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1 Baggrund og formål 

Baggrund Gribskov Kommune arbejder med at kortlægge muligheder for bedre integration af 

kommunen kollektive trafik og lukkede kørsel. Formålet med processen er at opti-

mere kommunens kørsler under et, så kørslen kan foretages så effektivt som muligt 

i en balance mellem økonomi, serviceniveau og passagertal. 

Grundtanken er, at man ved at samordne den åbne kollektive trafik, som alle kan 

benytte, med den lukkede kommunale kørsel (skolebusser, ældrekørsel m.v.) kan 

skabe et mere effektivt samlet produkt, som kan øge serviceniveauet og samtidig 

spare kommunale ressourcer. 

Arbejdet har til nu haft fokus på skolekørslen og muligheden for at flytte elevtrans-

porten fra den lukkede skolekørsel til åbne buslinjer. Dette arbejde er udført i sam-

arbejde med Tetraplan og afrapporteret i rapporten "Befordring af elever til folke-

skole", marts 2013. 

Formål Som led i denne samordningen af åben og lukket kørsel ønsker Gribskov 

Kommune at belyse muligheden for at opsplitte linje 363 i 2 dele, som hver kan 

dække en større andel af skolekørslen, og dermed løse flere transportopgaver in-

denfor samme driftsøkonomi. 

I den forbindelse er der etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 

Gribskov Kommune, Movia og COWI. COWIs rolle er her at assistere med analy-

ser, udvikling af løsningsmulighederne og konsekvensvurdering en sådan opsplit-

ning. På baggrund af dette arbejde anbefales en konkret løsning, som kan imple-

menteres indenfor det nuværende økonomiske råderum. 
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2 Transportbehov langs linje 363 

2.1 Linje 363 forbinder landområder med hovedbyerne 

Linje 363 skaber i en forbindelser nord-syd i Gribskov Kommune og sammenbin-

der jf. Figur 2.1 kommunens 3 kommunecentre Helsinge, Gilleleje og Græsted. 

Kagerup, Mårum og Søborg kan nævnes som øvrige byer med over 200 indbyggere 

langs linjen. 

Linjens krogede linjeføring betyder dog, at dens hovedfunktion er at løfte det loka-

le transportbehov fra landområderne og de små byer til kommunecentrene og til 

stationerne. 

Forbindelserne mellem de tre store byer varetages af lokalbane og R-busserne, som 

med langt mere direkte linjeføringer sikre hurtig transport i de relationer. 

 

Figur 2.1 Byer i Gribskov Kommune (Kilde: Danmarks Statistik, 2013) 

2.2 Benyttelsen af 363 i dag 

Movia har som baggrund for analysen leveret data fra deres automatiske tællebus-

ser, som registrer påstigere og afstigere fordelt på stoppestedsniveau. På den bag-

grund er Figur 2.2 og Figur 2.3 udarbejdet. Figur 2.2 viser et overbliver over lin-

jens påstigere på en gennemsnitlig hverdag i 2013 fordelt på stoppesteder, mens 

Figur 2.3 viser den gennemsnitlige belægning summeret på hverdagsniveau. Data 

er ligeledes brugt til at analyse linjens benyttelse fordelt på tidsrum og strækninger. 
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Figur 2.2 Antal påstigere på en gennemsnitlig hverdag på linje 363, fordelt på  stoppesteder. (Data: Movia, 2012) 
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Figur 2.3 Passagerbelægning pr. retning summeret på gennemsnitligt hverdagsniveau. (Data: Movia, 2012) 

 

Benyttelsen generelt Passagertallene for linje 363 viser, at linjen generelt benyttes i relativt begrænset 

omfang. Med et dagligt passagertal på omkring 190 påstigere har linjen omkring 10 

påstigere pr. køreplantime, hvilket ligger væsentligt under de øvrige linjer i kom-

munen (som har ca. 25 passagerer pr. køreplantime i gns.). 

Sammenholdt med linjens udgifter svarer dette til, at kommunen finansierer 66 kr. 

pr. påstiger, mens passagererne selv betaler ca. 15 kr. 

Lørdagsbetjening Lørdag har linjen ca. 7 afgange pr. retning, og ca. halvt så mange passagerer som 

på en hverdag (45-50 passagerer pr. retning i alt). 

Figur 2.2 viser, at påstigningerne typisk sker i byerne Helsinge, Kagerup, Græsted 

og Gilleleje, som står for 80 % af alle påstigninger. Herudover er det primært Sø-

borg (12 påst./dag) og Mårum (9 påst./dag). 

