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31-03-2016 11:41:20 af Jacob Christiansen/JCHRI/Gribskov

Mødeforum Dialogforum for Kollektiv Trafik
Ordstyrer Bo Jul Nielsen
Referent Vibeke Meno
Mødedeltagere Teknisk Udvalg: Bo Jul Nielsen og Knud Antonsen 

(afbud fra Brian Lyck Jørgensen)

Børneudvalget: Sisse Krøll Willemoes (under pkt 2.)

Ældrerådet : Torben Møgelhøj

Handicaprådet: Jørgen Eckmann (stedfortræder for 
Bente Ullits Eckmann)

Ungdomsrådet :

Lokalforeningsrådet : Anne Marie Karlsson og Jana 
Clausen (afbud fra Leif Jakobsen)

Grundejerkontaktudvalget  : Lennart Persson og Anne 
Merethe Møller (i stedet for Karen Lise Rathsack)

Skolebestyrelserne : Ann Rønne og Anne Wirstad 

Gribskov Gymnasium : Henning Carstens

Erhverv Gribskov

Administrationen: Vibeke Meno, Torsten Forsberg, Peter 
Bros Nissen og Jacob Christiansen

Pkt Dagsorden og referat.
1 Godkendelse af sidste mødereferat ->
Ref. Mødereferat godkendt.

To ekstra punkter til dagsorden fra Lokalforeningsrådet tilføjet.
Dagsorden godkendt.

2 Trafikbestilling 2017
Teknisk Udvalg behandler sag om trafikbestilling på møde 06.04.16.

Dagsorden/Referat
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Indstilling til udvalget forventes at ende med et valg mellem forslag angivet i 
vedhæftede fil, alternativt fastholde nuværende ruteløsning og busbestilling.

Oversigtsskema over ændringsforslag - Trafikbestilling 2017.pdfOversigtsskema over ændringsforslag - Trafikbestilling 2017.pdf
Ref. Børneudvalget har bedt administrationen se på ruterne 362 og 363.

Man foreslår at 363 deles op i to dele. Så der ikke længere kører bus på 
Præstevejen og så 362 overtager den sydlige del af 363´s tidligere rute.

Det giver samlet set en besparelse, da man 'sparer' busbetjening på 
Præstevejen. (løsning bI)

Hvis man samtidig øger antallet af afgange, så der er busser hele dagen, bliver 
der en øget udgift (løsning bII)

For begge løsninger vil buslinje 362 forlænges fra Helsinge Station til 
Bjørnehøjskolen udvalgte afgange (en tur om morgenen og 3 ture om 
eftermiddagen)

Anne spørger til tiderne fra Bjørnehøjskolen – og hvorvidt det kommer til at passe 
med ringetiderne. Peter oplyser, at man vil tage dialog med skolen om 
muligheder for at tilpasse ringetiderne.

Der er desuden forslag om at justere afgange for 362 (som har timedrift) Hvis 
man forskyder køreplanen med ½ time, vil det gavne nogle skoler men ikke 
andre. Man kan også indsætte en ekstra bus – men det vil give en merudgift på 
ca. 200.000 kr.

Henning oplyser at der er en del elever fra Søborg – som kører den lange tur 
med bussen i stedet for at tage toget. Vigtigt at der er korrespondance med 
Helsingørbussen i Esrum.

Henning foreslår en anden opdeling mellem 362 og 363.

Sisse mener at ift. at rykke afgangen 362 ½ time – da det bare flytter problemet. 
Mener derfor at forslaget om en ekstra afgang er mere attraktivt.

Ann og Anne oplyser at det er vigtigt at få hørt skolerne om eventuelle 
ringetider/bustider.

Jana er bekymret for den reducerede service på Præstevejen. De får svært ved 
at komme til stationen. Der er også flygtninge at tage hensyn til. Mener ikke det 
kommer til at passe med køreplanen, da 363 og 362 kører på forskellige 
tidspunkter.

