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Baggrund 

På baggrund af generelle sparekrav i Lyngby-Taarbæk Kommune, bad forvaltningen i foråret 2019 
Movia om, at udarbejde et mulighedskatalog, der beskrev besparelser i den lokale busdrift på mellem 
1,0-1,5 mio. kroner. Som følge af udsigten til potentielt øgede udgifter til busdriften i forbindelse med 
kommende udbud af busdriften i Lyngby-Taarbæk Kommune, har forvaltningen i efteråret 2019 bedt 
Movia se på hvor der kan findes besparelser på op til 3,0 mio. kr.  
Movia har derfor udbygget det oprindelige notat, for at kunne imødekomme dette ønske. 

Movia og kommunerne langs Ring 3, står overfor at skulle tilpasse busnettet til Letbanen, der åbner i 
2025. Processen omkring tilpasningerne til Letbanen igangsættes i foråret 2020 og vil løbe frem til 
2023, hvor det skal træffes politisk beslutning om det nye net. 

I den samme periode vil en stor del af kommunens linjer i de kommende år skulle i udbud, hvor der 
bl.a. skal tages stilling til drivmiddel for busserne. Her er det Movias vurdering, at også Lyngby-Taar-
bæk Kommune gerne vil den grønne omstilling. 
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Lyngby-Taarbæk Kommune er i dag godt dækket af kollektiv transport, når der ses på fladedækningen 
af kommunen. På nedenstående kort ses hvor de enkelte linjer kører i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

 

Figur 1 - Kort over linjenettet i Lyngby-Taarbæk Kommune – stort kort findes bagest i dette notat 
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På nedenstående kort ses hvordan kommunen i dag er betjent af bus, S-tog og Lokaltog, samt hvor 
godt kommunen er busbetjent ved en 400 meters radius fra busstoppestederne i kommunen. Dæk-
ningsgraden viser, at langt størstedelen af kommunen er busbetjent. Kun få mindre områder har læn-
gere til et stoppested end 400 meter i fugleflugt.  

 

Figur 2 - Dækningsgrad ved 400 meters radius fra stoppesteder 
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Dækningsgraden fortæller ikke nødvendigvis noget om, hvor god en betjening de enkelte områder har. 
Når der ses på frekvensen på buslinjerne i kommunen se billedet således ud. 

 

 

 

Figur 3 - Antal afgange på buslinjer der betjener Lyngby-Taarbæk Kommune 
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Ses der på rejsestrømme i morgenmyldretiden hvor en busrejse indgår*, ses det tydeligt at der er væ-
sentligt flere rejser til Lyngby-Taarbæk Kommune end der er rejser fra kommunen. For eftermiddags-
myldretiden vil rejsestrømmene i det store hele være modsat morgenmyldretiden. 

 

 

 

 

 

Tabel 1 - Antal rejser i morgenmyldretiden målt vha. rejsekort data 

Ses der nærmere på hvor i kommunen der rejser flest, er det tydeligt, at strækninger der indgår i Let-
banens trace, har de største rejsestrømme. Figur 4 og 5 viser også, at antallet af ture der har slutpunkt 
i kommunen er større end antallet af ture der starter i kommunen. 

Rejsestrømkortene viser antallet af ture der hhv. starter og slutter i Lyngby-Taarbæk Kommune i mor-
genmyldretiden. Formålet med kortene er, at illustrerer ind- og udpendlingen til og fra kommunen.  
 
* I rejsestrømmene indgår kun kombinationsrejser, hvor en busrejse indgår. Det betyder, at rene S-togs- og Regi-
onaltogsrejser ikke indgår i tabellen og den grafiske visning af rejsestrømme. 

Kundeundersøgelse viser, at kunderne især efterspørger høj frekvens og direkte forbindelser. Mange 
buslinjer i kommunen har i dag en lav frekvens, hvilket er medvirkende til, at gøre busbetjeningen min-
dre attraktiv at benytte for borgerne i kommunen. 

Busbetjeningen udgør en vigtig brik i den samlede mobilitet for borgere, studerende, medarbejdere og 
virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune. I kommunens Trafik- og Mobilitetsplan 2018, står føl-
gende vision for den kollektive trafik: 

Den kollektive trafik skal være et attraktivt alter nativ til bilen 
 for at fremme en bæredygtig byudvikling. 