Omkring 45 % af påstigningerne sker på en af de 6 stationer langs linjen, hvilket 

understreger, at en af linjens primære funktioner i dag er at skabe forbindelse til 

jernbanesystemet. 

Figur 2.3 viser et overblik over passagerbelægning pr. retning summeret på gen-

nemsnitligt hverdagsniveau, eller med andre ord, hvor mange passagerer pr. dag, 

der sidder i busserne på de givne strækninger. Figuren viser, at belastningen ligger 

jævnt på hele strækningen. Der er dermed ikke en egentlig svag ende på linjen, 

skønt Helsinge-enden har marginalt flere passagerer. 

Den jævne fordeling betyder også, at der ikke viser sig nogen klar 2-deling af lin-

jen. Den mest oplagte opdeling ville være ved Græsted Syd st., hvor antallet af pas-

sager der sidder i bussen forbi stoppestedet i retning mod Gilleleje er 22, mens det 

tilsvarende tal mod Helsinge er 11. 

Fordeling af passa-

gererne 
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2.3 363 giver forbindelse til stationerne 

Et vigtigt formål med linje 363 er at skabe forbindelse til lokalbanerne. Banen 

dækker 6 stationer og særligt skiftemulighederne ved Græsted Syd, Kagerup,hvor 

der er gode korrespondancer til lokalbanen. 

2.4 Skoletransporten 

Figur 2.4 viser skolestrukturen i Gribskov Kommune. Som det fremgår løber linje 

363 gennem 4 af kommune 8 skoledistrikter og løber delvist parallelt med de luk-

kede skolelinjer på flere strækninger. 

Særligt i Bjørnehøj og Gilleleje skoledistrikter kunne linjen spille en vigtig rolle i 

skolebetjeningen, da her er flere (delvist) parallelle strækninger. Disse distrikter 

beskrives nærmere i nedenstående. 

 

Figur 2.4  Skoler og skoledistrikter i Gribskov Kommune (Kilde: Gribskov Kommune, 2013) 

Bjørnehøjskolen Bjørnehøj skoledistrikt er i dag opdelt i to områder. Det ene dækker området lige 

omkring Bjørnehøjskolen og dækker i alt 44 transportberettigede elever, mens det 

andet ligger på den anden side af Helsinge skoledistrikt og dækker bl.a. Kagerup, 

Mårum og Skærød. Dette område har samlet 42 transportberettigede elever og 

dækkes i dag bredt af linje 363. 
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Denne linje kører imidlertid til Helsinge og ikke til Bjørnehøjskolen. Med en op-

splitning af linje 363 må det dog undersøges om den sydlige del også kan betjene i 

Bjørnehøjskolen og dermed varetage en stor del af skoletransporten hertil. 

Linjen dækker i øvrigt i dag privatskolen "Gribskovskolen", hvilket også fremover 

må indtænkes i planlægningen. 

Gilleleje Skole Gilleleje skoledistrikt dækker i dag et stort område med ganske mange 

transportberettigede elever. Linjer 363 kører i dag parallelt med skolebussen på en 

væsentlig de af strækningen og kunne således varetage dele af skolekørslen. 

Med en opsplitning af linje 363 er det relevant at se på, hvor stor del af skoletrans-

porten linjen ville kunne varetage, hvis den omlægges. 

Linjen dækker i øvrigt i dag Søborg Privatskole, hvilket også fremover må indtæn-

kes i planlægningen. 

2.5 Opsummering 

Linje 363 forbinder i dag hovedbyerne Helsinge, Græsted og Gilleleje, men da dis-

se byer er bundet sammen af hurtigere forbindelser (R-busser og Lokalbanen) er 

hovedformålet med linjen snarere at: 

› Skabe forbindelse fra mindre byer og landområder til hovedbyerne. 

› Skabe forbindelser med store byer udenfor kommunen via korrespondance 

med togene og R-busserne på Helsinge, Kagerup, Græsted Syd og Gilleleje 

stationer. 

Begrænset benyttelse Linjen er i dag benyttet i relativt begrænset omfang og har ca. 180 påstigere 

dagligt, svarende til lidt over 10 passagerer pr. afgang.  

 Linjen benyttes overvejende iht. de ovenstående hovedformål, hvilket fremgår af, 

at ca. 45 % af påstigningerne sker på stationerne. Nye fremtidige løsninger bør der-

for have dette for øje. 

Data for passagerbelægningen viser, at belastningen af linjen er jævn over hele 

strækningen, men at det bedste sted, at dele linjen vil være ved Græsted Syd st., 

hvor antallet af passagerer i bussen er lavest. 

