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Teknik og Miljøforvaltningens svar på feedback fra Kollektiv trafikgruppen

Tilbagemelding fra Kulerup og omegn
1.

Fremover skal beboere ud og vente ved den trafikfarlige vej
Svar: Korrekt, derfor kigges der på muligheden for stoppestedsforhold på Vestre
Ringvej samt adgangsveje dertil.

2.

Der er børn som skal i skole i Borup og andre i Bjæverskov

Veje og Byrum

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67
Kontakt:
Jakob Ladefoged Bommersholdt
Tlf.
Mail

Svar: Da der er befordringsforpligtelse for skolebørn (Alt efter afstand, alder og om
vejene de befærdes på, er trafikfarlige), vil der naturligvis blive sat kørsel til rådighed.
Tilbagemelding fra Ejby borgerforening
3.

Det tager længere tid at køre over Køge St. frem for Ølby st.
Svar: I da tager det 16 minutter at køre fra Ejby til Køge st. og 20-23 minutter at køre
fra Ejby til Ølby st. I Movias opgørelse er der intet som indikerer, at der er
køretidsudfordringer på den nuværende linje som kører mellem Ejby og Køge, hvormed
køretiden på de 16 minutter bliver overholdt.

4.

Det koster mere at rejse via Køge st. frem for Ølby st.
Svar: Movia har oplyst, at det er samme pris uanset om der rejses via Køge st. eller
Ølby st., når startdestinationen er Ejby.

5.

Busserne passer ikke til borgernes arbejdstider
Svar: Da borgerne i Køge Kommune har job både i og udenfor Køge Kommune samt
varierende mødetider, kan det være svært at tilgodese alle. Med henblik på
pendlerrejser mod København, så er der både på de nuværende linjer, men også i det
fremlagte forslag sigtet mod at ramme S-togsnettet, som har 10 minutters frekvens.

6.

Borgerne fra Ejby vil gerne rejse til og via Ølby st.
Svar: Forslaget vedrørende omlægningen af linje 245R til Køge st. er lavet med henblik
på at fremtidssikre busnettet. Fremover kommer der hurtigtog sydfra via Køge st. Der
er endnu ingen garantier for at hurtigtoget kommer til at stoppe på Ølby st. (Afventer
K23), hvorfor det er vigtigt at have korrespondancen på Køge st.
I forhold til at kunne handle, så er der også mulighed for dette ved Køge st.
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7.

Tidligere har det ikke været muligt at ændre på linje 246’s ruteføring.
Svar: Movia har været i dialog med Solrød Kommune omkring ændringerne. Grundet
en god dialog har Solrød Kommune meldt positivt tilbage, at de godt kan acceptere
ændringerne trods en merudgift på ca. 100.000 kr. årligt.

8.

Der kan fås meget buskørsel for en bod på 450.000 kr.
Svar: Det er ikke korrekt. Boden på 450.000 kroner er en engangsudgift som fordeles
over to år.

9.

Mange borgere mister adgang til Campus, Svømmehal, Hospitalet, speciallæger mv.
Svar: Det er stadig muligt for Ejby borgere at tage linje 242 til Campus, Svømmehallen,
Lægehuset i Lille Skensved, Hospitalet og indkøbsmuligheder i Ølby. Den foreslåede
linje 242 til Ølby st. tager blot 4-6 minutter mere sammenlignet med den nuværende
linje 245R. Alternativet til linje 242 er at tage den foreslåede linje 246 til Campus og
skifte til 101A eller skifte fra 245R til 101A på Køge st.

10. Mellem Borup og Ejby får længere køretid til Campus.
Svar: Det er korrekt. Køretiden fra Borup til Campus i dag er ca. 30 minutter med linje
245R og fremover vil den være ca. 36 minutter med linje 246.
Henvendelse Højelse/Lille Skensved:
11. Borgere vil både til Køge Nord st. og Ølby st.
Svar: Der har ikke tidligere været en bus til både Køge Nord st. og Ølby st. fra hhv. Lille
Skensved og Højelse. Henvendelsen afføder dog et reelt behov, som skal tages seriøst.
Beboere i Højelse har 1-1,5 km til stoppestedet i Store Salby, hvorfra bussen vil køre til
Køge Nord station. Det anbefales derfor, at der kigges på stoppestedsforholdene
/opgraderingsmuligheder for stoppestedet ved Lyngvej i Store Salby.
12. Linje 246 rammer kun til dels Lille Skensved
Svar: Korrekt, derfor kigges der på muligheden for stoppestedsforhold på
Naurbjergvej/Egedesvej samt adgangsveje dertil.
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Linje 242
Det er til stor gene for mange i lille Skensved, der bor der, hvor kun linje 242
kører, efter den har ændret endestation. Hvis man bor ved Ejbyvej, er der
mulighed for at tage hele 2 busser direkte mod Ølby/Køge. Det har vi ikke
mere.
Fra Højelsevej er der kun 242 en gang i timen uden direkte forbindelse. Da
den fik endestation på Køge Nord, var det ikke muligt at køre direkte til Ølby
Centret og handle, gå til tandlæge, frisører og apotek samt en tur til hospitalet.
Der er rigtig mange, der bruger rollatorer og indkøbsvogne, og for dem er det
nu blevet besværgeligt med et ekstra skift til bus eller tog for at komme der.
Hvis linje 242 ikke ankommer til tiden er bus 101 kørt. Denne bus kunne
måske vente på 242, når de ved, der er timesdrift på denne bus.
Det kan heller ikke være meningen, at når man kommer fra Ølby med linje 101
skal stå af stoppestedet før Køge Nord, gå over gaden for derefter at køre med
linje 242 hjem uden at vente måske 59 minutter på næste bus. Måske kunne
denne bus også vente på linje 101.
Det kan godt være, der er pendlere der måske kommer få minutter før med
toget, men der er rigtig mange især pensionister, hvis dag er blevet mere
besværlig. Der er intet at købe på Køge Nord. Det kan godt være, der i
fremtiden bliver indkøbsmuligheder, men så lad os beholde linje 242 til Ølby
Station eller lad også linje 245 igen køre gennem lille Skensved (Hovedgaden)
som vi har haft glæde af før.
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Teknik og Ejendomsudvalget (TEU)
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Busdækning i Køge Kommune
Høringssvar // Besparelsesforslag og ændring af busdækningen i det vestlige område

Til Teknik og Ejendomsudvalget (TEU)
Tilbagemelding fra Lille Skensved, Højelse og omegn på besparelsesforslag og ændring
af busdækningen i det vestlige område.
Tirsdag den 15. september 2020 er der fremlag ændringer til busdækningen i det vestlige
område i Køge Kommune for Kollektiv Trafik Borgergruppen. Vi forholder os til området
omkring Lille Skensved, Højelse og de omkringliggende landsbyder.
Busdriften i Lille Skensved og Højelse ændres med busdækning af 242 fra timedrift inkl.
natbus hele ugen til kun at betjene området med timedrift i hverdagen fra 6-22 og i weekenderne fra 9-16, samtidig ændres nuværende endestation for 242 fra Køge Nord station
tilbage til Ølby station. Desuden ændres rute 246 til ikke mere at køre gennem Lille Skensved, men kun perifert at strejfe bygrænsen, når den kører gennem transportcenteret.
Med ovenstående ændring betyder det at et lokalsamfund med 1700 borgere ikke har
busdækning med i weekenderne udenfor tidsrummet 9-16. Desuden har samme lokalsamfund ingen direkte forbindelse til Køge Nord St, som ligger 2 km fra bymidten.
Fremlagte forslag vil være en væsentlig tilbagegang for området, og det vil kunne betyde,
at endnu færre benytter busserne.
Vi bemærker også, at pendlere fra Salbyerne, Højelse, Lille Skensved og Ejby, der er bosat
rimeligt tæt på Køge Nord ikke har en direkte forbindelse til Køge Nord, og derfor vil have
meget ekstra transporttid dertil. Fordelen ved en hurtig togforbindelse til København på
bare 20/25 minutter forsvinder fuldstændig, når man skal skifte yderligere 2 gange fra
Køge Nord for at komme til Lille Skensved og omkringliggende landsbyger.
Vi mener, Køge Nord bør tænkes ind i forslaget som et centralt knudepunkt, så det bliver
nemmere og mere attraktivt at benytte den kollektive trafik ind mod København. Der bør
som minimum være en direkte forbindelse fra Lille Skensved, Højelse, Salbyerne og Ejby
til Køge Nord Station.
På nuværende tidspunkt kan man komme fra Lille Skensved og Højelse til Hovedbane
gården på 35/40 min. Ændres den direkte forbindelse skal man over Ølby, og rejsetiden vil
forlænges med minimum 25 min.
Vi foreslår, man lægger en sløjfe på rute 242 til Køge Nord station, inden den fortsætter
til Ølby st. På den måde tilgodeser vi både pendlere hurtig forbindelse til Købenavn, Ringsted, Fyn og Jylland og pensionister, der fortsat ønsker en busforbindelse til Ølby station.

