Ingerbrit Fonnesbech
Nyvej 43
Meløse
3320 Skævinge

Svar på spørgsmål stillet ved Byrådsmødet den 29. april 2015

Byrådssekretariatet

Tak for dine spørgsmål, som du i forlængelse af behandling af sag nr. 26 ved
byrådsmødet den 29. april, med dit brev af 5. maj har sendt til kommunen.

21. maj 2015

Nedenfor er dine 3 hovedspørgsmål anført, og vi har for hvert spørgsmål
skrevet Hillerød Kommunes svar til spørgsmålet. Indledningsvist vil jeg sige at
busplanlægningen bygger på at det er et kollektivt trafiktilbud tilgængeligt men
også at hyppigheder og køretider prioriteres højest der hvor der er flest
passagerer overordnet set for hele kommunen.
Spørgsmål 1:
I hvilket omfang reduktion af bus 324´s nuværende 18 afgange til 7 afgange på
hverdage fra Store Lyngby via Meløse til Hillerød Station, vil bidrage til mål for
bustrafikken i området.
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svar:
Der bliver fremover 7 dagafgange (jf. rapporten) samt 2 aftenafgange på linje
324. Dertil kommer 6 dagafgange samt 1 aftenafgang på linje 322, som giver
forbindelse til Hillerød over Skævinge med tog eller linje 325. Det giver i alt 16
afgange mellem St. Lyngby og Hillerød i forhold til dagens situation med 18
afgange. Der er derved fortsat god offentlig betjening i området.
Spørgsmål 2:
Hvordan det kan være attraktivt for brugerne af bustrafikken at transporttiden
fra Store Lyngby til Hillerød Station forlænges?
Svar:
Der er stadig et godt tilbud. Langt de fleste ture tager i dag 38-41 minutter med
buslinje 324. Køretiden i dag varierer afhængig af om turen kører via
Kornmarkskolen/Plejecentret Sophienborg/Ålholmparken og/eller Harløse.
Med den nye buslinje 324 tager det 31 min fra Store Lyngby til Hillerød Station.
Et alternativ er den nye buslinje 322 samt Lokalbanen. Her varierer rejsetiden
inklusiv overgangstid (korrespondance på Skævinge Station) fra 28 til 44
minutter.
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Så på nogle afgange bliver transporttiden kortere end i dag.
Overgangstiden på Skævinge Station er for at begrænse transporttiden også
søgt begrænset, men således at forbindelsen kan fungere med almindelige
trafikale tidsudsving.
Spørgsmål 3:
Hvilken politik har byrådet for at gøre det muligt at komme med kollektiv trafik
til byrådsmøder?
Svar:
Der er ikke en besluttet politik for serviceniveau i bustrafikken. Serviceniveau i
bustrafikken fastlægges ved kommunens årlige budgetlægning og ved
trafikbestillinger til Movia.
I Hillerød vest har Miljø- og Teknikudvalget samt Byrådet i dette års
trafikbestilling til Movia vedrørende 2016 besluttet, at serviceniveauet øges
samlet set, og således at der etableres både aften- og weekendkørsel.
Helt konkret kan oplyses at Byrådet holder møder onsdage kl. 18.30. Ifølge
køreplanskitsen kan benyttes ny buslinje 324 fra Store Lyngby med ankomst
Hillerød Station kl. 17.24. Herfra kan benyttes 600S til Trollesminde Allé.
Hillerød Kommune takker endnu engang for dine spørgsmål.
Med venlig hilsen
Dorte Meldgaard
Borgmester
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