune
Forældre til hjemmeboende børn under 10 år
Studerende
Unge 18 – 25-årige

Afslutningsvist er der foretaget en nærmere analyse af svarene fra 6 udvalgte geografiske
områder i Køge Kommune, hvor sognegrænserne er anvendt. Sognene er i samarbejde med Køge
Kommune grupperet med henblik på at definere områder med lignende transportudfordringer og
af en samlet størrelse, der gør det muligt ud fra det indsamlede data at give troværdige
vurderinger af de geografiske forskelligheder i transportadfærd og ønsker til forbedring af den
kollektive trafik.
Analysen viser, at der på tværs af de forskellige grupper er en høj grad af bilrådighed i
kommunen. I gennemsnit har ca. 80 pct. adgang til bil men andelen er mindre for
gangbesværede (72 pct.), studerende (43 pct.) og unge 18-25-årige (53 pct.). Den største grad
af bilrådighed ses i husholdninger med hjemmeboende børn under 10 (94 pct.)
Over 70 pct. af respondenterne angiver at have et væsentligt, dagligt transportbehov, og over
halvdelen heraf, eller i alt 40 pct. af respondenterne har et transportbehov, der overstiger 20 km.
pr. retning. Denne andel er størst i grupperne af studerende og 18-25-årige, hvor over 50 pct.
rejser over 20 km. pr. retning, og blandt forældre til børn under 10 år, hvor det gælder 48 pct.
Næsten to tredjedele (62 pct.) af de respondenter, der angiver at have et væsentligt, dagligt
transportbehov, peger på bilen (eller motorcyklen) som et transportmiddel, som de ofte bruger
hertil. Næsten halvdelen (48 pct.), nævner bilen som det eneste transportmiddel. Andelen
varierer en del blandt de analyserede grupper og er lavest blandt studerende og i gruppen af
unge, 18-25-årige. Det er også især disse grupper, der (bl.a.) gør brug af kollektiv trafik til deres
væsentligste transportbehov. Det gælder 80 pct. af de studerende og 62 pct. af de unge med et
dagligt transportbehov. For de øvrige grupper gælder det 28-46% pct.
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Transportretningen for den daglige transport i dagtimerne fordeler sig nogenlunde jævnt på Køgedestinationer (27 pct.), destinationer i retning mod København (33 pct.), og de, der ikke har
noget særligt transportbehov (27 pct.). Kun ca. 13 pct. angiver at deres væsentlige, daglige
transport går i andre retninger, mod Roskilde, Ringsted, Næstved og Stevns.
42 pct af respondenterne med væsentlige, daglige transportbehov har behov for et ophold
undervejs på deres daglige transport. Andelen varierer lidt mellem målgrupper men det er i særlig
grad børnefamilier (62 pct.), der har dette behov.
Andelen, der gør brug af kollektiv trafik mindst en dag om ugen er i gennemsnit ca. 36 pct. af alle
respondenter, men hver anden respondent gør brug af kollektiv trafik mindst en gang månedligt.
Denne andel er tæt på 89 pct. for studerende og 77 pct. for de 18-25-årige. Andelen af
respondenter, der gør brug af kollektiv trafik er lavest for ældre, 36 pct., hvilket bl.a. hænger
sammen med et mindre samlet transportbehov i denne gruppe.
Borgernes præferencer og ønsker til den kollektive trafik går nogenlunde i samme retning uanset
hvilken målgruppe, der ses på. Der er generelt mange, der ønsker flere afgange frem for højere
hastighed, og der er flere, der ønsker sig pålidelige ankomsttidspunkter frem for en kort rejsetid.
Halvdelen af respondenterne ønsker en billigere billetpris frem for en kortere rejsetid mens den
anden halvdel prioriterer den kortere rejsetid. Endelig er det mindre end 20 pct., der ønsker sig
bedre faciliteter på stoppestederne frem for en kortere gangafstand til bus og tog.
46 pct.af alle respondenter angiver, at de vil gøre ’en del mere’ eller ’markant mere’ brug af den
kollektive trafik, hvis deres ønsker til forbedrende tiltag imødekommes. Det gælder betydeligt
højere andele, ca. to tredjedele, blandt unge 18-25-årige og blandt de studerede. Omvendt
gælder det en mindre andel, mindre end en tredjedel, blandt de ældre.
De tiltag, der især peges på som ønskelige forbedringer er:
•
•
•
•
•

Bedre mulighed for skift mellem transportmidler
Hyppigere afgange
Billigere priser
Mere præcise busser
Lettere adgang med kollektiv trafik fra hjem til Køge

Selv om der er forskelle de enkelte målgrupper imellem er det forslag, der går igen som højeste
prioritet.
På baggrund af analysen foreslås det, at der ved fremtidige ændringer af den kollektive trafik
fokuseres på korrespondancen mellem transportmidler og/eller på hyppigere afgange og
præcision snarere end på transporthastighed.
I forhold til de afgivne svar, skulle der kunne opnås størst effekt ved at imødekomme ønskerne
fra de studerende og de 18-25-årige, som har et relativt højt forbrug af kollektiv trafik og
samtidigt angiver en høj grad af villighed til at øge deres brug heraf. De peger især på hyppigere
afgange, billigere priser, og bedre muligheder for skift mellem transportmidler, hvilket alt
sammen matcher fint med de ønsker, de øvrige af de betragtede målgrupper har peget på.
Også den del af de gangbesværede og de ældre, som angiver at have et væsentligt
transportbehov giver udtryk for villighed til at øge deres brug af kollektiv trafik. Disse grupper
peger på forbedringer i adgangen med kollektiv trafik til Køge, bedre faciliteter på stoppestederne
og bedre muligheder for skift mellem transportmidler.
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2.

INDLEDNING

2.1

Baggrund
Køge Kommune har ønsket at skabe et indgående kendskab til køgensernes rejsevaner og deres
ønsker i forhold til den fremtidige kollektive trafik. Formålet er at kunne prioritere og planlægge
kommunens anvendelse af tilskudsmidler til den offentlige trafik på et mere oplyst grundlag.
Der ønskes således oplysninger om forskellige befolkningsgruppers rejsevaner med henblik på at
skabe et dækkende, aktuelt billede af rejsevanerne i kommunen. Det har derfor været vigtigt at
alle befolkningsgrupper bliver hørt, herunder også unge, ældre og gangbesværede. Analysen skal
i særlig grad søge at afdække transportbehovet for unge til uddannelsesinstitutioner, men også
transportbehovet til større arbejdspladser ønskes belyst.
Samtidigt har man ønsket at indhente viden om borgernes præferencer og deres prioritering af fx
rejsetid, frekvens, gangafstand, økonomi og andre parametre ved til- eller fravalg af den
kollektive trafik ved forskellige turformål. Viden om de forskellige borgergruppers konkrete og
generelle ønsker til den kollektive trafik er også af interesse.

2.2

Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse
Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse i en repræsentativ stikprøve af borgere på over 18
år i Køge kommune. Bruttostikprøven er blevet udtrukket som simpelt tilfældigt udtræk fra CPRkontoret blandt samtlige borgere på 18 år og derover med bopælsadresse i Køge Kommune.
Derfor betragtes bruttostikprøven repræsentativ på køn, alder og geografi.
Et spørgeskema er blevet udviklet i et tæt samarbejde mellem Køge Kommune og Rambøll (se
bilag 1). Det er blevet rundsendt pr. digital post til 1812 borgere over 18 år. Af de adspurgte har
696 helt eller delvist besvaret spørgeskemaet hvilket giver en svarprocent på cirka 40 pct.
Respondentsammensætningen er beskrevet i afsnit 3, hvor denne er sammenlignet med den
samlede befolkning. Derved illustreres respondentgruppens repræsentativitet i forhold til køn,
alder og bopæl. Desuden gives et billede af respondenternes mobilitet, civilstand og
familieforhold. De øvrige svar vedr. transport og brugen af kollektiv trafik er præsenteret og
analyseret i de efterfølgende afsnit.

2.3

Rapportstruktur
I det følgende beskrives resultaterne fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse. Først
beskrives respondentsammensætningen og baggrundsoplysninger om respondenternes mobilitet
og transportadfærd. Derefter beskrives deres præferencer i forhold til den kollektive trafik.
I det efterfølgende afsnit foretages en opdeling af respondenterne på målgrupper mht. demografi
og civilstand mm, hvorefter svarene fra de enkelte grupper kan sammenlignes med det
overordnede gennemsnit og indbyrdes mellem grupperne. En tilsvarende analyse gennemføres for
udvalgte geografiske grupper i kommunen.
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3.

RESULTATER
I det følgende gives en beskrivelse af respondenternes sammensætning og deres svar på en
række spørgsmål vedr. transportadfærd, brugen af kollektiv trafik og deres præferencer og
forventelige reaktioner på forskellige tiltag til forbedring af kollektivtrafikken.

3.1

Respondentsammensætning
I det følgende beskrives respondenternes
sammensætning i den gennemførte
spørgeskemaundersøgelse på parametrene køn,
alder bopæl, beskæftigelse og civilstand.

Figur3.1: Respondenternes kønsfordeling

Af Figur3.1 fremgår det, at respondenterne er
ligeligt fordelt på tværs af kønnene. Denne
fordeling ligger meget tæt på kønsfordelingen i
hele Køge Kommunes befolkning.
Det samme gælder for respondenternes
alderssammensætning. Figur3.2 viser dog, at
aldersgrupperne; 18-25 år, 56-65 år og 66+ år er
Kilde: Rambøll 2018
en smule overrepræsenteret. Dette gælder især
de 18-25-årige. De øvrige aldersgrupper, dvs. de
26 –55-årige, er lidt underrepræsenteret i respondentgruppen.

Figur3.2: Respondenternes fordeling på aldersgrupper

Kilde: Rambøll 2018, Danmarks Statistik register KM5
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Af Figur3.3 fremgår det at respondenternes geografiske fordeling på sogne overordnet set svarer
godt overens med de faktiske forhold mht. befolkningens sammensætning efter bopæl. Nogle få
sogne er dog en anelse over- hhv. underrepræsenteret.
Figur3.3 Respondenternes og befolkningens fordeling efter bopæl

Kilde: Rambøll 2018, Danmarks Statistik register KM5

Figur3.4 Hvad er din primære beskæftigelse?

Som det fremgår af Figur3.4 er over halvdelen
af respondenterne i arbejde. Dette svarer
nogenlunde overens med Danmarks Statistiks
opgørelse over beskæftigelse i Køge kommune
iflg. register KMSTA005.
Nogle få respondenter har ikke besvaret
spørgsmålene bag figur 3.4 og 3.5. Antallet af
svar (N) er derfor lidt mindre end de 696, som
er det samlede antal respondenter.

Note: 11 respondenter har ikke besvaret dette spørgsmål.
Overførselsindkomst omfatter kontanthjælp,
dagpenge, pension o.l.
Kilde: Rambøll 2018
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Figur3.5 Hvad er din civilstand?

Respondenternes fordeling på enlige og
gifte/samboende med og uden børn er
illustreret i Figur3.5.
Over 70 pct. af respondenterne er gifte eller
lever i parforhold.
Der er 33 enlige og 198 i parforhold, som har
hjemmeboende børn. Respondenter med
hjemmeboende børn udgør således godt en
tredjedel af alle respondenterne.

Note: 8 respondenter har ikke besvaret dette spørgsmål.
Kilde: Rambøll 2018

3.2

Mobilitet og Transportbehov
I dette afsnit beskrives respondenternes mobilitet og rejsevaner, herunder deres brug af kollektiv
trafik.
67 pct. af respondenterne har bil til rådighed, og yderligere 13 pct. har delvis disposition over bil.
Ca. 19 pct. har ikke rådighed over en bil. Tilsvarende er der 20 pct., der har angivet, at de ingen
cykel har til rådighed.
Figur3.6:
Har du bil til rådighed?

Har du cykel til rådighed?

Note: Summen vedr. cykelrådighed overstiger 100%, fordi nogle har afgivet flere svar.
8 respondenter har ikke besvaret dette spørgsmål.
Kilde: Rambøll 2018

I alt 687 af de 696 har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de er gangbesværede. Af disse 687
har 11 pct. angivet, at dette er tilfældet.
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Det fremgår af Figur3.7, at det væsentligste transportbehov i dagtimerne for halvdelen af
respondenterne er til og fra arbejde, mens knapt en fjerdedel angiver det at komme til og fra
undervisningsinstitutioner, på besøg hos venner og familie eller til og fra fritidsaktiviteter som et
væsentligt transportbehov i dagtimerne. Godt en fjerdedel angiver, at de intet særligt
transportbehov har i dagtimerne.