Vi anmoder om, at man har følgende opmærksomhedspunkter:
-	Lille Skensved, Højelse og omegn skal som minimum have busdækning i hverdagene
fra kl. 6-22 og weekend fra kl. 8-22
-	Direkte forbindelse til Køge Nord station samt Ølby station med 242 tænkes ind i forslaget – fx ved at lave en ruteføring af 242, som har direkte forbindelse med Køge Nord
og Ølby station, for at imødekomme pendlere og pensionister, som har et ønske om en
direkte dækning til Ølby.
-	Være opmærksom på fleksibiliteten i de busforbindelserne, så fx 242 passer sammen
med intercity-tog eller regionaltog, så fordelene ved højhastighedstogene bevares for
kunderne.
- Beholder linjeføring af 246, så borgere ved Ejbyvej fortsat har en busforbindelse.

I forhold til selve processen, så er det bemærkelsesværdigt, ændringerne er lavet på bagrund af evalueringer forvaltningen og Movia uden borgerinddragelse.
Man har i de seneste år i Køge Kommune haft en politik om mere borgerinddragelse. Det
er en tydelig kulturforandring, som vi som borgerforening har mærket i positivt i andres
sammenhænge.
Vi er uforstående over for processen. I andre sammenhængen inviterer forvaltningen repræsentanter fra borgerne ind i processen (Borgerforeninger, pendlerforeninger – mm.)
for at få deres input inden forslag lægges frem. I denne proces har man lavet forslaget
uden at rådføres sig hos borgerne – hvilket kan betyde, at man får lavet ændringer som
ikke helt tager udgangspunkt i den virkelighed og de behov, som borgerne har.

På vegne af
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn

Sille Haahr-Aasmul
Formand for bestyrelsen i Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn
Højelsvej 13, 4623 Lille Skensved, 2618 3888
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Til Teknik og Ejendomsudvalget (TEU)

Tilbagemelding fra Ejby på besparelsesforslag og ændring af busdækningen i det vestlige
område.
Tirsdag den 15. september 2020 var Kollektiv Trafik Borgerguppen indkaldt til møde for første gang i næsten et
år. På mødet i 2019 blev det understreget, at der ville blive en evaluering af det vestlige områdes busdækning som
opfølgning på det løft, som området fik tildelt i 2016/2017 og som blev vedtaget i januar 2018. Stor var vores
undren, da vi kunne se, at evalueringen, som flere gange var blevet udskudt, var foregået som en skrivebordsevaluering mellem forvaltningen og Movia og helt og aldeles uden at inddrage borgerne fra området. Ejby havde dog
allerede indsamlet oplysninger i forventning om en ordentlig og dialogbaseret evaluering og fremsendte dette til
forvaltningen den 16. september 2020. Dette materiale bedes taget med i det fremadrettede arbejde her.
På mødet blev vi præsenteret for en besparelsesplan og et oplæg til fremtidig drift. Dette oplæg ligner i store træk
det forslag, dog nu med Køge Nord St., der blev droppet tilbage i efteråret/vinteren 2017/18. Besparelserne blev
begrundet i, at der var færre kunder på 245R og 248, samlet set. Men netop den nedgang, havde vi allerede tilbage i vinteren 2017/18 og flere gange efter, gjort opmærksom på sandsynligvis ville komme idet der ville være
alt for lange ventetider mellem bus og tog, hvilket er et helt centralt problem for pendlere. En anden del af besparelserne skal foretages fordi Movia har lavet beregningerne om, så kommunen får mindre eller skal betale
mere til Movia. Det blev på mødet også oplyst, at næste år ville det sydlige område af kommunen være tema og
at der ikke der var lagt op til besparelser. Endnu en gang må vi gøre opmærksom på, at de tal, som Movia trækker alene dækker af- og påstigere som benytter busserne og ikke det reelle behov.
Det blev også oplyst, at det var et problem for økonomien, at flere studerende til Campus tog bus 245R frem for
101a mellem Ølby St. En af grundene skulle være, at 245R kører helt ind på Campusområdet og det gør 101a
ikke. Vi har flere gange foreslået, også for at optimere køretiden, at 245R ikke skulle køre ind på selve Campusområdet, men det er blevet afvist med begrundelse i trafiksikkerhed. Dog har dette åbenbart kun været gældende
brugerne fra vest og ikke for dem, der kører med 101a. Samtidig er begge busruter lokale, kommunale ruter, der
ikke burde konkurrere med hinanden i forhold til økonomi på strækningen. Men i oplægget vælges i stedet, at
også 101a skal køre ind på campusområdet. Helt logisk, så tager man den bus, der holder eller kommer først.
På mødet blev det også præsenteret, at buslinje 246 nu pludselig kan lægges om. I alle de år, hvor Busborgergruppen/Kollektiv Trafik Borgergruppen har eksisteret, har det ikke været muligt overhovedet at pille så meget som
en lille smule ved den rute, fortrinsvis begrundet i, at Solrød Kommune ikke ville være med. Køge Kommunes
forslag, også til små tidsmæssige justeringer, er flere gange blevet forkastet af den grund.
Det blev endvidere nævnt, at det er vigtigt, at busserne betjener pensionister m.v. Dette er vi helt enige i, men
samtidig må man forstå, at, hvis folk, i større antal, skal tilbage i busserne, så er det pendlertidspunkterne og de
studerendes forbindelser, der skal være optimale. Det vil også hjælpe på trængslen på motorvejen og på klimaudfordringerne. Det nytter ikke, at det vil tage mere end dobbelt så lang tid, at komme fra stationerne til Ejby end
hvis man kører i bil og slet ikke, når den væsentligste grund er ventetiderne. På nogle ture er rejsetiden mellem
station og hjem endda længere end mellem station og København.
For at forstå, hvorfor Ejby er imod oplægget i sin nuværende form, er det vigtigt, at der kigges på historikken for
området og hele det løft, der blev udmøntet i vinteren 2017/18 og gerne længere tilbage. En del af materialet har
været offentliggjort på TMUs mødedagsordener/referater og på siden med Kollektiv Trafik Borgergruppens referater. Andet har været sendt til forvaltning og medlemmer er TMU/TEU. Det er dog ikke muligt, at finde alle
de dagsordenspunkter fra TMU, hvor sagerne har været behandlet, eller fra Kollektiv Trafik Borgergruppen, da
de er fjernet fra kommunens hjemmeside. Dog blev godkendelsen af ruteføringerne vedtaget på TEUs møde den
10. januar 2018 som punkt 15. I forløbet (i hvert fald tilbage fra 2016) er der også foretaget underskriftsindsamlinger, indsamling af kommentarer fra borgerne, forslag til ruter, beskrivelse af knudepunkter, en bruger undersøgelse osv. Det materiale må kunne fremfindes i forvaltningen (også for de bilag og henvendelser, der ikke har
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været offentliggjort i forbindelse med TMU’s møder). Alt materiale har været fremsendt helt officielt. Underskriftsindsamlinger blev sendt til både byråd og udvalg, men kan ikke genfremsendes nu på grund af GDPR.
Desuden var der forskellige artikler i Dagbladet og på SN.dk.
Det er også vigtigt, at forstå, at det fremlagte forslag vil være en tilbagegang for mange og derved kan det ende
med, at der er endnu færre kunder i busserne. Det er svært at forstå, at Ejby, der rimeligt tæt på både Køge Nord,
Campus og Ølby St. (og sygehuset) skal have så meget ekstra transporttid dertil. Det ser ud som om, at knuden i
det hele er, at man ikke vil dække bl.a. Campus og Ølby i den udstrækning man gør i dag og som blev forudsat
tidligere. Dette går tillige ud over de mindre byer på strækningerne.
Det er også vigtigt for fleksibiliteten, at de busforbindelser der kommer til at være, ikke rammer de samme tog på
de enkelte stationer. I dag er det sådan, at man kommer til Ejby inden for meget få minutter og der er ofte lange
ventetider. Man kan også se på, om der skal være forskel på ruteføringen om aftenen og i weekenden. Det kan de
fleste borgere godt finde ud af, selvom Movia mener noget andet.
Som bilag vedlægges en kommenteret udgave af den mail, som gruppen fik sendt efter mødet og blev bedt om
kommentarer til. Her er der primært kommenteret på forhold for Ejby, men også lidt for de andre områder. Efter dette er der indsat en kommentering af nogle af de slides, der blev vist på mødet og hvor nogle af dem stort
set ikke blev gennemgået.
Materialet, både det nuværende og det tidligere, kan virke omfattende, men det er vigtige elementer i forhold til
belysningen af problemstillingerne. Det kan simpelthen ikke gøres kortere, hvis forholdene skal beskrives og begrundes ordentligt.
Det er et problem, at byområderne ikke bliver inddraget før der ligger et nogenlunde klart forslag. Når byerne
kommer så sent ind i processen, så er det klart, at der vil komme mange kommentarer og indvendinger. At blive
præsenteret for så omfattende ændringer på et møde og med kort svartid er ikke optimalt for borgerinddragelsen
og slet ikke når historikken i den grad mangler. Det er også et problem, at de forslag vi får præsenteret kommer
på så sent et tidspunkt, at der kun er kort tid til, at bestillingen skal afgives til Movia.
Vi vil som område gerne være med i en dialog, som vi altid har givet udtryk for, og ønsker, at der bliver lyttet til
borgerne og ikke kun til Movia. Vi stiller fra Ejbys side gerne op til et temamøde både nu og når der ellers foretages ændringer fremadrettet. Vi har også flere gange, sammen med andre i Kollektiv Trafik Borgergruppen stillet
forslag om, at der holdes en temadag, hvor vi ser på kommunen som helhed og tænker i nye baner. Nu er Køge
Nord St. kommet i gang og når den får flere afgange, så vil den skulle dækkes bedre og fra et større område,
uden at andre områder lægges øde.
Samlet set mener Ejby ikke, at det vestlige område skal holde for i forhold til disse besparelser og vi mener, at
der kan laves en bedre løsning til gavn for flere kunder.

