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Analysens formål
I 2019 var der i gennemsnit ca. 20.000 buspas-
sagerer, der på en hverdag startede eller sluttede 
deres rejse i Ballerup Kommune. Den kollektiv tra-
fik har derfor stor betydning for mange borgere og 
pendleres daglige mobilitet. Men de seneste år er 
der sket et fald i antal passagerer. Hvis udviklin-
gen skal vendes, er der behov for at skabe et frem-
tidigt busnet, der gør den kollektive trafik attraktiv 
for flere. I kommunens budget 2020 blev der afsat 
midler til at gennemføre denne kollektive trafika-
nalyse. Vi kender endnu ikke konsekvenserne af 
corona-situationen, men den har næppe gjort si-
tuationen bedre.

En helhedsorienteret tilgang
Analysen indeholder tre forskellige perspektiver 
på den kollektive trafik i Ballerup: 
 
• Bruger- og byperspektiv, hvor der zoomes 

ind på kommunens bydele og brugernes be-
hov for betjening i dag og i fremtiden kortlæg-
ges. Her vurderes også behovet for betjening 
af byudviklingsområder. 

• Netperspektiv, der bl.a. indeholder nøgle- 
tal for driften af de enkelte linjer såsom pas- 
sagerudvikling, driftsøkonomi, selvfinansie-
ringsgrad mm. Desuden ses på den samlede 
netstruktur — herunder hvor nettet med 
fordel kan optimeres. 

• Knudepunktsperspektiv, hvor de enkelte 
S-togsstationers rolle og sammenhængen i 
nettet beskrives. 

Planlægningsprincipper
Analysen opstiller ni principper, der anvendes 
som strategiske greb i udarbejdelse af det frem-
tidige busnet i Ballerup. Fremadrettet kan prin-
cipperne fungere som forvaltningens grundlag for 
planlægning af det kollektive trafiknet: 

 

 
 

 
 

 
 

 

Principperne er beskrevet på side 42-43. På side 
47-49 er beskrevet, hvorledes de konkret er an-
vendt.

To scenarier for fremtidens busnet
Bus Rapid Transit (BRT) er højklassede el-busser 
i eget tracé. Der er planer om at etablere en BRT 
langs O4, der skal erstatte linjerne 40E/400S, og 
som er et vigtigt strategisk greb i Ballerup Kommu-
nes fremtidige busnet. Linjeføringen for BRT’en 
fastlægges først i forbindelse med den igangsat-
te forundersøgelse og vil blive afgørende for det 
fremtidige busnet i Ballerup. Derfor fremlægger 
denne analyse to scenarier for det fremtidige bus-
net: Et scenarie 1, hvor BRT’en kører via Ballerup 
St., og et scenarie 2, hvor BRT’en kører over Malm-
parken St. 

Sammenfatning
Hovedgrebet i begge scenarier er at koncentrere 
busdriften dér, hvor passagerpotentialet er størst. 
Derfor indeholder begge scenarier en forøgelse fra 
to til tre bybuslinjer, der tilbyder høj frekvens og 
bidrager til at binde kommunen bedre sammen. 
Andelen af borgere, der bliver dækket af en attrak-
tiv bybus med en høj frekvens stiger fra 17% i dag 
til 37-38% i de fremtidige busnet. Begge scenari-
er vil med en fremtidig BRT give et væsentligt løft 
til Lautrup og forbedre rejserelationer mod hhv. 
Lyngby og Høje-Taastrup. 

Scenarie 1 - BRT over Ballerup St.
Der er to bærende elementer i Scenarie 1. Det 
ene er etablering af en ny tværgående bybuslinje 
mellem Måløv og Herlev, som   binder kommunen 
sammen på tværs og giver forbindelse til både 
BRT’en på Ballerup St., S-banen og den kommen-
de letbane i Herlev. Det andet er, at BRT’en betje-
ner Ballerup St., som forbliver et attraktivt kollek-
tivt trafikknudepunkt med gode skiftemuligheder. 

Samtidig vil BRT’en knytte Lautrup Erhvervskvar-
ter tættere sammen med Ballerup Bymidte, hvor 
der er byfortætning, kulturtilbud, detailhandel og 
ungdomsuddannelser, og dermed liv og aktivitet i 
hele driftsperioden. For at sikre en effektiv betje-
ning af de store pendlerstrømme mellem Malm-
parken St. og Lautrup Erhvervskvarter etableres 
en ny myldretidslinje 155E, som kan supplere linje 
55E internt i erhvervsområdet.

Scenarie 2 - BRT over Malmparken St.
Det er ikke muligt at opnå de samme effekter for 
det lokale busnet i scenarie 2. BRT’en føres for-
bi Malmparken St., hvilket vil give en effektiv og 
højklasset betjening mellem stationen og hhv. er-
hvervskvarteret og Ballerup Super Arena, ligesom 
rejsetiden mod Høje-Taastrup vil blive kortere. 

Når BRT’en kører på en del af Ballerup Boulevard, 
vil der ikke være passagerunderlag til, at der også 
kan etableres en tværgående bybuslinje mellem 
Måløv og Herlev, som derfor opdeles i to bybus-
linjer fra hhv. Måløv til Ballerup og Malmparken til 
Herlev. For at give forbindelse mellem Lautrup og 
Ballerup St. samt sikre betjening af TOMS, foreslås 
350S forlænget fra DTU Ballerup Campus og videre 
til Ballerup St. ad Ballerup Byvej. Mange af de nu-
værende brugere på Ballerup St. vil blive tvunget 
til ekstra skift ift. i dag. Samtidig er det vanskeligt 
at udvikle området omkring Malmparken St., så 
stationen bliver et trygt og attraktivt knudepunkt 
med liv og aktiviteter i hele BRT’ens driftsperiode.

Konsekvenser for udvalgte bruger-
grupper/områder
I begge scenarier er det foreslået at nedlægge en 
række buslinjer, hvilket forenkler nettet og giver 
mulighed for at tilbyde flere afgange, dér hvor der 
er mange passagerer. Oversigt over linjerne i dag 
og i de to scenarier findes på side 52-53. Her er 
angivet, hvilke passagereffekter og økonomiske 
konsekvenser de to scenarier vil have i forhold til 
den nuværende betjening.

Forslagene medfører, at borgere i enkelte lokale- 
områder får længere til bussen. Det drejer sig sær-
ligt om Digterparken og Harrestrup i Skovlunde. 
Generelt er det vigtigt at arbejde med en opgrade-
ring af stiforbindelserne til de fremtidige stoppe-
steder.

Ydermere er det foreslået at nedlægge service-
busserne i begge scenarier. Servicebusserne har 
i dag en lav passagerbenyttelse, og hovedparten 
af servicebusstoppestederne betjenes tillige af 
andre buslinjer. Langt de fleste servicebusstop 
kan betjenes med de nye bybusser, dog kommer 
Bispevangen til at mangle den helt nære betjening 
i begge scenarier. Nedlæggelse af servicebusser-
ne vil betyde, at nogle ældre borgere vil få længere 
til bussen, og en flextur kan her være et alternativ.

Begge scenarier giver flere passagerer 
I scenarie 1 køres der ca. 2.000 flere bustimer i 
kommunen (+4 %), og der forventes en passager-
stigning på knap 20 % i forhold til i dag. Der er for-
udsat etableret en myldretidslinje 155E, som skal 
supplere linje 55E på strækningen mellem Malm-
parken St. og den nordlige del af Lautrup. 

I scenarie 2 køres der ca. 7.000 flere bustimer i 
kommunen (+16 %) svarende til den forlængede 
linje 350S, og der forventes knap 14 % flere passa-
gerer i forhold til i dag. Kommunen vil efterfølgen-
de skulle gå i dialog med Region Hovedstaden om, 
hvorledes hhv. myldretidslinje 155E og linje 350Ss 
forlængelse kan finansieres. 

Den videre proces
Denne kollektive trafikanalyse skal danne grund-
laget for en dialog med nabokommunerne og  
Region Hovedstaden og bidrager til arbejdet med 
tilpasning af busnettet frem mod busbestilling 
2023. Der er en række undersøgelser og aktivite-
ter, der har betydning for det videre arbejde med 
tilpasning af busnettet. Disse er skitseret i et proc-
cesdiagram på side 68-69.

Hvert år bruger kommunen ca. 27 mio. 
kr. på busdrift. 

Formålet med denne analyse er at se 
på, hvordan disse midler bedst anven-
des, så det giver mest mulig kollektiv 
trafik for pengene til gavn for borgere, 
pendlere, besøgende og virksomheder. 

Analysen skal således ikke resultere i 
generelle besparelser på busdriften.
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Få mere busdrift for pengene

Fokusér busdriften og skab
sammenhæng 

Skab enkelthed i nettet

Opnå højere frekvens

Skab god forbindelse til 
baner og knudepunkter

Etablér attraktive stiforbindel-
ser og styrk last-mile-løsninger 

Prioritér opkobling af byud-
viklingsområder

Styrk knudepunkter 

Facilitér nemme skift 
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Formålet med denne analyse
En attraktiv kollektiv transport for flere 
Ballerup Kommune har mange arbejdspladser 
og indpendling fra et stort opland på Sjælland.  
En god mobilitet har stor betydning for borgernes 
livskvalitet og er en væsentlig forudsætning for at 
kunne tiltrække og fastholde både virksomheder 
og borgere.

Grøn By i Balance er et tema i Ballerup Kommunes 
Vision 2029 og kommunen ønsker, at:  

“Gøre det attraktivt for borgere 
og pendlere at fravælge bilen 
og lettere at kombinere kollektiv 
trafik med cykel og gang.”
— Ballerup Kommunes Planstrategi 2018  

Ballerup Kommune arbejder derfor med at fremme 
grønne transportformer og samspillet mellem dis-
se, som et attraktivt alternativ til at køre alene i bil. 
I kommunens budget 2020 blev der afsat midler 
til at gennemføre denne kollektive trafikanalyse. 
Hvert år bruger kommunen ca. 27 mio. kr. på bus-

drift og analysens formål er at se på, hvordan dis-
se midler bedst anvendes, så det giver mest mulig 
kollektiv trafik for pengene til gavn for borgere, 
pendlere, besøgende og virksomheder.   

Denne analyse danner grundlag for en fremtidig 
tilpasning af busbetjeningen frem mod 2030 
blandt andet i forhold til kommunens by- og  
erhvervsudvikling, samt tilpasning til ændringer 
i infrastrukturen såsom letbanen i Ring 3 og en  
mulig Bus Rapid Transit (BRT) i O4. 

Målet med den fremtidige indsats er at forbedre 
den kollektive trafik og skabe god mobilitet for bor-
gerne, da mange centrale vejstrækninger er ramt af 
trængsel i myldretiden. En grøn omstilling af trans-
porten er desuden en del af kommunens klima-
satsning, og der arbejdes målrettet på at udskifte 
dieselbusser til el, der ikke udleder partikler, støjer 
væsentlig mindre og reducerer kommunens 
CO2-udledning.  

1.1

Høj frekvens, særligt i myldretiden, og effek-
tive ruter på tværs af og mellem S-togsfing-
rene, hvor bolig-, erhvervs- og uddannelses- 
områder bindes sammen med stationer og 
andre trafikale knudepunkter. Herunder  
findes der bl.a. Bus Rapid Transit (BRT):

BRT er en højklasset løs-
ning, hvor bussen kører 
i eget tracé, prioriteres i 
lyskryds og har udbygge-
de komfortable stationer.

Bybusser: De har et bedre ser-
viceniveau end de lokale bus-
linjer.

Lokale buslinjer: De kører ofte 
ud til de mindre lokalsamfund.

Åben behovsstyret kørsel fra kantsten til 
kantsten i og mellem de kommuner, som til-
byder Flextur. Kørslen skal bestilles senest 
2 timer før og gennemføres i tidsrummet kl. 
6-23- Flextur løser et transportbehov på de 
områder, hvor den traditionelle kollektive 
transport ikke dækker, eller hvor passager-
grundlaget ikke er tilstrækkeligt til egentlige 
rutebusser. Desuden kan Flextur være et al-
ternativ for ældre og gangbesværede, som 
finder afstanden til de faste stoppesteder 
for lang eller har svært ved skift mellem bus 
og tog. Ballerup Kommune tilbyder Flextur. 

Kommunale busser med kørsel mellem råd-
huset, pleje- og aktivitetscentre, sundheds-
klinikker, indkøbscentre og de områder, 
hvor der typisk bor mange gangbesværede 
og ældre mennesker. 

En bestilt tur mellem et antal udpegede 
kollektive trafikknudepunkter i de kom-
muner, som har tilsluttet sig ordningen.  
Kriteriet for, at en tur tilbydes er, at der er 
mere end 1.200-1.500 m. til et stoppested, 
og hvor der er mere end 60 min. mellem 
busafgangene. Plustur  kan kun bestilles og 
betales gennem Rejseplanen.

