Bilag 3: Forslag til elementer i fremtidig skolebusbetjening
Ud fra forslag til kvalitetsstandard for befordring af elever (bilag 3) og forslag til
standard for skolebusbetjening (bilag 4) foreslås nedenstående elementer at indgå
i et kommende arbejde med tilrettelæggelse af skolebusbetjening i Skanderborg
Kommune. De foreslåede elementer er herunder beskrevet i relation til den
nuværende skolebusbetjening. Elementerne kan efterfølgende indgå i den
konkrete planlægning af fremtidig skolebusbetjening:


Kørsel på ikke-skoledage og i skoleferier fjernes:
På ikke-skoledage og i skoleferier kører rute 423 (Låsby-Javngyde-Ry) og rute 450 (GaltenSkjørring-Herskind-Skovby-Galten) i dag henholdsvis 4 ture (som tilkaldekørsel) og 3 ture.
På baggrund i standard for skolebusbetjening foreslås disse ture fjernet. Kørselsbehov
foreslås erstattet med almindelig kollektiv flextrafik (Flextur). Ture der foreslås fjernet,
har alle en lav passagerbenyttelse. Rute 424 (Byruten Ry) kører desuden to ture på ikkeskoledage og i skoleferier, men disse ture indgår i nedenstående element (rute 424).



Kørsel midt på dagen (i alt 7 ture) fjernes:
For at opfylde standarden om, at der udelukkende skal køre skolebusser om morgenen og
om eftermiddagen, foreslås det at fjerne 2 ture på rute 410 (Skanderborg-Virring-HylkeBrørup), én tur på rute 420 (Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry), 2 ture på rute 421
(Ry-Gl. Rye-Glarbo-Gl. Rye-Emborg-Ry), én tur på rute 422 (Låsby-Alling-KnudsøskolenLåsby), samt én tur på rute 423 (Låsby-Javngyde-Knudsøskolen-Ry). De 7 ture der foreslås
fjernet, har alle en lav passagerbenyttelse. Kørselsbehov foreslås erstattet med øvrige
afgange på skolebusruterne, almindelig kollektiv bustrafik eller flextrafik (Flextur).



To afgange om aftenen på rute 450 til/fra ungdomsskolen på Gyvelhøjskolen fjernes:
I forhold til standarden om udelukkende at køre skolebusser på skoledage, samt morgen
og eftermiddag mv., foreslås det at de nuværende to afgange om aftenen på rute 450
til/fra ungdomsskolen på Gyvelhøjskolen i Galten udgår. De to afgange (kl. 18.10 og kl.
21.25) er meget lidt benyttede, og de få brugere vil i stedet bl.a. kunne benytte Flextur
Ung-ordningen (gratis) og/eller aktiv transport.



Rute 424 (Byruten Ry) erstattes med Flexbus:
Byruten i Ry er i princippet en del af Skanderborg Kommunes (gratis) skolebusser, men
har ikke reel karaktér af skolebus. Byruten i Ry kører i dag 4 ture på hverdage på
skoledage (kl. 9.30, 11.00, 12.15 og 13.30) samt to ture på ikke-skoledage (hverdage), kl.
13.30 og 15.00. Ruten benyttes af gennemsnitligt 4 passagerer pr. afgang, som
hovedsagligt er pensionister til/fra indkøb.
For at opfylde standarden om at målrette kørsel til kommunens skoleelever, afstandskrav
og samtænkning med øvrig kollektiv trafikbetjening, forslås det at nedlægge rute 424 og i
stedet erstatte ruten med Flexbus.
Flexbus er afgange med en fast rute og køreplan (som rute 424 i dag), men afgangene
køres kun, når man bestiller dem. Afgange og stoppesteder vil fremgå af køreplan eller
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Rejseplanen. En Flexbus-tur skal bestilles senest en time før afgang og køres typisk af en
taxa eller minibus. Skanderborg Kommune har allerede Flexbus på f.eks. rute 107 og rute
309. I modsætning til rute 424, der i dag er en del af det gratis skolebussystem, vil en
Flexbus medføre brugerbetaling. Med pensionistrabat vil en Flexbus-tur i Ry, jf.
Midttrafiks gældende takster, koste 13,20 kr. pr. tur med både rejsekort og klippekort i
app.


Rutejusteringer på rute 422, 423 og 425:
Rute 422 (Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby), 423 (Låsby-Javngyde-Knudsøskolen-Ry) samt
rute 425 (Ry-Knudsøskolen-Låsby Skole) kører i dag i meget varieret omfang inden for det
samme geografiske område. I forhold til standard og målsætning om et mere enkelt og
forståeligt skolebussystem, forslås det at justere og forenkle den samlede
skolebusbetjening i området.



Rute 452 og 453 nedlægges og erstattes af Flextur:
Rute 452 (Galten-Skovbyskolen-Storring-Gyvelhøjskolen) er i dag en del af det samlede
skolebussystem, men kører kun én tur om morgenen. Rute 453 (StjærskolenSkovbyskolen-Stjærskolen) er ligeledes en del af det samlede skolebussystem, men kører
kun to ture om eftermiddagen. Den ene afgang på rute 452 benyttes, ifølge tællinger fra
chaufførerne, af ca. 10 passagerer. De to afgange på rute 453 benyttes af ca. 7 passagerer
pr. tur. Det foreslås at erstatte rute 452 og 453 med (fast) Flextur til de relativt få
skoleelever i området der opfylder afstandskrav mv.
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