Med venlig hilsen
Ejby Borgerforening, v/formand Dorte Andersen
Dorthe Ingvorsen, Medlem af Kollektiv Trafik Borgergruppen for Ejby
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Mail fra forvaltningen 17. september 2020 – kommenteret.
Blå skrift = kommentarer
Kære alle
Tak for et inspirerende og konstruktivt møde i tirsdags. Det var godt at få hilst på alle jer, som deltog på
mødet, samt modtage jeres feedback til den fremlagte plan.
Det ville have være godt, hvis der tydeligt i indkaldelsen til mødet havde stået, at det var et temamøde om
det vestlige område. Ligesom det bør være tydeligt, når der næste år vil være tema om det sydlige område.
Alle jeres kommentar er noteret og vi vil tage et kig på det i løbet af den næste uge.
Vedhæftet er det fremlagte materiale og jeg vil opfordre alle til at vende materialet i jeres bagland og
sende kommentar retur til mig inden torsdag d. 24. september klokken 12.00
På mødet fik vi oplyst deadline til ”inden udgangen af næste uge”, hvilket vil sige, at fristen er blevet rykket
frem. Ejby har dog fået udsat fristen til fredag formiddag.
Når I melder tilbage er det vigtigt, at I tænker over hvad de primære rejsemål er for netop jeres område og
hvorfor disse rejsemål er vigtige?! Eksempelvis hvis det primære rejsemål for borgerne i Ejby er at komme
til Ølby st., fordi de skal videre med toget mod København, så er det faktisk også en mulighed ved at rejse
over Køge st. (og endda hurtigere!)
Det ville have været rart, hvis der var blevet kigget i de tidligere fremsendte materialer så man ikke skal
starte forfra igen. I disse materialer er alle knudepunkter og rejsemål er blevet beskrevet flere gange i årenes løb. Det eneste nye er, at Køge Nord er kommet i drift eller er der ikke de store ændringer. Der er dog
stadig begrænsede afgange på R-tog på Køge Nord, men dog 2 tog i timen i hver retning. Det virker som
om, at der slet ikke er taget højde for historikken for området. En oversigt over primære knudepunkter for
Ejby indsættes dog igen efter kommenteringen af Ejbyområdet.
Det er vigtigt, at understrege, at Ejby har et andet rejsemønster i forhold til Borup i forbindelse med pendling. De færreste i Ejby benytter Borup (beskrevet i evalueringsdokumentet) men der er borgere, der benytter bus mellem Ejby og Borup, dog primært til andet end pendling.
Jeg har allerede modtaget kommentar fra Hanne, Dorthe, Kristian og Inger. Dorthe har fremsendt et bilag i
forhold til evaluering, men ikke til de fremtidige scenarier.
Udfordringen:
Blot for at skitsere udfordringen, så mangler der pt. 7 mio. kr. årligt i busbudgettet for 2021 og frem. Årsagen til det skyldes ændringer i beregningsmetoder hos Movia samt fald i passagertallet, som har resulteret i
færre indtægter. Sammenholdes dette med den seneste evaluering af Køge Vest/Nord (Hvor der ikke er
kommet flere passagerer i linjekomplekset, men linjerne derimod stjæler passagerer fra hinanden) er administrationen nået frem til det fremlagte optimeringsforslag af Busnettet i Køge Kommune.
Det er uholdbart, at det vestlige områdes busdrift, ovenikøbet efter der blev kæmpet et løft hjem, skal
holde for i besparelserne – endda på forhold som der er blevet gjort opmærksom på fra borgernes side og
utallige gange de seneste år, også på hvert eneste møde i Kollektiv Trafik Borgergruppen. Det er tillige
uholdbart, at det også begrundes i, at Movia ændrer deres beregninger.
Det er vigtigt at pointere at optimeringskataloget sigter mod, at alle fortsat kan komme med bussen, så ingen efterlades uden bus (Vi er opmærksomme på problematikken med broen og den trafikfarlige vej v. Kulerup).
Hvis der skal være tale om en optimering, er det vel hensigten, at der bliver bedre forhold for de fleste, for
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de samme penge, men at kalde det optimering og allerede på forhånd have fastlagt en besparelse, virker
ikke som noget, der kan gavne borgerne – tværtimod så nævnes ”besparelse” hele vejen igennem.
Som nævnt på mødet kan antallet af afgange på den enkelte linje øges (Hverdag, aften og weekend), efter
behov mod merbetaling – Dvs. at den samlede besparelse bliver mindre.
Med det fremlagte forslag gælder følgende: (OBS: I forslaget kører linje 246 ikke i weekenden)
Kommentarerne vil nævne buslinjernes nuværende numre/ruter med mindre, der skrives NY foran. Der er
fortrinsvis taget udgangspunkt i Ejby, idet vi forventer, at de øvrige områder selv melder deres kommentarer ind.
Generelt kan vi se, at hele denne besparelse prøves ”solgt” positivt med ordet ”Direkte”. Det giver dog ikke
så meget mening, når det ikke tydeliggøres, at der rent faktisk er tale om, at nogle af forbindelserne går
ned på en meget lavere frekvens og med længere køretid end i dag. Læser man bare ordene, uden at sætte
sig ind i det hele, så ser det jo på papiret meget pænt ud – det er det ikke, selvom der også er nogle gode
elementer i forslaget.
Borup:

Direkte til Køge centrum (245R)
Direkte til Køge Gymnasium (245R)
Direkte til Campus Køge (246)
Direkte til Køge Nord st. (246)
Direkte til Lille Skensved (246)
Direkte til Solrød strand st. (246, via Bjæverskov, Ejby, Køge Campus, Køge Nord st. og Lille Skensved)
Det nævnes ikke her, at turen til Campus bliver længere og med færre afgange. Det er også vigtigt, at bemærke, at grunden til, at borgere fra Borup skulle skifte i Ejby for at benytte 248 var, at der var langt flere
fra Borup, der skal til og fra Campus, end borgere der skal til Køge by. Noget af det vigtigste for Borup var,
at der både var kort køretid mellem Borup og Campus/Ølby og Køge by. De foreslåede ændringer kan ikke
undgå, at give længere rejsetid bortset fra turen til Køge by. Det er typisk helt forskelige typer af borgere,
der skal til de to steder. Det vil være et fåtal af borgere fra Borup som vil benytte Køge Nord St. som pendlerstation.
•
•
•
•
•
•

Ejby:

•
•
•
•
•
•
•

Direkte til Køge centrum (245R, og kan komme hurtigere til KBH ved at tage 245R over Køge st.)
Direkte til Køge Nord st. (246)
Direkte til Hospitalet (242, via Lille Skensved)
Direkte til Campus Køge (246, 242)
Direkte til Lille Skensved (242, 246)
Direkte til Solrød strand st. (246, via Køge Campus, Køge Nord st. og Lille Skensved)
Direkte til Ølby st. (242, via Lille Skensved)