Ballerup Kommune har ikke tilsluttet sig  
Plustursordningen, da der ikke findes adres-
ser i kommunen, som med den nuværende 
busbetjening og kriterier for Plustur, kan få 
tilbudt en plustur.  

REGIONALE 
S-BUSSER

KOMMUNALE 
BUSSER

FLEXTUR

SERVICEBUSSER

PLUSTUR

FLEXTUR
-APP

FLEX
tur

FLEXTUR
-APP

FLEX
tur

FLEXTUR
-APP

FLEX
tur

FLEXTUR
-APP

FLEX
tur

FLEXTUR
-APP

FLEX
tur

FLEXTUR
-APP

FLEX
tur

FLEXTUR
-APP

FLEX
tur

Grønne pendlerbusser, der supplerer S-bus-
serne og giver en direkte forbindelse mellem 
bolig- og erhvervsområder, vigtige trafik-
knudepunkter og uddannelsesinstitutioner. 
De kører på hverdage med en høj frekvens i 
morgen- og eftermiddagsmyldretiden.

EKSPRESBUSSER 
(E-BUSSER)

FLEXTUR
-APP

FLEX
tur

1.2 Busprodukter

FLEXTUR
-APP

FLEX
tur
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Busbetjening i Ballerup sammenlignet 
med andre kommuner 
Ballerup Kommune har fem S-togs stationer, som 
binder  kommunen sammen på  langs  og  tre  re-
gionale S-buslinjer, som giver gode forbindelser 
på tværs af kommunen til andre store regionale 
knudepunkter. 

Sammenlignes tilskuddet pr. indbygger med om-
egnskommunerne, så ligger Ballerup blandt top 
tre med et årligt tilskud på 522 kr. pr. indbygger, 
mens spændet hos de øvrige kommuner er mel-
lem 422 – 670 kr. pr. indbygger pr. år (Figur 1). 
Kommunernes udgifter påvirkes i væsentlig grad 
af befolkningstæthed og geografi i forhold til  
antallet af S-togsstationer og regionale buslinjer.

Regionale linjer og ændringer på vej 
Andelen af regionalt finansierede buslinjer i kom-
munerne varierer meget. I Ballerup udgør de regio-
nale buslinjer 52 % af det samlede antal køreplan-
timer og 59 % af det samlede antal buspassagerer 
i kommunen (Figur 2). Det strategiske net, dvs. de 
regionale linjer, har derfor meget stor betydning 
for, hvordan de lokale buslinjer skal optimeres i 
fremtiden. 

Region Hovedstaden har i forbindelse med deres 
trafikbestilling for 2021 truffet beslutning om, at 
der skal gennemføres besparelser i den kollektive 
trafik. For Ballerup Kommune betyder det ændrin-
ger på følgende linjer:

1.3 Passagerer og økonomi

Figur 1: Sammenligning af kommunale udgifter til den åbne kørsel og flextur 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Albertslund Ballerup Egedal Furesø Gladsaxe Herlev Hvidovre Rødovre

kr
./

in
db

yg
ge

r

Kommune

Udgi�er til den åbne kollektive tra�k i 2019
opgjort pr. indbygger

Figur 2: Antal passagerer i regionale og kommunale busser  
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 > Buslinje 55E (Malmparken St.-Værløse-Allerød 
St.) er blevet ændret til en ren myldretids- 
linje fra december 2020, der kører 20 min. 
drift mellem kl. 6.00-9.00 og 13.30-17.30.  
Før havde den 15 min. drift i myldretiderne og 
30 min i dagtimerne på hverdage. 

 > Buslinje 350S bliver afkortet fra decem-
ber 2021, således at den fremover kun kø-
rer mellem Nørreport St. og Malmparken 
St., hvor den i dag fortsætter til Ballerup St.  

 > På buslinjerne 40E (Høje Taastrup St.- 
Malmparken St.-DTU Lyngby-Skodsborg St.)
og 400S (Hundige St.-Ballerup St.-Lyngby St.) 
skal der findes en årlig besparelse på 2,6 mio. 
kr., samtidig med, at busbetjeningen mellem 
DTU Lyngby og Skodsborg St. opretholdes. 
Denne ændring skal træde i kraft fra december 
2022, med mindre der bliver fundet midler til 
at rulle besparelsen tilbage. 

Disse besparelser indgår som forudsætning i den-
ne analyse.

Den åbne kørsel Flexture
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1.4 En helhedsorienteret tilgang 

Kortlægning ud fra tre perspektiver
I 2019 var der i gennemsnit mere end 20.000 
buspassagerer på en hverdag, der startede eller 
sluttede deres rejse i Ballerup Kommune. Dette 
vidner om, at bussen er en vigtig del af mange bor-
geres og pendleres hverdagsmobilitet allerede i 
dag. Analysen har fokus på, hvordan servicen kan 
blive bedre for de nuværende passagerer, men pe-
ger også på, hvor der er potentiale for at tiltrække 
endnu flere passagerer.  

Ballerup er i vækst, og der er mange byudviklings-
projekter i gang. Hvis den kollektive transport skal 
blive attraktiv for flere, er det vigtigt, at de nye 
områder får den bedst mulige betjening fra start. 
Derfor indgår planerne for byudvikling i kortlæg-
ningen.  

Analysen ser også på nettet af buslinjer og peger 
på, hvor der er mulighed for at få mere busdrift for 
pengene.  Ydermere har analysen fokus på stati-
onsknudepunkter og skabe sammenhæng i den 
kollektive trafik herunder at gøre det nemmere at 
kombinere flere transportformer fx gang eller cykel 
med kollektiv transport.  

Ovenstående perspektiver kalder på en helheds-
orienteret tilgang til udvikling af det fremtidige 
net. Kortlægningen af udfordringerne i dag og be-
hovet for fremtidig busbetjening er derfor beskre-
vet ud fra tre perspektiver: Bruger- og byperspekti-
vet, Netperspektivet og Knudepunktsperspektivet 
(se figur modsatte side)

Klare planlægningsprincipper 
Som en del af analysen er der udviklet klare plan-
lægningsprincipper for, hvordan den kollektive 
trafik i Ballerup kan forbedres. Disse principper vil 
være kommunens planlægningsgrundlag fremad-
rettet.  

Ambitiøst forslag til fremtidigt busnet 
I perioden fra 2017-2019 var der et fald i antal 
buspassagerer i Ballerup på 10% (både kommu-
nale og regionale linjer). Corona har ikke gjort 
denne situation bedre. Hvis denne udvikling skal 
vendes, er der behov for et ambitiøst forslag til 
optimering af bus nettet i Ballerup. Denne optime-
ring hænger tæt sammen med valg af linjeføring 
for BRT, som først bliver fastlagt i forbindelse med 
den igangsatte forundersøgelse af BRT i O4. En 
undersøgelse, der finansieres af Region Hoved-
staden, de berørte kommuner, Movia og staten i 
fællesskab.

På baggrund af kortlægningen og med udgangs-
punkt i planlægningsprincipperne er der derfor 
opstillet to forskellige scenarier for fremtidens 
busnet – et scenarie, hvor BRT kører via Ballerup 
St. og et andet, hvor BRT kører via Malmparken St. 
Nettenes økonomi og passa gertal sammenlignes 
med dagens busnet.

Den videre proces 
Mange buslinjer i Ballerup har regional betydning 
og flere linjer krydser kommunegrænsen. Derfor er 
den fremtidige dialog med regionen og omegns-
kommunerne meget vigtig for at blive enige om en 
tilpasning af nettet. Denne analyse slutter derfor 
af med en skitsering af den videre dialogproces.  

— til udvikling af det fremtidige busnet

Bruger- og byperspektiv
Her kortlægges, hvordan  forskellige 
bydele i kommunen er dækket af kol-
lektiv trafik i dag, og hvad der er bruge-
rens behov for betjening i fremtiden. 

Netperspektiv
Her vurderes de enkelte linjer ud fra 
nøgletal såsom passagerudvikling, 
driftsøkonomi, selvfinansieringsgrad 
mm. Desuden ses på den samlede 
netstruktur herunder, hvor nettet med 
fordel kan optimeres. 

Knudepunktsperspektiv 
Her beskrives de enkelte S-togsstatio-
ners rolle og sammenhængen i nettet. 
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Dette afsnit bringer byen og brugeren i centrum i kort-
lægningen og peger på udfordringer i den nuværende 
busbetjening og fremtidige behov. Dette er blandt andet 
sket på baggrund af henvendelser fra borgere og en fag-
lig vurdering af, hvor godt det nuværende busnet dækker 
byområdet og udnytter passagerpotentialet.  

Her på kortet er passagerpotentialet vist som tætheden 
af antal bosatte, beskæftigede og studerende for dagens 
situation.  

Ballerup Kommune er i vækst, og derfor indgår den plan-
lagte byudvikling også i vurdering af behovet for fremti-
dig busbetjening.  

I det følgende afsnit zoomes ind på seks forskellige områ-
der, der har meget forskellig bymæssig karakter. Afsnitte-
ne introduceres med en kort beskrivelse af området i dag 
og den forventede udvikling. For hvert område opsum-
meres resultaterne af kortlægningen af udfordringer og 
behovet for fremtidig betjening.

2.1 Bruger- og 
byperspektivet

Eksisterende passagerpotentiale
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2.1 Bruger- og byperspektivet

Udfordringer i dag og behov for 
fremtidig busbetjening:

 > Den samlede rejsetid er udfordrende for 
destinationer, der ikke ligger i det stationsnæ-
re område. Der er behov for højere frekvens 
(hyppigere afgange) eller alternative last mi-
le-løsninger for at skabe et attraktivt kollektivt 
tilbud.

 > Det er svært at komme på tværs af regionen 
med kollektiv transport, og behovet for en 
mere effektiv forbindelse mod Furesø, Hille-
rød, Høje-Taastrup og Roskilde vil vokse i takt 
med byudviklingen og etablering af flere nye 
regionale arbejdspladser. 

 > I byudviklingen skal der arbejdes med en god 
kobling mellem byen og stoppesteder/knude-
punkter med fokus på identitet og tryghed.

Kildedal
Kildedal består i dag hovedsageligt af Life science-erhverv 
og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Området betje-
nes primært af S-togslinje C på Kildedal St. Stationen var 
udset som en strategisk station ift. parkér-og-rejs med en 
større bilparkeringsplads, men erfaring viser, at stationen 
ikke benyttes som planlagt. Derudover betjenes bydelen af 
buslinje 158 mellem Måløv, Kildedal og Slangerup.

Forventet udvikling
Der er udlagt ca. 40 ha kommunalt (og privatejet) udvik-
lingsområde til blandet by med en bebyggelsesprocent på 
85–100. Forventningen er en udvikling på 2.000 boliger og 
10.000 ansatte frem mod 2035. Området er placeret i sta-
tionens nærområde, samt i den nordlige del af Kildedal. 

Nord for S-banen ønskes primært administrative og højtek-
nologiske virksomheder blandet med etageboliger. Syd-
vest for S-banen er der primært tæt-lav boligbebyggelse 
og enkelte etageboliger og planen er pt., at der fremover 
skal være en stationsforplads, evt. byggeri til administrati-
on og/eller udadvendte erhverv, samt af- og påstigning til 
busser og private køretøjer, krydsende gang- og cykelstier 
(cykelsupersti).

Syd for Kildedal St. vil Egedal Kommune udvikle ca. 30 ha 
til blandet by, og nord for Kildedal er Egedal ligeledes ved 
at afsøge muligheden for byudvikling (Kildedal Nord).

Udfordringer i dag og behov for 
fremtidig busbetjening:

 > Boligkoncentrationen stiger jo længere væk 
fra stationen man bevæger sig – også i fremti-
den med udviklingsområderne Jonstruplejren 
og Flyvestationen i Værløse. Det er derfor 
vigtigt, at disse områder kobles godt op på 
busnettet, da det er her passagerpotentialet 
ligger.

 > Betjening af Jonstruplejren forventes at blive 
fra Jonstrupvej, hvis den interne vejstruktur 
etableres med én vej ind og ud af området. 
Det kræver et nyt stoppested, hvor der arbej-
des med gode stikoblinger til Jonstrupvej.

 > Furesø Kommune ønsker betjening af udvik-
lingsområdet Flyvestationen Værløse med 
busforbindelse til banenettet ved Måløv St. 
og/eller Kildedal St.

Måløv
Måløv består primært af tæt-lav bebyggelse med en 
relativt lav befolkningstæthed. Måløv St. betjenes af 
S-togslinje C, der har 10-minutters drift i dagtimerne og 
20-minutters drift om aftenen samt dele af weekenden. 
Området betjenes lokalt af buslinje 147/157 og servicebus 
835, mens 152 og 158 betjener de mindre bysamfund mod 
henholdsvis Værløse og Slangerup.