Trafik- og Mobilitetsplanen refererer i øvrigt til en artikel fra Politiken (2013), hvor følgende er citeret: 

Et finmasket kollektivt transportnet med hyppige af gange  
kan motivere flere til at tage med kollektiv trafik . 

Et af midlerne til at reducere trængslen er, at tilbyde en god og sammenhængende kollektiv transport, 
der netop medvirker til at gøre kollektiv transport til et attraktivt alternativ til bilen. I en tid hvor privatbi-
lismen vinder frem, er investeringer i den kollektive transport vigtig. Her indgår den kommende Let-
bane som et vigtigt element. Et element der, for at Letbanen bliver en attraktiv del af det kollektive net, 
kræver at tilgængeligheden til Letbanen sikres. Dette både ift. cykler, gående og gennem tilpasninger i 
busdriften. 

Time Rejser fra  
Lyngby-Taarbæk 

Rejser til  
Lyngby-Taarbæk 

5-6 89 130 

6-7 423 860 

7-8 1789 3055 

8-9 882 1576 

Sum 3183 5621 
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Figur 5 - Rejsestrømme for ture der slutter i Lyngby-Taarbæk i morgenmyldretiden 

Rejsestrømme fra Lyngby-Taarbæk i morgenmyldretiden  
I alt 3123 rejser fra kommunen 

Figur 4 - Rejsestrømme for rejser med turstart i Lyngby-Taarbæk I morgenmyldretiden 

Rejsestrømme til Lyngby-Taarbæk i morgenmyldretiden  
I alt 5621 rejser til kommunen 
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Nøgletal for busdriften 

Hvis man ser på benyttelse af de enkelte buslinjer i kommunen, er selvfinansieringsgraden for de en-
kelte linje en indikator for, hvordan udgifter og indtægter modsvarer hinanden. Tilsvarende fortæller 
parameteren passagerer pr. time hvor velbenyttet den enkelte buslinjer er. 

Når der ses på de storkøbenhavnske kommuner ligger benyttelsen af busserne i Lyngby-Taarbæk 
kommune i den gode ende. Nedenstående tabel viser antallet af passagerer pr. time på de kommunalt 
finansierede buslinjer for regnskabsårene 2016, 2017 og 2018.  

 

Figur 6 - Passagerer pr. time for de Storkøbenhavnske kommuner 

I Lyngby-Taarbæk var der i 2018 i gennemsnit 44,4 passagerer pr. time. For alle kommuner i Storkø-
benhavn var der i gennemsnit 60,4 passagerer pr. time, mens omegnskommunerne, når der ses bort 
fra København og Frederiksberg, i gennemsnit havde 38,9 passager pr. time.  
 
Nedenfor ses en grafisk visning af nøgletal for busdriften på buslinjerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, 
herunder linjerne selvfinansieringsgrad, antal passagerer pr. time og tilskud pr. passager, med ud-
gangspunkt i Budget 2020.  

Figur 6 viser, at linjerne 170 og 181 har de laveste selvfinansieringsgrader. Selvfinansieringsgraden 
fortæller noget om, hvor stor en andel af linjens omkostninger der dækkes af passagerindtægter. 
Linje 170 indgår i mulighedskataloget, mens linje 181, der har en tæt kobling til linje 180, der er top-
score ift. selvfinansieringsgrad, ikke indgår i mulighedskataloget. 

Linje 180 og 181 er to modsatrettede ringlinjer, linjer der betjener DTU med høj frekvens.  
Når linje 181 ikke indgår i mulighedskataloget, skyldes det, at linje 180 og 181 bør betragtes som en 
linje, hvor linje 180 har drift om morgenen og linje 181 om eftermiddagen. 

På figurerne 7, 8 og 9 ses forskellige nøgletal for buslinjerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Linjerne 
med et B til sidst er linjer der indgik i Nyt Bynet, der blev i driftssat i oktober 2019. 
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Figur 7 - Selvfinansieringsgrad for den enkelte buslinje 

 

Figur 8 - Passagerer pr. køreplantime med den enkelte buslinje  

 

Figur 9 - Tilskud pr. passager for den enkelte buslinje 

$.

�$.

�$.

/$.

'$.