Ligesom for Borup gælder det for Ejby, at der er brug for hurtig køretid. Der er også her stor forskel på,
hvordan man bruger busserne. Pendlere og studerende benytter busserne, og har større brug for hurtig og
mere fleksible ruter/tider end borgere, der skal på enkeltrejser. Nogle er helt tilfredse, bare der er en bus,
andre har brug for den dagligt på faste tidspunkter.
Da oplægget var fremme i vinteren 2017/18 var der tidsmålinger (igen fra borgernes side), hvoraf det tydeligt fremgik, at en tur via Køge St. nemt kunne blive længere rent tidsmæssigt i de perioder, hvor der er meget trængsel i og omkring Køge by. Der skal desuden ikke meget ændring til før, det er anderledes. Ved forrige køreplan kom man med et tog senere, hvis man tog via Køge St. Og så ender vi igen med de lange rejsetider for pendlerne. Vi har dog ikke set, hvordan tiderne vil være i forhold til oplægget og hvordan det vil
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komme til at passe med arbejdstider. Der er også borgere, der har gjort opmærksom på, at nogle ture via
Køge St. koster en zone mere, end hvis man kører via Ølby St. Det vil kræve en meget stor tilvænning, at
flytte pendleres rejsemønster og se fidusen i, at tage til Køge St. for at komme nord på og samtidig risikere
sidde i en kø i, og omkring, Køge by i myldretiderne.
Der er i forvejen trængsel i 245R til Campus. Også selvom ekstrabussen fra Bjæverskov kører via Ejby, så
står folk som sild i en tønde, og nogle vælger i stedet, at blive kørt til Campus ligesom andre borgere har
fravalgt de afgange og tager bilen til stationen i stedet.
Da 245 skiftede til 245R blev vi forsikret om, at dette var hovedlinjen mellem Borup og Ølby via Campus og
det ville der ikke blive ændret ved.
NY 246 vil få en længere køretid til Solrød St. og Solrød Gymnasium. En del af dem, der skal til Solrød, kan
med fordel skifte til S-tog på Køge Nord St. Så argumentet med, at man kan komme direkte til Solrød Gymnasium forudses ædt op af den længere køretid. Samtidig er ruten ikke sat til at køre i weekenden og kun til
kl. 22 i hverdagene. Endvidere er det allerede sådan, at en stor del af gymnasieeleverne fra Solrød Gymnasium tager via Ølby St. om eftermiddagen.
Aftenkørslen er en forbedring i forhold til i dag, men hvis det skal have en effekt, så skal man også kunne
komme mellem Bjæverskov (Cook) og henholdsvis Ejby og Borup når man har været på aftenarbejde på
Cook. Dette har der været en del henvendelser om igennem de seneste år.
Den er forudsat til at starte kl. 6 om morgenen. I dag benyttes den tidligere mod Solrød, hvor nogle står af i
Ll. Skensved ca. 6:15 og flere fortsætter til Solrød St. og når S-toget ca. 6:34.
Når Køge Nord St. får flere afgange/ankomster om 3-4 år (hvis der ikke kommer yderligere udsættelser) så
vil denne station sandsynligvis blive den foretrukne pendlerstation mellem Ejby og København, men så
langt er vi ikke endnu og der er lang tid til. Til den tid vil det dog også blive nødvendigt med flere busafgange, allerede nu er der efterspørgsel efter afgange til begge tog.
For Ny 242 er det foreslået, at den kører med halvtimes drift 5-22 i hverdagene, timedrift 9-16 i weekenderne. Sammenholdt med, at NY 246 ikke er sat til at køre i weekenden, så vil borgere fra Ejby skulle benytte NY 245R via Køge for at komme tidligt af sted på arbejde i weekenderne.
Ved nedlæggelse af 248 vil borgerne ved ældrecentret i Ejby miste den direkte forbindelse til Køge by. Hvis
de fremadrettet skal til Køge by og med kort gåafstand til og fra bussen, så vil de være henvist til 242 med
skift på Ølby St.
Med det nye forslag vil ansatte på sygehuset igen få længere køretid til og fra arbejde. På nogle tidspunkter
vi de endda skulle via Køge St. og skifte til enten S-tog eller bus 101a der. Fra Ølby St. kan man tage enten
101a eller gå.
Knudepunkter:
Ølbyområdet: Pendling, Campus, sygehus, speciallæger, Lægevagten, Køge Private Realskole, svømmehal,
indkøbsmuligheder (dagligvarebutikker som ikke findes lige ved Køge St og Køge by), rejsende til og fra med
lokaltog (Roskilde/Stevns eller Roskilde/Næstved, alt efter hvornår togstrækningen ændres).
Køge by: Læger, indkøb – primært specialforretninger, byliv i øvrigt, biograf, Tapperiet, Rådhus, Jobcenter,
banker.
Køge Nord: Pendling og rejser til og fra både København og Ringsted. Når området bliver udbygget, kan det
være, at det bliver på linje med Ølby i forhold til indkøbsmuligheder, men der går nogle år.
Ud over dette, er der mange i Ejby, der har læge i Lægehuset i Ll. Skensved efter, at Ejbys læge flyttede dertil.
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Lille Skensved
• Direkte til Campus Køge (242, 246)
• Direkte til Ølby st. (242)
• Direkte til Hospitalet (242, via Lille Skensved)
• Direkte til Køge Nord st. (246)
• Direkte til Ejby (242)
• Direkte til Borup (246)
Der er umiddelbart nogle fordele for Ll. Skensved i dagtimerne, men man skal her have for øje, at der bl.a. i
weekenden kun er bus mellem 9 og 16 og i hverdagen kun til kl. 22. Ll. Skensved vil så være overladt til at
skulle benytte Lokaltog uden for disse tidsrum og ville skulle via Køge St. for at komme nogle andre steder
hen i kommunen. Hvad sker der med natbussen?
Højelse:
• Direkte til Ølby st. (242, via Lille Skensved)
• Direkte til Lille Skensved (242)
• Direkte til Hospitalet (242, via Lille Skensved)
• Direkte til Ejby (242)
• Kræver skifte til Køge Nord st. (242 og derefter linje 101A ved Campus Køge)
Her ser det ud til, at Højelse vil stå helt uden busforbindelse i weekenden efter kl. 16., hvor de i dag har 242
fra tidlig morgen til sen aften HELE ugen. Hvad sker der med natbussen?
Store Salby
• Direkte til Ølby st. (242, via Lille Skensved)
• Direkte til Ejby (242, 246)
• Direkte til Campus Køge (242, 246)
• Direkte til Køge Nord (246)
• Direkte til Ølby (242, via Lille Skensved)
• Direkte til Hospitalet (242, via Lille Skensved)
Ved løftet i vinteren 2017/18 fik Store Salby endelig deres bus igen da 245R blev lagt tilbage ad gammel
rute efter lang kamp (historikken til dette er lang, men bl.a. blev 245 midlertidigt, som så desværre endte
med, at blive permanent, lagt via Ll. Skensved pga Banedanmarks gravearbejde, der alligevel ikke blev så
omfattende som varslet). Med det nuværende forslag vil St. Salby igen blive sat tilbage. De vil kun få bus til
kl. 22 og i weekenden fra 9-16 og med langt færre afgange. Her er der, som tilfældet er i Ll. Skensved, ikke
mulighed for at benytte tog. I dag er St. Salby betjent med 242 og 245R fra tidlig morgen til sen aften HELE
ugen. Der bør være dækning hele ugen i samme tidsrum som nu, men det kan overvejes, om det er nødvendigt med to busruter, der kører nogenlunde samtidig. Hvad sker der med natbussen?
Lille Salby
• Direkte til Køge centrum (245R, og kan komme hurtigere til KBH ved at tage 245R over Køge st.)
• Direkte til Køge Nord st. (246)
• Direkte til Hospitalet (242, via Lille Skensved)
• Direkte til Campus Køge (246, 242)
• Direkte til Lille Skensved (242, 246)
• Direkte til Solrød strand st. (246, via Køge Campus, Køge Nord st. og Lille Skensved)
• Direkte til Ølby st. (242, via Lille Skensved)
Umiddelbart ser det ud til, at dagtimerne vil blive betjent som hidtil, dog med bedre forbindelse til Solrød. I
weekenden vil de miste deres aftenforbindelse til Ølby, Campus, Køge Nord og vil skulle tage via Køge St.

Ejby, den 24. september 2020

Bjæverskov
• Uændret drift til Køge Centrum (260R)
• Direkte til Ejby (246)
• Direkte til Borup (246)
• Direkte til Køge Nord st. (246)
• Direkte til Campus Køge (246)
• Direkte til Lille Skensved (246)
• Direkte til Solrød strand st. (246, via Køge Campus, Køge Nord st. og Lille Skensved)
Umiddelbart ser det ud til, at de eneste ændringer er, at der bliver forbindelse til Campus og Køge Nord
med NY 246 som samtidig ikke dækker weekenden og de sene aftentimer. Men dog en forbedring. Se også
under Ejby, hvor dette er beskrevet.

Der vil ikke ske ændringer på linjerne 241, 243, 244, 102A, 103 samt linjerne til Stevns. Bustrafikken i Køge
Syd, vil der blive kigget på i 2021. Derudover vil den mulige omstilling til El-drift også være i fokus i de kommende år.
Der blev, som svar på et spørgsmål fra det sydlige område om næste års tema, svaret, at der ikke skulle bespares i dette område.
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Udvalgte slides fra mødet 15. september 2020 – kommenteret.
Blå skrift = kommentarer
Her er indsat nogle af de slides, der var med på mødet. Ikke alle blev dog grundigt gennemgået.
Generelt er overskriften ”Gevinst” – men der er ikke lavet nogle slidses med de gener, omlægningerne også
medfører. Der er bestemt ikke alene tale om gevinster for borgerne.

