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Herfølge, 9. februar 2011 
Til Køge Kommune 
Teknik- og Miljøudvalget og Teknisk Forvaltning. 
Torvet 1 
4600 Køge 
 
Herfølge Borgerforening har på et bestyrelsesmøde drøftet den nye busbetjening efter køreplanskiftet 12. 
december 2010. Vi har følgende bemærkninger til brug for forvaltningens evaluering af omlægningen. 
 
Generelt finder vi det positivt, at der er kommet flere busser til byen – en kendsgerning, der ikke bør 
overskygges af begyndervanskeligheder og ikke mindst ekstremt vejrlig med forsinkelser til følge. Det har 
allerede rettet sig betydeligt siden starten. 
 
Men tilbage står to punkter, som direkte berører betjeningen af Herfølge fremover: 
 

1. Mens vi har fået kvartersdrift i dagtimerne og halvtimedrift om aftenen på hverdage, er der i praksis 
ikke ændret på antallet af afgange i weekenden. Det kan sammenholdes med, at linje 101A mellem 
Hastrup, Køge Centrum og Ølby nu har 10 minutters-drift om dagen og 20 minutters drift om 
aftenen på hverdage og lørdage samt 20 minutters drift hele søndagen.  
 
Det er svært at se, at behovet for buskørsel i weekenden skulle være tre gange så stort i Hastrup som 
i Herfølge, og vi vil derfor foreslå en mere ligelig fordeling af goderne i weekenden. Hvis begge 
ruter – 101A og 102A – fik halvtimedrift i weekenden (lørdag efter kl. 14), ville det både i Hastrup 
og Herfølge være en markant forbedring i forhold til tiden før 12. december 2010. 
 

2. Med den nye køreplan er linje 502 til Herfølge slået sammen med linje 256 til Præstø. Det betyder, 
at hver fjerde bus gennem Herfølge fortsætter til / kommer fra Præstø. Det er besværligt for folk i 
Holmebæk-kvarteret, at de nu skal gå fra Holmebækvej for at komme hjem – samt hele tiden 
orientere sig om, hvor bussen standser. Det har givet en masse unødig forvirring.  
 
Hertil kommer, at der næsten hver gang er forsinkelser i retning mod Køge, fordi bussen kommer fra 
Præstø. Ofte har denne afgang været så forsinket, at folk må vente på den næste bus for at komme til 
Køge.  
 
Endelig er det et irritationsmoment for passagerer til og fra lokaliteter syd for Herfølge, at de skal 
ind gennem vores by i stedet for at køre direkte til eller fra Køge. Vi har endda hørt eksempler på 
passagerer til destinationer syd for Herfølge, der ikke er kommet med bussen fra f.eks. stoppestedet 
ved Blegdamsvej, fordi bussen er fyldt med passagerer. De er så henvist til at tage bussen en time 
senere. 
 
Vi skal derfor opfordre Køge Kommune til at skille de to ruter ad og så lade Præstø-bussen køre ad 
Vordingborgvej den direkte vej mellem Herfølge og Køge. Det vil netto koste en afgang mere i 
timen, men samtidig spare en masse mennesker for tilbagevendende besvær. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
p.v.a. Herfølge Borgerforening 
Hans Christian Andersen 