�'��� �#$ �'$0 �'�0 �'� �'( �%$ �%� �%� ('' �#%�� �%��� �(�� /'� �

�������������������������� ����

$

�$

�$$

��$

�'��� �#$ �'$0 �'�0 �'� �'( �%$ �%� �%� ('' �#%�� �%��� �(�� /'� �

��������������� ����

$

�

�$

��

�$

�'��� �#$ �'$0 �'�0 �'� �'( �%$ �%� �%� ('' �#%�� �%��� �(�� /'� �

������������������������ ����



Side 9 / 22 

Trafikselskabet Movia  

Muligheder 

I det følgende beskrives de muligheder der er for, at reducere udgiftsniveauet til busdriften i Lyngby-
Taarbæk Kommune. Den nuværende busbetjening i Lyngby-Taarbæk er af flere omgange tidligere 
blevet beskåret, hvorfor det har været vanskeligt, at finde områder i betjening hvor der oplagt kan fin-
des en besparelse. Hertil kommer, at Movia kontraktuelt har nogle begrænsninger ift. hvor meget der 
kan reduceres på de enkelte kontrakter. Dette betyder, at der for nogle forslag kan blive behov for en 
forhandling med operatøren på buslinjen, der kan medføre et krav om kompensation. Dette er også 
årsag til, at nogle af de foreslåede besparelser kan virke forholdsvis små. 

Flere af forslagene omhandler buslinjer der også betjener nabokommunerne, hvorfor der i disse kom-
muner også skal tages stilling til de enkelte forslag, som Lyngby-Taarbæk Kommune måtte ønske, at 
arbejde videre med frem mod trafikbestillingen i oktober.  

I det omfang det har været muligt, er det forsøgt at sikre en sammenhæng til Busnet 2025, men da 
busnettet endnu ikke er fastlagt, kan tilpasninger til de forslåede ændringer ikke udelukkes at blive 
nødvendige.  

Besparelserne beskrevet i dette notat er helårsbesparelser, der tager højde for både ændringer i drifts-
omfang og passagereffekter. Da trafikbestillingen tidligst kan implementeres sidst i juni 2021, vil be-
sparelser først have fuld effekt i 2022 og alene halv effekt i 2021.  
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I dag betjener linje 170 og 191 dele af Virum og Sorgenfri, ligesom begge linjer betjener Lyngby St. 
Linje 191 betjener Lyngby St. fra Nybrovej og Buddingevej, mens linje 170 betjener Lyngby St. fra 
Lyngby Hovedgade og Jernbanevej.  

Hvor linje 191 er den eneste buslinje på Nybrovej, er Lyngby Hovedgade ud over linje 170 også bus-
betjent med af linjerne 184 og 194. 

Movia forslår derfor, at linje 170 og 191 smeltes sammen til en linje, der betjener Holte, Virum, Sor-
genfri og den sydvestlige del af Lyngby langs Nybrovej. Således vil linje 170´s betjening af Lyngby Ho-
vedgade forsvinde og passagererne henvises til linjerne 184 og 194. 

Se den nye linjes foreslåede ruteføring på figur 11. 

Figur 10 - Nuværende nuteføring for linje 170 (blå) og 191 (rød), gule streger er busruter og lokalbanen 
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Den nye linje vil fortsat have 2 afgange i timen på hverdage og lørdage, mens der i aftentimerne og 
om søndagen vil være 1 afgang i timen. Det svarer overordnet til den nuværende frekvens på de to 
linjer. Kun ift. den nuværende linje 191 vil frekvensen om søndagen blive sænkes fra 2 til 1 afgang i 
timen i dagtimerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 11 - Foreslået rute for ny linje (lilla), gule er nuværende bus- og lokalbanebetjening. 

 
Ruten for den nye linje betyder, at det fortsat vil være muligt, at rejse direkte til og fra Lyngby St., men 
at rejsetiden forøges med ca. 8-10 min. for passagerer der i dag benytte linje 170 nord for Virumvej. 
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Den nye linje vil i høj grad fungere som tilbringer til S-togsnettet. Passagerer i den ny buslinje kan der-
for med fordel skifte til S-tog ved Holte, Virum og Sorgenfri Stationer og rejse til fx Lyngby St. og stati-
onerne ind mod det centrale København.   

Ruten udfordre tidligere borgerønsker om, at knytte Virum tættere sammen med området omkring 
DTU. Ligesom tilpasninger til Letbanen kan medføre en ændring i forbindelse med implementering af 
Busnet 2025.  