101A: Ikke andre bemærkninger udover, at man måske kunne fortsætte med, at stoppe uden for Campus.
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NY 242: ”kan ændres som lyster….” alligevel er der indregnet en bod på i alt 450.000 kr. over to år. Der kan
alligevel køres en del bustimer for 450.000 kr.
NY 245R: Det springer i øjnene, at det første punkt er ”Styrkelse af Køge som handelsby”. Der er nok ikke
mange, der er uenige i, at byen som handelsby er vigtig. Men er det vigtigere, at man kan komme til Køge
by hurtigt, hvor de fleste dog ikke tager turen hver eneste dag for at benytte byen, end at de daglige brugere kan komme hurtigt til og fra pendlerknudepunkterne, herunder Campus hver evig eneste hverdag.
Det er korrekt, at det er en forbedring i ydertimerne og med natbussen – men kun mellem Køge og Borup.
Vi kender ikke svaret på, hvordan passagererne fordeler sig på natbusruten i dag (før Corona).
Det er korrekt, at der vil blive flere afgange ved Nørremarken og til Køge Gymnasium. Men igen, flere personer vil miste adgangen til Campus, Ølby St., svømmehal, sygehus, speciallæger m.v.
Vi forstår simpelthen ikke, hvorfor at det vestlige område skal være en del af, at Søndre Havn skal kunne
blive betjent.
NY 246: Det er korrekt, at Bjæverskov, Vemmedrup får en direkte forbindelse til Campus og Køge Nord St.
Det der ikke står, er, at turen kun køres en gang i timen og til kl. 22 og ikke i weekenden. Der har de sidste
år været markant ønske om, at den forbindelse, på tværs (den var der tidligere og blev fjernet, primært
fordi Solrød ikke ville være med til at dække udgiften), også er der aften og weekend. Det er ikke en gang
sikkert, at både første og sidste bus om dagen kan dække det behov, der er for at komme til og fra arbejde.
Det ser ud som om, at morgenerne starter lidt senere end i dag og de slutter kl. 22, men, hvor slutter de kl.
22 og hvad passer det med? Når aftenholdet har fri på Cook?
”Den direkte busforbindelse mellem Borup/Ejby og Campus opretholdes”. Nej, her burde stå, at der kommer en ny og længere tur til Campus og at kun kører en gang i timen.
I forhold til reduceringen af køretiden mellem Borup og Bjæverskov, så kommer det på bekostning af et
landsbyområde (Kjulerup), der kommer til at skulle være uden bus.
”STC III og den yderligere erhvervsudvikling langs Egedesvej bliver busbetjent”. Ja, og det er vel godt, når
det er bygget, men, hvorfor skal denne udvikling ske på bekostning af borgerne/studerende fra Borup og
Ejby.
”Forbindelsen fra Lille Skensved til Solrød Strand St. og gymnasiet i Solrød opretholdes”. Forbindelsen opretholdes, men der skrives ikke, at Ejbyvej og det meste af Lille Skensved ikke betjenes længere.
”Fra Solrød og Lille Skensved vil der opnås direkte forbindelse til Køge Nord St. og Campus”. Det må forudses, at flere fra Solrød vil benytte S-toget for at komme til Køge Nord St. for at benytte det hurtige tog.
Egentlig er dem, der vil få den største gevinst her, borgere fra Jersie Landsby for dem har Solrød Kommune
jo selv lagt øde om aftenen og i weekenden for flere år siden. Igen, hvorfor skal denne forbedring ske på
bekostning af borgere i Køge Kommune.
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Der er som noter (forvaltningens) til dette slide:
- Forbindelsen fra Borup/Ejby til Campus Køge svækkes.
- Forbindelsen fra Borup/Ejby til Køge Sygehus svækkes.
Og her må man fastslå, et det er korrekt.
I forhold til opmærksomhedspunkterne er der følgende kommentarer:
1) ”Skal passe til ringetid på Borup Skole, Jersie Skole, Campus Køge.” Det bliver en opgave i sig selv,
men den bør også passe til Vemmedrup Skole og i nogen grad til Ejby Skole (det har flere for forældre ønsket i nogle år) og skal passe med hurtigtoget på Køge Nord. Hvordan den kan komme til at
passe til det hele med én tur i timen, må være en ret stor øvelse.
2) ”Ejby borgere får længere køretid til Ølby St.”. Det er vist en underdrivelse og samtidig vil der ikke
være bus længere end til kl. 22 i hverdagene og efter kl. 16 i weekenden.
3) ”Ingen betjening af denne strækning”. I forbindelse med ændringen i 2017/18, hvor 245 blev lagt
tilbage af gammel rute, blev det understreget, at Ejbyvej jo ville blive betjent af 246 og derfor stadig
ville blive betjent af bus. Det forsvinder så for de borgere, der benytter den og hvor der ikke er
gode cykelforhold (nærmest det modsatte).
4) ”Skal ændre elevernes adfærd” – Det er måske muligt, hvis det giver mening, Men der kunne lige så
godt have stået som fælles betegnelse, at alle pendlere også skal ændre adfærd og det er nok langt
sværere.
5) ”245R kører ikke længere til hospitalet”. Nej, den kører ikke længere til Ølby St. Fra Ølby St. kan
man komme hurtigt med 101A eller, hvis man ikke er gangbesværet eller syg, så kan man gå næsten lige så hurtigt.
6) ”Timesdrift på denne strækning”. Det er en halvering af afgangene og yderligere nedgang i weekenden.
7) ”Dropper stoppet i ”Kulerup”. Stoppestedet droppes pga. af en defekt bro – og måske for, at spare
5 min. mellem Borup og Bjæverskov og i forhold til Campus.
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Det er her i dette slide, at man kan se, at der skal betale bod for at ændre på 242. Samtidig står det lysende
klart, at det er de ruter, der fik et løft, der skal holde for i besparelserne.

Baggrunden for besparelserne er vist her i dette slide. Med forvaltningens kommentarer kan man frygte, at
der kommer til at ske yderligere ændringer fremadrettet. Det blev oplyst, at merudgifterne i forbindelse
med Corona vil blive dækket af Staten.
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For 246 gælder, som ved øvrige optællinger fra Movia, at det viser de af- og påstigninger, der bliver benyttet. Dette afspejler nødvendigvis ikke det reelle behov.
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Kortbilag:
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Foreslået driftsomfang:
Det er det foreslåede driftsomfang, der ligger til grund for kommentarerne sammen med linjeføringerne.
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Evaluering – foretaget uden borgerinddragelse og det ses tydeligt her, at det er Movias evaluering.

De enkelte punkter indgår i de øvrige kommentarer, men i landområder skal man være opmærksom på, at
der altid vil være ”tynde” områder mellem de større byer.

Det er klart, at de tre linjer vil have det samme passagergrundlag når der er tre knudepunkter. Det skal ikke
ses som en økonomisk konkurrence. Det handler derimod om, at kunderne har forskellige behov og for at
gennemskue det, så må man lytte til borgerne. Der skrives, at væksten på 245R er sket mellem Ølby St. og
Campus. Som nævnt tidligere, så skal indenkommunale buslinjer ikke ses som en konkurrence imod hinanden men som supplementer til hinanden.

Bidrag til evaluering af busforbindelserne i det vestlige område af
kommunen – Ejby
Som bidrag til den lovede evaluering af busforbindelserne i det vestlige område, er her beskrevet ventetider og
nogle rejsescenarier for pendlere i området. Det er klart, at der for ikke-daglige pendlere ikke er de store
problemer. 248 er en gevinst for dem, der skal til Køge by og gymnasiet og der er glæde over ruten på strækningen
mellem Ll. Salby og Ølbyvej. Det er pendlerne, der har de største problemer og mangler fleksibilitet fordi busserne
skal korrespondere og dermed ligger meget tæt op ad hinanden. For dem, der tager enkelture, er der forbindelser
nok i det daglige. Dog mangler der stadig busforbindelse på tværs mellem Borup - Bjæverskov – Ejby – Ølby eller
Køge Nord St., alternativt Solrød St. om aftenen og i weekenden ligesom 248 ikke kører aften og søndag.
Der er stor glæde over, at buslinje 245R er blevet lagt om til nogenlunde den gamle rute mellem Ejby og Campus.
Der er dog meldinger om, at køretiden er blevet lang (i forhold til tidligere kørsel af gammel rute). Noget af det kan
dog tilskrives den ændrede vejføring omkring Campus.
Der er stadig meget utryghed ved at skulle skifte på Ølby St., særligt efter kl. 17 og aften/weekend, den samme
bekymring er i forhold til Køge Nord St. Situationen på Ølby St. har været fremme flere gange i år i dagspresse mv.
Der er derfor en del henvendelser om ikke 245R vil kunne forlænges mellem Ølby St. og Køge St. om ikke andet, så
om aftenen og i weekenden. Man vil hellere have den tryghed, at kunne sidde i samme bus, end at køretiden bliver
lidt kortere.
Problemstillingerne er ikke nye og har været beskrevet flere gange og disse beskrivelser må kunne genfindes i
forvaltningens arkiver. I samme materialer findes også en beskrivelse af knudepunkter.
I forhold til buslinje 242 er der ikke kommet så mange henvendelser fra Ejbys borgere. Man er glade for, at der
endelig er kommet en forbindelse til Køge Nord St. men man vil rigtig gerne have, at der er en bus til begge de to
tog i timen. Nogle tilkendegiver, at det her vil være nok med to busser i myldretiderne. Der er også tilkendegivelser
om, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis bussen i stedet kørte Ejby-Lille Skensved (ad Ejbyvej) – Køge Nord St.
Siden nedlukningen i marts 2020 pga. Corona, har der været mange som ikke har taget kollektiv trafik. Dette kan
have indvirkning på, at der ikke er kommet så mange tilbagemeldinger vedr. omlægningen af buslinje 242. Vi kan
se, at natkørslen er blevet noget længere tidsmæssigt, men lukningen af nattelivet pt. må nok tilskrives, at ikke så
mange har brugt denne forbindelse i samme grad som inden nedlukningen. Dog er der kommet et par
henvendelser om, at man igen er utryg ved at skulle tage fra Køge eller Ølby til Køge Nord for at kunne komme
med bus til Ejby og Borup. Der er nogle, som under normale omstændigheder benytter natbussen til og fra
arbejde.
Det er Ejbys håb, at disse beskrivelser kan komme med i evalueringen og står gerne til rådighed for yderligere
uddybning og at de viser, at det stort set er de samme problemstillinger, der går igen ved hver tilbagemelding.
Noget hænger bestemt sammen med holdningen ”når S-toget kører hvert 10. minut, så må man tilpasse sig.” Hvis
man kunne det i forhold til arbejdstider m.v., så ville problemet med ventetider sandsynligvis ikke blive ved med at
fremkomme. Det er håbet, at der kan blødes lidt op for denne kontante holdning. Samtidig vil vi endnu engang
bringe ønsket om en temadag, hvor der kan kigges på om kommunen er dækket godt nok eller om der evt., og
måske også for de samme penge, kan laves noget som giver bedre sammenhæng.