Figur3.7 Hvad er dit væsentligste transportbehov i din hverdag?

Kilde: Rambøll 2018

I aften- og nattetimerne angiver ca. 30 pct., at de har et væsentligt transportbehov i forbindelse
med besøg hos familie og venner. Ca. 16 pct. angiver transporten til og fra fritidsaktiviteter som
et væsentligt behov, mens kun 7 pct. angiver transport til og fra arbejde. Næsten halvdelen eller
47 pct. angiver, at de ikke har noget særligt transportbehov.
Ses der bort fra de respondenter, der angiver, at de ikke har noget væsentligt transportbehov i
hhv. dag og aften/nattetimerne fremkommer et billede af fordelingen på de forskellige
transportbehov hos de, der faktisk bevæger sig rundt i trafikken i dagtimerne og i aften- og
nattetimerne. Det er vist i Figur3.8, som dermed illustrerer den store forskel, der er i trafikkens
sammensætning i dag og aftentimerne.
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Figur3.8 Fordelingen af væsentligste transportbehov i hverdagen?
Dagstimerne:
Aften- og nattetimerne:

Note: Respondenter med ’intet særligt transportbehov’ er her udeladt.
Kilde: Rambøll 2018

I forlængelse heraf viser Figur3.9, at transportbehovet i forhold til dets retning fordeler sig på tre
hovedgrupper, nemlig mod destinationer i Køge, mod København og de, der ikke har noget
transportbehov. Kun mindre grupper af respondenter angiver andre retninger ud af Køge mod
Roskilde, Ringsted, Næstved og Stevns som retningen for deres væsentlige transportbehov.
Figur3.9: Væsentlig transportbehov dag og nat - hvor går turen hen?

Kilde: Rambøll 2018

Ses der bort fra de, der angiver ikke at have noget særligt transportbehov, fremstår et meget ens
rejsemønster dag og aften. I forhold til i dagtimerne er der dog relativt færre, der skal mod
København i aften- og nattetimerne og flere, der skal til destinationer i Køge og til steder udenfor
Køge Kommune i andre retninger end København, se Figur3.10.
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Figur3.10 Hvor går turen hen? Fordelingen blandt respondenter med væsentlige transportbehov.
Dagstimerne:
Aften- og nattetimerne:

Note: Respondenter med ’intet særligt transportbehov’ er udeladt af ovenstående figur
Kilde: Rambøll 2018

Figur3.11: Hvor lang er din tur i dagtimerne (én
retning)? Fordeling blandt alle respondenter.

Kilde: Rambøll 2018

Figur3.11 viser fordelingen af respondenterne
på givne rejselængder i én retning vedr. deres
væsentligste transportbehov i dagtimerne.
Ud over de 26,7 pct. der angiver ikke at have
noget væsentligt, dagligt transportbehov er
der næsten 33 pct., der angiver rejselængder
på op til 20 km mens næsten lige så mange,
31 pct. har en rejselængde på 20-50 km. 10
pct. har transportafstande på over 50 km. Ses
der på fordelingen udelukkende blandt de, der
har et væsentligt transportbehov, udgør de,
der rejselængden pr. vej over 20 km. for 55
pct. .

På spørgsmålet om, hvilket transportmiddel, der anvendes i forbindelse med de væsentlige
transportbehov, har respondenterne angivet et eller kombinationer af flere transportmidler. Bilen
er det absolut mest anvendte transportmiddel, og den anvendes typisk ikke i kombination med
andre transportmidler. Dette fremgår af Figur3.12, hvoraf det fremgår, at 35 pct. af alle
respondenter i dagtimerne har et væsentligt transportbehov, som alene dækkes med bil. Dette
billede holder også i aften- og nattetimerne, hvor det er 24 pct. af alle respondenter, der bruger
bilen til at dække deres væsentlige transportbehov. Bortset herfra viser figuren en meget stor
diversitet i transportmønstret med mange forskellige kombinationer.
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Figur3.12: Hvilke transportmidler gør respondenter med væsentlige transportbehov oftest brug af?

Note: Figuren viser andelene af de respondenter, der angiver at have et væsentligt, dagligt transportbehov, som især gør brug
af de respektive transportmidler. Da det har været muligt at angive flere svar, overstiger summen 100 pct.
Cykel inkluderer ‘cykel’ og ‘knallert’.
Bil inkluderer svarmulighederne som ‘egen bil (alene)’, ‘samkørsel i egen bil’, ‘samkørsel i en andens bil’ og ‘motorcykel’
hvor svar med taxa i det åbne felt i spørgeskemaet anses for at være ‘samkørsel i andens bil’.
Bus inkluderer ‘bus’ og ‘flexbus’.
Tog inkluderer ‘tog/metro’.
I forbindelse med svarmulighederne ’bil’, ’bus’ og ’tog’ samt kombinationer heraf ignoreres, hvorvidt respondenten har
svaret, at de anvender gang som transportmiddel.
’Andet’ inkluderer her rulleskøjter og et uspecificeret handicapkøretøj.
Kilde: Rambøll 2018

I den efterfølgende Figur3.13 vises fordelingen af respondenter med væsentlige transportbehov i
dag og aftentimerne, som gør brug af forskellige kombinationer af transportmidler. Her
medregnes hver respondent således kun én gang, og summen af procenter er 100. Det ses, at ca.
halvdelen af alle respondenter med væsentlige transportbehov kun gør brug af bil, mens halvt så
mange, omkring 22 pct. udelukkende gør brug af bus eller tog, hvortil kommer kombinationer
med cykler. I alt er der dog 38 pct. der nævner, at de ofte gør brug af kollektiv trafik.
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Det fremgår, at de procentvise fordelinger er nogenlunde ens for dag- og aften/nattetimerne.
Figur3.13: Hvilke kombinationer af transportmidler gøres der brug af blandt respondenter med et væsentligt
transportbehov?

Gang

Dagstimer

1,0%
0,0%

Aften- og nattetimer
N=510, DAG
N=372, AFTEN/NAT

5,1%
3,0%

Cykel
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Bus

6,1%
5,1%
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Cykel & bus
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Bil & tog
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Note: Figuren viser andelene af respondenter med et væsentligt transportbehov, som bruger kombinationen af de respektive transportmidler.
Cykel inkluderer ‘cykel’ og ‘knallert’.
Bil inkluderer svarmulighederne som ‘egen bil (alene)’, ‘samkørsel i egen bil’, ‘samkørsel i en andens bil’ og ‘motorcykel’
hvor svar med taxa i det åbne felt i spørgeskemaet anses for at være ‘samkørsel i andens bil’.
Bus inkluderer ‘bus’ og ‘flexbus’.
Tog inkluderer ‘tog/metro’.
I forbindelse med svarmulighederne ’bil’, ’bus’ og ’tog’ samt kombinationer heraf ignoreres, hvorvidt respondenten har svaret, at de
anvender gang som transportmiddel.
Andet inkluderer andre kombinationer med tre eller flere transportmidler, hvori indgår cykel, bil og kollektiv trafik, samt en
respondent, der kører på rulleskøjter, og en anden, som bruger et uspecificeret handicapkøretøj.
Kilde: Rambøll 2018

Respondenterne med væsentlige transportbehov kan også opgøres i tre hovedgrupper, nemlig de
der udelukkende bruger bil, motorcykel eller en kombination af cykel og bil (51 pct.), de der
bruger kollektiv transport alene eller i kombination med gang, cykel, knallert, motorcykel eller bil
(38 pct.), og de der hverken bruger bil eller kollektiv transport eller som bruger et bredere udsnit
af transportmidler (andet: 10 pct). Om aftenen og om natten udgør disse tre hovedgrupper 53
pct., 40 pct. og 7 pct. Andelen af respondenter med væsentlige transportbehov, som ofte gør
brug af kollektiv trafik, udgør altså ca. 38 og 40 pct. i dagtimerne hhv. om aftenen og natten,
dvs. en del mindre end de ca. 51 og 53 pct, der udelukkende gør brug af bil, motorcykel eller en
kombination af cykel og bil i dagtimerne og i aften og nattetimerne.
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Figur3.14: Har du som regel behov for at gøre ophold
på vejen i dagstimerne?

Næsten halvdelen af de respondenter, der
angiver at have et særligt transportbehov i
dagtimerne, har brug for at gøre ophold
undervejs. Det fremgår af Figur3.14, hvor
også den angivne årsag til opholdet er
angivet. Det begrundes af 14 pct. med
behovet for at hente og bringe børn og af
over dobbelt så mange med behovet for at
købe ind undervejs. De 3,4 pct. der har
svaret ’andet formål’ har givet et bredt
spektrum af andre årsager til deres behov for
et ophold undervejs, jf. bilag 3.

Note: Nogle respondenter har angivet flere formål, og
procenterne summer derfor til over 100 pct.
Kilde: Rambøll 2018

Figur3.15 viser, hvor hyppigt respondenterne gør brug af kollektiv trafik, og hvor hyppigt de
vurderer, de gør brug af hhv. busser og tog/metro. Da respondenterne har kunnet svare mht.
såvel bus som tog og metro, men evt. med forskellig hyppighed, er der mellem de to højre
kolonner et vist overlap.
Figur3.15 : Hvor ofte gør du brug af kollektiv trafik?

Note: Respondenter, som har svaret at de enten (1) ’intet særligt transportbehov har’ eller (2) samlet set anvender
kollektiv trafik ’mindre end en gang om måneden’ og ’aldrig’ er slået sammen i gruppen ’mindre end en gang om
måneden’.
Kilde: Rambøll 2018
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Kolonnerne til venstre (samlet) angiver andelen af respondenter, der samlet gør brug af kollektiv
trafik med de angivne hyppigheder. Det fremgår heraf, at 17 pct. gør dagligt brug af kollektiv
trafik, og at 30 pct. gør brug af kollektiv trafik enten dagligt eller flere gange om ugen, mens der
er 21,5 pct., der gør brug af busser med denne hyppighed, og 22,8 pct. der gør brug af tog og
metro med samme hyppighed. Overlappet mellem disse er større end det umiddelbart ser ud, idet
andelen, der gør brug af kollektiv trafik med den angivne hyppighed, også omfatter brugere af
bus eller af tog og metro med lavere hyppigheder, der når begge kategorier ses samlet når op i
en højere samlet hyppighed.
Det fremgår således også af figuren, at 50,4 pct.af respondenterne ikke gør brug af kollektiv
trafik, mens det gælder 62,2 pct. mht. brugen af bus og 59,2 pct. af tog og metro. Forskellen
mellem disse andele og de 50,4, der ikke bruger hverken tog eller bus indikerer, at der er tæt ved
12 pct., der kun bruger tog og metro, og næsten 9 pct., der kun bruger bus.
Flexbus anvendes af meget få respondenter. Cirka 1 pct. af respondenterne anvender flexbus en
dag om ugen eller mere. Brugerne af flexbus er dog kke medregnet i de angivne tal, idet de ikke
kan sammenlægges med anden buskørsel på den måde spørgsmålet er stillet.
I Figur3.16 angives den hyppigste kørselsretning for de respondenter, som anvender kollektiv
trafik ‘en til tre gange om måneden’ eller oftere. Respondenterne har angivet i hvilken retning, de
oftest anvender kollektiv trafik.
Figur3.16 Hvorhen tager du hyppigst med kollektiv trafik?
Flere dage om ugen el. dagligt

6,2%

Til en destination i Køge

En til fem dage om måneden

3,9%

N=696

2,7%

Indenfor Køge kommune i øvrigt

1,0%

17,2%

Ud af Køge Kommune i retning mod København

11,1%

Ud af Køge Kommune i retning mod Roskilde

2,3%
0,9%

Ud af Køge Kommune i retning mod Ringsted

0,9%
0,7%

Ud af Køge Kommune i retning mod Næstved

0,9%
0,4%

0,3%
0,1%

Ud af Køge Kommune i retning mod Stevns
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40
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Note: Retningen er svaret fra ”hvor går turen hen i dagtimerne?” i forhold til det væsentligste transportbehov
Kilde: Rambøll 2018
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I forhold til retningen for de væsentlige transportbehov i Figur3.9 viser der sig her en stærkere
dominans af trafik i retning af København. 28 pct. af brugerne af den kollektive trafik rejser
således ind mod København, mens kun halvt så mange angiver destinationer i Køge Kommune.