Torben foreslår at 363 kunne køre hele vejen til Mårum for at kunne bevare 
service på Præstevejen.

Torsten oplyser at der er relativt få brugere af 363 – og den har en dårlig 
finansierings grad ift. de øvrige busser.

Torben foreslår at besparelse på busser bruges til at gå tilbage til den tidligere 
takst på flextur.
Anne spørger til økonomien – og hvorvidt det bliver muligt at spare skolebusser i 
Mårum. Henviser til at mange af vejene i området er trafikfarlige – og at der 
derfor alligevel vil være behov for skolebus. Mener også at det vil give ekstra 
arbejde for skoler og FO, som varetager opgaven med at finde ud af hvornår 
børnene skal sendes af sted om eftermiddagen. 
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Vibeke oplyser at Teknisk Udvalg arbejder på bestilling fra Børneudvalget med 
at se på, om der er mulighed for at justere i busbestillingen så flest muligt børn 
kan køre med MOVIA-busserne med færrest mulige omstigninger. Kommunen 
er opmærksomme på diverse lovkrav om befordring af skolebørn.

Ann mener at man bør skele til hvad andre kommuner gør – f.eks. med små lys i 
fortovet for at øge tryghed og sikkerhed. Mener at det lave passagertal på 363 
skyldes utryghed.

Anne mener at man må vide hvor mange børn der fortsat skal køre med 
skolebus, da man jo skal i gang med at lave nyt udbud.

Torben foreslår at MOVIA overtager skolebuskørsel. Sisse oplyser at siden 
Prebens Minibusser gik konkurs har man en midlertidig kontrakt. Og den er 
relativt dyr. Derfor vil man gerne hurtigt have en ny kontrakt. Mener det vil tage 
for lang tid, hvis movia skal overtage.

Anne Marie: Farlig skolevej fra Esrum til Tingbakkeskolen. Kunne man foreslå 
en skolebus i stedet. Bo oplyser at man har dialog med Politet og Naturstyrelsen 
om at sikre oversigtsforholdene i skoven.

Sisse oplyser, at Børneudvalget ikke ønsker at ændre på skoledistrikterne, da 
det vil give problemer ift. skolernes kapacitet.
Ann oplyser at ændring af skoledistrikter kun slår langsomt igennem. Anne 
mener ikke man skal tænke skoledistrikter efter infrastruktur. Men at man bør 
tænke mere i at flytte elever fra privatskoler over i kommuneskolerne.

Jana oplyser at der også kan være skolesøgende børn på Præstevejen.

Bo konkluderer:
Bekymring omkring Præstevejen
Bekymring for trafiksikkerhed – særligt i Mårum og Kagerup
Bekymring for at det blivere dyrere, når der både skal køre bus og skolebus.
Forslag fra Henning om en anden rute for 362 og 363. 
Bekymring for korrespondance med Helsingør bussen.

3 Busstoppesteder
Teknisk Udvalg forventes at behandle sag om forhold vedr. busstoppesteder og 
vejforhold, på udvalgsmøde 11.05.16
Derfor forelægges de tre oversigter fremlagt på mødet 28.01.2016 på ny.

Busstop - læskure.pdfBusstop - læskure.pdf Busstop - affaldsspand.pdfBusstop - affaldsspand.pdf Busstop - bænke.pdfBusstop - bænke.pdf
Ref. Jana spørger om man vil tage imod reklamefinansierede buslæskure.

Torsten oplyser at der er nogle begrænsninger ift. reklamer i det åbne land. Og 
de desuden kræver strøm, hvilket der ofte ikke er.

Anne Marie: Buslæskure i Esrum – overfor Esrum Skole. Skal enten renoveres 
eller fjernes. De ser forfærdelige ud.