Forventet udvikling
Der forventes udvikling tre steder i Måløv: 

 > Jonstruplejren udvides med 200-500 boliger

 > Æblegården med 25 boliger

 > Fortætning ved Måløv St. med 550 boliger

Med den nye S-togskøreplan, der trådte i kraft i december 
2020, er der nu reel 10 minutters drift med et hurtigere 
S-togssystem. 



20

BALLERUP KOLLEKTIV TRAFIKANALYSE 2020

21

Ballerup Midt/Syd
Ballerup by består af bymidten, to lokalcentre i Grantof-
ten og Hedegården samt Pederstup, der både rummer 
en mindre landsby og en erhvervspark. Ballerup St. og 
busterminal er centralt placeret, og er et vigtigt knude-
punkt, hvor mange af de kommunale og servicebuslinjer 
har start- og slutpunkt. Ballerup St. betjenes regionalt af 
400S og 500S. 350S betjener området frem til december 
2021, hvorefter den afkortes til at køre mellem Malmpar-
ken St. og Nørreport St.

Forventet udvikling
Ballerup Bymidte er i gang med at blive fortættet med nyt 
byggeri i det stationsnære kerneområde. Her kan bl.a. 
nævnes kickstart-projekterne Bydammen med 70 boliger, 
Præstevænget, Gl. Rådhusvej, Baltorpplænen med 3-400 
boliger, kultur, fritid og uddannelse. Desuden skal dele af 
boligforeningen Ellebo renoveres.

Pederstrup Bykvarter er i gang med en løbende omdannel-
se fra pladskrævende erhverv til blandet bolig og erhverv 
på baggrund af den udarbejdede helhedsplan.

Hold-An Vej planlægges indsnævret til to spor på hele 
strækningen mellem Ballerup Byvej og Sydbuen. På den 
sydligste del åbner det mulighed for rækkehusbebyggel-
se ved en sammenlægning med en intern fordelingsvej og 
dermed et endnu større passagerpotentiale. 

Bispevangen huser foruden 300 lejligheder i området ved 
højhuset bl.a. 20 seniorboliger og et tyrkisk kulturhus. 
Området betjenes i dag af servicebus 835, samt busserne 
på Vestbuen/Præstevænget.

2.1 Bruger- og byperspektivet

Udfordringer i dag og behov for fremtidig busbetjening:

 > Pederstrup Bykvarter forventes busbetjent 
fra Vestbuen, Baltorpvej og Baltorpbakken.
Hvordan kan en stiforbindelse skabe bedre 
adgang til bussen?

 > Hvis linje 400S omlægges gennem Lautrup, 
er det vigtigt at sikre en fortsat betjening af 
Digterparken, hvor mange brugere i dag har 
langt til nærmeste stoppested, da området 
betjenes af én adgangsvej, som forgrener 
sig ud i blinde fordelingsveje.

 > De mange buslinjer omkring Ballerup St. 
giver en god betjening af stationen som 
knudepunkt, men kan gøre det svært for 
brugerne at danne sig et fuldt overblik over 
mulighederne.

 > Brugerne og politikerne ønsker, at Ballerup 
St. også i fremtiden skal være et attraktivt 
kollektivt trafikknudepunkt. Fortætning 
i bymidten øger passagerunderlaget og 
mindsker behovet for egen bil. 
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Udfordringer i dag og behov for 
fremtidig busbetjening:

 > Kommunen har modtaget henvendelser fra 
borgere, der ønsker en servicebus-forbindelse 
til området.

 > Dele af parcelhuskvarteret og området lige 
syd for bydelscenteret har en gangafstand på 
mere end 400 m til et busstoppested. Bydelen 
er ”snørklet” og dermed svær at betjene effek-
tivt med en almindelig bus.

 > Borgerne langs Syvendehusvej og det østlige 
område ønsker en direkte busforbindelse til 
Ballerup Station.

 > Færre benytter cykelparkeringen ved O4 efter 
at linje 55E og 164 er begyndt at betjene stop-
pestedet Egebjerg Bygade/Nordbuen.

Egebjerg
Egebjerg rummer en blanding af tæt-lavt byggeri cen-
treret omkring det lokale bydelscenter, samt en større 
koncentration af parcelhuse. Bydelen betjenes regionalt 
af buslinje 500S og 55E, samt lokalt af buslinje 164, der 
har 20 min. drift. I december 2020 blev linje 55E reduce-
ret til en myldretidslinje med 20 min. drift.

Forventet udvikling
I forbindelse med Nyt Bynet 2019 blev betjeningen af By-
delscenteret styrket på bekostning af Egebjergvej mellem 
Nordbuen og Syvendehusvej, som helt mistede busbetje-
ning. Det betød en lidt dårligere fladedækning i parcelhus-
området, men passagerantallet er steget samlet set.

Egebjerg er i dag fuldt udbygget, så en fremtidig udvikling 
af området vil hovedsageligt dreje sig om mindre udvik-
lingsprojekter — herunder 12 seniorboliger i Skovmarken, 
lidt byfortætning omkring Egebjerg bydelscenter samt evt. 
udvidelse af plejecenter Egely.

2.1 Bruger- og byperspektivet

Udfordringer i dag og behov for 
fremtidig busbetjening:

 > Der efterspørges et højere serviceniveau for 
busserne i aftentimerne fra medarbejdere og 
studerende, da den nuværende betjening er 
koncentreret om myldretiderne.

 > Med en realisering af en fremtidig udvikling 
vil der være behov for bedre betjening af 
området, da det også vil rumme boliger mv. 
Brugerne ønsker bl.a. en bedre betjening i det 
nordøstlige hjørne af Lautrup (ved TRYG og 
NETS).

 > Der er meget lang afstand fra nogle af 
erhvervsdomicilerne til et stoppested. Det 
eksisterende separate stinet kan med fordel 
forbedres mht. tryghed, oplevelse og afstand.

 > Hvad skal der ske i Lautrup med betjeningen, 
indtil BRT’en måske bliver en realitet? Skal 
der være højere frekvens om aften og bedre 
dækning? 

Lautrup Erhvervspark
Lautrup Erhvervspark rummer Danmarks største kon-
centration af teknologiske virksomheder, og  beskæftiger 
mere end 20.000 medarbejdere og studerende, der dag-
ligt pendler til området. Malmparken St., som betjenes ni 
gange per time i dagtimerne af S-togslinjerne C og H, er 
beliggende syd for området.

Forventet udvikling
Der er gang i udviklingen af Lautrup. Flere boligprojekter er 
på vej, nye kontorfællesskaber og flere hverdagsfunktioner 
er allerede kommet til. Visionsplanen for Lautrup lægger op 
til en mere blandet by bl.a. med flere boliger, der styrker 
Lautrups bymæssige karakter og understøtter bylivet også 
udenfor kontortid.  

Sideløbende med den kollektive trafikanalyse samarbejder 
Movia, Region Hovedstaden og kommunerne langs O4 på 
at etablere en BRT (Bus Rapid Transit) på O4 mellem Lyng-
by/Bagsværd og Ishøj gennem Lautrup. Endvidere deltager 
Movia og Ballerup Kommune i SHOW, som er et EU-støttet 
projekt under Horisont 2020, hvor kommunen skal teste 
førerløse busser i Lautrup fra sommeren 2022 og mindst 8 
måneder frem. Der skal testes både førerløse busser i fast 
rute og behovsstyret kørsel i dag- og aftentimerne. 
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Udfordringer i dag og behov for 
fremtidig busbetjening:

 > Linje 350S kører i kanten af området og 
betjener ikke Skovlunde C. Borgerne ønsker 
derfor busforbindelser fra Skovlunde C både 
til Herlev bymidte, Herlev Hospital og Ballerup 
bymidte. 

 > Der er et brugerønske om en tæt opkobling til 
letbanen i O3 fx ved Vestforbrændningen eller 
Ejby, da S-toget giver forbindelsen til Herlev 
St.

 > Der er utilfredshed fra borgere med linje 145, 
da den er for lokal og ikke effektiv. Kan denne 
rute optimeres eller undværes?

Skovlunde
Skovlunde rummer mange parcelhusområder, samt eta-
geboliger ved stationen og i bymidten. S-togsbetjeningen 
er fra december 2020 blevet forbedret idet stationen nu 
betjenes af den hurtigere linje C med 10 min. drift supple-
ret af den standsende linje H, der kører med 20 min. drift.  

Forventet udvikling
I Skovlunde bymidte er der en byfortætning i gang. Første 
skridt var i 2018 at indsnævre Ballerup Boulevard, så den 
nu fremstår som en grøn boulevard med store træer og kun 
ét kørespor i hver retning. Der arbejdes nu videre med ud-
bygningen af Skovlunde Center Nord, som både skal rum-
me boliger, detailhandel og mindre erhverv. 

Visionen for bymidten er at skabe rammerne for et mere 
spændende og attraktivt byliv. Der skal mere aktivitet, fle-
re mennesker og mere liv ind i bymidten. 

Bydelen rummer også et større industriområde Milepar-
ken, der både ligger i Ballerup og Herlev Kommuner. I 
Ballerup er det udlagt til pladskrævende industri. I Herlev 
kommune ligger erhvervsområdet tæt på den kommende 
letbane, og der er igangsat en transformation af området 
til blandet bolig og erhvervskvarter. 

2.1 Bruger- og byperspektivet
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2.2 Netperspektivet

Dette afsnit giver en status på busnettet med fokus på 
passagerudviklingen og økonomien. Det eksisterende 
busnet er delt op i følgende kategorier.   

 > Regionale S-/E-busser: 40E, 55E, 350S, 400/400S, 
500S 

 > Bybusser: 156, 164

 > Lokale busser: 142, 143, 144, 145, 147, 152, 155, 157, 
158, 163, 165

 > Servicebus: 834, 835 

Forskellen mellem om en linje er en bybus eller lokalbus 
afgøres af frekvensen, dvs. hvor ofte den kører i dagtimer-
ne.

Det eksisterende busnet
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2.2 Netperspektivet

Passagerudvikling
I perioden 2017-2019 er der sket et fald i buspassagerer i 
Ballerup på 10% (på regionale og kommunale linjer sam-
let). Dette kan bl.a. forklares ved en tre måneder lang spor-
spærring på S-tog og indførelse af togbusser i sommeren 
2018.

Figur 4 giver indsigt i udviklingen i de kommunale buslin-
jer. Her fremgår det, at buslinje 147, 156 og 157 er de stør-
ste linjer i kommunen, hvor de to sidstnævnte har haft det 
største fald i passagertallet.

Figur 3: Passagerudviklingen i Ballerup

Figur 4: Passagerudvikling på de kommunale linjer (linje 164 blev først introduceret i efteråret 2019 og linje 143 blev i efteråret 
2017 delt i linjerne 143 og 144).

Busøkonomien afhænger af følgende dele:  

1. Busmateriellet, der kører rundt.
2. Hvor mange kilometer og timer bussen kører, samt 

varigheden af endestationsopholdene.
3. Antallet af passagerer med bussen, samt hvor langt 

de rejser og med hvilken type rejsehjemmel. 

Hvis en buslinje kun kører i en enkelt kommune dækker 
kommunen den del af udgiften, der ikke dækkes af pas-
sagerindtægter. I Ballerup Kommune gælder det linjerne 
145, 156 og servicebusserne 834 og 835. 

Hvis en buslinje kører gennem flere kommuner, da dæk-
ker alle kommuner i regionen 20 % af nettoudgiften til 
linjen. De øvrige 80 % af nettoudgiften deles mellem de 
kommuner, som linjen kører gennem i forhold til antallet 
af køreplantimer i den enkelte kommune. I Ballerup Kom-
mune finansierer Region Hovedstaden de regionale S- og 
E-busser, samt linje 400.  

Tilskuddet pr. indbygger og tilskuddet pr. passager på de 
kommunalt finansierede buslinjer i Ballerup kommune er 
steget, hvilket hænger sammen med, at passagertallet er 
faldet både på de kommunale og regionale buslinjer.  

Antal kørte bustimer er også faldet en smule fra 2017 til 
2020 – på de kommunale buslinjer er der dog kun et fald 
i 2020, som kan skyldes en omfordeling i forbindelse 
med Nyt Bynet 2019. 

Selvfinansieringsgrad er et udtryk for, hvor stor en del af 
udgifterne, der er dækket af passagerindtægter.  

Ligeledes er der i Ballerup sket en ændring på linje 164, 
som er delvis erstatning for den tidligere linje 42, som 
kørte ind til Nørreport St. Linje 164 kører nu på tværs til 
Hellerup i stedet for ind mod city. Generelt har buslinjer, 
der betjener områder med et stort passagerpotentiale en 
bedre selvfinansieringsgrad. 

Tilskud og økonomi

På figur 6 fremgår det, at der er et langt 
større tilskud pr. passager til servicebus 
sammenlignet med de øvrige busproduk-
ter. Det vil samtidig sige, at en langt min-
dre del af udgifterne til servicebusserne 
dækkes af passagerindtægter. 