På Ejbys vegne
Dorthe Ingvorsen

Ventetider mellem bus og tog på hhv. Ølby, Borup, Lille Skensved, Køge Nord og Køge
stationer i forhold til 2020-køreplanerne - fra og til Ejby.
Denne oversigt afspejler udelukkende myldretider/dagtimer på hverdage – men der er også problemer på andre
tidspunkter om aftenen og i weekenderne - og udelukkende vedr. linjerne 242, 245R, 246, 248). Særligt ser det ud
til at bussen natten efter fredag og lørdag får en meget lang tur og ventetid på Køge Nord Station, som er meget
øde. Derudover er der endnu engang hele problematikken omkring ventetid og skift på den meget utrygge Ølby St.
Der er ikke taget højde for de mange måneders sporarbejder, hvor R-toget til og fra Roskilde kører anderledes, det
er således de officielle køreplaner for året 2020, der er taget udgangspunkt i.
Der findes en beregning af ventetider for 2019 også og kan evt. fremsendes efter ønske.
Det bemærkes endvidere, at evt. optælling af kunder på busafgangene IKKE afspejler det reelle behov idet mange
har fravalgt bussen alene på grund af ventetiderne. Derfor viser sådanne optællinger ikke det reelle behov men
viser de kunder, der på tidpunktet benytter busserne.
Ølby St. – Togankomst vs. busafgangstider – myldretider
Baseret på 1 klokketime i myldretiden om eftermiddagen hvor man kommer med toget til Ølby St. og skal rejse
mod Ejby/Borup
Tog

Togankomsttid - minuttal

245R afgangstid minuttal

Ventetid – antal
minutter

R-tog fra Roskilde

19/49*

23/53

4

R-tog fra Næstved

26*/56

23/53

27

Myldretids S-tog fra
København - Linje E

30/00

23/53

23

S-tog fra Køge** - Linje E

27/57

23/53

26

*De angivne minuttal, er de tider, der tages ud af køreplanen i hele sommerferien, juleferien, påskeferien mv. og
det tog, der først bliver aflyst ved omlægninger.
**er ikke så relevant, da der er flere hyppige muligheder, der kan kombineres, for at komme mellem Køge St. og
Ølby St.
Kommentar: Alle togtiderne ligger indenfor 11 min. men alligevel er der lang ventetid for stort set alle i forhold til
bussen. Hvis tiden i stedet var 05/35, så var der rimelig ventetid for alle. Mellem R-tog fra Roskilde og bussen er
der kun 4 min. Dette er lige i underkanten da dette tog tit kører med mindst nogle minutters forsinkelse. Men det
er ikke tjekket op imod Campus og Borup St.
Ølby St. – Busankomst vs. togafgangstider – myldretider
Baseret på 1 klokketime i myldretiden om morgenen hvor man kommer med bussen fra Ejby/Borup og skal rejse
mod København/Næstved/Roskilde
Tog

245R ankomsttid – minuttal

Togafgangstid - minuttal

Ventetid – antal
minutter

R-tog til Roskilde

12/42

26*/56

14

R-tog til Næstved

12/42

19/49*

7

Myldretids S-tog til
København

12/42

07/37

5***

S-tog til Køge**

12/42

19/49

7

*De angivne minuttal, er de tider, der tages ud af køreplanen i hele sommerferien, juleferien, påskeferien mv. og
det tog, der først bliver aflyst ved omlægninger.
**er ikke så relevant, da der er flere hyppige muligheder for at komme mellem Køge St. og Ølby St., men der er
ikke taget højde for Lokalbanen.
***Der er 5 min. til næste tog og det ser ud til i 2020 at passe med ankomsttider i København H, så man har ca. 15
min til at kunne møde på arbejde. Dette var ikke en realitet tidligere, hvor man kom enten meget for sent eller alt
for tidligt og fik dermed spildtid. Forvaltningen og Movia har tidligere påstået, at man kan nå toget før ved at stå af
på Stensbjergvej. Dette var dog kun muligt, hvis man ikke skulle stå for rødt og derefter løbe hele vejen til perron.
Typisk kom bussen fra sygehuset samtidig med man nåede til 7eleven. Det ser dermed ud til, at det er forbedret i
dette års køreplan.
Borup St. – Togankomst vs. busafgangstider – myldretider
Baseret på 1 klokketime i myldretiden om eftermiddagen hvor man kommer med toget til Borup St. og skal rejse
mod Ejby/Ølby.
Tog

Togankomsttid - minuttal

245R afgangstid minuttal

Ventetid – antal
minutter

R-tog fra København

24/54

03/33

7

R-tog fra Ringsted

05/35

03/33

28

Kommentar: For at tiderne i Ølby kan tilpasses, så skal der gås på kompromis med Borup. Dette er ikke let, men
det skulle gerne passe i begge ender.
Borup St. – Busankomst vs. togafgangstider – myldretider
Baseret på 1 klokketime i myldretiden om morgenen hvor man kommer med bussen fra Ejby og skal rejse mod
København/Ringsted.
Tog

245R ankomsttid - minuttal

Togafgangstid - minuttal

Ventetid – antal
minutter

R-tog til København

29/59

05/35

6

R-tog til Ringsted

29/59

24/54

25

Kommentar: For at tiderne i Ølby kan tilpasses, så skal der gås på kompromis med Borup. Dette er ikke let, men
det skulle gerne passe i begge ender. Det er nok mest Nr. Dalby, der har problemer med tog mod Ringsted.
Ejbyborgere vil sandsynligvis trække mod Køge Nord fremadrettet, særligt hvis bussen passer bedre der.
Køge St. – Togankomst vs. busafgangstider – myldretider
Baseret på 1 klokketime i myldretiden om eftermiddagen hvor man kommer med toget til Køge St. og skal rejse
mod Ejby/Borup. Vi kender ikke helt behovet for at anvende R- og Lokaltog fra og til Køge St. men der kommer
jævnligt spørgsmål om det.
Tog

Togankomsttid - minuttal

248 afgangstid - minuttal

Ventetid – antal
minutter

R-tog fra Roskilde

22/52*

53

31/61**

R-tog fra Næstved

21*/51

53

22/62**

Myldretids S-tog fra
København

04/34

53

49/19

Lokalbanen fra Rødvig

10/40

53

43/13

Lokalbanen fra Faxe Ldp.

10/40

53

43/13

*De angivne minuttal, er de tider, der tages ud af køreplanen i hele sommerferien, juleferien, påskeferien mv. og
det tog, der først bliver aflyst ved omlægninger.
**Det er ikke muligt at foretage skift mellem bus og tog på 1-2 min.
Kommentar: Det største problem er her, at bussen SKAL korrespondere i Ejby med 245R. Det lægger en ret stor
stopklods for ændringer, når bussen skal passe både med tog i Køge, Køge Gymnasium OG knudepunkterne og
tiderne på 245R.
Køge St. – Togankomst vs. busafgangstider – myldretider
Baseret på 1 klokketime i myldretiden om morgenen hvor man kommer med bussen og skal rejse mod
Roskilde/Næstved/København/Rødvig/Faxe Ladeplads.
Tog

248 ankomsttid - minuttal

Togafgangstid - minuttal

Ventetid – antal
minutter

R-tog mod Roskilde

39

22*/52

43/13

R-tog mod Næstved

39

27/57*

18/48

Myldretids S-tog mod
København

39

05/35 (15/45)

6

Lokalbanen mod Rødvig

39

17/47

8/38

Lokalbanen mod Faxe Ldp.

39

17/47

8/38

*De angivne minuttal, er de tider, der tages ud af køreplanen i hele sommerferien, juleferien, påskeferien mv. og
det tog, der først bliver aflyst ved omlægninger. Derfor er det i perioder den længste ventetid, der er den
gældende.
Kommentar: Det største problem er her, at bussen SKAL korrespondere i Ejby med 245R. Det lægger en ret stor
stopklods for ændringer, når bussen skal passe både med tog i Køge, Køge Gymnasium OG knudepunkterne og
tiderne på 245R.
Ll. Skensved St. – Togankomst vs. busafgangstider – dagtimer
Baseret på 1 klokketime i dagtimerne hvor man kommer til stationen og skal rejse med tog eller bus til og fra
stationen. Bemærk: Der er ikke medtaget de elever til Campus, der evt. benytter Ll. Skensved som skiftestation, vi
kender ikke tallet og typisk vil man benytte Ølby St. der har pendulbusser til Campus.
Tog

242 ankomsttid fra Ejby minuttal

Togafgangstid - minuttal

Ventetid – antal
minutter

R-tog mod Roskilde

19

04/34*

15/45

R-tog mod Næstved

19

15/45*

26/56

*De angivne minuttal, er de tider, der tages ud af køreplanen i hele sommerferien, juleferien, påskeferien mv. og
det tog, der først bliver aflyst ved omlægninger. Dette gør, at en stor del af året har man rigtig lang ventetid - på op
til næsten en time.

