
Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

1. Projekttitel

Valby Landsby på R-nettet

2. Resumé
360R kører forbi Valby Landsby hver halve time i hver retning, men bussen udgør ikke i dag et
sikkert og attraktivt transportmiddel for beboerne. Dette skyldes, at stoppestedet ligger 200-
300 meter fra landsbyen og at adgangen i den smalle rabat ikke vurderes egnet for 
fodgængere. Derfor ønskes etableret to buslommer og et krydsningspunkt for fodgængere tæt 
på landsbyen. Anlægget vil understøtte Pendlernettet og betyde en stor forskel for Valby 
borgernes adgang til den kollektive trafik og dermed skoler og ungdomsuddannelser.

3. Baggrund

Gribskov Kommune gennemførte i 2010 en omfattende omlægning af den kollektive trafik, og 
der blev i den sammenhæng planlagt en række R-linjer, der forbinder de større byer og binder 
busserne sammen med lokalbanerne. R-linjerne har betydet en markant fremgang i 
passagertallet og udbredt anvendelsen af den kollektive trafik. Allerede det første år blev der 
målt en markant passagerfremgang på R-linjerne sammenlignet med de tidligere linjer, og 
konkret på linje 360R, der passerer Valby, blev der allerede inden for det første år målt en 
fremgang i passagertallet på over 50%.

Det var fra starten hensigten, at Valby skulle betjenes af 360R, men det viste sig ikke muligt 
for 360R at nå at køre af landevejen og ind i selve landsbyen uden at det ville ske på 
bekostning af korrespondancen med lokalbanen i Helsinge og Gilleleje. Det viste sig af 
trafiksikkerhedsmæssige årsager heller ikke muligt at etablere nye stoppesteder direkte på 
landevejen både af hensyn til passagererne og til den øvrige trafik. I dag er Valby således 
betjent af den lokale rute 361, der ikke har afgange om aftenen og om søndagen, samt af 
landevejs-stoppestedet Degnelodden, der ligger 200-300 meter fra Valby. Strækningen mellem
Valby og Degnelodden vurderes ikke at være hensigtsmæssig for fodgængere grundet den 
manglende belysning, den høje hastighed og den smalle rabat.

Baggrunden for ansøgningen er således et ønske om, at forbedre adgangen til R-nettet og den 
kollektive trafik for en landsby, hvor bussen kører lige forbi i dag. Dette vil ske ved fysiske 
tiltag, der gør det sikkert at placere stoppesteder langs landevejen.

Om Valby
Valby ligger lidt nord for Helsinge i Helsinge skoledistrikt. Landsbyen har 116 beboere, heraf er
de 38 under 25 år gamle og de 18 er i den skolesøgende alder 6-16 år. Valbyvej er 
kategoriseret som trafikfarlig skolevej for alle klassetrin.

Om Gribskov
Gribskov Kommune er placeret i hovedstadsregionen, men er med sine kun 145 indbyggere 
per kvadratkilometer placeret i den lave ende af kategorien af kommuner som har imellem 100
– 499 indbyggere pr. kvadratkilometer, jf. bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den 
kollektive trafik i yderområder.

4. Formål
Dette projekt skal gennem oprettelse af støttepunkt og buslommer koble Valby på R-nettet. 
360R kører i dag forbi Valby Landsby uden at stoppe, da der ikke er køreplantid til at køre ind i
byen, og da der ikke kan etableres sikre stoppesteder uden nye fysiske anlæg.
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5. Projektets indhold

For at betjene beboerne i Valby med busdrift til og fra Helsinge og Gilleleje, skal der etableres 
gode forhold for at bussen kan tage landsbyens beboere op fra Valbyvej. Dette gøres ved at 
etablere nye stoppesteder i hver side af Valbyvej, ved Salekildevej. Da Valbyvej er en landevej
med tilladt hastighed på 80 km/t anlægges buslommer ved hvert af de to stoppesteder samt 
evt. et krydsningspunkt, så gående kan komme mere sikkert til buslommen på den modsatte 
side af Valby. Anlæggelse af buslommer gøres for at busbetjening kan ske uden at den øvrige 
trafik hindres og for ikke at opfordre til uhensigtsmæssige overhalinger, når bussen holder. 
Placering af buslommer foreslås jvf nedenstående kortskitse.