I figur 5 ses at det gennemsnitlige antal 
passagerer pr. time er størst i de regionale 
linjer, hvor bybusser og lokale linjer ligger 
stort set på samme niveau.  

Figur 6: Kommunale tilskud til forskellige buskategorier i kr. pr. passager

Figur 5: Antal passagerer pr. køreplantime for de forskellige buskategorier
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I dette afsnit ses på sammenhængen i nettet og på stati-
onernes rolle i det kollektive net og som bymæssit knu-
depunkt.

2.3 Knudepunkts-
perspektivet

Rejsestrømme på en gennemsnitlig 
hverdag i 2019 med start i Ballerup 

Kommune, hvori bussen indgår i rejsen
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Kildedal St. 
Lokalt trafikknudepunkt

Kildedal St. betjenes af S-togslinje C og har en større par-
keringsplads til parkér-og-rejs. Stationen var oprindeligt 
planlagt til at skulle betjene et større opland bl.a. passa-
gerer fra de mindre bysamfund i Egedal kommune. Denne 
funktion har Måløv St. i højere grad fået, da den har bed-
re S-togsbetjening med linje C, idet kun hvert andet C-tog 
standser ved Kildedal St.

Med den planlagte byudvikling der omfatter ca. 10.000 
arbejdspladser og 2.000 boliger ved Kildedal St. får den i 
fremtiden et langt større passagergrundlag og en mere by-
mæssig karakter. Fremover skal der være fokus på at styrke 
knudepunktets betjening af de nærliggende erhvervsområ-
der og den kommende byudvikling således, at S-togsbetje-
ningen af stationen kan blive opgraderet og kollektiv trafik 
kan blive førstevalg for de mange nye pendlere i området.  

Figur 7: Antal passagerer der tog S-tog i 2019 fra stationerne i Ballerup Kommune 

Figur 8: Skift mellem kollektive trafikformer på Kildedal Station

2.3 Knudepunktsperspektivet

De enkelte stationers rolle
Ballerup St. er klart den største af kommunens fem s-togsstationer med ca. 2 mio. 
passagerer der i 2019 stod på S-toget, se figur 7. Stationerne har forskellig trafikal 
funktion og bymæssig opkobling. Nedenfor er beskrevet de enkeltes stationers rolle 
i det kollektive net, og hvilken bymæssig sammenhæng de optræder i. 

Skift på Kildedal St.  
(Gennemsnitlig hverdag, 2019: 454 passagerer)

Skift — Bus til bus 
Skift — Mellem bus og tog
Førstegangspåstigere (Rejse påbegyndt på stationen)
Sidstegangsafstigere (Rejse afsluttet på stationen)

Måløv St.
Oplandsknudepunkt

Måløv har med den nye S-togskøreplan fra dec. 2020 reelt 
fået 10 minutters drift, og dermed er det attraktivt for pend-
lere at benytte denne station. Måløv har derfor et stort op-
land, som bl.a. kan ses på antallet af parkerede biler og 
på antal skift mellem bus og tog. Med Måløv-aksen er der 
skabt en attraktiv forbindelse mellem området nord og syd 
for stationen.   

I planlægningen af det fremtidige busnet handler det om 
at sikre at busbetjeningen giver en effektiv opkobling af 
oplandet til Måløv St.  

Figur 9: Skift mellem kollektive trafikformer på Måløv Station 

Figur 10: Skift mellem kollektive trafikformer på Ballerup Station

Ballerup St.
Regionalt trafikknudepunkt

Ballerup St. er et regionalt trafikknudepunkt med et stort 
opland, da de tre regionale S-buslinjer betjener stationen 
og bymidten. Det er et attraktivt knudepunkt, hvor 27% af 
passagererne omstiger mellem tog og bus, og 11% skifter 
fra en bus til en anden, primært mellem en lokalbus og 
S-bus. 

Stationen er i dag et vigtigt kollektivt- og bymæssigt  
knudepunkt, der kobler sig direkte op på Ballerup bymid-
te, men i planlægningen af det fremtidige busnet er der be-
hov for at se på, om nettet kan forenkles, da det kan være 
svært for brugerne at finde rundt i 13 forskellige linjer på 
Ballerup St.  

Skift på Måløv St.  
(Gennemsnitlig hverdag, 2019: 2.361 passagerer)

Skift på Ballerup St.  
(Gennemsnitlig hverdag, 2019: 7.857 passagerer)

Skift — Bus til bus
Skift — Mellem bus og tog
Førstegangspåstigere (Rejse påbegyndt på stationen)
Sidstegangsafstigere (Rejse afsluttet på stationen)

Skift — Bus til bus
Skift — Mellem bus og tog
Førstegangspåstigere (Rejse påbegyndt på stationen)
Sidstegangsafstigere (Rejse afsluttet på stationen)
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2.3 Knudepunktsperspektivet

Skovlunde St.
Lokalt trafikknudepunkt

Den nye S-togskøreplan og betjening med det hurtigere 
s-togssystem fra december 2020 har øget antal afgange 
fra 6 til 9 i timen. Stationen ligger tæt på bycentret i Skov-
lunde og en stor del af bydelen ligger stationsnært, derfor 
er andelen af skift mellem bus og tog ikke så stor på denne 
station. Potentialet er derfor en endnu bedre opkobling til 
lokalmiljøet.  

Figur 11: Skift mellem kollektive trafikformer på Malmparken Station

Figur 12: Skift mellem kollektive trafikformer på Skovlund Station

Malmparken St.
Stort pendlerknudepunkt

Et stærkt lokalt pendlerknudepunkt med mange passage-
rer, der skifter mellem bus og S-tog, se figur 11 . Stationen 
ligger afkoblet fra Erhvervsområdet Lautrup og er omgivet 
af pladskrævende erhverv. Stationen fremstår nedslidt og 
området mangler bykvalitet og ”øjne på gaden” særligt i 
de mørke timer. Der er potentiale for at styrke Malmparken 
som bymæssigt knudepunkt.   

Skift på Malmparken St.  
(Gennemsnitlig hverdag, 2019: 4.378 passagerer)

Skift på Skovlunde St.  
(Gennemsnitlig hverdag, 2019: 1.899 passagerer)

Skift — Bus til bus 
Skift — Mellem bus og tog
Førstegangspåstigere (Rejse påbegyndt på stationen)
Sidstegangsafstigere (Rejse afsluttet på stationen)

Skift — Bus til bus 
Skift — Mellem bus og tog
Førstegangspåstigere (Rejse påbegyndt på stationen)
Sidstegangsafstigere (Rejse afsluttet på stationen)

De regionale besparelser betyder, at linje 350S fra 
december 2021 ikke får endestation på Ballerup 
St., men afkortes til at køre mellem Malmparken 
St. og Nørreport St. Mange af de passagerer, som 
skifter på Ballerup St., vil kunne benytte S-toget til 
Malmparken St. og skifte her i stedet. 

Den nuværende strækning for 350S mellem Malm-
parken St. og Ballerup St. betjener tre stoppeste-
der på Ballerup Boulevard: Tempovej, der bliver 
betjent af 40E, når afkortningen træder i kraft, O4 
og Psykiatrisk Center Ballerup.  

Stoppestederne O4 (Ballerup Boulevard) og 
Tempovej (Ballerup Boulevard) har hhv. 54 og 64 
daglige påstigere. I nærmiljøet ligger der boliger, 
industrikvarter og Ballerup Super Arena. Særligt 
Ballerup Super Arena og Idrætspark er der både 

internt i kommunen og eksternt stor interesse 
for at udvikle til en større regional attraktion, da 
der ligger et stort potentiale i et centralt placeret 
idræts- og eventanlæg. Der har fx været forslag om 
en ishockeyarena og et kollegie. Dermed ligger 
der også et stort fremtidigt passagerpotentiale, 
der bør løftes i forhold til den kollektive trafikbe-
tjening.  
Stoppestedet Psykiatrisk Center Ballerup er et 
stort stoppested med knap 500 påstigere. Nær-
området betjenes i dag af flere buslinjer bl.a. 
400S/400, 500S, 143 og 156 på Hold-An vej. Det 
vurderes derfor ikke som en udfordring, at dette 
stop ikke længere vil blive betjent af 350S, og der 
vurderes stadig at være sammenhæng i nettet. 
Dette skal indtænkes i det fremtidige busnet. 

Afkortning af 350S
— sammenhæng i nettet efter afkortning 
af 350S Malmparken St. og Nørreport St.
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Brugen af servicebusser, 
flextur og plustur i dag
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Servicebussser
Ballerup har to servicebusser: Linje 834 mellem 
Ballerup og Skovlunde og linje 835 mellem Balle-
rup og Måløv. Fordelen ved servicebusserne er, at 
de kører mellem centrale funktioner i byen fx råd-
huset, pleje- og aktivitetscentre, sundhedsklinik-
ker, indkøbscentre og stationer og områder, hvor 
der typisk bor mange ældre mennesker. 

Servicebusserne er for alle, men de er mindre end 
normale busser, samt indrettet specielt til ældre 
og gangbesværede, da der er:  

 > Plads til en kørestol

 > En god tilgængelighed ind i bussen bl.a. ved 
hjælp af en rampe til kørestole

Det er relativt få passagerer, der benytter service-
busserne, hvilket betyder, at de har en meget lav 
selvfinansieringsgrad på 14%. Til sammenlignet 
dækker passagerindtægterne 38% af udgifterne 
på de lokale buslinjer i Ballerup.  

På figur 13 og figur 14 ses brugen af henholdsvis 
linje 834 og linje 835. Begge buslinjer har flest 
passagerer i Ballerup Bymidte. For 835 er der man-
ge stop, som benyttes af meget få eller ingen pas-
sagerer. 

Servicebusserne kræver årligt et kommunalt til-
skud på 2,3 mio. kroner. Dette svarer til 11% af det 
samlede tilskud, men servicebusserne står kun for 
3% af det samlede antal passagerer i de kommu-
nale busser. 

 >  2009: Servicebus 834 Ballerup-Skovlunde – en gratis bus! 

 >  2011: Flextur introduceres – starttakst 36 kr. 

 >  2013: Flextur starttakst reduceres til 24 kr. Dette medførte  
 50% flere ture pr. år. Udgiften til Flextur steg fra ca. 100.000  
 kr. i 2012 til ca. 800.000 kr. i 2015

 >  2015: Servicebus 835 Ballerup-Måløv 

 >  2016: Alm. takst indføres på servicebusserne og højere takst  
 på flextur svarende til starttaksten på 36 kr. Dette gav et pas- 
 sagertab 30% 

 >  2019-20: Movia opfordrer kommunerne til at tilslutte sig plus- 
 tur

Historik om servicebus og flextur

Figur 13: Antal gennemsnitlige af- og påstigere per afgang for linje 834 vist for hvert stoppested. 
Belægningen angiver antal passagerer i bussen.

I udarbejdelsen af det fremtidige net vil der blive 
set nærmere på, om servicebusserne kan erstat-
tes af andre busser.

Flextur
Flextur løser et transportbehov på de områder, 
hvor den traditionelle kollektive transport ikke 
dækker, eller hvor passagergrundlaget ikke er til-
strækkeligt til egentlige rutebusser. De bruges pri-
mært af ældre (78% er over 65 år) eller af folk, som 
har hjælpemiddel med (20%).  

Den gennemsnitlige rejselængde er 5,7 km per tur 
hvoraf 72% af turene er inden for kommunegræn-
sen (3,1 km) og 28% er eksterne ture (13,4 km). 
De primære formål er: venner og familie, indkøb, 
læge, genoptræning, aktivitetscenter osv. 
Ballerup Kommune gav i 2019 et årligt tilskud på 
875.000 kr. for 7.260 passagerer svarende til 120 
kr. per passager. 

Plustur 
Turene skal bestilles og betales gennem rejse-
planen. Kriteriet for at en tur tilbydes er, at der 
er mere end 1.200-1.500 m. til et stoppested og, 
at der er mere end 60 min. mellem busafgange-
ne. Ballerup Kommune har ikke tilsluttet sig Plu-
stursordningen, da der ikke umiddelbart findes 
adresser i kommunen, som med den nuværende 
busbetjening og kriterier for Plustur, vil få tilbudt 
en plustur. 

I forbindelse med planlægningen af det fremtidige 
net indtænkes muligheden for Plustur-betjening. I 
den videre dialog ønsker Ballerup Kommune at få 
afdækket, om der er en bedre finansieringsmodel 
for Plusture, der krydser kommunegrænsen. 

figur 13

Figur 14: Antal gennemsnitlige af- og påstigere per afgang for linje 835 vist for hvert stoppested. 
Belægningen angiver antal passagerer i bussen.
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Få mere busdrift for pengene

Skab direkte linjer og undgå omvejs- 
og blindtarmskørsel, da den oplevede 
rejsetid har betydning for brugerne. Di-
rekte linjer giver flere passagerer og en 
bedre økonomi. 

