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Svar til Region H vedr. forslag om nedlæggelse af 
Søborg Trinbræt

Kære Sophie Hæstorp Andersen

Trafikudvalget har bedt om Gribskov Kommunes holdning til forslaget om at 
nedlægge Søborg Trinbræt, inden sagen skal behandles i 
Forretningsudvalget den 13. august 2019.

Som formand for udvalget for Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune 
sender jeg hermed min helt umiddelbare holdning baseret på oplysningerne 
i den sagsfremstilling, som har været forelagt i jeres Trafikudvalg. Vi har 
først fået kendskab til forslaget her i sommerferien og har derfor ikke haft 
mulighed for nærmere sagsoplysning og politisk drøftelse.

Vi er meget imod at trinbræt lukkes og at service for den offentlige 
transport med tog forringes yderligere. Vi har allerede i 2019 oplevet 
reduktion i serviceniveauet på Pårup og Gilleleje Øst, hvor togene nu kun 
stopper hver anden gang.
Det er en forringelse for både beboerne og gæster i kommunen og vores 
turisterhverv.
Vi er i gang med store projekter om reetablering af Søborg Sø samt den nye 
Nationalpark, som vil være nye natur- og turistattraktioner der ligeledes 
skal understøttes af et trinbræt.

Supplerende kan det oplyses, at Kommunen er i gang med at lukke skolen 
på Rostgårdsvej, hvor de sidste elever flytter til Parkvejsskolen i sommeren 
2020. Det kan betyde ændringer i passagertallene på stationerne i Gilleleje. 
Det bør belyses, hvad det betyder for tidsforbruget på de enkelte stationer.

Vi har forståelse for det overordnede mål med at sikre korrespondancen til 
det øvrige tognet og samtidig overholde overenskomsterne. Men foreslår at 
man undersøger tiltag til at reducere tidsforbruget på de enkelte stop; f.eks. 
med nudging eller andet, som kan indbyde passagerne til at foretage af- og 
påstigning hurtigere og spare tid på den måde. 
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Lokaltogs projekt om sikring af baneovergange skulle vel også sikre, at man 
kan øge hastigheden for togene og dermed reducere køretiden mellem 
stationerne. Der er i den forgangne periode arbejdet med lukning og sikring 
af overgange på Hornbækbanen i bl.a. Dronningmølle. 

Vi håber således, at der kan findes en løsning, hvor man som minimum 
bevarer serviceniveauet på vores nuværende trinbræt og stationer samtidig 
med at målet for rettidighed til korresponderende forbindelser opnås.

Med venlig hilsen

Pernille Søndergaard
Fmd. for Udvikling, By og Land

Gribskov Kommune

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
Telefon: 72 49 60 00