På strækningen mellem Græsted og Mårum (vinkestrækning) er der ikke registreret 

passagerer. Denne strækning kunne derfor efterlades ubetjent uden store betje-

ningsmæssige konsekvenser. 

3 Løsningsmuligheder 

Med baggrund i overstående gennemgang af transportbehov og linje 363's rolle i 

dag kan der opsættes nogle mål for, hvilke opgaver linje 363 skal varetage ved op-

splitning i 2 selvstændige linjer. 

Banekorrespondance 

vigtig 

Græsted Syd giver 

bedste opdeling 
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3.1 Mål for de nye linjers betjening 

For at holde budgettet indenfor nuværende ramme er det væsentligt, at hver af de to 

linjegrene kan køres med én bus.  

Da korrespondancen med banerne er vigtig, vil det samtidig betyde, at linjerne fort-

sat skal have fast timedrift (for at matche faste afgange på toget). Linjernes samle-

de omløb skal kunne klares indenfor 60 min. inkl. endestationsophold. 

Helsinge-linjen Helsingelinjen skal betjene Bjørnhøjskolen i Annisse Nord og varetage så stor en 

del, at skoletransporten til Bjørnhøjskolen primært fra den østlige del af skoledi-

striktet (Mårum, Kagerup mv.). Samtidig skal linjen fortsat fungere som tilbringer-

rute til stationerne Kagerup (og Helsinge). 

Derudover er det ønskeligt, om linjen kan dække Skærød, som har mange trans-

portberettigede skoleelever til Bjørnehøjskolen. 

Gilleleje-linjen Gillelejelinjen skal betjene Gilleleje Skole med to afdelinger på henholdsvis 

Parkvej og Rostgårdsvej. Linjen skal varetage en del af skoletransporten fra den 

sydlige del af distriktet og skal derfor så vidt muligt dække byerne Søborg og 

Dragstrup og også gerne Pårup. Samtidig er fortsat korrespondance til togene på 

Gilleleje St. og Græsted St. vigtig. 

3.2 Løsningsforslag 

De opstillede ønsker til busbetjeningen giver anledning til forskellige løsningsmo-

deller. Ingen af den kan dog favne alle ønskerne for hverken den nordlige eller den 

sydlige linje. I Figur 3.1vises forslag til nye linjeføringer, som opretholder største-

delen af de vigtige banekorrespondancer og samtidig kan varetage en større del af 

skolebetjeningen.  

De opstillede ønsker til betjening stiller store krav til de 2 busser, særligt fordi linje 

363 i dag faktisk bruger mere end 2 busser på at køre den nuværende rute (ruten 

tager i dag 63 min + endestationsophold). På den baggrund er det ikke muligt at 

opfylde alle ønskerne til betjening.  

Der gøres samtidig opmærksom på, at linjerne bør prøvekøres inden evt. imple-

mentering for at sikre køretiderne som vurderet i dette notat holder stik. 

Helsinge-linjen Som det fremgår, er linje 363 delt i Græsted Syd. For den sydlige del er 

"endestationen" flyttet til Mårum (rundkørslen) for at frigive køretid til at betjene 

Bjørnehøjskolen på bekostning af dækningen af strækningen Græsted-Mårum. 

Linjen forbinder dermed det meste af den østlige del af Bjørnehøj-skoledistriktet 

med skolen og fastholder samtidig forbindelsen til både Kagerup og Helsinge st. 
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Figur 3.1 Mulig ny linjeføring for de 2 linjer efter opsplitning af linje 363 sammenholdt med rejsemål og passagertal 

pr. hverdag. 
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I dag tager turen fra Mårum til Helsinge ca. 21-22 min, hvilket betyder, at de ca. 4 

km fra Helsinge til Bjørnehøjskolen skal køres på maksimalt 7 min. svarende til ca. 

35 km/t. Det anbefales på den baggrund at prøvekøre linjen inden evt. implemente-

ring for at sikre, at køretiden kan holdes.  

En mulighed her er, at ruten mellem Helsinge og Bjørnehøjskolen køres uden stop 

for at mindske køretiden. Den strækning betjenes i forvejen af 380R og er således 

betjent fornuftigt. 

Et andet alternativ kunne være at binde linjen sammen med den nuværende linje 

362, som også har endestation i Mårum, hvilket samlet kunne frigive lidt ekstra 

køretid og sikre en bedre dækningen af Mårum med forbindelse til Helsin-

ge/Bjørnehøjskolen. 