Anne Merete efterlyser bus-læ-skur ved Heatherhill.
Torsten oplyser at vi ser på faciliteterne og kan lave en sag til Teknisk Udvalg 
om faciliteter og forslag til prioritering. Ann foreslår at man ser på input fra 
Bjørnehøjskolens skolebestyrelse. Der er masser af forslag til hvordan 
adgangsveje og service på busstoppesteder kan forbedres.

Der spørges til om man må lave sine egne private buslæskure. Jørgen oplyser at 
det har man f.eks. gjort med succes i Gilleleje.

Anne Merete oplyser, at den tunge trafik er blevet tungere – alle supermarkeder 
får varer med meget stor lastbiler. Det gør det utrygt at cykle og gå langs vejene. 
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Efterlyser at Kommunen gør noget – f.eks. i form af trafiktællinger for tung trafik. 
Torsten oplyser, at man tæller løbende på både hastighed retning, køretøjets art 
og tidspunktet på døgnet.

Der spørges til om movia-busserne kan stoppe /vinkes ind uden for 
stoppestederne. Det kan man ikke officielt – men nogle gange sker det alligevel.
Ann oplyser at der er rigtig meget tung trafik gennem Ejlstrup.

Busstoppesteder ved Valby: der er indhentet tilbud – som ligger lidt over det 
afsatte budget. Vi er i gang med at se på om vi kan justere i projektet, så vi kan 
holde det inden for budgettet. Vi vil gerne i gang hurtigst muligt. Forventet 
opstart i april.

4 Øvrige indkomne forslag  (efter deadline)

Lokalforeningsrådet (Leif Jakobsen):

Mange ser det som et stort problem at Hillerød Kommune ikke deltager i 
ordningen, ikke mindst for muligheden med transport til sygehuset i Hillerød.

-Har Gribskov Kommune ikke mulighed for eventuelt gennem Regionen at 
påvirke ordningen til at man kan bruge FLEX tur fra Gribskov til Hillerød.

Lokalforeningsrådet (Esrum Borgerforening):

-Genindsættelse af bus til Hillerød/Hillerød sygehus. Nu skal man med 
3xtransport for at nå dertil og/eller oprettelse af Flexbus mellem Gribskov og 
Hillerød kommune. Gribskov er jo tilknyttet Hillerød sygehus.
 - Aften/natkørsel for bus 390R. Man skal absurd tidligt fra hhv Kbh og Helsingør 
for at komme til Esrum. Kørsel med Flexbus stopper meget tidligt.
-Genindførsel af weekendkørsel for bus 362. Det tager med de nuværende skift 
mindst 5 kvarter at komme til Gilleleje i weekenden. Skal man videre med bus 
fra Gilleleje st, varer turen endnu længere. 
-Buskørslen standser urimeligt tidligt på hverdage.
-Vi ønsker nye eller i det mindste vedligeholdelse af buslæskurene i Esrum.

Ref. Bo oplyser at han selv har haft fat i den tidligere borgmester i Hillerød vedr. 
flextur. Hun oplyser at det bliver uforholdsmæssigt dyrt for Hillerød Kommune. 
Og derfor ønsker de ikke at deltage.
Janna foreslår at man måske får Regionen til at lægge pres på Hillerød 
Kommune.
Ann mener at hvis man holdt sygehuskørsel uden for, ville man godt kunne få 
Hillerød Kommune med i flex-turen.

Jørgen oplyser, at handicaporganisationer i Hillerød er meget aktivt. Og at 
handicaprådet arbejder på at udvide den visiterede kørsel.

Anne Marie oplyser at det er svært komme hjem fra København og aftenen, hvis 
man skal køre med offentlig transport til Esrum. Så skal man fra KBH senest kl. 
21. Ønsker at 390R kører lidt senere om aftenen. Bo oplyser at han skal til møde
i april med MOVIA og de øvrige kommuner, hvor han kan tage ønsket med.

5 Eventuelt
Ref. Intet
6 Næste møde
Ref. Afholdes i august. Dato følger senere
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