Projektet indebærer udvidelse af vejarealet på de steder, hvor buslommerne skal ligge. Der 
regnes med et areal på ca 100 m2 pr buslomme og en del af dette areal ligger udenfor vejens 
matrikel, hvorfor det bliver nødvendigt at ekspropriere. Buslommens geometriske udformning 
anlægges ud fra Vejreglernes anbefalinger. Ved hvert af de to stoppesteder etableres et 
flisebelagt areal og læskur med bænk, samt evt. belysning.

Det forventes at blive etableret et krydsningspunkt i tilknytning til buslommerne, så gående 
kan krydse vejen en kørebane ad gangen. Denne vil forventeligt blive anlagt som en 
midterhelle. Da området ligger tæt på en kanaliseret tilfart til Møngevej, vil disse blive 
integreret på en måde der tilgodeser trafiksikkerheden på bedst mulig vis.

Kommunen forventer at erhverve bistand fra rådgivende ingeniør til at projektere og at dette 
arbejde vil foregå i første halvdel af 2014, mens anlæg forventes at blive gennemført i 
efteråret 2014, med ibrugtagning ved køreplanskifte i december 2014, da anlægsarbejder i 
vinterperioden ikke er hensigtsmæssige.
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6. Passagertal før projektets gennemførelse

Angiv antallet af passagerer, der dagligt vil blive berørt af projektet.

Angiv desuden om passagertallet er baseret på et skøn eller på konkrete trafiktællinger, og om
tallet betegner antallet af rejser, påstigninger eller passagerer.

Gennemsnitlig antal påstigere pr. hverdag i 2013 (Kilde Movia)

Degnelodden nordgående 1

Degnelodden sydgående 5

Valby, Aggebovej nordgående 9

Valby, Aggebovej sydgående 14

Sum 29

7. Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse

Antallet af påstigere ved Valby forventes at stige med 50% sammenlignet med det 
nuværende passagertal på det nærliggende landevejsstoppested Degnelodden og 361-
stoppestedet Valby, Aggebovej. Estimatet er udarbejdet sammen med Movia og er 
baseret på:

• Der opnås betjening af Valby om aftenen

• Skole-eleverne vil i højere grad udnytte muligheden for at få tildelt et movia kort 
frem for skolebus

• Erfaringen fra indførelsen af R-nettet har vist, at den let gennemskuelige køreplan 
og gode korrespondance har øget passagertallet

8. Øvrige succeskriterier for projektet
Der er ikke formuleret øvrige succeskriterier.

9. Projektorganisering
Projektet er forankret hos Gribskov Kommune, der står for sikring af leverancer, evaluering og 
afrapportering. Midler til opgradering af stoppesteder er bevilget af Teknisk Udvalg, og 
ansvaret for udførelse af opgraderingen ligger i Center for Plan, Klima og Trafik. Centerchef 
Dorethe Pedersen. Projektgruppe Kristian Birkegaard, Lovisa Glerfoss og Mikkel Zwergius. 
Kontaktperson for kommunen Mikkel Zwergius. Kontaktperson for Movia (vedr. passagertal) 
Tom Noach.

10. Tidsplan

Projektering 2. kvartal 2014

Køb af areal 2. kvartal 2014

Anlægsarbejde 3. kvartal 2014
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Ibrugtagning december 2014

Afrapportering marts 2015

11. Rapportering af projektet 
Der afrapporteres i marts 2015. Rapportten indeholder:

• udbetalingsanmodning

• projektberetning

• regnskab

• succeskritier / passagertalsudvikling

• Erfaringer og anbefalinger

12. Projektets finansiering
Der ansøges om knap 50% medfinansiering af projektet. Der er tillagt 20 % til de enkelte 
budgetposter for at imødegå uforudsete udgifter. Dette grundet, at priserne ikke er kendte før,
der er projekteret færdigt og hentet tilbud. Kommunens finansiering indeholder bl.a. 
lønudgifter, som er sat til en standardsats på 300 kr/time. Der ansøges om udbetaling i én rate
i marts 2015.
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