 

Ændringerne i linjen betyder, at de nuværende korrespondancer på Helsinge og 

Kagerup ikke kan fastholdes, som de kendes nu, men må planlægges nærmere. Ud 

over de to stationer er linjen kun bundet af ringetiderne på skolen. Den endelige 

køreplanlægning foretages af Movia, men det vurderes at være muligt at skabe en 

køreplan, der tager fornuftigt hensyn til disse 3 korrespondancepunkter. 

Med forslaget betjenes Skærød ikke som ønsket. 

Gilleleje-linjen Gilleleje-delen af linjen er foreslået opretholdt stort set i nuværende tracé, hvormed 

Søborg og Dragstrup betjenes, mens Pårup ikke betjenes som ønsket. Til gengæld 

bliver det muligt at opretholde dækningen af Græsted Syd st. og Græsted st. og 

Gilleleje st. 

Eneste ændring i linjeføringen sker i Gilleleje, hvor linjen for at spare køretid fore-

slås at køre en ring via Parkvej, Græstedvejen, Kystvejen og Gilleleje Hovedgade 

frem for den nuværende linjeføring. Dette er gjort for at spare køretid, da linje 363 

i dag er 31 min. om at køre strækningen Græsted Syd-Gilleleje st.  

Den nye linjeføring reducerer kørestrækning med 3 km. pr. omløb hvilket burde 

være tilstrækkeligt til at tillade passende køretid og endestationsophold. 

Korrespondancerne og skoleringetider må som for Helsinge-linjen evt. tilpasses så 

det bliver muligt at betjene både skolebørn og togpendlere. 

4 Konsekvensvurdering 

4.1 Betjeningsmæssige konsekvenser  

Få mister bussen Som det fremgår af Figur 3.1 dækkes langt de fleste af 363s påstigere af de nye 

linjer. 5 daglige påstigere fra det nordlige Mårum skal gå lidt længere til stoppeste-

det (op til ca. 500-600 m mere) eller benytte linje 362 mod Gilleleje, mens der til-

svarende er 6 påstigere i det sydligste Græsted, der skal gå 4-500 m længere. 
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I Gilleleje bliver 5 påstigere dagligt ramt af, at bussen kører på Kystvejen frem for 

Vesterbrogade. Disse har op til 300 m længere gangafstand til stoppene på Kystve-

jen. 

 

Sammenhæng reduceres De passagerer der i dag kører mellem den sydlige og den nordlige del af linjen vil 

miste denne mulighed og skal i stedet typisk skifte til tog eller R-busser for at nå 

målet. Det er i dag omkring 45 ud af linjens ca. 190 daglige passagerer (25 %). 

Med forslaget betjenes alle stationer fortsat hvilket sikrer, at linjen forsat kan bru-

ges i sammenhæng med R-nettet bl.a. til Hillerød. De stramme køreplaner de to nye 

linjer vil få betyder dog, at det kan være svært at sikre optimal korrespondance på 

stationerne, som linjen ellers har i dag de fleste steder. Om det kan lykkes afhænger 

af den nærmere køreplanlægning og evt. af velvilje til at flytte skoleringetiderne. 

Skoleringetider Som for togkorrespondancerne vil en nærmere køreplanlægning kunne give et mere 

præcist svar på, hvor godt bussen kan tilpasses skolernes ringetider, men med min. 

½-timesdrift på togene burde køreplanen kunne passe rimeligt til både tog og sko-

ler. Her er det vigtigt at være opmærksom på muligheden af, at ændringer af sko-

lernes ringetider nogle gange kan være en bedre og mere effektiv løsning end at 

ændre bussernes køreplan 

 En udfordring i forhold til ringetiderne kan være, at bussernes faste timedrift ikke 

passer optimalt til skolernes 45 min. lektioner, og at alle afgange dermed ikke kan 

passe lige godt til alle ringetider.  

Samlet vurdering Generelt vil en væsentlig del (25-50 %) af linjens passagerer føle opsplitningen 

som en serviceforringelse, hvilket må forventes at føre til et passagerfrafald. Et 

groft skøn ligger i størrelsesordnen 20 % svarende til 35-40 passagerer dagligt. 

4.2 Dækning af skoleelever 

Den klare gevinst ved opsplitningen er, at de nye linjer (særligt Helsingelinjen) kan 

løfte en langt større del af skolekørslen, og dermed minimere parallelkørslen, der 

præger systemet i dag. 

Figur 4.1 og Figur 4.2 viser de to dellinjer sammenholdt med nuværende skoleruter 

og transportberettigede elever. 

