
Ældrerådets høringssvar til Teknisk Udvalg den 6, februar 2019 

Punkt 18.Trafikbestilling 2020 

Flextrafik 

Ældrerådet har observeret, at Trafikbestilling Del1 kommer i høring frem til den 28. februar 2019. 

Ældrerådet vil dog allerede nu komme med et par betragtninger til Trafikbestillingen. 
Movia oplyser, at den økonomiske effekt af skiftet til grundtakst og dermed en højere brugerbetaling, ikke 
er opnået.  Borgerne bestiller færre turer med Flextrafikken efter takstforhøjelsen i juni 2018, og den 
forventede merindtægt er derfor udeblevet.  
Det foreslås derfor at fordoble prisen for flextrafik i Frederikssund by. 
 
Ældrerådet mener, at det er en dårlig ide, da det vil betyde, at endnu færre vil have råd til at bruge 
flextrafikken og samtidig er det en uretfærdig model.  Det virker urimeligt at man skal betale dobbelt op, 
fordi man bor i Frederikssund by. 
  
Linje 317 og 315 
Det anbefales i oplægget, at linjen 317’ afgange alene koncentreres omkring skolernes ringetider. Forslaget 
betyder, at bussen kun kører på skoledage. Dalby Huse og Over Dråby Strand vil dermed ikke have 
betjening i tidsrummet 09-14.På skolefridage vil andre brugere af bussen være henvist til Flextur. 
 
For så vidt angår linje 315 forslås det at droppe turen til Kyndby Huse, da behovet i Kyndby Huse er 
begrænset med ca. 5-8 påstigere pr. hverdag i hver retning og medfører en omvejskørsel på ca. 8 minutter 
for øvrige passagerer. 
 
Ældrerådet mener, at det er en meget dårlig ide. Det betyder, at der ikke vil være offentlig transport til 
kommunens yderområder. Det bliver en stor forringelse for borgerne i Kyndby Huse, Dalby Huse og Over 
Dråby strand, hvis man ikke vil kunne bruge offentlig transport.  Ikke alle kan bruge flextrafikordningen og 
ikke alle har råd til bil. Vi risikere, at mange borgere bliver fastlåst i området og måske ensomme, med de 
udfordringer det giver. Derudover vil sommerhusområderne kun være for folk med bil. 
 
Køreplaner 
Ældrerådet vil samtidig gøre opmærksom på at det er problematisk, at der ikke mere laves trykte bus og tog 
køreplaner. 
Mange ældre har ikke og kan ikke bruge en Pc’er, så de har ikke mulighed for at slå køreplanerne op. 
Ældrerådet vil godt foreslå at udskrifter af køreplaner, kan afhentes fx på bibliotekerne, på Rådhuset og i 
filialerne. 
 

På Ældrerådets vegne 

 