Fokusér busdriften og skab 
sammenhæng

Fokusér busdriften der, hvor der er flest 
passagerer, og hvor den kan skabe 
sammenhæng og dække flere attrakti-
onspunkter i og udenfor kommunen. 

Skab enkelthed i nettet

Færre linjer skaber et bedre overblik for 
brugerne. Der kan suppleres med andre 
busprodukter for at  komme ind til det 
centrale net. 

Opnå højere frekvens

Højere frekvens kan opnås ved sam-
menlægning af linjer. Det giver både 
et mere enkelt og oveskueligt net, men 
også mere fleksibilitet og flere afgange 
for brugerne.
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4.1 Planlægningsprincipper
Der er udarbejdet en række planlægningsprincipper, som en del af denne kollektive 
trafikanalyse. Formålet med planlægningsprincipperne er at sikre, at den kollektive 
transport bliver attraktiv for flere, og at Ballerup Kommune får mere busdrift for 
pengene. Sammen med den gennemførte kortlægning, anvendes principperne som 
strategiske greb i udarbejdelse af det fremtidige busnet i Ballerup og kan fremadret-
tet fungere som forvaltningens grundlag for planlægning af det kollektive net.  

Etablér attraktive stiforbindelser 
og styrk last-mile-løsninger

Etablér attraktive stiforbindelser og styrk 
last-mile-løsninger såsom cykel, elløbehjul, 
Flextur m.m., der skal gøre det let at komme 
hen til nærmeste stop eller station.

Skab god forbindelse til baner og 
knudepunkter

En god forbindelse til baner og knudepunkter 
gør, at brugerne nemmere kan rejse på tværs 
af nettet og skifte mellem transportformer, så-
ledes at flere transportbehov og destinationer 
dækkes.

Prioritér opkobling af byudviklings-
områder

Prioritér en god kollektiv opkobling allerede 
tidligt i planlægningen af byudviklingsområ-
der, så kollektiv transport bliver det naturlige 
første valg for flere.

Styrk knudepunkter

Styrk knudepunkter ved at sikre trygge og at-
traktive byrum og gode faciliteter for last mi-
le-løsninger  ved stoppesteder og stationer.

Facilitér nemme skift

Facilitér nemme skift, således at multimodale 
rejser, hvor flere transportformer kombineres, 
bliver mere attraktive. Både kollektive og pri-
vate løsninger skal indtænkes. 
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 > Det er en udfordring, at flere buslinjer i Bal-
lerup i dag kører som ringlinjer. Et eksempel 
er linje 145, der forbinder Skovlunde syd med 
Skovlunde St. Linjen har kun ét attraktions-
punkt, nemlig Skovlunde St., men da en stor 
del af Skovlunde ligger stationsnært, er den 
ikke særlig godt benyttet. Derfor er der arbej-
det med at omdanne de linjer, der er mindre 
attraktive og fokusere busdriften dér, hvor fle-
re får glæde af den.  

 > Kortlægningen har tydeliggjort, at flere linjer 
og stoppesteder i Ballerup Kommune har en 
lav benyttelse i dag. Der er derfor lagt vægt på 
at prioritere og samle busdriften dér, hvor pas-
sagerpotentialet er størst, samtidig med at så 
få passagerer som muligt vil opleve det som 
en forringelse. I prioriteringen er der samtidig 
arbejdet med at skabe mere direkte rejseveje 
mellem de største attraktionspunkter.

5.1 Fokusområder og principper 
for fremtidens busnet
Dette afsnit opsummerer de udfordringer fra kortlægningen, 
som det fremtidige busnet skal imødekomme samt de rejse-
relationer (se figur 15), der er vigtige at understøtte. Desuden 
fremgår det, hvordan planlægningsprincipperne er bragt i spil 
i arbejdet med at designe fremtidens busnet i Ballerup. 
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 > Mange linjer starter og slutter på Ballerup St. 
i dag. Ud af de 13 buslinjer, som betjener Bal-
lerup St., er det kun de tre regionale buslinjer, 
som er gennemkørende. Det betyder, at der 
ofte er flere buslinjer, som betjener de samme 
nærmål, fx kører linje 147/157 parallelt med 
linje 216 på Baltorpvej, mens linje 143/144 
og 156 alle betjener Vestbuen ved Grantoften. 
Faktisk kan man fra Grantoften vælge mellem 
fem forskellige linjer ved to forskellige stop-
pesteder, hvis man ønsker at komme til Balle-
rup St. Der er derfor arbejdet med en forenk-
ling af nettet.  

 > Buslinje 143 og 144 har i dag fælles ruteføring 
på flere delstrækninger. I arbejdet med det 
fremtidige net har der derfor været fokus at 
optimere nettet og samle disse to linjers drift 
på linje 144, som opnår 30 minutters drift i 
dagtimerne frem for timesdrift i dag.    

 > Linje 147/157 og 216 kører fælles på Baltorpvej 
mellem Smørum og Ballerup, men det er ikke 
muligt at sprede afgangene grundet andre 
bindinger på de tre linjer. Ved at afkorte linje 
216 til Måløv kan driftsbesparelsen medvirke 
til at frekvensen på linje 147/157 kan øges fra 
30 min til 20 min drift i dagtimerne.

Fokuser busdriften, skab sammenhæng og få mere busdrift for pengene

Skab enkelthed i nettet og opnå højere frekvens
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Eksterne relationer

Interne relationer

Figur 15: Eksterne og interne rejserelationer kortlagt både på baggrund af viden om eksisterende 
rejsestrømme om om fremtidige behov
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Styrk knudepunkter og faciliter nemme skift

 > I udviklingen af de fremtidige busnet er der 
arbejdet med stationernes rolle i dag og i 
fremtiden, herunder Måløv St. som oplands-
knudepunkt, Ballerup St. som regionalt trafik-
knudepunkt i det bymæssige center og Malm-
parken St., der i dag er et pendlerknudepunkt, 
men mangler en bedre bymæssig opkobling 
og “øjne på gaden”. 

 > Desuden er der i det nye busnet arbejdet 
med at sikre, at det er muligt at komme i flere 
forskellige retninger uden mange skift. I Må-
løv skal det være let at komme til stationen, 
men der er også behov for at kunne komme 
på tværs, især når der bliver etableret mange 
flere arbejdspladser i Kildedal, hvor det ikke 

nok med en god opkobling til Frederikssund-
banen.  

 > Generelt skal der arbejdes med adgang til 
stoppestederne, stoppestedsindretning, sid-
demulighed, information, tryg cykelparkering 
og belysning.  

 > I det videre arbejde med kollektiv transport 
i Ballerup Kommune er der fokus på at opti-
mere skift mellem transportformerne (gang, 
cykel, bil, samkørsel og kollektiv trafik) – og 
understøtte muligheden for at få opfyldt an-
dre behov i ventetiden – fx indkøb, cafe, pak-
keafhentning.  

5.1 Fokusområder og principper for fremtidens busnet

Prioriter en god opkobling af byudviklingsområder, etablér attraktive cykel- og 
gangforbindelser og skab god forbindelse til baner og knudepunkter
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 > Ved betjening af det fremtidige boligområde 
Jonstrup Skovby og byudviklingsområdet Pe-
derstrup Bykvarter handler det ikke om at få 
en bus igennem områderne, men at skabe 
god busbetjening på det overordnede vejnet 
og sikre gode og trygge stiforbindelser fra 
busstopperne ind i områderne (se principper 
for gode stiforbindelser på næste side).   

 > Furesø Kommune er i gang med at udvikle Fly-
vestation Værløse mod syd med 400 boliger 
samtidig med, at området giver muligheder 
for et aktivt fritidsliv. Det betyder, at mange 
af de nye boliger naturligt er rettet mere mod 
Måløv. Der er derfor etableret en stiforbindel-
se fra det syd-vestlige område af flyvestatio-
nen til Måløv. Ligeledes har Ballerup Kommu-
ne foreslået etableret en busforbindelse på 
tværs af flyvestationens område mellem Må-
løv og Kirke Værløse/Værløse.    

 > Den fremtidige byudvikling i Kildedal tænkes 
som udgangspunkt betjent fra S-togsstati-
onen og stoppestederne på Måløv Byvej og 
Tværvej/Knardrupvej, dvs. der er ikke arbejdet 
med busruter ind gennem området. I arbejdet 
med helhedsplanen for Kildedal har der været 

fokus på at etablere gode stiforbindelserne i 
området, og ny infrastruktur vil muliggøre en 
styrket rejserelation mellem Smørum og Kil-
dedal. 

 > Kortlægningen af de interne og eksterne rej-
serelationer viser, at der er behov for at styrke 
forbindelsen mellem Skovlunde og hhv. Her-
lev og Ballerup, ligesom de interne relationer 
mellem de øvrige bydele og Ballerup bymidte 
er vigtige (se figur 15). 

 > Der er i dag nogle meget stærke eksterne rej-
serelationer mellem både Ballerup bymidte 
og Lautrup erhvervskvarter mod hhv. Lyngby 
og Høje Taastrup, som bliver tilgodeset af de 
tværgående S- og E-buslinjer i dag. Der er der-
for arbejdet med to forskellige løsninger for en 
fremtidig BRT-linje, som begge forbedrer be-
tjeningen af Lautrup. Det ene forslag kobler op 
på Frederikssundbanen ved Malmparken og 
det andet ved Ballerup St. Dvs. en linje over 
Ballerup St., der styrker forbindelsen mellem 
Lautrup og Ballerup Bymidte, eller en linje, 
der styrker den direkte kobling fra Lautrup til 
Malmparken St. (se figur 15)

Principper for gode stiforbindelser til stoppesteder

 > Det er essentielt, at det fremtidige busnet understøttes af et stinet af høj kvalitet. 

 > Stierne skal som minimum være asfalterede, have en tilstrækkelig bredde og belysning 
(ikke af pullerter) og skal sneryddes. 

 > I en kommende mobilitetsplan bør det overvejes at indarbejde en stiplan for hele kom-
munen herunder mulighederne for bedre og flere stiforbindelser til busstoppesteder. 
Dette kan styrke passagergrundlaget og forlænge den afstand, som man er villig til at 
gå/cykle til stoppestedet.
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BRT’ens placering er afgørende for, hvordan det 
øvrige busnet skal justeres. Derfor er ruteføringen 
af enkelte buslinjer forskellig i de to scenarier.  

Hovedgrebet i det fremtidige busnet i begge 
scenarier er at koncentrere busdriften der, hvor 
passagerpotentialet er størst. Derfor indeholder 
begge scenarier tre i stedet for to bybuslinjer, der 
tilbyder en høj frekvens og bidrager til at binde 
kommunen bedre sammen.  

På figur 18 fremgår det, at andelen af borgere, der 
bliver dækket af en attraktiv bybus med en høj fre-
kvens stiger fra 17% i dag til 37-38% i det fremti-
dige busnet. Begge scenarier vil med en fremtidig 

BRT give et væsentlig løft til Lautrup og sikre de 
store rejserelationer herfra mod hhv. Lyngby og 
Høje Taastrup.  

Der er foreslået at nedlægge en række buslinjer, 
hvilket forenkler nettet og giver mulighed for at 
tilbyde flere afgange, dér hvor der er mange pas-
sagerer. Ydermere er det foreslået at nedlægge 
servicebusserne i begge scenarier. Langt de fleste 
servicebusstop kan betjenes med de nye bybus-
ser, dog kommer Bispevangen til at mangle be-
tjening i begge scenarier. Nedlæggelse af service-
busserne vil betyde, at nogle ældre borgere vil få 
længere til bussen, og en flextur kan her være et 
alternativ.  

5.2 Sammenligning af to scenarier 
for fremtidens busnet
Da ruten for en fremtidig BRT-linje, der skal erstatte linjerne 40E/ 
400S, endnu ikke er fastlagt, fremlægger denne analyse to scenarier 
for det fremtidige busnet: Et scenarie 1, hvor BRT’en kører via Ballerup 
St., og et scenarie 2, hvor BRT’en kører over Malmparken St.

Figur 16: BRT i scenarie 1 over Ballerup St. Figur 17: BRT i scenarie 2 over Malmparken St.
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Figur 18:  Andel borgere indenfor 400 meter af en lokalbus eller bybus og indenfor 600 meter af BRT. Studerende og beskæftige-
de indgår ikke i figuren.   

Hovedgrebet i begge scenarier er at opgradere lin-
je 147 og 157, således at de kører 20 minutters drift 
i dagtimerne på hverdage (6-20) og 30 minutters 
drift om aftenen (20-24) og i weekenden. Hvis lin-
jerne opgraderes til 20 minutters drift i hele drifts-
perioden, vil det koste ca. 1,5 mio. kr./år ekstra i 
scenarie 1 og ca. 1,0 mio. kr./år ekstra i scenarie 2.  