3.3

Præferencer vedrørende kollektiv trafik
Respondenterne er blevet bedt om at angive, hvilke typer af forbedringer af den kollektive trafik,
de foretrækker. Udvalgte forbedringer er blevet stillet overfor hinanden, og svarene fremgår af
nedenstående figur. Bemærk, at svarene er givet af alle, dvs. både de hyppige brugere af
kollektiv trafik, og de, der aldrig tager bus eller tog.

Figur3.17 Hvad er vigtigst?

Kilde: Rambøll 2018

Det ses, at halvdelen af respondenterne tillægger prisen større vægt end rejsetiden, og at den
anden halvdel modsat prioriterer rejsetiden frem for prisen. Pålidelige ankomsttidspunkter er
desuden vigtigere end en kort rejsetid for op mod 60 pct. af respondenterne. Flere afgange er
vigtigere end høj hastighed for tre fjerdedele af respondenterne, mens faciliteter på stoppesteder
kun prioriteres højere end kort gåafstand for 18 pct. af respondenterne.
På spørgsmålet om, i hvilken grad forskellige tiltag for den enkelte respondent vil medvirke til en
øget brug af kollektiv trafik har respondenterne ud over ’ved ikke’ haft fem svarmuligheder: ’i
meget høj grad’, ’i høj grad’, ’i nogen grad’, ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’. Resultaterne er vist i
nedenstående Figur3.18.
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Figur3.18: I hvilken grad vil følgende ændringer være med til at du vil bruge kollektiv trafik mere end du gør i
dag?

Note: En mere detaljeret præsentation af svarene er givet i bilag 2.
I bilag 3 er gengivet en række uredigerede forslag, som er formuleret af respondenterne.
Kilde: Rambøll 2018
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De fem tiltag, som har tiltrukket flest svar i kategorien ’i høj grad’ og ’i meget høj grad’ er
følgende:
•
•
•
•
•

Bedre mulighed for at skifte transportmidler
Hyppigere afgange
Billigere billetter
Mere præcise busser
Lettere adgang med kollektiv trafik fra bopæl til Køge.

Over 40 pct. af alle respondenter har svaret, at disse fem tiltag i høj grad eller i meget høj grad
vil få dem til at bruge den kollektive trafik mere end i dag.
Derimod angiver relativt få; ’bedre cykelparkeringsmuligheder’, ’færre stop’, ’chikane af
biltrafikken’ og ’hurtigere busser’ som tiltag, der vil øge deres brug af kollektiv trafik.
Figur3.19: Hvis de ændringer, du har svaret ‘i (meget)
høj grad’ til, bliver opfyldt, hvor meget vil du så gøre
brug af den kollektive trafik?

Note: 5 respondenter har ikke besvaret dette spørgsmål

Endelig er der blevet spurgt om, i hvilket
omfang de ændringer, hvor respondenterne
har svaret ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’,
vil få dem til i øget omfang at anvende
kollektiv trafik.
Omkring en sjettedel af respondenterne
angiver, som det ses af Figur3.19 , at de vil
anvende den kollektive transport markant
mere, hvis deres foretrukne tiltag
gennemføres. Over en fjerdedel vil anvende
den kollektive trafik en del mere, men lige så
mange angiver, at det ikke vil påvirke deres
brug af kollektiv trafik.

Kilde: Rambøll 2018
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4.

ANALYSE AF UDVALGTE RESPONDENTGRUPPERS SVAR
I det følgende er respondenterne opdelt i grupper efter udvalgte karakteristika. Svarene på
udvalgte spørgsmål sammenlignes på tværs af respondentgrupperne. Grupperne er som følger;
•
•
•

•
•
•

Gangbesværede: Er gruppen af respondenter, som positivt har tilkendegivet at de har
gangbesvær.
Ældre: Består af respondenter på 66 år eller derover.
Beskæftigede i Køge Kommune: Består af respondenter hvis (i) primære beskæftigelse er
‘I arbejde’, (ii) væsentligste transportbehov er til arbejde, ligegyldig om det er i dags-,
aften- eller nattetimerne, og (iii) destination for væsentligste transportbehov er i Køge
Kommune.
Forældre til børn under 10 år: Alle der angiver at tilhøre denne gruppe.
Studerende: Er respondenter, som er studerende som deres primære beskæftigelse.
Unge: Defineret som respondenter på 18 til 25 år.

I det følgende er vist resultaterne af en række analyser af svarene fra disse grupper vedr.
baggrundsdata, transportbehov, brug af kollektiv trafik og præferencer mht. tiltag til forbedring af
den kollektive trafik.

4.1

Baggrundsdata for de udvalgte målgrupper
For hver af målgrupperne er i nedenstående tabel angivet, hvilke andele, der er i beskæftigelse
eller under uddannelse, og hvilke andele, der har direkte eller indirekte adgang til bil. Disse
størrelser varierer naturligt nok en del mellem målgrupperne, og der er ligeledes store forskelle
på andelene af de enkelte grupper, der angiver at have et væsentligt transportbehov i hverdagen.
Antallet af svar pr. gruppe og disses andele af det samlede antal respondenter på 696 viser hvor
meget de hver for sig vægter i forhold til totalbilledet, som er gengivet i kolonnen ’Køge
Kommune’ i nedenstående Tabel 4.1

Studerende

Unge

Andel af respondenter

Forældre til børn
under 10 år

Antal svar (N)

Beskæftigede i
Køge Kommune

Andel med væsentligt transportbehov

Ældre

Andel med adgang til bil

Gangbesværede

Andel beskæftigede el. under uddannelse.

Køge Kommune

Tabel 4.1: Målgruppebeskrivelser

68%

23%

6%

100%

93%

100%

91%

80%

72%

85%

83%

94%

43%

53%

73%

53%

38%

100%

88%

92%

92%

696

78

169

100

100

76

111

100%

11%

24%

14%

14%

11%

16%

Kilde: Rambøll 2018

4.2

Transportbehov
Transportbehovet er beskrevet med udgangspunkt i de væsentlige transportbehov, som
respondenterne har angivet i spørgeskemaundersøgelsen. Her ses kun på transportbehovet i
dagtimerne, og de valgte parametre er transportens retning, dens længde, de anvendte
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transportmidler og spørgsmålet om, hvorvidt der er brug for at gøre et ophold undervejs, fx til
indkøb eller for at bringe og hente børn. Disse forhold er først i Tabel 4.2 beskrevet som andele af
samtlige respondenter og derefter i Tabel 4.3 som andele af de respondenter, der har angivet at
have et særligt transportbehov og som derfor har besvaret spørgsmålene vedr. de forskellige
parametre. Tabel 4.2 giver således et billede af situationen for alle respondenter i de givne
målgrupper, mens Tabel 4.3 giver et klarere billede af situationen for den del af respondenterne,
der har angivet, at de har et væsentligt, dagligt transportbehov.

N

Unge

Andel med behov for stop undervejs

Studerende

Andel, der gør brug af kollektiv trafik

Forældre til børn
under 10 år

Andel der udelukkende bruger bil

Beskæftigede i
Køge Kommune

Andel over 20 km hver vej

Ældre

Andel med destination i Køge Kommune

Gangbesværede

Andel i retning mod København

Køge Kommune

Tabel 4.2: Transportbehov i dagtimerne, andele af alle respondenter

33%

12%

14%

1%

44%

34%

36%

27%

28%

17%

98%

34%

37%

34%

41%

18%

12%

9%

48%

51%

55%

35%

23%

17%

47%

50%

9%

24%

28%

24%

14%

27%

25%

74%

58%

31%

31%

22%

53%

61%

20%

22%

696

78

169

100

100

76

111

Kilde: Rambøll 2018

Det fremgår af tabellerne, at der som forventeligt er meget store forskelle de udvalgte
målgrupper imellem. Der er således store forskelle på transportretningen, hvor fx kun 12 pct. af
de gangbesværede har et væsentligt transportbehov i retning mod København i dagtimerne,
mens det er tilfældet for 44 pct. af forældrene til børn under 10 år. Samtidigt ses det at kun 17
pct. af de ældre har et væsentligt transportbehov i dagtimerne, der retter sig mod destinationer i
Køge Kommune, mens det er tilfældet for 98 pct. af de, der er beskæftiget inden for kommunen.
Der er ligeledes store forskelle på andelene, der har transportbehov over 20 km, hvor de unge, de
studerende og børneforældrene topper med andele på 55, 51 og 48 pct. Gruppen af
børneforældre topper med den største andel (50 pct.), der alene benytter bil til den daglige
transport, mens det er de studerende og de unge, der især bruger kollektiv trafik
En del af de nævnte store forskelle skyldes, at der er store forskelle på andelene af de enkelte
grupper, som har et væsentligt transportbehov, og som derfor har bidraget med svar og dermed
indgår i de nævnte andele. I nedenstående Tabel 4.3 er de tilsvarende andele beregnet i forhold
til de respondenter, der har et væsentligt transportbehov.
Her varierer forskellen i andelen, der har transportbehov på over 20 km hver vej mellem 9 pct.
blandt de lokalt beskæftigede og 60 pct. i gruppen af unge. Det er fortsat blandt de ældre, der er
færrest, nemlig 34 pct., der har en lang transportvej, men denne er betydeligt større end de 12
pct. i Tabel 4.2. Det skal ses i sammenhæng med, at kun 38 pct. af de ældre har et væsentligt
transportbehov. I modsætning hertil har 92 pct. af de unge et væsentligt transportbehov, hvorved
den beregnede andel stort set bliver den samme i de to tabeller.
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Andelen af respondenter med et væsentligt transportbehov, som udelukkende kører bil, er lavest
blandt de studerende og de unge og højst blandt familieforældre. Ses der bort fra de studerende
og de unge er det en relativt ensartet andel på omkring halvdelen af de, der har et væsentligt
transportbehov i alle grupper, der udelukkende kører bil. Lidt af det samme mønster kan ses mht.
andelene af respondenter med væsentlige transportbehov, der har brug for et stop undervejs.

N

Unge

Andel med behov for stop undervejs

Studerende

Andel, der gør brug af kollektiv trafik

Forældre til børn
under 10 år

Andel der udelukkende bruger bil

Beskæftigede i
Køge Kommune

Andel over 20 km hver vej

Ældre

Andel med destination i Køge Kommune

Gangbesværede

Andel i retning mod København

Køge Kommune

Tabel 4.3: Transportbehov i dagtimerne, andele af respondenter med væsentlige transportbehov

45%

22%

37%

1%

50%

37%

39%

36%

54%

43%

98%

39%

40%

37%

55%

34%

32%

9%

55%

56%

60%

48%

44%

45%

47%

57%

10%

26%

38%

46%

35%

27%

28%

80%

63%

42%

59%

57%

53%

69%

21%

24%

510

41

65

100

88

70

102

Kilde: Rambøll 2018

Mht. brugen af kollektiv trafik er der betydelige forskelle. Her ses det i Tabel 4.3., at der blandt
lokalt beskæftigede og blandt forældre med børn under 10 kun er godt en fjerdedel af de, der har
væsentlige transportbehov, der gør brug af kollektiv trafik. Af Tabel 4.4. ses tilsvarende, at
andelen, der aldrig bruger kollektiv trafik er meget lav blandt de studerende, de unge og de lokalt
beskæftigede (uanset væsentligt transportbehov). Her topper de ældre, de gangbesværede og
børnefamilierne som dem, der har størst andel (24-28 pct), der aldrig gør brug af kollektiv trafik.
Det samme billede med modsat fortegn gør sig lidt mindre markant gældende, når der ses på
andelene, der bruger kollektiv trafik en gang imellem (mindst en gang månedligt).
I alle grupper med undtagelse af de lokalt beskæftigede bruges den kollektive trafik i størst
omfang i retning mod København.