Togkorrespondancer 
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Figur 4.1  Ruteføring for Helsinge-linjens ruteføring sammenholdt med skolebus og transportberettigede elever. (Data 

for elever: Gribskov Kommune, 2012) 
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Figur 4.2  Ruteføring for Gilleleje-linjens ruteføring sammenholdt med skolebus og transportberettigede elever. (Data 

for elever: Gribskov Kommune, 2012) 

Helsinge-linjen Som det fremgår af Figur 4.1 vil linjen kunne varetage kørslen med størstedelen af 

de ca. 40 skolebørn fra den østlige del af Bjørnehøjskolens distrikt. Enkelte elever 

omkring Nellerød og Mårum dækkes ikke af løsningen, og der må derfor fortsat 

være et skolebustilbud i området enten med flextrafik eller en linje, der kører fra 

Mårum til Bjørnehøjskolen via Skærød. 
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Linjen vurderes dog at reducere omfanget af parallelkørsel markant. 

Gilleleje-linjen Gillelejelinjen vil dække elever fra Søborg og Dragstrup, og overflødiggør dermed 

næsten skolelinje 6. Samtidig er der et vist overlap med den ene gren af skolelinje 

7, mens linje 362 stort set dækker resten af skolelinje 7. 

 Enkelte transportberettigede elever bor nord for Dragstrup og vil have relativt langt 

til bus og bane (op til 1.500 m). Om disse børn skal betjenes af et nærmere tilbud er 

op til en kommunal vurdering af servicebehovet. 

4.3 Økonomiske konsekvenser 

Hvis prøvekørsler bekræfter af de to nye dellinjer kan køres med én bus hver, da vil 

driftsudgiften til kørsel af de to linjer ligge på et lidt lavere niveau end de nuvæ-

rende 4,1 mio. kr., da køretiden samlet set vil blive reduceret fra 63 min. til lidt 

under 60 min. En umiddelbar besparelse omkring 10 % af driftsudgiften kan på den 

baggrund forventes. 

Det vil dog til dels blive modsvaret af lavere passagerindtægter på skønsmæssigt 

150-200.000 kr. årligt. 

Den store økonomiske effekt vil imidlertid komme fra den mulige reduktion af sko-

lebuskørslen. Der er ikke her regnet på det økonomiske omfang, men det vurderes 

at være markant jf. vurderingerne i afsnit 4.2. Dette betyder naturligt også, at en 

evt. omlægning først vil være relevant som del af den samlede omlægning af sko-

lekørslen i kommunen. 

5 Samlede vurderinger 

Med forbehold for ikke afholdte prøvekørsler vurderes det som muligt at skabe 

opsplitte linje 363 og dermed lade den varetage en væsentligt større del af skole-

transport. Dette vil økonomisk set udgøre en væsentlig effektivisering og under-

støtte passagergrundlaget for linje 363 samlet set. 

Løsningen har dog betjeningsmæssige omkostninger for mange af de, der benytter 

linjen i dag. Skønsmæssigt vil mellem 25 % og 50 % af de nuværende passagerer 

føle en forringelse. Omvendt benyttes linjen i dag i meget ringe grad (kommunens 

laveste benyttelse pr. køreplantime), hvilket også bør indgå i den samlede vurde-

ring af om omlægning skal gennemføres eller ej. 

Samlet set vurderes det, at der kan være et fornuftigt perspektiv i en linjeomlæg-

ning set ud fra et ret effektivitetsmæssigt synspunkt. Dette bør dog ske som led i 

den samlede omlægning fra lukket skolekørsel til åbne ruter, for at sikre rationali-

seringsgevinsterne og samtidig sikre sammenhængende skolebetjening og kollektiv 

trafik 

I den forbindelse kan skolestruktur og omfanget af trafikfarlige veje også genvur-

deres. 
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5.1 Mulig opfølgning 

Et naturligt næste skridt, hvis Gribskov ønsker at gå videre med opgaven vil være 

at lave en skitsekøreplan for linjerne og evt. foretage en prøvekørsel. Skitsekøre-

planen vil give svar på om det kan lykkes at lave skabe fornuftige korrespondancer 

og samtidig få linjen til at passe til skoleringetiderne. Prøvekørslen vil give det en-

delige svar på, om linjerne kan nås på den fastsatte tid, eller om der må foretages 

justeringer for at få det til at gå op.  

Et aspekt som også er ønskeligt at få uddybet nærmere er perpektiverne i en sam-

menbinding af den sydlige del af linje 363 med linje 362 i Mårum.  

363 + 362 Dette alternativ kunne umiddelbart skabe mere luft i køreplanen, sikre dækning af 

de 5 påstigere på 363 der mister bussen og give en bedre dækning af skoleoplandet 

for Bjørnehøjskolen ved at betjene det østlige Mårum. 

Skitsekøreplan og 

prøvekørsel 