I scenarie 2 foreslås det, at den nye bybuslinje 
155, som kører mellem Malmparken St. og Herlev 
St. kun skal køre med times drift om aftenen og i 
weekenderne, mens strækningen i scenarie 1 bli-
ver betjent med 30 minutters drift om aftenen og 
i weekenden.
 

Figur 19 (næste side) giver et overblik over hvilke 
busser, der foreslås nedlagt i det eksisterende 
net, hvilke, der ændres, og hvilke, der er uændre-
de. Det fremgår, at tilskud til busnettet i scenarie  
1 ligger 0,1 mio. kr. under Budget 2020, dvs. uden 
hensyntagen til COVID-19 og effekten heraf. Bereg-
ninger viser, at scenarie 1 giver den største passa-
gervækst for de kommunalt finansierede buslinjer. 
Beregningerne er gennemført forholdsvist konser-
vativt i forhold til passagerer, da der er en del usik-
kerhed omkring kontraktforhold mm.  

Passagereffekterne er kun beregnet for de kom-
munalt finansierede buslinjer. Ved nedlæggelsen 
af linje 156 forventes det, at de nuværende pas-

Minimums-servicemål i det nye busnet 
(begge scenarier)  

Servicemålet er et udtryk for hvor ofte bussen kører i bestemte tidsrum og dermed det niveau 
af service, der tilbydes borgeren.  

Regionale busser*:  

 > S-bus 
Hverdage i myldretiden: 10 min drift, Hverdage uden for myldretiden: 20 min drift, Week-
end: 20 min drift.  

 > E-bus  
Kører kun hverdage: 6-18. Hverdage i myldretiden: 10 min drift, hverdage uden for myld-
retiden: 20 min drift (dog kører 55E 20 min. drift i myldretiderne og holder stille i dagti-
merne).

*stoppesteder i den nordlige del af Lautrupparken betjenes kun af af E-busser på hver-
dage mellem 6-18. 

Bybusser
20 min drift i dagtimerne, 30 min. drift aften og weekend.

Lokale busser
Halvtimesdrift eller timedrift i dagtimerne og weekend. 
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Figur 19: Overblik over hvilke busser, der nedlægges i det eksisterende net, hvilke der ændres, og hvilke der er uændrede

5.2 Sammenligning af to scenarier for fremtidens busnet

sagerer i høj grad vil flytte over på det nye busnet, 
herunder BRT’en. Derfor er der i begge forslag 
“medregnet” en overflytning på 100.000 passage-
rer fra den nedlagte kommunalt finansierede lin-
je 156 til BRT-linjen (se figur 20 næste side), som 
følge af at Hede-/Magleparken i de to forslag kun 
betjenes af regionale linjer. 

I scenarie 1 køres der knapt 2.000 flere bustimer i 
kommunen (+4 %), og der forventes en passager-
stigning på knap 20 % i forhold til i dag. Der er for-
udsat etableret en myldretidslinje 155E, som skal 
supplere linje 55E på strækningen mellem Malm-
parken St. og den nordlige del af Lautrup. Den 
nye myldretidslinje 155E er forudsat finansieret af 
Region H. Kommunen vil efterfølgende skulle gå i 
dialog med Region H. om, hvorledes denne myld-
retidslinje skal finansieres. 

I scenarie 2 ligger tilskuddet på 0,1 mio. kr. over 
Budget 2020. Her køres der ca. 7.000 flere busti-
mer i kommunen (16 %) svarende til den forlæn-
gede linje 350S, og der forventes knap 14 % flere 
passagerer i forhold til i dag.  

I oversigten indgår, at forlængelsen af linje 350S 
er fuldt finansieret af Ballerup Kommune. Kommu-
nen vil skulle gå i dialog med Region H. om, hvor-

ledes denne forlængelse evt. vil kunne samfinan-
sieres.  

Samlet set, vil scenarie 1 give den bedste service 
til Ballerup Kommunens borgere og virksomheder. 
Den nye tværgående bybuslinje mellem Måløv og 
Herlev er et bærende element, som binder kom-
munen sammen på tværs og giver forbindelse 
både til BRT’en og den kommende letbane, lige-
som BRT’en vil knytte Lautrup Erhvervskvarter tæt-
tere sammen med Ballerup bymidte.  

Det er ikke muligt at opnå samme effekt i scenarie 
2. Blandt andet vil det få stor betydning for Balle-
rup St. som attraktivt kollektivt trafikknudepunkt, 
at BRT’en ikke kommer til hertil, ligesom den tvær-
gående bybuslinje ikke kan realiseres, men bliver 
skåret over med en manglende betjening på dele 
af Ballerup Boulevard.  

På de følgende sider uddybes de to scenarier med 
størst vægt på beskrivelse af scenarie 1.

I DAG

Linje Tilskud  Ballerup 
(t.kroner)

Passagerer  
(Ballerup)

142 1.318 59.000

143 681 83.000

144 861 76.000

145 1.144 61.000

147 2.702 218.000

152 1.114 66.000

155 138 17.000

156 2.231 218.000

157 2.684 217.000

158 1.317 81.000

163 105 12.000

164 3.069 223.000

165 455 41.000

216 439 56.000

834 1.282 20.000

835 1.045 17.000
Samlet 20.586 1.465.000

Uændret

Ændret

Nedlagt

Figur 20: Overblik over passagereffekter for de to scenarier.

SCENARIE 1
Tilskud  

Ballerup 
(t.kroner)

Passagerer 
(Ballerup)

142 (ændret rute) 900 59.000

144 (lagt samnne med 143) 1.542 159.000
147  

(Måløv-Skovlunde-Herlev) 9.600 718.000

152 1.114 66.000
157 (Ballerup-Måløv over Smø-

rum) 2.500 263.000

158 (ændret drift) 1.100 81.000

216 (ændret rute) 100 30.000

163 105 12.000

164 3.069 224.000

165 455 41.000

Samlet - Scenarie 1 20.484 1.653.000

Samlet - Eksisterende net 20.586 1.465.000

Passagervækst - Scenarie 1 13%
Overflytning til BRT fra 156 100.000

Passagervækst inkl. overflytning 20%

SCENARIE 2
Tilskud   

Ballerup 
(t.kroner)

Passagerer 
(Ballerup)

142 (ændret rute) 900 59.000

144 (lagt samnne med 143) 1.542 159.000

147 (Måløv-Jonstrup- Ballerup) 4.000 304.000

152 1.114 66.000

155 (Herlev - Malmparken) 2.800 201000

157 (Måløv- Smørum -Ballerup) 2.500 263.000

158 (ændret drift) 1.100 81.000

216 (ændret rute) 100 30.000

163 105 12.000

164 3.069 223.000

165 455 41.000

350S (fuld medfinans) 3000 130.000

Samlet - Scenarie 2 20.684 1.569.000

Samlet - Eksisterende net 20.586 1.465.000

Passagervækst - Scenarie 2 7%

Overflyning til BRT fra 156 100.000

Passagervækst inkl. overflytning 14%
Uændret

Ændret
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5.3 Scenarie 1 for 
fremtidens busnet

En koncentreret busdrift og ny bybuslinje 
Scenarie 1 koncentrerer busdriften, der hvor passagerpo-
tentialet er størst, forenkler nettet og styrket betjeningen 
på de tilbageværende linjer, samt imødekommer langt de 
fleste af de udfordringer og behov, der blev skitseret un-
der kortlægningen.  

I dette scenarie foreslås et udvidet bybusnet, der ska-
ber en bedre sammenhæng på tværs. Ved at opdele linje 
147/157 og forlænge linje 147 til Skovlunde og Herlev får 
vi skabt en tværgående bybuslinje mellem Måløv, Balle-
rup, Skovlunde og Herlev, som forbinder de mange bo-
ligområder med S-togsstationerne. Bybussen vil være 
attraktive for en større målgruppe og skal blandt andet 
erstatte de to servicebuslinjer  

Bybusserne får 20 minutters drift i dagtimerne og mindst 
30 minutters drift aften og weekend (målet er også 20 mi-
nutters drift). Bybusnettet kommer til at bestå af linjerne 
147, 157 og 164, som supplerer de regionale BRT-, S- og 
E-buslinjer. Hertil kommer de lokale buslinjer, som kører 
med 30-60 minutters drift i dagtimerne.  

Stort set samme tilskud som i dag, men 
20% flere passagerer 
Det nye net forventes at give ca. 288.000 flere passagerer 
årligt i de kommunale busser, hvilket svarer til en stig-
ning på 20%. Det kommunale tilskud til drift af det frem-
tidige busnet, holder sig indenfor det nuværende budget 
til kollektiv trafik. 

54 55
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Hvilke linjer nedlægges i scenarie 1?  

 > Linje 143 nedlægges og driften lægges over på 
linje 144  

 > Linje 145 nedlægges  
 > Linje 155 nedlægges og erstattes af ny bybus-

linje 147 
 > Linje 156 nedlægges
 > Servicebuslinjerne 834 og 835 nedlægges  

Hvilke linjer er uændrede i scenarie 1?  

 > Linje 163 kører uændret mellem Måløv St. og 
Veksø St. 

 > Linje 164 kører uændret fra Ballerup St. gen-
nem Egebjerg til Hellerup 

 > Linje 165 kører uændret mellem Herlev St. 
over Hareskov St. til Bagsværd St. 

Hvilke linjer ændres i scenarie 1?  

E- og S-busser (regionale busser)

 > Linje 40E/400/400S lægges sammen til en ny 
BRT-linje, som kører på O4. I Ballerup Kommu-
ne har linjen følgende rute: Klausdalsbrovej 
– Lautrupparken – Ballerup Byvej – Hold- An 
vej – Bydammen – Ballerup St.- Linde Allé – 
Hold-An vej – Ballerupvej. Afklares i 2021 – 
ikrafttræden tidligst december 2022.  

 > Linje 350S kører mellem Malmparken St. og 
Nørreport St., som allerede besluttet af Regi-
on H pr. december 2021.  

 > Linje 500S kører som i dag, dog vil den for-
mentlig også fortsætte fra Hold-an vej ad Bal-
lerupvej, når BRT’en bliver anlagt.  

 > Linje 55E kører mellem Allerød St. og Malm-
parken St., som i dag. På sigt kan den overve-
jes forlænget til O3, når letbanen åbner.  

 > Ny linje 155E, som skal være en myldretidslin-
je mellem Malmparken St. og erhvervsområ-
det Lautrup, der supplerer linje 55E. 

Kommunale busser 

 > Linje 142 får ny ruteføring ad Bybjergvej-Ejby-
vej i stedet for Ballerup Boulevard-Harrestrup-
vej  

 > Linje 144 kører uændret rute, men får øget  

frekvensen til 30 minutters drift i dagtimerne 
og fortsat times drift om aftenen.  

 > Linje 147/157 opdeles i 2 linjer, således at lin-
je 147 bliver den nye bybuslinje mellem Herlev 
St. og Måløv St. over Jonstrup. Linjen vil både 
betjene boligområderne langs Ballerup Bou-
levard, Skovlunde bymidte og erhvervskvarte-
ret Mileparken, idet ruteføringen fra Ballerup 
St. til Herlev bliver Ballerup St. – Linde Allé 
– Hold-An vej – Ballerup Boulevard – Torve-
vej - Skovlunde St. – Lundebjerg – Ballerup 
Boulevard – Mileparken – Herlev Hovedgade 
– Herlev St.  

 > Linje 157 kører mellem Ballerup St. og Måløv 
St. gennem Smørum, dog foreslås linjen at 
få en anden ruteføring gennem Smørum, så 
bydelscenteret bliver betjent af linjen. Begge 
linjer (147 og 157) opgraderes til bybusstatus 
med 20 minutters drift i dagtimerne og 30 mi-
nutters drift aften og weekend.  

 > Linje 158 afkortes til at køre mellem Kildedal 
St. og Slangerup uden for myldretiderne. I 
myldretiderne fortsætter linjen til Måløv St. og 
giver 20 min. drift mellem Måløv og Kildedal 
St. På strækningen Kildedal St. – Slangerup 
er der timesdrift i hele driftsperioden. Ind-
til Kildedal er udbygget, kan det undersøges 
om Novo Nordisk er interesseret i en virksom-
hedstilpasset busløsning, hvor bussen kører 
gennem deres site, i stedet for den foreslåede 
20 minutters drift på linje 158.  

 > Linje 216 afkortes til at køre mellem Roskilde 
og Måløv St., hvilket kan åbne en mulighed 
for, at Linje 163 evt. på sigt kan nedlægges. 