Tog

Togankomsttid - minuttal

242 afgangstid mod Ejby minuttal

Ventetid – antal
minutter

R-tog fra Roskilde

15/45*

45

30/60

R-tog fra Næstved

04/34*

45

11/41

*De angivne minuttal, er de tider, der tages ud af køreplanen i hele sommerferien, juleferien, påskeferien mv. og
det tog, der først bliver aflyst ved omlægninger. Dette gør, at en stor del af året har man rigtig lang ventetid - på op
til 1 time.
Kommentar: Det var forudsat, at ruten som minimum fik ½timedrift i myldretiderne da 245R blev lagt tilbage til
gammel rute og dermed og ikke længere skulle til Ll. Skensved. Den nye omlægning af 242 giver problemer for
borgere i Ll. Skensved, der har deres indkøb i Ølby Center og skal benytte sygehuset.
Ll. Skensved St. – Togankomst vs. busafgangstider – dagtimer
Baseret på 1 klokketime i dagtimerne hvor man kommer til stationen og skal rejse med tog eller bus til og fra
stationen. Bemærk: Der er ikke medtaget de elever til Campus, der evt. benytter Ll. Skensved som skiftestation, vi
kender ikke tallet og typisk vil man benytte Ølby St. der har pendulbusser til Campus.
Tog

246 ankomsttid fra Ejby minuttal

Togafgangstid - minuttal

Ventetid – antal
minutter

R-tog mod Roskilde

08

04/34*

15/45

R-tog mod Næstved

08

15/45*

26/56

*De angivne minuttal, er de tider, der tages ud af køreplanen i hele sommerferien, juleferien, påskeferien mv. og
det tog, der først bliver aflyst ved omlægninger. Dette gør, at en stor del af året har man rigtig lang ventetid - på op
til næsten en time.

Tog

Togankomsttid - minuttal

246 afgangstid mod Ejby
- minuttal

Ventetid – antal
minutter

R-tog fra Roskilde

15/45*

51 (dog 53 en gang –
15:53)

6/36

R-tog fra Næstved

04/34*

51 (dog 53 en gang –
15:53)

17/47

*De angivne minuttal, er de tider, der tages ud af køreplanen i hele sommerferien, juleferien, påskeferien mv. og
det tog, der først bliver aflyst ved omlægninger. Dette gør, at en stor del af året har man rigtig lang ventetid - på op
til 47 min.
Køge Nord St. – Togankomst vs. busafgangstider – dagtimer
Baseret på 1 klokketime i dagtimerne hvor man kommer til stationen og skal rejse med tog eller bus til og fra
stationen. Bemærk: Der er ikke medtaget de elever til Campus, der evt. benytter Ll. Skensved som skiftestation, vi
kender ikke tallet og typisk vil man benytte Ølby St. der har pendulbusser til Campus.
Tog

242 ankomsttid fra Ejby minuttal

Togafgangstid - minuttal

Ventetid – antal
minutter

R-tog mod København H

29

34/00

5/31

R-tog mod Ringsted

29

25/59

30/56

Tog

Togankomsttid - minuttal

242 afgangstid mod Ejby
- minuttal

Ventetid – antal
minutter

R-tog fra København H

25/59

35

10/36

R-tog fra Ringsted

34/00

35

1 (61)/35

Kommentar: En afgang pr. time i begge retninger er ikke nok til at dække de reelle behov. Der er igen for lange
ventetider og dér, hvor ventetiden er kortets mod vest, er det tog, de færreste (med nuværende køreplan for tog)
benytter i forhold til almindelige gængse arbejdstider. Det vil hjælpe med flere busafgange og flere togstop på
Køge Nord St. Der kører pt. Yderligere to tog i hver retning pr. time uden, at de stopper. Dette har DSB bekræftet,
at det er for, at kunder fra Aalborg/Aarhus ikke skal have tillagt de 2-3 minutters ekstra rejsetid.

Rejsescenarier:
Pendlerrejse mellem Ejby og København og retur.

Forudsætninger:
Almindelige arbejdstider og møder/slipper kl. .00 eller .30 og arbejdspladsen ligger sådan, at København H kan nås
på ca. 15 minutter (og omvendt). Der er ikke i eksemplerne taget højde for, hvordan man kommer mellem
hovedbanen og arbejdspladsen – det kan være med bus, cykel, andet tog, gang eller lignende. Rejsen
starter/slutter ved arbejdspladsen. For Ejby-borgere er udgangspunktet Gemsevej/Egernets Kvarter og medtager
således ikke tiden mellem hjemadresse og stoppested, da dette er individuelt, men som selvfølgelig skal tillægges
den enkelte pendlers samlede rejsetid.
DSB kræver nu, at man står klar til påstigning på perron 2 min. Før togets afgangstidspunkt. (HVIS krav om
pladsbillet fortsætter udover Corona, så skal der samtidig tages højde for, at man pt. Skal have pladsbillet til alle
andre tog end S-tog og lokalbaner og derfor skal påstige toget nogenlunde der, hvor det angives på pladsbilletten.)
Det skal bemærkes, at langt de fleste pendlere i Ejby tager via Ølby og Køge Nord idet der er flere muligheder ved
aflysninger og andre driftsproblemer. I Borup er der kun R-toget, som hyppigt har aflysninger.
Her er oplistet afgange med bus fra Ejby inden for en klokketime med afgang fra Egernets Kvarter:
246 06:07. Ankomst Solrød St. 6:28, Afgang Linje E 06:35. Ankomst København H 07:04. Ankomst arbejdsplads
07:19. Samlet rejsetid 1 t. 12 min. Denne afgang passer nogenlunde med at møde i minuttal 30.
242 06:05 Ankomst Køge Nord St. 06:29. Afgang Køge Nord St 06:34. Ankomst 06:55. Ankomst arbejdsplads 07:10.
Her er dog den hage, at det kan være svært at nå ned på perron inden togets afgang. Samlet tid 1. t. 15 min.
245R 06:13. Ankomst Borup St. 06:29. Afgang Borup St. 06:35. Ankomst København H 07:17. Ankomst arbejdsplads
07:32. Samlet tid: 1 t. 19 min.
245R 06:43. Ankomst Borup St. 06:59. Afgang Borup St. 07:05. Ankomst København H 07:47. Ankomst arbejdsplads
08:02. Samlet tid: 1 t. 19 min. Passer ikke med hverken mødetid 00. Eller .30 medmindre man arbejder mindre end
15 min. Fra København H.
248 06:23. Ankomst Køge St. 06:39. Afgang Køge St. 06:45. Ankomst København H. 07:24. Ankomst arbejdsplads
07:39. Samlet tid 1 t. 16 min.
245R: 06:19 Ankomst Ølby St. 06:42. Afgang Ølby St. 06:47. Ankomst København H 07:24. Ankomst arbejdsplads
07:39. Samlet tid 1 t. 20 min.
245R: 06:49 Ankomst Ølby St. 07:12. Afgang Ølby St. 07:17. Ankomst København H 07:54. Ankomst arbejdsplads
08:09. Samlet tid 1 t. 20 min.

Alle rejser skal, som nævnt, tillægges den tid det tager for den enkelte at komme til stoppested og samtidig
tillægge den spildtid der er fra man kommer til arbejdspladsen og frem til mødetid. Det gælder selvfølgelig for
dem, der har faste arbejdstider fx med kundekontakt, faste åbningstider, telefontider osv.
Hvis man tager turen i bil mellem hjem og station og her beregner med 15 min. Fra København H til arbejdsplads
og 20 min mellem hjem og station (15 min. er som regel nok), så kan hele turen gøres på:
Via Ølby St: S-tog Ølby S. - Kbh H = 39 min. + 15 + 20 = 1. t. 14 min.
Via Køge Nord St. R-tog: Køge Nord St. - København H 22 min. +15 + 20 = 57 min.
Når man skal fra arbejdsplads til Ejby tillægges også 15 min. Fra arbejdsplads til Kbh. H. Derudover skal tillægges
ventetid mellem ankomst til Kbh. H og faktisk togafgang.
Hvis man har fri i minuttal 00 er man på København H i minuttal 15 og har man fri i minuttal 30 er man der i
minuttal 45.
Der er følgende muligheder, taget inden for 1 klokketime om eftermiddagen, startende med den første mulighed
hvis man har fri kl. 15.00.
I forhold til Ølby St. Er medtaget alle afgange på linje E. I forhold til Køge Nord og Køge St. Er alene de afgange
medtaget som passer med den ene afgang pr. time, der er på bus 242 og 248. Desuden er muligheden via Solrød
St. medtaget.
1.

Afgang København H, Linje E 15:24. Ankomst Ølby St. 16.00. Bus 245R mod Ejby 16:23 (ventetid 23 min.).
Ankomst Egernets Kvarter 16:43. Samlet tid 1 t. 43 min. Dette er den hyppigst benyttede mulighed, hvis
man har fri i minuttal 00. Alt efter, hvor man bor i forhold til stoppested kan det altså tage op til 2 timer
mellem arbejdssted og hjemadresse.

2.

Afgang København H, Linje E 15:34. Ankomst Ølby St. 16:10. Bus 245R mod Ejby/Borup 16:23 (ventetid 13
min.). Ankomst Egernets kvarter 16:43. Samlet tid 1 t. 43 min.

3.