Forældre til børn
under 10 år

Studerende

Unge

Andel, der bruger tog mindst 1 gang/md
Andel, der bruger kollektiv trafik mindst 1 gang/md,
og som især rejser i retning mod København
Andel, der bruger kollektiv trafik mindst 1 gang/md,
og som især rejser internt i Køge Kommune

Beskæftigede i
Køge Kommune

Andel, der bruger bus mindst 1 gang/md

Ældre

Andel, der bruger koll. trafik mindst 1 gang/md

Gangbesværede

Andel, der aldrig bruger koll. Trafik

Køge Kommune

Tabel 4.4: Brug af kollektiv trafik

18%

27%

28%

11%

24%

3%

7%

50%

40%

36%

50%

44%

89%

77%

38%

32%

27%

41%

30%

83%

70%

41%

19%

27%

38%

40%

79%

68%

28%

17%

22%

21%

27%

42%

36%

15%

21%

11%

25%

14%

28%

23%
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Kilde: Rambøll 2018

Præferencer vedrørende kollektiv trafik pr. målgruppe
Figur 4.1 illustrerer hvordan forskellige respondentgrupper prioriterer nogle udvalgte forbedringer
af den kollektive trafik.
Generelt er der stort set lige mange, der lægger vægt på en lavere billetpris og en højere
hastighed, men især blandt de unge, de ældre og de gangbesværede, er der en større andel, der
foretrækker en lavere billetpris.
Omvendt er det de grupper, hvor mange er i beskæftigelse og dermed forventes at have en
højere indkomst, nemlig blandt lokalt beskæftigede og forældrene til børn under 10, der
foretrækker højere hastighed frem for lavere pris. I disse grupper er der også relativt flere, der
foretrækker høj hastighed i forhold til præcision, som ellers prioriteres højt af de øvrige grupper.
I alle grupper foretrækker de fleste flere afgange frem for en høj hastighed. Det gælder især
blandt de ældre og de gangbesværede.
For alle respondentgrupperne er der desuden klart flest respondenter, som prioriterer kort
gåafstand over faciliteter ved stoppestedet. Der er dog en del af de studerende, som foretrækker
bedre faciliteter på stoppestederne.

Unge

Studerende

Forældre til børn
under 10 år

Beskæftigede i
Køge Kommune

Ældre

Gangbesværede

Figur 4.1 Hvad er vigtigst for udvalgte målgrupper

Køge Kommune

4.3

Hvad er vigtigst? Lavere billetpris
(blå) eller Høj hastighed (grå)
Hvad er vigtigst? Flere afgange
(blå) eller Høj hastighed (grå)
Hvad er vigtigst? Kort rejsetid
(blå) eller pålidelige ankomsttidspunkter (grå)
Hvad er vigtigst? Kort
gangafstand (blå) eller faciliteter
ved stoppestedet (grå)
Kilde: Rambøll 2018

Nedenstående Figur 4.2 viser for hver af de betragtede målgrupper de fem tiltag omkring den
kollektive trafik, som den største andel af respondenterne har nævnt som tiltag, der ‘i meget høj
grad’ eller ‘i høj grad’ vil have effekt på deres brug af den kollektive trafik.
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I alle målgrupper ligger to udsagn i top 5. Det drejer sig om ønsket om bedre mulighed for skift
mellem transportmidler og lavere billetpriser.
Hertil kommer tre tiltag, som nævnes af 4 af 6 af målgrupperne. Det er ønskerne om hyppigere
afgange og om mere præcise busser, hvor de gangbesværede og de ældre er undtagelserne. Det
gælder også ønsket om bedre adgang med den kollektive trafik mod Køge, som de beskæftigede i
kommunen og de studerende ikke har med i deres top 5. Der er således en meget høj grad af
enighed om ønskerne til den kollektive trafik.
Ønskerne om flere faciliteter på stoppestederne, digitale oplysningsskærme, jævnere servicering
og hurtigere busser nævnes således kun flest indenfor en eller to grupper.

1.

2.

3.

5.

Unge

Bedre

Bedre for-

Bedre for-

Bedre

Bedre

Hyppigere

Billigere

mulighed

bindelser

bindelser

mulighed

mulighed

afgange

billet

for skift*

mod Køge*

mod Køge*

for skift*

for skift*

Hyppigere

Faciliteter

Faciliteter

Hyppigere

Hyppigere

Billigere

Hyppigere

afgange

på stoppe-

på stoppe-

afgange

afgange

billet

afgange

steder*

steder*

Billigere

Billigere

Digitale

Billigere

Billigere

Bedre

Mere

billet

billet

oplysnings-

billet

billet

mulighed

præcise

for skift*

busser

skærme*
4.

Studerende

under 10 år

Forældre til børn

Køge Kommune

Beskæftigede i

Ældre

Gangbesværede

Køge Kommune

Figur 4.2: I hvilken grad vil følgende ændringer være med til at du vil bruge kollektiv trafik mere end du gør i
dag? (top 5 pr. målgruppe)

Mere

Bedre

Bedre

Mere

Mere

Mere

Bedre

præcise

mulighed

mulighed

præcise

præcise

præcise

mulighed

busser

for skift*

for skift*

busser

busser

busser

for skift*

Bedre for-

Jævnere

Billigere

Digitale

Bedre for-

Hurtigere

Bedre for-

bindelser

servicering

billet

oplysnings-

bindelser

busser

bindelser

mod Køge*

med bus

skærme*

mod Køge*

mod Køge*

Note: Den eksakte ordlyd af de forkortede svar, markeret med *:
Bedre mulighed for skift: ’Bedre mulighed for skift mellem transportmidler’;
Bedre forbindelser mod Køge: ’Lettere adgang med kollektiv trafik fra din bopæl til Køge’
Faciliteter på stoppesteder: ‘Bedre faciliteter på stoppesteder (læskure, bænke o.l.)’
Digitale oplysningsskærme: ‘Digitale oplysnings-skærme på flere stoppesteder’
Jævnere servicering med bus: ‘Jævnere servicering med bustrafik over døgnet’
Kilde: Rambøll 2018

I Tabel 4.5 er opgjort andelene af respondenter, som mener at de vil forøge deres brug af den
kollektive trafik ‘markant’ eller ‘en del’, hvis de tiltag, de har svaret ‘i meget høj grad’ og ‘i høj
grad’ til, implementeres.
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Der er især en stor del af respondenterne i respondentgrupperne ’studerende’ og ’unge’, der giver
udtryk for at implementeringen af de ønskede tiltag vil have effekt på deres anvendelse af den
kollektive trafik. Ses der særskilt på den del af respondenterne, der har angivet at have et særligt
transportbehov, kan der ifølge svarene også blandt de gangbesværede og de ældre forventes en
vis effekt.

Gangbesværede

Ældre

Beskæftigede i
Køge Kommune

Forældre til børn
under 10 år

Studerende

Unge

Samlet andel, der er klar til en del eller en markant
forøget brug af kollektiv trafik
Andel af respondenter med særligt transportbehov,
der er klar til en del eller markant forøget brug af
kollektiv trafik

Køge Kommune

Tabel 4.5: Hvis de ændringer, du har svaret ‘i (meget) høj grad’ til, bliver opfyldt, hvor meget vil du så gøre brug
af den kollektive trafik? Pr. målgruppe.

46%

45%

31%

44%

35%

67%

65%

51%

54%

40%

44%

36%

70%

67%

Kilde: Rambøll 2018
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5.

ANALYSE AF UDVALGTE SOGNEGRUPPERS SVAR
I dette afsnit sammenlignes respondenterne på tværs af udvalgte sognegrupperinger. Der er i
Køge Kommune 15 sogne, hvis afgrænsning og befolkningstal fremgår af nedenstående figur.

Figur5.1: De 15 sogne i Køge kommune

Kilde: Rambøll 2018

For overskueligheden og for ikke at analysere på meget små befolkningsstørrelser er sognene
opdelt i 6 områder til brug for analysen. Det gælder følgende grupperinger:
Områder omfattende følgende sognegrupperinger:
Køge, Ølsemagle, Højelse, Boholte, som udgør den nordøstlige del af kommunen

Befolkning 2018
28.893

Borup, Kimmerslev, Nørre Dalby, som udgør det nordvestlige hjørne

6.302

Sædder, Lidemark, Vollerslev, Gørslev udgør den sydvestlige del

3.021

Bjæverskov, Lellinge ligger centralt midt i kommunens samlede område

6.143

Ejby ligger centralt mod nord
Herfølge, som udgør kommunens sydøstlige del.

3.811
12.186

I nedenstående gives en kort gennemgang af grunddata vedr. disse områder og respondenterne
herfra, og der gives en præsentation af disses transportbehov, deres brug af kollektiv trafik og
respondenternes ønsker til og prioritering af forskellige tiltag til forbedring af den kollektive trafik.

5.1

Baggrundsdata for de geografiske områder
I nedenstående tabel er der for hvert af de geografiske områder angivet, hvilke andele af
respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen, der er i beskæftigelse eller under uddannelse, og
hvilke andele, der har direkte eller indirekte adgang til bil. Disse størrelser varierer kun lidt del
mellem områderne, men der er relativt store forskelle på andelene af respondenter, der angiver
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at have adgang til bil. Det har kun 74% i Køge-Ølsemagle-Højelse-Boholte området, og det er
generelt en del højere i alle andre områder. Højst er det med 91 og 92% i Bjæverskov-Lellinge og
Ejby områderne.
Andelen af respondenter med væsentligt transportbehov i hverdagen ligger i alle områderne
meget tæt op ad gennemsnittet for hele kommunen på 73%.

Ejby

Herfølge

Andel af respondenter

Bjæverskov, Lellinge

Antal svar (N)

Sædder, Lidemark,
Vollerslev, Gørslev

Andel med væsentligt transportbehov

Borup, Kimmerslev,
Nørre Dalby

Andel med adgang til bil

Køge, Ølsemagle,
Højelse, Boholte

Andel beskæftigede el. under uddannelse.

Køge Kommune

Tabel 5.1: Beskrivelse af målgrupper

68%

69%

71%

67%

69%

73%

65%

80%

74%

87%

84%

92%

91%

79%

73%

74%

70%

76%

75%

73%

71%

696

321

71

45

71

33

150

100%

46%

10%

6%

10%

5%

22%

Kilde: Rambøll 2018

Antallet af svar pr. gruppe og disses andele af det samlede antal respondenter på 696 afspejler de
forskellige sognegruppers folketal og viser dermed, hvor meget disse hver for sig vægter i forhold
til totalbilledet, jf. kolonnen ’Køge Kommune’. Det ses, at de seks geografiske områder har meget
stor variation i antallet af respondenter og dermed i befolkningstal. Køge-Ølsemagle-HøjelseBoholte er således 8-9 gange så stort som hhv. Ejby og Sædder-Lidemark-Vollerslev-Gørslev.

5.2

Transportbehov
Der er en del variation i respondenternes transportbehov på tværs af sognegrupperingerne. I
Tabel 5.2 vises de udvalgte parametre som andele af alle respondenter.
Sognegruppen Køge-Ølsemagle-Højelse-Boholte er sammen med Bjæverskov-Lellinge de
områder, hvor flest har et væsentligt, dagligt transportbehov i retning mod København, og
transportafstandene vedr. de væsentlige transportbehov er over 20 km for markant flest (66 pct.)
af respondenterne i Borup Kimmerslev-Nørre Dalby.
Det fremgår endvidere, at områderne Bjæverskov-Lellinge, Sæder-Lidemark-Vollerslev-Gørslev og
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby er de områder, hvor der er flest (45-54 pct.), der udelukkende
bruger bil til et væsentligt, dagligt transportbehov. Samtidigt ses det, at den markant største
andel (40 pct.) af respondenterne har behov for stop undervejs i forbindelse et dagligt
transportbehov i Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby. Her skal det dog bemærkes, at dette område er
det mindste med kun 45 respondenter.
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Andel, der gør brug af kollektiv trafik
Andel m behov for stop undervejs

38%

28%

22%

37%

24%

29%

27%

26%

18%

31%

24%

27%

32%

41%

44%

46%

38%

45%

27%

33%

35%

28%

45%

53%

54%

39%

31%

28%

33%

21%

18%

14%

21%

32%

31%

30%

34%

40%

35%

27%

29%

696

321

71

45

71

33

150

N

Herfølge

33%

Ejby

Sædder, Lidemark,
Vollerslev, Gørslev

Andel der udelukkende bruger bil

Borup, Kimmerslev,
Nørre Dalby

Andel over 20 km hver vej

Køge, Ølsemagle,
Højelse, Boholte

Andel med destination i Køge Kommune

Køge Kommune
Andel i retning mod København

Bjæverskov, Lellinge

Tabel 5.2: Transportbehov i dagtimerne, andele af alle respondenter.

Kilde: Rambøll 2018

Tabel 5.3 viser det samme billede, hvor andelene er beregnet i forhold til antallet af respondenter,
der har et væsentligt, dagligt transportbehov, hvorved der opnås et bedre udtryk for, hvordan
trafikken fordeler sig i forhold til de angivne parametre. Da andelen, der har angivet at have et
væsentligt, dagligt transportbehov imidlertid ligger på nogenlunde samme niveau i alle områder,
bliver billedet ret præcist det samme som i tabel 5.2, hvor alle andele dog er mindre, fordi de er
målt på det samlede antal respondenter.