Konsekvenserne ved at nedlægge 
servicebusserne i scenarie 1

Som nævnt i afsnit 3.1 er det en udfordring, at ser-
vicebusserne har så få passagerer. I det fremtidi-
ge net foreslås det, at de nedlægges og erstattes 
af andre linjer. For langt de fleste stop findes der 
allerede i dag en buslinje indenfor 100 meter. Føl-
gende stoppesteder/vinkestrækninger vil få læn-
gere til bussen:  

 > Pigekvarteret (vinkestrækning med meget få 
passagerer) 

 > Tangevej (vinkestrækning, henvises til linje 
142 på Ejbyvej) 

 > Lilletoften (vinkestrækning, henvises til ny by-
bus 147, i scenarie 2 til bybus 155) 

 > Vængerne (vinkestrækning, henvises til ny by-

5.3 Scenarie 1 for fremtidens busnet
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bus 147, i scenarie 2 til stoppested ved Psyk. 
hospital) 

 > Aktiv Center Ballerup (meget få passagerer, 
henvises til Ballerup St.) 

 > Bispevangen (højhuset)(henvises til ny bybus 
på Præstevænget) 

 > Lindbjergvej (vinkestrækning, hvor der i prak-
sis ingen passagerer er)  

 > Sønderhaven (meget få passagerer, henvises 
til Måløv St.) 

De borgere, der plejer at benytte disse stoppeste-
der kan gøre brug af flextur i fremtiden. Ballerup 
Kommune kan overveje at nedsætte takst for flex-
ture indenfor kommunegrænsen fra 36 kr. til 24 kr. 
per tur.  

Hvilke konsekvenser får det nye net 
for betjeningen af de enkelte bydele?  

Nedenfor zoomes ind på de områder og bydele, 
der får en væsentlig ændret betjening med det nye 
net. For mange af bydelene er konsekvenserne 
ens for de 2 nye busnet.

Kildedal: 
Området omkring Kildedal St. forventes udviklet 
til et blandet bolig- og erhvervsområde på tværs af 
Ballerup og Egedal Kommuner i de kommende 5-10 
år. I helhedsplanen søger man at skabe ligevær-
dig god adgang både øst og vest for Kildedalsvej 
til Kildedal st, med et bymæssigt tyngdepunkt og 
pladsdannelse i kvarteret vest for Kildedalsvej. 

I den forbindelse undersøges det, om der kan 
etableres busstoppesteder under S-togsbroen 
med direkte adgang til perronerne, således at 
gennemkørende busser ikke skal ind og vende 
omkring stationen. 

Fortsættes næste side

Figur 21: Med gult er vist de servicebusstop, som bliver betjent af andre 
buslinjer i det nye busnet og med rødt er de stop, der mister betjening.
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Fortsat fra forrige side
Som udgangspunkt tænkes bydelen betjent fra 
S-togsstationen og stoppesteder på Måløv Byvej, 
Tværvej og Knardrupvej, dvs. ingen buskørsel ind 
gennem området.  

Der forventes etableret vejforbindelse mellem 
hhv. Kongebakken og Kongeåsen til Tværvej, lige-
som Egedal kommune ønsker at etablere en paral-
lelvej langs Tværvej, som forbinder Schæffergår-
den med Tværvej. Dette åbner mulighed for, at der 
kan skabes en busforbindelse mellem Smørum og 
Kildedal St.

Når virksomheder med op i mod 10.000 arbejds-
pladser etablerer sig i området, så er det vigtigt, at 
der ud over en lokal opkobling af busdriften også 
bliver mulighed for en mere regional opkobling, 
som går på tværs af S-togslinjen. Det kunne være 
en forbindelse mod syd til enten Høje Taastrup el-
ler Roskilde – og mod nord kunne det være mod 
Hillerød ad rute 6.  

Både linje 158 (Måløv St.) – Kildedal St. – Slan-
gerup, linje 216 fra Roskilde St. og den nye linje 
157 kunne være kandidater til at betjene området. 
Sidstnævnte kunne køre til Kildedal St. i stedet for 
Måløv St. og dermed også lokalt være med til at 
binde Smørum bedre sammen på tværs. Det kun-
ne også være med til at give en bedre busbetjening 
til Novo Nordisk og de øvrige virksomheder i Måløv 
værkstedsby og på Kongebakken, som ligger midt 
mellem Måløv og Kildedal stationer.  

Når der investeres i infrastruktur, boliger og er-
hverv i den nye bydel, så vil det også være na-
turligt at der investeres i en god kollektiv trafik i 
området. Selvom nogle linjer kan omlægges, så vil 
det kræve øgede midler at give denne nye bydel 
god kollektiv trafikbetjening, som vil være en væ-
sentlig forudsætning for, at virksomhederne kan 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft, samtidig med 
at det vil være en forudsætning for at få skabt en 
bæredygtig bydel, hvor gang, cykling og kollektiv 
trafik spiller en væsentlig rolle.

5.3 Scenarie 1 for fremtidens busnet

Måløv/Smørum: 
Smørum bliver betjent af linjerne 147/157 i dag og 
i begge scenarier af linje 157, samt linjerne 163 og 
216, som betjener Smørum Centeret og Boesager-
skolen på Flodvej. Det kunne derfor være interes-
sant i det videre arbejder at undersøge mulighe-
den for, at den nye bybuslinje 157 kunne køre ad 
Flodvej og dermed betjene hjertet af Smørum.  

I det videre arbejdet bør det også overvejes, om 
det er muligt at lade linje 216 køre til Måløv station 
i stedet for til Ballerup station, da linje 216 og 157 
kører parallelt på Skebjergvej og Baltorpvej mel-
lem Smørum Parkvej og Ballerup St. Det ville både 
gøre det mere enkelt og samtidig muliggøre den 
ønskede frekvensudvidelse på linje 157. Linje 216 
kunne så overtage betjeningen af boligkvarterne 
tættere på Måløv St. Samtidig vil det forberede lin-
je 157 til, at den kan omlægges til Kildedal St. via 
Kongebakken, når den nye bydel ved Kildedal St. 
begynder at tage form. 

Flyvestation Værløse: 
Furesø kommune byudvikler på Flyvestation Vær-
løse og særligt den sydvestlige del af området har 
et ønske om at blive knyttet op på Måløv. I Furesø 
kører linje 151 mellem Værløse St. og Kirke Vær-
løse, hvor den betjener den nordlige side af Fly-
vestationen, som en blindtarmskørsel. Ballerup 
Kommune har tidligere foreslået Furesø Kommune 

at bruge dele af de interne vejanlæg på flyvestati-
onen som busvej, hvorved der vil kunne skabes en 
attraktiv forbindelse mellem Måløv (Jungshøjvej) 
henover flyvestationen til Kirke Værløse og videre 
mod Værløse fremfor som i dag at køre en snørklet 
ringlinje.  

Furesø kommune byudvikler også i det sydøstlige 
hjørne af Flyvestationen, hvor en del af beboerne 
i dag er henvist til at benytte linje 152 på Jonstrup-
vej.

Skovlunde: 
Skovlunde er i dag busbetjent i kanten af bydelen 
med linje 350S på Skovlunde Byvej og linje 142 ad 
Harrestrupvej, mens linje 145 er en lille ringlinje 
(koblet til linje 142), som forbinder villakvarteret 
syd for Ballerup Boulevard med Skovlunde St.  

Der er blevet efterspurgt en busforbindelse mel-
lem Ballerup og Skovlunde med flere afgange og 
mere direkte end servicebussen, ligesom der er et 
stort ønske om en busforbindelse mellem Skov-
lunde og Herlev bymidte, gerne helt til Herlev ho-
spital. Når letbanen i O3 åbner i 2025 vil det være 
naturligt at få lavet en god og direkte opkobling fra 
Skovlunde. 

Fortsættes næste side

Figur 22: Behov for at styrke stiforbindelser i 
Harrestrup/Skovlunde til fremtidige busstop.

Byudviklingsplan for Kildedal
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Fortsat fra forrige side
Derfor foreslås det, at servicebuslinjerne nedlæg-
ges og der etableres en bybuslinje fra Måløv over 
Ballerup til Skovlunde St., som skal køre på Bal-
lerup Boulevard og som føres videre gennem er-
hvervskvarteret Mileparken til Herlev St.  

I begge scenarier omlægges linje 142 til at køre ad 
Ejbyvej, hvilket medfører at Harrestrupvej mister 
sin busbetjening. Det nordligste stoppested ved 
Skovlunde kirkegård/Gl. Skovlunde vil kunne be-
nytte stoppestederne på Ballerup Boulevard, der 
vil blive betjent af den nye bybuslinje 147. Passa-
gerne på de øvrige stoppesteder på Harrestrupvej 
vil blive henvist til linje 142 på Ejbyvej, BRT’en på 
Hold-An vej/Sydbuen og Plustur/Flextur (se figur 
22).  

I betragtning af, at der er ½ times drift på stræknin-
gen i dag, så er passagerbenyttelsen relativt lav. 
På de 7 stoppesteder, som ligger mere end 400 m 
fra enten Ballerup Boulevard, Ejbybyvej eller Hold-
An vej/Sydbuen, er der dagligt gennemsnitlig 77 
påstigere fordelt på 55 daglige afgange (begge 
retninger). I den fremtidige situation vil mange 
kunne gå eller cykle over til Ejbyvej, hvor linje 142 
kører eller til Ballerup Boulevard. Det er primært 
kolonihaveområderne og Harrestrup landsby, som 
vil få langt til bussen, og som vil være henvist til 
Plustur/flextur. Her bør der ses nærmere på, hvor-
dan stiforbindelserne kan opgraderes, så adgan-
gen til stoppesteder forbedres for fodgængere og 
cyklister, både til Ejbyvej og evt. en opgradering af 
naturstien gennem Harrestrup Ådal til BRT’en og 
500S på Hold-An Vej.  

Ligeledes vil stoppestedet Melbyvej/Åbyvej miste 
betjening, idet både linje 145 og 834 nedlægges. 
I begge tilfælde vil det være vigtigt at undersøge 
mulighederne for gode stiforbindelser til stoppe-
stederne på hhv. Ejbyvej og Ballerup Boulevard/
Lundebjerg. 

Digterparken: 
I begge scenarier foreslås det at omlægge linje 
400S til at køre gennem Lautrup. Det betyder, at 
stoppestedet Registerstien/Ring4 mister betje-
ning, og at beboerne i Digterparken er henvist til 
stoppestederne på Skovvej eller O4 ved hhv. Toms 
og Klausdalsbrovej (se figur 23).  

Digterparken er et stort villakvarter, som vejbe-
tjenes fra Skovvej i et lukket vejsystem, hvilket 
betyder at kvarteret skal busbetjenes fra de om-
kringliggende overordnede veje. Der er et godt 
og veludbygget stisystem, som forbinder Digter-
parken med hhv. Skovvej, O4, Egebjergvej og Er-
hvervsområdet Lautrup. Det bør undersøges, om 
der er nogle af disse stiforbindelser, som skal op-
graderes og/eller om der skal etableres cykelpar-
kering ved udvalgte stoppesteder. Særligt den sid-
ste del af stien ud mod O4 kan man arbejde med 
elementer, der kan øge den oplevede tryghed, når 
borgere skal benytte tunnelen under O4 mod Laut-
rup.

Ballerup syd: 
Med nedlæggelsen af linje 156 i begge scenari-
er mister to stoppesteder på Vestbuen mellem 
Ågerupvej og Hold-An vej betjening. De to stop-

5.3 Scenarie 1 for fremtidens busnet

pesteder benyttes dagligt af ca. 20 påstigere. I 
betragtning af at linje 156 kører med 20 minutters 
drift svarende til 44 daglige afgange, så er pas-
sagerbenyttelsen meget beskeden. Det skyldes 
formentlig, at mange finder det væsentligt mere 
attraktivt at gå/cykle til stoppestederne på Hold-
An Vej, hvor udbuddet af buslinjer og –afgange er 
markant større.  

Linje 156 bliver dog brugt flittigt på stoppeste-
derne langs Magleparken. Det gennemsnitlige 
påstigertal er 197 på de 4 stoppesteder. Når beg-
ge scenarier alligevel indeholder et forslag om at 
nedlægge linje 156, så skyldes det et ønske om 
at koncentrere busdriften. Hvis gangafstanden 
øges til 600 m til de kommende BRT-stoppeste-
der, som følge af at folk er villige til at gå længere 
til en højklasset bus, så vil stort set hele boligom-
rådet være dækket. Det skal naturligvis undersø-
ges om stiforbindelserne internt i boligområdet til 
BRT-stoppestederne kan optimeres.  

Endelig betyder sammenlægningen af linje 143 og 
144, at Ågerupvej mellem Hold-An vej og Vestbu-
en mister betjening. De to eksisterende stoppe-
steder, som mister betjening, ligger dog mindre 
end 400 m fra stoppestederne på hhv. Hold-An 
vej og Vestbuen, så det er kun de boliger, som lig-
ger midt mellem de to eksisterende stoppesteder, 
som får lidt længere til bussen. 