Afgang København H, Linje E kl. 15.44. Ankomst Ølby St. 16.20. Bus 245R mod Ejby/Borup 16:23 (ventetid
3 min. Her skal skiftet mellem bus og tog gå meget stærkt, særligt hvis der bare er den mindste
forsinkelse). Det er hyppigt, at man ikke kan nå bussen og ser den køre ud fra stationen når man kommer
fra trappeområdet. Ankomst Egernets Kvarter 15.43, samlet tid 1 t. 43 min. ELLER afgang Ølby 16.53 og
ankomst Egernets Kvarter 17:13, samlet tid 2 t. 13 min. HVIS man er så heldig, at man har fri i minuttal .30
og samtidig kan nå denne afgang, kan der fratrækkes 30 min. på begge rejser.

4.

Afgang København H, Linje E 15:54. Ankomst Ølby St. 16.30. Bus 245R mod Ejby/Borup 16.53 (ventetid 53
min). Ankomst Egernets Kvarter 17:13. Samlet tid 1 t. 43 min. Dette er den hyppigst benyttede mulighed,
hvis man har fri i minuttal 30. Alt efter, hvor man bor i forhold til stoppested kan det altså tage op til 2
timer mellem arbejdssted og hjemadresse.

5.

Afgang København H, Linje E 16:04. Ankomst Ølby St. 16:40. Bus 245R mod Ejby Borup 16.53 (ventetid 13
min.). Ankomst Egernets Kvarter 17.13. Samlet tid. 1 t. 43 min.

6.

Afgang København H, Linje E 16:14. Ankomst Ølby St. 16.50. Bus 245 R mod Ejby/Borup 16.53.(ventetid 3
min. Her skal skiftet mellem bus og tog gå meget stærkt, særligt hvis der bare er den mindste forsinkelse).
Det er hyppigt, at man ikke kan nå bussen og ser den køre ud fra stationen når man kommer fra
trappeområdet. Ankomst Egernets Kvarter 17.13, samlet tid 1 t. 43 min. ELLER afgang Ølby 16.53 og
ankomst Egernets Kvarter 17:13, samlet tid 2 t. 13 min. HVIS man er så heldig, at man har fri i minuttal .30
og samtidig kan nå denne afgang, kan der fratrækkes 30 min. på begge rejser.

7.

Afgang København H, Linje E 15:54. Ankomst Solrød St. 16.25. Bus 246 mod Ejby/Borup 16.38 (ventetid 13
min). Ankomst Egernets Kvarter 16.58. Samlet tid, ved fri i minuttal 00 1 t. 58 min. Hvis fri i minuttal 30 1
t. 28 min. Turen over Solrød passer kun sammen, hvis man kan tage afgang med linje E fra Kbh. H i
minuttal .54, hvis man tager minuttal .04 er der kun 3 min. Skift, bortset fra afgang fra Solrød 15.40, hvor
der er 2 minutter mere. Det er dermed ikke en hyppigt benyttet tur, medmindre man har lidt mere
fleksible arbejdstider.

8.

Afgang København H, Linje E kl. 15.44. Ankomst Køge Nord St. 16.18. Bus 242 mod Ejby 16.35
(ventetid/skiftetid 17 min.) Ankomst Egernets Kvarter 16.59, samlet tid 1 t. 59. Denne mulighed vil kun
blive anvendt, hvis man kan nå den afgang i minuttal .44 fra København H. min. hvis har fri i minuttal 30.
Hvis man tager afgangen fra København H 10 minutter senere, har man kun 7 min til at skifte fra S-tog til

bussen. Her skal bemærkes, at man skal hele vejen over gangbroen og ned på den anden side af
stationen og 7 minutter er ok, hvis toget kommer til tiden og man er almindeligt gående.
9.

Afgang København H, Linje E i minuttal. 04. Ankomst Køge St. I minuttal 44. 248 mod Ejby i minuttal .53
(ventetid 9 min). Ankomst Egernets Kvarter i minuttal 09. Samlet tid, hvis man kan nå en afgang fra
København H i minuttal 04 fx hvis man har fri i minuttal 30, 1 t. 39 min.

10. Afgang København H, R-tog mod Ringsted 15.37 ankomst Køge Nord St. 15.59. Afgang 242 mod Ejby 16.35
(ventetid 36 min.). Ankomst Egernets Kvarter 16.59. Samlet tid 1 t. 59 min. Det er typisk denne afgang
man vil benytte, hvis man har fri i minuttal 00. Hvis arbejdstiden er fleksibel, så kan beregningen laves fra
15 min. Før afgang og den totale rejsetid vil dermed blive mindre. At skulle tillægge en times rejsetid
mellem Køge Nord og Ejby fjerner fuldstændig intentionen om en hurtigere forbindelse via Køge Nord St.
11. Afgang København H, R-tog mod Ringsted 16.05 ankomst Køge Nord St. 16.25. Afgang 242 mod Ejby 16.35
(ventetid 10 min.). Ankomst Egernets Kvarter 16.59. Den samlede rejsetid vil også her afhænge af fleksible
arbejdstider, men hvis man har fri i minuttal 30 bliver den samlede tid 1 t. 29 min.
12. Afgang København H, R-tog mod Ringsted via Borup, 15.13. Ankomst Borup St. 15.53. Afgang 245R mod
Ejby/Ølby 16.03. Ankomst Egernets Kvarter 16.19. Samlet tid (hvis man kan nå toget og har fri i minuttal
00) 1 t. 19 min. For langt størstedelen af Ejbys pendlere gælder dog, at man tager via Ølby eller Køge
Nord, hvor der er flere muligheder. Borup har kun 2 afgange pr. Time og ingen alternativer ved nedbrud.
13. Afgang København H, R-tog mod Ringsted via Borup, 15.43. Ankomst Borup St. 16.23. Afgang 245R mod
Ejby/Ølby 16.33. Ankomst Egernets Kvarter 16.49. Samlet tid (hvis man kan nå toget og har fri i minuttal
30) 1 t. 19 min. For langt størstedelen af Ejbys pendlere gælder dog, at man tager via Ølby eller Køge
Nord, hvor der er flere muligheder. Borup har kun 2 afgange pr. time og ingen alternativer ved nedbrud.
Hvis man tager turen i bil mellem hjem og station og stadig beregner med 15 min. Fra København H til arbejdsplads
og 20 min. (15 min. er som regel nok) mellem hjem og station, så kan hele turen gøres på:
Via Ølby St: S-tog Ølby S. – Kbh. H = 39 min. +15 + 20 = 1. t. 14 min.
Via Køge Nord St. R-tog: Køge Nord St. - København H 22 min. + 15 + 20 = 57 min.
Uanset, hvordan man vender og drejer det, så ses det tydeligt, at der er alt for lang rejsetid/ventetid/spildtid på de
mest benyttede afgange i myldretiderne. Det ses tydeligt, at selvom man har fri fx kl. 15 kan det være svært, at
kunne nå, at hente børn i daginstitutioner i Ejby inden lukketid. Det er stort set lige gyldigt, hvilken vej man tager,
så lander man inden for et meget kort minutinterval (pr. halve time) i Ejby. Dette skyldes den korrespondance, der
er mellem busserne.
Bussernes ankomsttider i Ejby.
242, 248 og 246 kører en gang pr. time. 245R kører hver halve time. Skemaet skal ses i sammenhæng med de
scenarier, der er beskrevet ovenfor.
Buslinje

Fra station

Ankomst
Ejby/Egernets
Kvarter

246

Solrød

16:00

248

Køge St.

16:09

245R

Ølby St.

16:13

242

Køge Nord St.

15:59

245 R

Borup St.

16:19

Yderligere kommenterer:
Der har været talt en del om, at det er vigtigt, at folk fra Borup skulle kunne tage toget fra Køge Nord og komme
dertil med bussen. Spørgsmålet er dog, hvorvidt de overhovedet vil spare tid på denne mulighed.
Rejsetid fra Borup St. med R-tog via Roskilde til København H (uden tillæg af tid mellem hjem og station og station
og arbejdsplads): 42 min.
Rejsetid fra Borup St. Med R-tog via Køge Nord St. og bus. Rejseplanen viser afgange både over Bjæverskov med
246 og skift i Ejby til 242 og angiver rejsetiden til 1.t. 21. min. Og med 245R med skift til 242 i Ejby og angiver
rejsetiden til 1 t 22 min. Disse rejser kommer dog først frem, når man beder om via-punkter.
Rejseplanen foreslår, som bedste mulighed, hvis man vil fra Borup via Køge Nord, at man tager R-tog fra Borup til
Ringsted og fra Ringsted via Køge Nord St. Til Kbh. H. Dette angives til 1 t 1 min. Her skal man være opmærksom
på, at der evt. skal tillægges flere zoner på pendlerkort og Rejsekort og dermed kan turen blive dyrere.
Ifølge KRAK tager det i bil fra Borup St. Til Køge Nord Station via motorvejen 18 min., via landrute over Valore og Ll.
Skensved – 24 min. Via Ejby og Lille Skensved 25 min. Turen på motorvejen kan dog blive længere i myldretiden.
Hvis man i bil tillægger “parkeringstid” på 6 min. Vil den henholdsvis korteste og længste rejsetid blive på 46 og 53
min. Men i forhold til, at man kan komme direkte med toget i Borup og være i København på 42 min. Er det nok de
færreste, der vil vælge Køge Nord som pendlerstation.
Der er pendlere i Borup som giver udtryk for, at de hellere vil have flere afgange på deres egen R-togs linje end at
skulle skifte bus og tog flere gange eller bruge bil til Køge Nord St. og ikke have en tidsmæssig gevinst.

