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Ændring af linje 153E  

I forbindelse med trafikbestilling 2016, fremlægges der i Region Hovedstaden forslag til nye 

regionale busser. Regionen har deadline på trafikbestilling 2016 d. 20. maj 2015. To af disse 

linjer kører parallelt med 153E på en del af ruten. Vedtages en eller flere af linjerne, vil det 

derfor have økonomiske konsekvenser for linje 153E. Overlapningen mellem de nye linjer og 

153E er: 

• Ny regional linje med foreløbigt navn 440E: Kører parallelt med linje 153E mellem 

Psykiatrisk Center Ballerup og Lautrupparken/Klausdalsbrovej. 

• Ny regional linje med foreløbigt navn 535E: Kører parallelt med linje 153E mellem 

Malmparken st. og Lautrupparken/Klausdalsbrovej. 

Der er lagt op til at linjerne skal have 20 min. drift i dagstimerne og 10 min. drift i myldretidsti-

merne. Linjerne vil udelukkende køre på hverdage. 

Vedtages linjerne, er der fremlagt et forslag om at driften på linje 153 reduceres til 20 min. 

drift. I dag er der 20 min. drift mellem Ballerup st. og Gladsaxe Trafikplads og 10 min. drift 

mellem Ballerup st. og Lautrupparken. Dvs. at der fastholdes 20 min. drift mellem Ballerup st. 

og Gladsaxe Trafikplads. Driften på linje 153E vil således være uændret i Herlev og Glad-

saxe Kommuner. 

Linjeføringen af 153E og de to nye linjer kan ses i Figur 1. 
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Figur 1 Linjeføring af 153E og de to regionale linjer 

 

• Hvis regionen vedtager linje 440E, er der to scenarier til hvordan driften kan reduce-

res i Ballerup Kommune: 

o Der køres 20 min. drift mellem Ballerup st. og Gladsaxe Trafikplads 

o Der køres 20 min. drift mellem Malmparken st. og Gladsaxe Trafikplads 

Dette vil betyde at der ikke er betjening mellem Ballerup st. og Psykiatrisk 

Center Ballerup med linje 153E. Strækningen betjenes dog af 350S, 400S 

og 500S. 

• Hvis regionen vedtager linje 535E, reduceres linje 153E til at køre 20 min. drift mel-

lem Ballerup st. og Gladsaxe Trafikplads. 

Linje 153E kører i dag med en veludnyttet vognpark i driftstimerne. Såfremt linjen reduceres 

til 20 min. drift, kan der ikke umiddelbart laves en lige så veludnyttet vognplan. Det betyder at 

driften vil blive dyrere for hver kørt time. Eftersom der kun reduceres drift i Ballerup Kom-

mune, vil linjen blive dyrere for Gladsaxe og Herlev Kommuner. 
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Tabel 1 viser et økonomisk overslag på hvad reduceret drift betyder for de berørte kommu-

ner. Der er tale om foreløbige vurdering af passager- og driftsøkonomiske konsekvenser. 

Tabel 1  Økonomiske konsekvenser af reduceret drift på linje 153E 

 Fortsat kørsel mellem Ballerup st. og Malmparken st. 

  TBG 2016 TBG 2016 med ændringer 

  Busdrift 

Busdrift m 

Malmparken 

Ændring i bus-

drift 

Ændring i 

adm. Ændring i alt 

Ballerup 4.000.000 2.500.000 -1.600.000 -190.000 -1.800.000 

Gladsaxe 690.000 850.000 150.000   150.000 

Herlev 640.000 790.000 160.000   160.000 

 Ingen kørsel mellem Ballerup st. og Malmparken st. 

  TBG 2016 TBG 2016 med ændringer 

  Busdrift 

Busdrift u. 

Malmparken 

Ændring i bus-

drift 

Ændring i 

adm. Ændring i alt 

Ballerup 4.000.000 1.300.000 -2.800.000 -290.000 -3.100.000 

Gladsaxe 690.000 900.000 210.000   210.000 

Herlev 640.000 850.000 210.000   210.000 

Ballerup Kommune lægger forslaget om ændring af linje 153E op til politisk behandling og 

orienterer de vedrørende parter. Vedtagelsen af linje 153E bør laves med forbehold for regio-

nens beslutning. 


