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Høringssvar vedrørende busbestilling 2020 
 
Handicaprådet har med stor tilfredshed modtaget notat af 28. juni 2019 
vedr. nogle modeller for ændring af busbetjeningen i kommunen til 
kommentering. 
 
Notatet indeholder nogle spændende og konstruktive forslag til forbed-
ringer og nogle forslag til indskrænkninger. 
 
Handicaprådet mener principielt, at den kollektive befordring skal være 
så god som muligt. Der er befolkningsgrupper med funktionsnedsættel-
ser, som på grund af disse funktionsnedsættelser ikke kan befordre sig 
selv. Disse mennesker har behov for kollektiv befordring til en rimelig 
pris. 
 
Linje 197 
 
En afkortning af linje 197 fra Høsterkøb Skole til Mariehøj Centret vil 
betyde, at Rudersdals borgere bosiddende mellem Hørsholm Kongevej 
og Trørødskolen ikke har nogen busbetjening overhovedet. Det vil ram-
me den gruppe mennesker, der ikke har andre muligheder hårdt.  Vi, der 
kommer fra Birkerød og tager linje 197, har andre alternativer, som tager 
nogenlunde samme tid, hvis forbindelserne mellem linjerne 193/195 og 
334/385 passer sammen i Holte eller 500S og 150 S passer sammen i 
Hørsholm samt hvis linjerne 193/195 kører helt til centeret. 
 
Hvis afkortningen af 197 fastholdes kunne det være en tanke værd at 
overveje, om linje 197 i stedet for at have endestation ved Høsterkøb 
Skole skulle føres op til rundkørslen ved Ubberød/Brådebæk. Herved fik 
disse bydele glæde af linje 197 og der opstod forbindelse mellem 197 og 
150S/354. 
 
Linje 193/195 
 
Det vil være en stor gevinst for brugerne af Kulturcenter Mariehøj at få 
busbetjening helt til Kulturcenteret. Det bedste for Kulturcenterets bruge-
re vil være, at alle afgange kører til centeret. Der er i dag ca. 500 m fra 
de nærmeste stoppesteder til centeret og det er klart for langt for mange 
brugere. De fleste aktiviteter på Kulturcenter Mariehøj starter klokken 
xx:00, hvorfor ankomst til Kulturcenter Mariehøj fra Holte lidt før kl xx:00 
bør køre forbi centeret, da flest brugere må formodes at komme herfra. 
 
Som ovenfor bemærket vil det være en stor fordel, hvis forbindelserne i 
Holte så også passer sammen. 
 
Linje 190 
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Omlægning af linje 190 til at køre ad Rudersdalsvej må formodentlig 
indebære, at bussen kører rundt ad Rudersdalsvej – Vester Paradisvej – 
Borgmester Schneidersvej – Øverødvej.  Dette medfører små forringel-
ser på Øverødvej og nogle forbedringer på Rudersdalsvej. Det virker 
ikke som om, der er de store konsekvenser ved det. 
 
Udbud 
 
I notatet nævnes det, at en del busser skal i udbud i den kommende tid. 
Det nævnes ikke, hvilke busser det drejer sig om og Handicaprådet bli-
ver ikke bedt om en stillingtagen til dette. Imidlertid vil Handicaprådet 
ikke undlade at gøre opmærksom på, at de små busser, der er valgt 
tidligere, ikke er hensigtsmæssige og ikke opfylder rimelige krav til til-
gængelighed. Hertil kommer, at de heller ikke opfylder rimelige krav til 
komfort og her ligger langt fra de almindelige busser. 
 
 
Med venlig hilsen 
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