Andel, der gør brug af kollektiv trafik
Andel m behov for stop undervejs
N

51%

40%

29%

49%

33%

41%

36%

34%

26%

41%

32%

38%

45%

55%

59%

66%

50%

60%

38%

46%

48%

37%

64%

71%

72%

54%

43%

38%

45%

30%

24%

25%

29%

45%

42%

40%

48%

53%

47%

38%

41%

510

238

50

34

53

24

106

Herfølge

45%

Ejby

Sædder, Lidemark,
Vollerslev, Gørslev

Andel der udelukkende bruger bil

Borup, Kimmerslev,
Nørre Dalby

Andel over 20 km hver vej

Køge, Ølsemagle,
Højelse, Boholte

Andel med destination i Køge Kommune

Køge Kommune
Andel i retning mod København

Bjæverskov, Lellinge

Tabel 5.3: Transportbehov i dagtimerne, andele af respondenter med særlige transportbehov.

Kilde: Rambøll 2018
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Respondenternes brug af kollektiv trafik er relativt ensartet i de enkelte sognegrupperinger, men
der er dog en markant forskel på sognene omkring Køge-Ølsemagle-Højelse-Boholte, Herfølge og
Ejby på den ene side med få, der aldrig bruger kollektiv trafik, og relativt mange, der gør brug af
bus og tog, og på den anden side de øvrige grupperinger omkring Sædder, Borup og Bjæverskov,
hvor færre gør brug af kollektiv transport.

Bjæverskov, Lellinge

Ejby

Herfølge

Andel, der bruger tog mindst 1 gang/md
Andel, der bruger kollektiv trafik mindst 1 gang/md,
og som især rejser i retning mod København
Andel, der bruger kollektiv trafik mindst 1 gang/md,
og som rejser internt i Køge Kommune

Sædder, Lidemark,
Vollerslev, Gørslev

Andel, der bruger bus mindst 1 gang/md

Borup, Kimmerslev,
Nørre Dalby

Andel, der bruger kollektiv trafik mindst 1 gang/md

Køge, Ølsemagle,
Højelse, Boholte

Andel, der aldrig bruger kollektiv trafik

Køge Kommune

Tabel 5.4: Brug af kollektiv trafik

18%

14%

25%

29%

25%

21%

15%

50%

54%

37%

40%

39%

48%

54%

38%

40%

21%

24%

32%

42%

47%

41%

46%

31%

33%

31%

39%

41%

28%

33%

18%

13%

28%

30%

27%

15%

14%

7%

11%

10%

9%

23%

N: 696
Kilde: Rambøll 2018

Rejserne med den kollektive trafik går generelt mere mod København end mod destinationer i
Køge Kommune. Næsten dobbelt så mange kollektiv trafik rejser går i retning af København, i
forhold til interne rejser i Køge Kommune. Dette billede gør sig gældende i alle områderne
undtagen i Herfølge, hvor der næsten er balance i de to andele.

5.3

Præferencer vedrørende kollektiv trafik pr. målgruppe
I Figur5.2: er vist, hvordan respondenterne i de respektive sognegrupperinger har prioriteret
nogle udvalgte tiltag til forbedring af den kollektive trafik. Overordnet set er prioriteringen af de
forskellige tiltag nogenlunde ens, men der er dog enkelte steder, der kan konstateres væsentlige
afvigelser fra gennemsnittet for hele kommunen. Fortolkningen af de observerede forskelle er
vanskelig, da mønstret typisk vil være et resultat af såvel en forskellig beliggenhed i forhold til
den kollektive trafiks forløb som en forskellig befolkningssammensætning.
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I Ejby prioriteres således høj hastighed markant højere end billetprisen, mens flere afgange
prioriteres lavere end kort rejsetid i forhold til i andre områder. Det samme er dog også tilfældet i
området omkring Køge. Der er desuden en svag tendens til en højere prioritering af faciliteter på
stoppestederne i Bjæverskov og Lellinge i forhold til den noget begrænsede prioritering heraf i
andre dele af kommunen.
Generelt er der på tværs af sognegrænserne en stor opbakning til ønsket om kortere afstand til
stoppestederne og mere pålidelige ankomsttidspunkter.

Herfølge

Ejby

Bjæverskov,
Lellinge

Sædder, Lidemark,
Vollerslev, Gørslev

Borup, Kimmerslev,
Nørre Dalby

Køge, Ølsemagle,
Højelse, Boholte

Køge Kommune

Figur5.2: Hvad er vigtigst i de forskellige sognegrupperingern?

Hvad er vigtigst? Lavere priser
(blå) eller høj hastighed (grå)
Hvad er vigtigst? Flere afgange
(blå) eller høj hastighed (grå)
Hvad er vigtigst? Kort rejsetid
(blå) eller pålidelige ankomsttidspunkter (grå)
Hvad er vigtigst? Kort
gangafstand (blå) eller faciliteter
ved stoppestedet (grå)
Kilde: Rambøll 2018

Af Figur 5.3 ses det, at hver sognegruppering, ligesom målgrupperne i afsnit 4, har nogenlunde
de samme prioriteringer af tiltag for den kollektive trafik, men med forskellige rækkefølge. I alle
sogne udenfor Køge-Ølsemagle-Højelse-Boholte prioriterer de fleste respondenter bedre mulighed
for skift. Dette går ind på en tredjeplads i sognene omkring Køge.
Hyppigere afgange er også et generelt ønske på tværs af sogneområderne, og det samme er
lavere priser, der i sognene omkring Køge-prioriteres som nummer et.
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Sammen med den tilsvarende tabel i afsnit 4 giver dette et meget klart billede af borgernes
ønsker til den kollektive trafik. Det er dog værd at nævne, at nok er der en stor del af
respondenterne, der ikke bruger kollektiv trafik i større omfang, og som derfor måske ikke helt
har den viden om den nuværende service, som en vurdering af forbedringsmuligheder kræver. De
har givet deres bud på, hvad der skal til, for at de selv ville anvende den kollektive trafik i større
omfang end i dag, og man kan indvende, at det måske ikke fortjener nogen stor grad af
troværdighed. På den anden side er der en høj grad af ensartethed i svarmønstret mellem
forskellige grupper, hvilket tyder på en høj grad af konsensus om, hvad der skal til, blandt såvel
hyppige og sjældnere brugere.
De øvrige forbedringsmuligheder, som man har kunnet svare på, og de afgivne svars fordeling
herpå fremgår af bilag 1 (spørgeskemaet) og bilag 2 (svarfordeling).

1.

3.

5.

Herfølge

Ejby

Lellinge

Billigere

Bedre

Bedre

Bedre

Bedre

Bedre

mulighed

billet

mulighed

mulighed

mulighed

mulighed

mulighed

for skift*

for skift*

for skift*

for skift*

for skift*

Hyppigere

Hyppigere

Hyppigere

Billigere

Hyppigere

Hyppigere

Billigere

afgange

afgange

afgange

billet

afgange

afgange

billet

Billigere

Bedre

Billigere

Mere

Bedre for-

Bedre for-

Hyppigere

billet

mulighed

billet

præcise

bindelser

bindelser

afgange

busser

mod Køge*

mod Køge*

for skift*
4.

Bjæverskov,

Sædder, Lidemark,
Vollerslev, Gørslev

Dalby

Kimmerslev, Nørre

Bedre
for skift*

2.

Borup,

Højelse, Boholte

Køge, Ølsemagle,

Køge Kommune

Figur 5.3: I hvilken grad vil følgende ændringer være med til at du vil bruge kollektiv trafik mere end du gør i
dag? (top 5 i sognegrupperingerne)

Mere

Mere

Bedre for-

Hyppigere

Mere

Mere

Mere

præcise

præcise

bindelser

afgange

præcise

præcise

præcise

busser

busser

mod Køge

busser

busser

busser

Bedre for-

Bedre for-

Mere

Bedre for-

Digitale

Hurtigere

Digitale

bindelser

bindelser

præcise

bindelser

oplysnings-

busser

oplysnings-

mod Køge*

mod Køge*

busser

mod Køge*

skærme*

*

skærme*

*

Note: Den eksakte ordlyd af de forkortede svar, markeret med :
Bedre mulighed for skift: ’Bedre mulighed for skift mellem transportmidler’;
Bedre forbindelser mod Køge: ’Lettere adgang med kollektiv trafik fra din bopæl til Køge’
Faciliteter på stoppesteder: ‘Bedre faciliteter på stoppesteder (læskure, bænke o.l.)’
Digitale oplysningsskærme: ‘Digitale oplysnings-skærme på flere stoppesteder’
Jævnere servicering med bus: ‘Jævnere servicering med bustrafik over døgnet’
Kilde: Rambøll 2018
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Tabel 5.5 viser, hvilken andel af respondenterne, der har angivet, at de vil bruge den kollektive
trafik en del eller markant mere end i dag, hvis de tiltag, de har foreslået, bliver indfriet. Det
gælder for 37 til 49 pct. af alle respondenter i hver af de geografiske områder. I forhold til de
respondenter, der har angivet at de har et særligt transportbehov udgør denne gruppe med vilje
til at forøge brugen af den kollektive trafik en lidt større andel, hvilket dog ikke gælder i
Bjæverskov-Lellinge.

Borup, Kimmerslev,
Nørre Dalby

Sædder, Lidemark,
Vollerslev, Gørslev

Bjæverskov, Lellinge

Ejby

Herfølge

Andel af respondenter med særligt transportbehov,
der er klar til en del eller markant forøget brug af
kollektiv trafik

Køge, Ølsemagle,
Højelse, Boholte

Samlet andel, der er klar til en del eller en markant
forøget brug af kollektiv trafik

Køge Kommune

Tabel 5.5: Hvis de ændringer, du har svaret ‘i (meget) høj grad’ til, bliver opfyldt, hvor meget vil du så gøre brug
af den kollektive trafik? -Pr. sognegruppering.

46%

46%

37%

53%

48%

39%

46%

51%

53%

38%

59%

47%

46%

53%

Kilde: Rambøll 2018

31/52

Rambøll - Analyse af borgernes ønsker til kollektiv trafik

BILAG 1: DET ANVENDTE SPØRGESKEMA
REJSEVANER - DAGLIGT TRANSPORTBEHOV I DAGTIMERNE
Hvad er dit væsentligste transportbehov i dagtimerne i din hverdag?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Til og fra arbejde
 Til og fra undervisningsinstitution
 Til og fra fritidsaktiviteter
 Besøge familie og venner
 Intet særligt transportbehov

Hvor går turen hen, når du skal [på arbejde/til undervisningsinstitution/til fritidsaktivitet/besøger
familie og venner – afhængigt af svar ovenfor] i dagtimerne?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

 Til Køge C
 Til øvrige bydele i Køge
 Til øvrige steder i Køge Kommune
 Til et sted udenfor Køge Kommune, i retning mod København
 Til et sted udenfor Køge Kommune, i retning mod Ringsted
 Til et sted udenfor Køge Kommune, i retning mod Roskilde
 Til et sted udenfor Køge Kommune, i retning mod Næstved
 Til et sted udenfor Køge Kommune, i retning mod Stevns

Hvor lang er din daglige tur (én retning)?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

 Under 2 kilometer
 Mellem 2 og 5 kilometer
 Mellem 6-10 kilometer
 Mellem 11-20 kilometer
 Mellem 21-50 kilometer
 Mere end 50 kilometer
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Hvilke transportmidler gør du oftest brug af på din daglige tur?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

 Gang
 Cykel
 Knallert
 Egen bil (Alene)
 Samkørsel i egen bil
 Samkørsel i en andens bil
 Motorcykel
 Bus
 Flexbus
 Tog
 Metro
 Andet, hvad:
________________________________________

Har du som regel behov for at gøre ophold på vejen?
(1)
(2)
(3)
(4)

 Ja, for at hente / bringe børn
 Ja, for at købe ind
 Ja, andet formål. Angiv hvad:
 Nej

________________________________________

Hvad er den samlede transporttid i minutter fra din start destination til slut destinationen?
Du skal ikke medregne den tid, som du bruger på ophold på vejen

Ud (antal minutter):

________________________________________

Hjem (antal minutter):

________________________________________
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REJSEVANER - DAGLIGT TRANSPORTBEHOV I AFTEN- OG NATTETIMERNE

Hvad er dit væsentligste transportbehov i aften- og nattetimerne?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Til og fra arbejde
 Til og fra undervisningsinstitution
 Til og fra fritidsaktiviteter
 Besøge familie og venner
 Intet særligt transportbehov

Hvor går turen oftest hen, når du skal arbejde/til undervisningsinstitution/til
fritidsaktivitet/besøger familie og venner, i aften og nattetimerne?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

 Til Køge C
 Til øvrige bydele i Køge
 Til øvrige steder i Køge Kommune
 Til et sted udenfor Køge Kommune, i retning mod København
 Til et sted udenfor Køge Kommune, i retning mod Ringsted
 Til et sted udenfor Køge Kommune, i retning mod Roskilde
 Til et sted udenfor Køge Kommune, i retning mod Næstved
 Til et sted udenfor Køge Kommune, i retning mod Stevns

Hvilke transportmidler gør du oftest brug af på en typisk aften?
Sæt gerne flere kryds
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

 Gang
 Cykel
 Knallert
 Egen bil (Alene)
 Samkørsel i egen bil
 Samkørsel i en andens bil
 Motorcykel
 Bus
 Flexbus
 Tog
 Metro
 Andet, hvad:
________________________________________

Hvad er din samlede transporttid i minutter fra start destination til slut destinationen?