Egebjerg: 
Vi har valgt at fastholde den nuværende betje-
ning af Egebjerg med linjerne 55E, 164, 165 og 
500S. Det skyldes, at der er et meget begrænset 

antal veje, som kan busbetjenes. Eksempelvis kø-
rer linje 165 på Syvendehusvej, som også udgør 
kommunegrænsen. Linje 164 betjener Skovvej, 
Egebjergvej og Nordbuen – en omlægning i efter-
året 2019, som har medført en stigning i passa-
gerbenyttelsen, da linjen ”omkranser” Egebjerg 
bykvarter, hvor man bor tættest. Det er ikke muligt 
at køre bus gennem Egebjerg Bygade, så kvarteret 
skal busbetjenes fra kanten.

Lautrup: 
BRT’en styrker relationen mellem Lautrup og Bal-
lerup bymidte, hvor der er et ønske om at trække 
erhvervsområdet tættere på bymidten. Især når 
der bliver etableret flere boliger i Lautrup, som 
kan trække på detailhandel og kultur- & fritidstil-
bud i Ballerup bymidte. I myldretiden suppleres 
linje 55E og 350S fra Malmparken St. af den nye 
myldretidslinje 155E, som sikrer de mange pend-
lere fra Malmparken St. hurtigt kan komme til og 
fra erhvervsområdet. Samtidig bevarer Lautrup de 
stærke regionale busforbindelser mod Lyngby og 
Høje Taastrup.

Figur 23: Behov for at styrke 
stiforbindelser fra Digterparken 
til fremtidige busstop.
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5.4 Scenarie 2 for 
fremtidens busnet

En koncentreret busdrift og ny bybuslinje – 
kun til Malmparken St.  
I dette scenarie er der ikke bybus mellem Ballerup By-
midte og Skovlunde. Når BRT-linjen kommer til at køre 
på Ballerup Boulevard, så vil der ikke være passagerun-
derlag til, at bybussen kan forsætte til Ballerup St. Det 
betyder, at det kun er stoppestedet ved Tempovej, som 
bliver betjent af BRT’en, mens stoppestedet Ring4/Bal-
lerup Boulevard mister betjening. Det er formentligt pri-
mært beboere i Vængerne, som ville benytte dette stop, 
når servicebusserne nedlægges.  

Det er vigtigt at få betjent Ballerup Boulevard mellem 
Skovlunde og Ballerup for derved at give Lilletoften og 
den nordligste del af Harrestrupvej betjening. Det sker 
ved at lade den nye linje 155 fortsætte fra Skovlunde St. 
videre ad Ballerup Boulevard til Malmparken St. 

Lidt større tilskud end i dag og 14% flere 
passagerer  
Det nye net forventes at give 204.000 flere passagerer år-
ligt i de kommunale busser, hvilket svarer til en stigning 
på 14%. Det kommunale tilskud til drift af det fremtidige 
busnet er 0,1 mio. højere end i dag.

6362
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Hvilke linjer nedlægges i scenarie 2?

 > Linje 143 nedlægges og driften lægges over på 
linje 144  

 > Linje 145 nedlægges  
 > Linje 156 nedlægges 
 > Servicebuslinjerne 834 og 835 nedlægges 

Hvilke linjer er uændrede i scenarie 2?  

 > Linje 144 kører uændret rute, men får øget fre-
kvensen til 30 minutters drift i dagtimerne og 
fortsætter med times drift om aftenen.  

 > Linje 163 kører uændret mellem Måløv St. og 
Veksø St. 

 > Linje 164 kører uændret mellem Ballerup St. 
gennem Egebjerg til Hellerup  

 > Linje 165 kører uændret mellem Herlev St. 
over Hareskov St. til Bagsværd St. 

Hvilke linjer ændres i scenarie 2?

E- og S-busser (regionale busser)

 > Linje 40E/400/400S lægges sammen til en ny 
BRT-linje, som kører på O4. I Ballerup Kommu-
ne køres ad følgende rute Klausdalsbrovej – 
Lautrupparken – Malmparken – Malmparken 
St. – Ballerup Boulevard – Hold-An vej – Bal-
lerupvej. Det betyder, at det ikke længere er 
nødvendigt med en myldretidslinje mellem 
Malmparken St. og Lautrup erhvervskvarter til 
at supplere linje 55E.  

 > Linje 350S ændrer ruteføring og forlænges til 
Ballerup St., så den kører fra Lautrupvang ad 
Lautrupparken – Ballerup Byvej – Hold-An vej 
– Bydammen – Ballerup St. Dermed bliver der 
skabt en højklasset forbindelse fra Ballerup 
St. til erhvervsområdet og BRT-linjen, ligesom 
stoppestedet ved TOMS fortsat bliver betjent.  

 > Linje 500S kører som i dag, dog vil den også 
fortsætte fra Hold-an vej ad Ballerupvej, når 
BRT’en bliver anlagt.  

 > Linje 55E kører mellem Allerød St. og Malm-
parken St., som i dag. På sigt kan den overve-
jes forlænget til O3, når letbanen åbner.

Kommunale busser 

 > Linje 142 får ny ruteføring ad Bybjergvej-Ejby-
vej i stedet for Ballerup Boulevard-Harrestrup-
vej. Det kan være en mulighed at linjen forlæn-
ges til Malmparken St. i stedet for linje 155.  

 > Linje 147/157 opdeles i 2 linjer, således at 
linje 147 kører mellem Ballerup St. og Måløv 
St. over Jonstrup, mens linje 157 kører mellem 
Ballerup St. og Måløv St. gennem Smørum. 
Begge linjer opgraderes til bybusstatus med 
20 minutters drift i dagtimerne og 30 minut-
ters drift aften og weekend. Linje 157 forslås at 
få anden ruteføring gennem Smørum.  

 > Linje 155 får ny ruteføring og status som by-
bus, således at den kører Malmparken St.– 
Ballerup Boulevard – Torvevej - Skovlunde St. 
– Lundebjerg – Ballerup Boulevard – Milepar-
ken – Herlev Hovedgade – Herlev St. Linjen får 
20 minutters drift i dagtimerne og times drift 
om aftenen. 

 > Linje 158 afkortes til at køre mellem Kildedal 
St. og Slangerup uden for myldretiderne. I 
myldretiderne fortsætter linjen til Måløv St. og 
giver 20 min. drift mellem Måløv og Kildedal 
St. På strækningen Kildedal St. – Slangerup 
er der times drift i hele driftsperioden. Indtil 
Kildedal er udbygget, kan det undersøges om 
Novo Nordisk er interesseret i en virksom-
hedstilpasset busløsning, hvor bussen kører 
gennem deres site, i stedet for den foreslåede 
20 minutters drift på linje 158.  

 > Linje 216 afkortes til at køre mellem Roskilde 
og Måløv St. 

Hvilke konsekvenser får det nye net 
for betjeningen af de enkelte bydele?  
Konsekvenserne for de enkelte bydele vil være de 
samme som for hovedforslaget, dog betyder den 
manglende tværgående bybuslinje, som i scenarie 
1 binder Måløv sammen med Skovlunde og Her-
lev, at Skovlunde mister sin direkte forbindelse 
til Ballerup. Linje 155 kører kun mellem Herlev og 
Malmparken, hvorfra der er forbindelse til S-toget 
og BRT’en. Linje 350S forlænges fra DTU Ballerup 
til Ballerup st, som sikrer en attraktiv forbindelse 
mellem Lautrup og Ballerup bymidte, men det gav-
ner kun den allernordligste del af Skovlunde. 

Ballerup bymidte mister sit attraktive kollektive 
trafikknudepunkt, når 400S/BRT’en ikke længere 
betjener stationen. I dag skifter 11 % mellem to 
busser på stationen, typisk mellem en lokal bus 
fra Måløv/Smørum til en af S-busserne. For man-
ge, herunder de studerende på ungdomsuddan-
nelserne, vil det betyde et ekstra skift for at fange 
BRT’en mod enten Høje Taastrup eller Lyngby.

5.4 Scenarie 2 for fremtidens busnet

FLEXTUR
-APP

FLEX
tur

FLEXTUR
-APP

FLEX
tur

FLEXTUR
-APP

FLEX
tur

FLEXTUR
-APP

FLEX
tur



66

Pa atur simposam, solutenist, nis aspient et per-
ibea sitasped quiasped estio in peribusdam qui 
non nonse abo. Et pe aut ventibu stiberume necab 
in nonseque pero beribus ciducillabo. Olut ut ad 
magnatur as conet est et omnihit delluptae nimai-
on eos mi, simint eos dolectur, culparunt adi co-
ribus ati sitaqui dicius dolorum ut quiae esenda 
corerae pa que volo te ea nonsectius excercipsam 
alignatiis erorem eiciusdanda atae. Is experspiciis 
ant ipsumendis reic tota quiscilibus peratur simil-
lab ius apis re nonsequi bereped iscium custore 
pernam eos evendi de parum aut asserum face-
scit, sinctaerio blaut at vollit re presequi tem im 
que nis que rerchil id ut qui temqui nonemolecae 
dolutemqui omnimagnam, sitibustis maiorib usa-
nihi cietusti omnimag nihilit, que veribeatam et lat 
liae cus iumenis doloreiusae nonsequi coreri que 
que nos imagnihil est ut quatatum fugitature mag-
nate mporpor emporatet aut aut harum facculla-
bore rest quisquat mi, ad quuntendae litiusa sit et 
arum voluptae. Et doluptatum quam laboritatus, 
officae voluptatus volut harum qui de vollaccab 
imos si con cuptas que et audaecturita poribere-
heni nonectem fugiatem quam idebissimus expe-
ruptatur siminci assitatium nima nonsent uresciis 
et volumendem et minum audandae postenita do-
lore sitiunt fuga. Et moluptatium, quodit ommolup 
tatium am es eles erum nus.
Voluptaque lacium dolorenimin eri vel ellecti vent 
dolores evendae nemoluptatet laborep ellup-
taquam, que modi dolum eum et aut hit omnitis-
seque pro et moluptatibus modi to veliquunt volla 
pos ratur audio quos aut qui sequia aspid quam, 
simint.
Bore quis nisquate volorum es et fugit, quae nul-
labo remperc hicitaspisci dolluptaquis eum erferit 
aute comnis accate et alit que porae re si quatas 
apercid que cuptati busciur molore sintori quas-
sum utem litiis ped ut rerum voluptatiis et, as et 
audi culparc hicaecu lparitium iniendis nihillab 
intibus, ipsusap ellat.

Et incide nati to voloremque esequam volest qu-
iscit eatem nitaerae volore voluptas doleniandel 
esedips anihillabore cus estrum volessitia nimolut 
doluptas inullecatio. Is acepratem que magnimo 
dicider iatemqui audis sit ea doluptae sandant 
quo il moloremque illa de re, qui as as volupta si-
mintibus, quia quo bera nonsed esequid minvere 
henecae nobis in cus.
Lectatintium quiae ne cum fugiate es quam facea 
cora cus eossitatem es cupturi qui derionsecti sin-
tium vent et poreicti sinihiliqui omnim il et harup-
ta doloritiore, que verores trupta dus eum adis qui 
coreptius.

Pudae debis et ulluptaturi qui od magnihil ipitis 
ullendi ipicium quasperferro optas modit as ve-
lit fugit volo es cullantumque enesciist voluptat 
ut aut ut is eosti blam re cusdanita que si dolo-
res alicae aut omnimol oratect asimus quod escil 
molorum volupicate pore consequos ut et volupta 
et iusam latur, odit hillo quam, volorem poreius 
etur ant quas re parum quis erovidus seque eum 
suntore cepuda quos illabor aut ommolore velig-
nim netumetume duntian dionse nust et que volla 
nonemo dit quassuntiis si doluptatest ea volest 
aliquosam re ditatumqui doluption re comnimo-
diam hillorro occusan dicabor eperis eum aut 
quassin prat et utat volorrores mod modi sinctor 
eptur, sum que volorepudit ommodite lam, quo 
bea volupieni rehenec tatiumque laboreped qua-
epudaes dolorenes della verio. Ut ut ma por re 
esendis itasped quo ex elit rescipid exeribus cora 
et voluptam, ommo delibearum, sunt utet que nos 
dolorunto maximpo ssenistemolo con porem qua-
tumq uatur? Imo ma deni incitem. Itatiae vol
Dolupic iendel id etur si comni arum, sunt reptas 
eost et eum quatus et, velent remporeseque co

67

Den videre proces

6



68

BALLERUP KOLLEKTIV TRAFIKANALYSE 2020

69

Ballerup Kommune har mange buslinjer i det fremtidige busnet, der krydser 
kommunegrænsen og har derfor brug for at starte en dialog med Movia, Region 
Hovedstaden og relevante kommuner om de foreslåede justeringer. Parallelt med 
dette, er der en række andre processer, som kan påvirke forslaget til Trafikbestil-
ling 2023 (TB23), hvilket er skitseret nedenfor. Linjeføringen for BRT fastlægges 
først i forbindelse med forundersøgelsen og vil blive afgørende for det fremtidige 
busnet i Ballerup. 

Figur 24: Aktiviteter der indgår eller påvirker den videre proces med et fremtidigt busnet og Trafikbestilling 2023 (TB23) 
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