Ud (antal minutter):

________________________________________

Hjem (antal minutter):

________________________________________

REJSEVANER - BRUG AF KOLLEKTIV TRAFIK
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Hvor ofte gør du brug af kollektiv trafik samlet set?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

 Dagligt
 Flere dage om ugen
 En dag om ugen
 En til tre dage om måneden
 Mindre end en gang om måneden
 Aldrig

Hvor ofte gør du brug af følgende offentlige transportmiddel:

Dagligt

Flere dage

En dag om

om ugen

ugen

En til tre

Mindre end

dage om

en gang om

måneden

måneden

Aldrig

Bus:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Flexbus:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Tog og/eller metro:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Hvorhen tager du hyppigst med kollektiv trafik?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

 Til en destination i Køge
 Indenfor Køge kommune i øvrigt
 Ud af Køge Kommune i retning mod København
 Ud af Køge Kommune i retning mod Ringsted
 Ud af Køge Kommune i retning mod Roskilde
 Ud af Køge Kommune i retning mod Næstved
 Ud af Køge Kommune i retning mod Stevns
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Ønsker til bustrafikken i Køge
Følgende spørgsmål har til formål at undersøge helt generelt, hvad der skal ske med den
kollektive trafik, for at du i højere grad gør brug af den.
Hvad er vigtigst?

Prisen - Rejsetiden
Flere afgange - Høj hastighed
Kort rejsetid - Pålidelige ankomsttidspunkter

Kort gangafstand - Faciliteter på stoppesteder
I hvilken grad vil følgende ændringer være med til at du vil bruge kollektiv trafik mere end du gør
i dag?
I meget høj
grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre
grad

Slet ikke

Ved ikke

Billigere billetter

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(99) 

Hurtigere busser

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(99) 

Hyppigere afgange

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(99) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(99) 

Færre stop

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(99) 

Mere præcise busser

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(99) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(99) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(99) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(99) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(99) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(99) 

Bedre mulighed for skift
mellem transportmidler
(bus-bus, bus-tog, osv.)

Digitale oplysningsskærme
om afgangstider m.m. på
flere stoppesteder
Bedre mulighed for at
parkere cyklen ved
busstoppestedet
Bedre faciliteter på
stoppesteder (f.eks.
læskure, bænke o.l.)
Jævnere servicering med
bustrafik over døgnet
Lettere adgang med
kollektiv trafik fra din bopæl
til Køge
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I meget høj

I høj grad

I nogen grad

(5) 

(4) 

(3) 

(5) 

(4) 

(3) 

grad

I mindre

Slet ikke

Ved ikke

(2) 

(1) 

(99) 

(2) 

(1) 

(99) 

grad

Mere besværligt at finde
parkeringspladser
(Transporttiden forlænges
pga. dårlige
parkeringsmuligheder ved
destinationen)
Mere besværligt at komme
frem i bil (Transport tiden
forlænges pga. kø,
omdirigering af trafik og
lignende)

Er der andet, der kan være med til at få dig til at bruge den kollektive trafik mere, end du gør i
dag?

________________________________________
________________________________________
Hvis de ændringer, du har svaret ”i (meget) høj grad” til, bliver opfyldt, hvor meget vil du så gøre
brug af den kollektive trafik?
(4)
(3)
(2)
(1)

 Markant mere
 En del mere
 Lidt mere
 Jeg vil ikke bruge den kollektive trafik mere end i dag

Forslag til forbedringer, der vil få dig til i højere grad at bruge den kollektive trafik:

________________________________________
________________________________________
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Baggrundsspørgsmål
Hvad er din primære beskæftigelse?
(1)
(2)
(3)
(4)

 I arbejde
 Studerende
 På overførselsindkomst (kontanthjælp, dagpenge, pension el.l.)
 Andet, hvad:
________________________________________

Har du en bil til rådighed?
(1)
(2)
(3)
(4)

 Nej, ingen
 Ja, fuld disposition over bil
 Ja, delvis disposition over bil
 Ja, har handicap-bil

Har du en cykel til rådighed?
Sæt gerne flere kryds
(1)
(2)
(3)
(4)

 Nej, ingen
 Ja, en almindelig cykel
 Ja, en elcykel
 Ja, en ladcykel

Har du gangbesvær?
(1)
(2)

 Ja
 Nej

Hvad er din civilstand?
(1)
(2)
(3)
(4)

 Enlig uden hjemmeboende børn
 Enlig med hjemmeboende børn
 Samboende/gift uden hjemmeboende børn
 Samboende/gift med børn
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Hvor mange hjemmeboende børn har du i hver aldersgruppe?

Antal hjemmeboende børn
under 10 år:
Antal hjemmeboende børn
mellem 10 og 18 år:
Antal hjemmeboende børn
over 18 år:

8 eller

Ingen

1

2

3

4

5

6

7

(0) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(0) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(0) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

flere
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BILAG 1: RESPONDENTERNES VURDERINGER AF
ALTERNATIVE TILTAG
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BILAG 2 KVALITATIVE SVAR
I det følgende listes alle korrigerede svar til åbne spørgsmål. Spørgsmålet, som svares på,
fremgår af overskrifterne. Der er ikke foretaget anden redigering af svarene end den, der er
nødvendig af hensyn til at undgå identifikation af respondenter og andre.

Har du som regel behov for at gøre ophold på vejen? - Ja, andet formål. Angiv hvad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofte bydende vandladning
for at hente børnebørn
Latterlige lyskryds som i stadig ikke har fikset som i jo lovede sidste år.
Træne
jeg er ung
når det er nødvendigt at skifte til anden bus, tog eller s-tog
Ærinder
Træning
besøge venner
For at hente våben
andre ting
besøge familie i Rødvig
Bus skift
altid m. ophold bl.a. til fittness
For at købe materialer
Fodbold
Flere arbejdssteder
Børn til sport
Besøge venner
besøge børn
Ud til min hest
Besøge familie og venner.
Fysioterapeut
Kundebesøg

Er der andet, der kan være med til at få dig til at bruge den kollektive trafik mere,
end du gør i dag?

•
•
•
•
•
•

•

jeg er egentlig godt tilfreds med de tilstande som eksisterer for mig dags dato
nej
Hvis jeg ikke har mulighed for at bruge min bil (sygdom).
Jeg kan desværre ikke bruge kollektiv trafik p.g.a. handicap, hvorfor jeg har handicap bil og
minicrosser.
Da jeg er pensionist og samtidig har mulighed for at køre i egen bil, har jeg p.t. ikke det store
behov for mere bus/tog.
Meget tættere rutenet. Flere busruter til yderområderne, og flere afgange, også i
aftentimerne.
Ordentlig information om driften (er ofte udsat for manglende eller upålidelig information, når
der er uregelmæssigheder i driften).
Ja - vi benytter bus 260r fra Køge til Bjæverskov i aften og nattetimerne og det er super
irriterende at ende med toget i Køge (fra København) og se at bussen er kørt 1 minut før toget
kom ind og så skal vi vente i en time på næste bus. der er ingen steder man kan stå/sidde i læ
og vente. Det må kunne gøres bedre så bus og tog passer sammen.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Jeg bor på landet, udkantskøge, hvor det nærmest er umuligt at få offentlig transport til at
fungere i forhold til mine arbejdstider (arbejder i København). Derfor har jeg valgt egen bil
frem for offentlig transport. Det bliver selvfølgelig interessant at se hvordan det kommer til at
fungere når den nye jernbane åbner. Måske vil det være fordelagtigt med offentlig transport
når det bliver aktuelt.
Busschaufførerne skal blive bedre til at sænke busserne, således at det er lettere for personer
med gangbesvær at komme ind I bussen.
Bedre parkeringsmuligheder -gerne gratis.
ikke i øjeblikket
Flere pendler parkeringspladser ved Ølby og den nye station i Køge nord.
Nej
More direct route from Nr Dalby to Ballerup
nej
Flere valgmuligheder og oftere afgange (også i weekenden) fra lille skensved i retning mod
Køge og København.
At den tilgodeser behovet som familie - og ikke kun mig som individ.
Hvis der var kollektiv trafik fra Slimminge til Borup og retur, så ville jeg benytte det offentlige,
og det samme ville mine børn.
Men den testbus, der er sat ind kører i de helt forkerte timer, og kun med hver anden time, så
det er lige til at lukke op og ... i! Just saying!
Der er generelt rigtig ringe busmuligheder fra Slimminge, hvor det tager for lang tid at komme
til Køge, man kan slet ikke komme til Borup, eller andre steder i kommunen... desværre.
Nej
Gratis parkering
Nej
hvis der gik flere busser
nej
Bus mere end en gang i timen
Jeg vil gerne sætte en STOR FED STREG under FLERE AFGANGE om aftenen og på søn- og
helligdage. Bus 120 har alt for få afgange mellem Søparken og Solrød/Karlslunde efter kl. ca. 18
på hverdage og lørdage samt hele dagen søn- og helligdage. Der bor mange mennesker i
Søparken og Cirkelhuset, som er afhængig af offentlig transport.
Jeg tror, mange ligesom jeg har opgivet at bruge bus 120 på de nævnte tider, pga. manglende
fleksibilitet, når man skal ud i retning mod København. Og når man skal hjem, kan man stå og
vente 20-30 minutter på en mørk og kold station/busstoppested, hvis man skal med bus 120
det sidste stykke af hjemturen.
Politikerne siger, at for få bruger bussen. Ja, det er da klart, når der er så få afgangstider at
vælge imellem. Vi er tvunget til at finde alternativer.
Så længe det ikke er de vanvittige 21 kroner for at komme fra herfølge til køge og det tager
den dobbelte tid af hvad det tager i min bil så er ved vi at snakke :).
Nej ikke andet udover disse spørgsmål. Jeg kører med tog fra Ølby st til Roskilde st HVER dag!
Og de er forsinkede eller aflyst på daglig basis. Det er jeg godt og grundigt træt af. Specielt
toget til næstved og toget til Roskilde, de deler samme spor på nogen af stationerne, så hvis
toget til næstved er forsinket, så er toget til Roskilde også forsinket - dette er et stort NO go,
og må kunne planlægges meget meget bedre. Plus der skal være flere afgange! Der kører kun 2
toge i timen, dette er bare ikke godt nok, når toget så enten er aflyst eller meget forsinket.
Flere bustider på de små veje
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•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedre skift mellem transport, f.eks. bus til tog. Så man ikke skal vente 20 minutter på at
komme videre.
Billigere billetter. Det er alt for dyrt...
Mindre busser flere afgange måske
Køge ligger ikke langt fra København men grundet de mange stop på vejen dertil er
transporttiden relativ lang.
Hvis der var bedre forbindelse med kollektiv trafik mellem Borup og Køge, vil vi kunne tage til
Køge og spise på restaurant.
Det fravælger vi nu, da det er for bøvlet og tager for lang tid med offentlig trafik.
Derfor går turet til og mod København i stedet for.
Nej
Ikke så længe at jeg selv kan køre bil.
Endnu bedre indeklima i bus / tog (aircondition)
Mine børn skal begge gå i skole i Køge efter sommerferien (Ellemarkskolen og Campus Køge)
De vil derfor blive glade for en direkte linje til uddannelsesinstitutionen eller bedre
sammenhæng mellem de to busser som de skal skifte mellem idag, så deres transporttid
reduceres og det passer med deres mødetid.
Derudover tager de tit fra Herfølge/Holmebæk til Køgehallen og her ville det også være en
fordel med en bedre eller mere direkte forbindelse med bussen.
jeg bruger den kollektive ruter hver dag da det er lettere end at skulle fragtes i bil.. jeg er
tilfreds som det er nu og jeg kan rejse danmark rundt som jeg ønsker.!
jeg er afhængig at tog til København så hurtigt det kan lade sig gøre
Nej ikke så længe jeg kan køre selv, kun hvis helbredet svigter
At man kan regne med afgangs, og ankomsttider, og færre forsinkelser
Kortere rejsetid.
Hvis det sparrede mere tid til og fra arbejde og hvis det prismæssigt bedre kunne betale sig.
Nej
Bedre udluftning på en varm dag.
Ja
Nej
Hvis busserne faktisk kommer til tiden, og måske også flere gange i timen, så de ikke kører så
hjernedødt hurtigt.
Jeg ønsker langt flere afgange på lokalbanen (rødvig/Køge), dette er der et voldsomt behov for,
for mange mennesker i Køge og også dem der bruger strækningen på Stevns.
Hvis føren af bussen bliver bedre til at vurdere hvornår der skal åbnes vinduer, for i
sommerperioden er der ekstremt varmt i busserne.
Den skal være mere flexibel, faste køretider betyder mindre. Det skal være muligt hoppe fra en
bus videre over i den næste, uden at skulle stå og vente i et kvarter til en halvtime hver gang
man skifter.
Ja, hvis der er færre aflysninger på toge fra min bopæl. Aflysninger og forsinkelser, har tit gjort
man må tyde til andre midler.
Prisen og hurtigere frem
Jeg er ikke Køgegenser.. Bor i Borup og det kan ikke sammenlignes med at bo i Køge by.
Som autist er det vigtig for mig at jeg kan stole på / regne med de tider jeg læser i rejseplanen
og når busserne så ikke passer fx kører for tidligt eller for sent forbi et busstoppested, så kan
jeg ikke bruge dem til noget..
Hvis en bus er kommet for tidligt til et stop, bør den holde og vente til den korrekte tid.
Rejsekort er ok, men stadig meget dyrt.. Og besværligt i den forstand at man skal tjekke ind og
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

ud og tjekke videre hvis man skifter mellem bus og tog eller andet.. Evt udvikle en app der via
gps selv tracker hvor du kører hen og du bare skal starte og stoppe den.. (lidt ala easypark)
Ville være nemmere.
Venligere buschauffører.
Færre forsinkelser.
Lige så snart jeg fyldte 18 skulle jeg hurtigst muligt have en bil. Jeg tog dagligt lille sydbanen og
bus 260R. Lille Sydbanen havde månedligt signalfejl på Tureby station hvilket var ekstremt
frustrerende. Derudover kom 260R stort set ALDRIG til tiden og det var også ret træls at skulle
vente 30 +/- hvis jeg ikke nåede bussen. Er så glad for min bil, og har ikke planer lige
foreløbelig om at skulle skifte til kollektiv transport mellem skole og hjem.
Egentlig ikke. Men jeg vil sætte pris på nogle bedre veje til folk på rulleskøjter :-)
Nej
Behovet ændrer sig måske senere i livet
At bustrafikken og den kollektive trafik kommer til tiden, specielt busserne.
ferie
Besøge venner. Det var ikke muligt at trykke 2 steder
At den går hurtigere: f.eks hurtigtog til KBH etc.
Bus og togtider er synkroniseret, så ventetiden bliver kortere.
nej
Jeg arbejder på Amager, længere ude end lufthavnen, og hvis jeg skulle bruge den offentlige
transport mere, skulle der være bedre forbindelse hele vejen hjemmefra til arbejde.
Pt tager det ½ time til 3 kvarter længere med offentlig transport på de dage, hvor bil-trafikken
er normalt kraftig.
Desuden kræver det mere pålidelig togdrift.
Billigere billetter.
Busrute ved min bopæl.
Den kollektive trafik eksisterer ikke hvor jeg bevæger mig, den tillader heller ikke at rejse med
våben og / eller værktøj.
Mit primære arbejde foregår uden for DK.
Tror jeg ikke
Den dag det er gratis at stige på offentlig trafik vil jeg være tilbøjelig til at køre med den. Jeg
gør mest brug af min cykel som er mere pålidelig end den offentlige transport. Jeg kører kun
med når det er højest nødvendigt.
3 linier bybusser kører forbi vores område og ikke bare én af dem kan køre et sving ned i
gudekvarteret. Det er umuligt at køre i bus hjem efter en teateraften i København.
Vi har kun Hårlevbussen at køre med men altså ikke om aftenen.
Flere og billigere afgange, bedre forbindelser mellem transportmidlerne, bedre mulighed for
placering af cykler på betryggende vis.
Gøre det nemmere at rejse på tværs af systemet, og gøre det nemmere at skifte mellem tog og
bus.
Koordinere busserne, så de ankommer til stoppestederne vor passagererne kan skifte, så man
ikke ser enden af bussen og efterfølgende kan vente på til 20 min på den næste.
Nej
Hyppige og pålidelige afgange, der hænger optimalt sammen med togafgange til/fra
stationerne samt mindre rejsetid mellem bydelene.
Gøre det mulig at komme fra a-b uden at skifte
Ankomst tæt på destinationerne
Mere direkte forbindelser f.eks mellem Lellinge og Ølby st.
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
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•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Tak
Stabile og pålidelige afgange
Det var netop dette der sidste år, fik mig til at skifte den kollektive trafik, ud med egen bil
Jeg kommer ikke retur til den kollektive traffik ved parkeringsafgift og ustabile trnsport midler
Et andet arbejde ! Ville allerhelst cykle
nej
Nej
den dag eg aike kan køre I egen bil nu
hvad er det for en tåbelig undersøgelse, som kun har fokus på transport der frem hæver
forbindelser mellem køge/København, og ikke det åbne land. Vi betaler altså også skat udenfor
køge.
Bus 101A i Køge bør køre en ad samme retning i dag på turen fra Køge Station til
Langelandsvej, men på turen tilbage til Køge Station bør den køre ad Moltkesvej og Bregnevej
tilbage til Marksvinget (= ikke som i dag, hvor bussen vender ved Langelandsvej og kører
samme vej retur ad Søsvinget).
Nej
Nej jeg cykler på arbejde
Nej, ikke som min nuværende arbejdssituation er i øjeblikket, med skiftende arbejdssteder.
at man ikke skal stå og vente næsten15 min fordi bussen lige er kørt 2 .min før stoget kom ind
jeg brugte linie 102a men da det koster penge at parker i køge kører jeg nu hele vejen til a.ager
nej
Jeg bruger ikke offentlig transportmiddel på nuværende tidspunkt.
Buslinje 120. Det ville være super med mulighed for 10 minutters drift, da det er som om alt
nord for Ølby station, ikke kan få ti minutters drift, når Herfølge kan få det uden problemer.
transport tiden fra Slimminge til Rødvig er 150 min . Bus R260 til Køge er ok
men SÅ er der en hel times ventetid i Køge i weekender før tog afgang til Rødvig
Det er under AL kritik
Tog til tiden og som man kan regne med. Der er alt for mange aflysninger på tog trafikken
At der går busser fra lille Skensved til Køge handelsskole ligesom i gamle dage
Benytter kun sjældent offentlig transport og når jeg gør er det altid tog ( både s og regionaltog)
den nye forbindelse til Kbh. kan blive interessant. Busser bliver de næste mange år ikke
interessant for den transport jeg skal bruge, hvilket også er reflekteret i mine svar.
Bus direkte til by station i Køge
Nej. Mine arbejdstider ligger meget tidlig, meget sent og i weekender, så det er ikke så let med
det offentlige.
Nej
Flere afgange
Så længe at prisen på en tur med kollektiv trafik ikke er væsentlig billigere end en biltur, så vil
jeg altid tage bilen på arbejde. Det skal ikke kun koste det samme at tage kollektiv trafik som
bilen, det skal være billigere end bilen.
nej
jeg tager toget til Roskilde, Hundige København, Køge st, og Rødvig. selv om jeg har bil.
Kører ikke til Køge i bil mere pga. P-plads betaling. Så tager jeg bus hvis jeg er i lejligheden og
S- tog hvis jeg er i kolonihaven. Syntes det giver et misvisende billede nå jeg kun kan vælge en
mulighed.
Jeg er ledig pt. Nyt job vil måske ændre mit behov.
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Det ville være dejligt hvis nogle af chaufførerne ikke opfatter bussen som deres private
køretøj. Dvs. at hastigheden bliver sænket og servicen bliver forhøjet...
På forhånd mange tak.
Kunden ville ønske, at busserne kørte over Lille Skensved over Ølby og så fortsætter til Køge.
Billigere billetter - måske indføre 1 zone i byområdet - som de gør i England og ikke at skulle
tjekke ud ved afslut
Det ved ikke
En bedre forbindelse fra Ølby til Glostrup
bus hvert kvarter fra Bjæverskov / Slimminge til Køge og omvendt, i dagtimerne
og hver halve time om aftenen og i weekender og helligdage.
F.eks. kan 260R køre som nu, hver halve time, men der indsættes en bus ( 260A)
fra Bjæverskov / Slimminge til Køge.
At mindst en af busserne køre gennem Bjæverskov ad f.eks Læskovvej og Slimmingevej med
stop undervejs.
Dette vil hjælpe dem der ikke har bil.
Bare flere afgange og flere ruter rundt i Køge også ude ved københavnsvej / ringvejen
Nej :-)
Nej
Flere afgange og natkørsel er de to vigtigste.
Gode cykelstier er afgørende for brug af den kollektive trafik
Nej.
Hvis der var et stoppested meget tæt på min bopæl, så kunne jeg overveje det.
Nogle gange kan jeg godt være usikker som passager i bussen - ikke alle buschauffører kører
lige godt. Jeg mener at de kører alt for stærkt.
nej
Kun hvis jeg ikke har kørekort. Indtil videre har jeg til jeg er 93 år
Ja flere afgange af busser her i Køge nord, også i aftentimerne.
priser der modsvarer hvad det koster at køre i egen bil
busnet der kan bruges uden for Køge by
Ja det ville være dejligt at man så lidt ud i landsbyerne så man ikke skal gå
2 km for at komme med en bus.
Hvis hun får et billigt månedskort.
billigere priser på rejsekortet
at busserne i aftentimerne ikke køre fra stoppesteder før en planlagt - det sker ofte i
Bjæverskov mod Ringsted
Billigere billetpriser
Respondenten oplever at bus og tog afgange ikke passer sammen, hvilket har medført, at
respondenten har måtte anskaffe sig en ekstra bil
Respondenten efterspørger at man kan komme hurtigere fra A til B.
Det bør være meget billigere, så det ikke overvejes at tage bil, når der er flere end 2 deltagere.
En tur til København skulle ikke koste mere end 25 kr.
At bus og tog passer sammen = ventetid for bussen på Køge Station, så den kommer før toget
og kører efter toget
Respondenten oplever at det er meget besværligt. Hvis han på nuværende tidspunkt skulle
tage offentlig transport, ville han ikke være sikker på, om han ville ankomme til tiden, da han
skal kombinere flere busafgange.
Er meget godt tilfreds med de behov jeg har, med den kollektive trafik
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Hvis man indførte Telebusser igen.
Nej, jeg er pensionist.
For besværligt, når man skal til og fra arbejde.
Ingen transportmulighed for at komme til og fra sport samt umuligt at have en hest med i det
offentlige, når man skal til og fra træning og konkurrencer.
For dyre priser og for lange transporttider til og fra job, samt for mange skift minimum 3 skift).
Nej,
Nej
Jeg ønsker at cykle i stedet for at bruge kollektiv trafik
Jeg bor og arbejder i Køge. Har 600 meter til arbejde, så jeg går.
Bruger kun S toget hvis jeg fx skal alene en tur til Kbh.
Ta’r bilen hvis hele familien (5 personer) fx skal til Kbh. / andetsteds
Nej, bruger kun tog enten fra Borup el. S-tog fra Køge
Bus til tiden. Flere busser
Nej da jeg bor i Køge kommer jeg hurtigere frem på cykel
Det jeg har svaret dækker meget godt.
flere tog i nattetimerne. Det er umuligt at komme fra Kbh. til Køge
Det ville være rart at Præstø bussen tager de sidste 3 stoppesteder med i Herfølge inden den
kører ud på Vordingborgvej. Det er meget irriterende at man skal gå så langt når det er den
bus der kommer eller vente til næste bus.
Hvis mulighed for forbindelse fra Hastrup-kvarteret direkte til Den Hvide By uden om- stigning,
da daglig brug af den kollektive trafik.
Nej
Hvis det var gratis
Jeg bor i Bjæverskov og arbejder i Køge. Det tager mig 12-15 minutter med bil, men det vil tage
mig minimum 1 time og 13 minutter med det offentlige. Så det kan slet ikke betale sig. Så fra
at bruge en ½ time i alt på trafik til og fra arbejde, så ville jeg skulle bruge over 2½ time med
det offentlige.
Jeg bruger oftest bussen fra Køge til Bjæverskov om aftenen eller nat fredag og lørdag, hvis jeg
skal hjem fra koncert eller andre arrangementer i Kbh.
rejsetid fra hjem til arbejde på max ca. en time
Billigere billetter
Jeg klarer mig helt fint med egen bil
Prisen er meget høj. Samt har en søn på 16 som bor og studere i Køge men hver gang han skal
til Næstved (som han er tit) koster det 30 kr. hver vej ekstra. Hvorfor kan man ikke selv
bestemme zoner? Han rejser feks. meget sjælden til København, så hvorfor skal hans kort
gælder fra Tureby og ind mod København? Hvorfor kan han ikke vælge at det skal gælde fra
Campus Køge og til Næstved? På forhånd tak.
Flere afgangstider om aften og bedre belysning ved busstop stederne i køge kommune.
Ville være rart, hvis busserne om morgenen i weekenden til Ølby er tilpasset tiderne med stogene, da de ankommer lige når togene er kørt. Dette betyder at jeg må tage en bus en time
tidligere end hvis det passede med tiderne...
Det værste er at komme til Borup med bussen og toget er aflyst, da der ikke er nogen
alternativer.
Eller toget er forsinket og du ser bussen kører uden dig, da der er lang tid til den næste bus.
At jeg ikke længere havde min egen bil.
Ikke betale for at parkere. og flere parkeringspladser
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Nej
Hvis man skulle en tur til Køge med bus. Og det bliver dyrere end at tage bilen, så er det da
klart man tager bilen.
Flere tur og tiderne som passer med f. Eks børnehavens lukketid.
Jeg bor ude i karlemosen og ville vildt gerne have de snart åbnede op til bus den vej rundt
En bus der kører direkte fra Ejby ind over Norsvej til Ølby Station. Eller alternativt direkte fra
Ejby til Sygehuset.
Bedre koordinering af busafgange fra Køge St. Så busserne ikke kører samtidig med at S-toget
kommer.
nej ikke så længe helbredet holder
Jeg benytter 102a rigtigt meget. Problemet ligger i, at jeg skal stå af på Ankerstræde, hvilket
betyder, at jeg skal tage 102a mos Præstø, som kun kører en gang i timen. Dette betyder, at
jeg nogle gange bliver nødt til at gå fra Holmebækskolen til Ankerstræde, fordi Præstø-bussen
er kørt, eller at det er for sent på natten til den overhovedet kører, hvilket slutter omkring 9.
Hvis busplanen kunne imødekomme mit behov for bedre transport til og fra Ankerstræde, ville
jeg tage bussen noget oftere
Hyppigere afgange til Ll. Skensved i dagtimerne.
Nej arbejder om natten kører langt og har derfor brug for bil ville være utryg ,ved at skulle stå
på en mørk station.
Nej
Nej
Flere afgange midt på dagen imellem Køge og Borup og større sikkerhed for at busserne
synkroniseres ved salbyvej bus 248
Der var ingen svar mulighed for tandlæge/sygehus besøg i Køge.
Det tage 45 min at køre i bus til børnetandlæge i Køge, hver vej. Det tager 15 min i bil. Det
kunne godt gøres bedre, da vi nu er tvunget til at køre til Køge.
Bedre/hyppigere busforbindelse til Ølby by
Nej kun hvis jeg bliver så gammel så jeg ikke selv eller min Mand kan køre var der måske en
mulighed men så er vi så gammel at vi ikke tager nogen steder
Hurtigtog mod Køge fra København
Nej.
Det er et dårligt skema, punktet under transporttid, kan ikke udfyldes? Sådan som jeg bor har
jeg perfekt busbetjening. Busserne køre hele tiden. og hvis der er nogen i mit område der
klager så er de utaknemmelige.
Direkte bus mod Ølby
Bedre forbindelse fra lille Skensved, til Ejby, når man kommer fra Roskilde. Bedre forbindelse
fra Ejby til Bjæverskov, der er ingen lørdag/søndag og Kun 1 times drift på hverdage. En mere
direkte bus til Køge I Dagtimerne. Det tager I dag ca. 45min, fra Ejby og kun 15min fra Hårlev
som ligger flere km. Væk
nej ikke i øjeblikket
Det vil være dejligt, hvis busser og tog passer sammen, så ventetiden forkortes.
Jeg bor i Borup og tager toget mod København.
Jeg ønsker flere togafgange fra Borup.
Busserne i Køge kommune bruger jeg ikke.
Jeg anser ikke kollektiv transport som et reelt alternativ til privatbil. Når der skal afleveres og
hentes børn og foretages indkøb til 5 personer, vil det på ingen måde hænge sammen med
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kollektiv transport. Det ville kræve mere end 24 timer i døgnet at nå det hele. Desuden skal jeg
bruge bilen på arbejdet.
hvis jeg ikke kan køre bil mere
Rejsetid og pris er væsentlige faktorer
når jeg ikke har egen bil til rådighed
Hvis vi ikke har bil
flere afgange i aftenen/nat og weekender
At blive endnu ældre end jeg er i dag og ikke kan køre bil
Nej
Nej
Nej
Nej
Bedre tid mellem bus og tog tider, så man ikke skal vente 20 min, når man kommer hjem fra
arbejde. Feks toget ankommer til Køge 20.27 og bussen videre kører 20.27
Bosiddende i Ølsemagle (Køge Nord, kald det hvad i vil) har jeg længe ønsket at få flere
afgange derfra/ dertil. Særligt weekender, hvor bus 120 fx kun kører en gang i timen. Selv
samme bus kører heller ikke om natten, i weekenderne - hvor det kunne være rart at den bare
kørte en gang i timen natten til lørdag og søndag. Bussen er flittigt brugt af mange, både til
Køge C og ud af Køge Kommune - og jeg ved jeg ikke er den eneste der ønsker flere afgange i
weekenderne og weekendnætter. Dette vil også åbne meget mere op til den nye station der
kommer lige “i min baghave’
Apropos ny station, så skal der også nogle buser derud til. Enten en hel ny rute, eller 120 ruten
forlænges derud til.
En bedre service, en bedre dækning i forhold til de steder vi skal besøge
Direkte linje fra Ølsemagle til Bjæverskov
Nej.
Mere forståelige og informerende skilte ved stoppestederne om afgangstider.
Ja, hvis jeg ikke havde mulighed for at bruge min egen bil.
Hvis vedkommende stod i en situation uden fuld disposition over egen bil, kunne kollektiv
trafik overvejes.
Flere cykelskure på stationen... I høj grad.
Ingen bustransport på lidemarksvej Herfølge går 4km til Vordingborgvej.
At jeg ikke længere har kørekort
Anvendelse af mindre busser hvor det er muligt samt anvendelse af el som drivmiddel.
busserne skal være tilpasset afgange til og fra Borup Station
Ej pt.
Den dag hvor vi /eller vores børn ikke mere kan køre.
Nej, ikke rigtigt.
billigere billetter
buslinje Ejby Køge
Har ikke behov
nej.
Ønsker inderligt og vældig meget at der igen er busser på Københavnsvej direkte til Køge uden
stop ved feks stationer. Som linje 121 i gamle dage. Der er frygteligt langt at gå til stoppestedet
på Nylandsvej når man bor på Østerled (ud til Københavnsvej). Især når man er blevet ældre.
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bedre forbindelse fra s-tog til bus, tit kører bussen lige for næsen af en, når man ankommer
med s tog fra København
At busruterne i Ølby Landsby bliver bedre.
nej.
flere afgange med 102a så der er en bus til hver S-togs afgang
nej
billigere priser.
At tog og og bus 101 passer sammen mod Hastrup uden for myldretiden
Jeg bor på Ølsemagle str. og tager tit med bus 120 til Ølby Station og der bør være en bedre
koordinering mellem bus og S-togsafgangene, men det bliver måske bedre når den nye station
på Egedesvej bliver operativ.
Buslinie 120 bør Køre til hospitalet.
jeg kører selv
Tror ikke kollektive trafik kan bringe mig til Cph lufthavn under 40min.
Nej, jeg fokuserer især på prisen, som jeg synes er alt for høj. Min erfaring fra udlandet hvor
kollektiv trafik er gratis eller meget billig fortæller om ændrede vaner for bilister.
Parkeringsafgifter tæller naturligvis også i det regnestykke.
Selv om jeg er pensionist er en tur med rejsekort til København dyr. Det betaler sig at fylde en
bil op og finde de billigste steder at parkere.
Nej. Jeg har egen bil.
Ja,en bus flere gange til åshøj
nej
Nej
En station ved Herfølge Syd
pga. alder uden kørekort vil jeg tage det offentlige
Nej
Passe bedre med for eksempel gymnasiet tider
Gratis parkering ved Køge Station!
Nej det er fint hvis der tages hensyn som skemaet indikere på forhånd tak
Helt personligt: bedre og hyppigere forbindelser til Solrød Strand.
direkte transport, altså transport uden skift, men gerne med en lille omvej
Koordination mellem transportmidler og mere servicemindede chauffører på de lokale busser i
Køge kommune. Har flere gange oplevet at bussen fra Borup st. (245) kører samtidig med at
toget køer ind på perronen. Det er så dårlig stil og ødelæggende for omdømmet af den
offentlige transport.
Det vil altid være en kombination af hvis offentlig transportomk er lig med udgift i bil, så vil
valget være bilen.
det handler også MEGET om at kunne parkere gratis ved stationer, så man kan tage bil til
station og offentlig derfra
Jeg bor tæt ved tog og bus.
Ingen skift mellem tog stationer og billigere priser samt hurtigere rejsetid
Nej
Jeg savner at S-toge kører i døgndrift i hverdage, evt. en gang i timen med færre vogne. Jeg
oplever rejser med natbusser som ekstremt dårligt organiseret og alt for lang rejsetid.
Derudover er der alt for få natbusser som forbinder bydele i Køge med S-tognettet
nattetimerne, - det problem bliver dog løst når Køge Nord S-station er færdig. Men jeg synes
simpelthen at det er for ringe at S-toge ikke kører i døgndrift. Det kan ikke være rigtigt at vi
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som borgere i Køge ikke kan arbejde/studere sent eller besøge venner og familie i Kbh i
hverdage uden at skulle tage tidligt hjem eller rejse med 2 timers rejsetid hvis det bliver senere
end 12.
Direkte forbindelse mellem Køge og Københavns lufthavn
Jeg savner meget en busforbindelse fra Boholte til stranden og strandengen. F.eks. ville det
være fint, hvis 102A kunne køre over Viadukten og standse ud for Køge Mini By. Eller 103.
Det er for fjollet, at man skal tage 101A til Køge station og skifte til 108 eller 109 for at komme
til at gå en tur ved vandet.
Som tilflytter havde jeg glædet mig til både skov og vand.
Ingen kommentarer
Nej, jeg bruger bussen alle hverdage til og fra Køge og jeg er tæt på stoppestedet både ved afog påstigning. Jeg er faktisk godt tilfreds med den bustrafik jeg benytter. Aften- og weekend
kører jeg i bil.
Nej
Udvidet kørsel med service-bus
Det er især at toget skal køre til tiden
Jeg rejser dagligt med bus 102a fra mit hjem i Herfølge og til S-toget i Køge og igen tilbage, jeg
håber at stoppestedet bliver rykket tættere på stationen så der bliver kortere vej når jeg skal
nå bussen mod Herfølge om aftenen.
Nej
En Bus der køre fra Lellinge til Herfølge.
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