Movia foreslår, at den ny ruter føres ad Grønnevej, hvilket betyder, at de i alt fire stoppesteder på Ka-
plevej og Hummeltoftevej mister busbetjening. En af årsager til, at Kaplevej er fravalgt som rute er, at 
vejen ikke er bred nok til dobbeltrettet bustrafik. 

I dag er der knap 30 påstigere på en gennemsnitlig hverdag på Kaplevej og Hummeltoftevej, mod ca. 
90 påstigere på Grønnevej. De knap 30 påstigere der mister busbetjening på Kaplevej og Hummeltof-
tevej får op til 700 meter længere til et stoppested. 

Den beskrevne løsning forventes af give et frafald på 20.000 passager pr. år, hvoraf en mindre andel 
forventes at benytte linje 184 og 194 i stedet. Passagerfaldet svarer til knap 55 passagerer pr. dag, 
når der ikke skelnes mellem dagtype. Økonomien for denne løsning ses i tabellen nedenfor. 
 

Kommune Økonomi 

Lyngby-Taarbæk -0,75 mio. kr. 

Rudersdal -0,15 mio. kr. 

Gladsaxe Uændret 

                                  
Tabel 2 - Økonomi for Mulighed 1 - Ny linje – sammenlægning af linje 170 og 191 

Figur 12 - Betjening af Sorgenfri - Foreslået rute og strækning og stoppesteder der mister betjening (rød stiplet) 
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Da løsningen påvirker betjeningsomfanget i Gladsaxe Kommune og Rudersdal Kommuner, skal æn-
dringen godkendes her. 

De kontraktlige forhold omkring denne løsning kræver en forhandling med operatøren på de to linjer. 
Der kan derfor være en implementeringsomkostning forbundet med løsningen, som på nuværende 
tidspunkt ikke kendes.  
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Linje 182 og 183 er to lokale ringlinjer der i hver sin retning betjener store dele af Kongens Lyngby, 
Lundtofte, Hjortekær, Raadvad og Fortunen. Linjerne er vigtige lokallinjer, der både betjener pendlere, 
studerende og lokalt rejsende. 
Linjerne har i dagtimerne på hverdage og lørdage i dag tilnærmelsesvis 3 afgange i timen, mens der 
om aftenen og om søndagen er hhv. 1 afgang pr. time på linje 182 og 2 afgange i timen på linje 183.  

I det følgende fremsættes tre forslag til besparelser på de to linjer. I alle forslag indgår forslag om, at 
udtage betjeningen af Raadvad. 

I 2018 var der i Raadvad mellem 2-13 påstigere på en gennemsnitlig hverdag. Udsvinget skyldes dels 
sæsonvariation og dels dagsvariationer, hvor benyttelsen er størst i efterårsmånederne og mindst i 
sommermånederne. Passagerdata peger på, at der kun er ganske få faste daglige brugere af bus-
serne til og fra Raadvad. Samtidig viser passagertallene på de to linjer, at der ind i mellem er større 
grupper, der benytter busserne til Raadvad. Formentlig gæster til vandrehjemmet og skoleklasser der 
skal i Dyrehaven.  

Da tælleprocenten i Movias busser ligger på mellem 5-10%, af det samlede antal ture på en måned, er 
der en usikkerhed forbundet med de passagertal Movia har til rådighed.  

Når der ses på data fra Rejsekortet kan det ses, at slutstoppestedet for rejser der er påbegynd i Raad-
vad, kan man se, at de fleste ture er lokale ture, eller ture til Østerbro i København. Se tabel 3. 
 
Det skal bemærkes, at kun de 6 største mål indgår i listen, men at de øvrige mål fordeler sig over en 
større geografi som primært ligger på S-togsnettet. 

Slutstop for rejser  
påbegyndt i Raadvad 

Gennemsnitpassager  
pr hverdag 

Østerport St.  2,32 

Lundtoftevej (Hjortekærsvej) 1,30 

Brede Torv  0,69 

Lyngby Storcente r  0,68 

Fuglebakken St.  0,67 

Nordhavn St.  0,48 
                             
                             Tabel 3 – Top 5 rejser fra Raadvad foretaget med Rejsekort 

Det foreslås, at rejsende til og fra Raadvad fremover henvises til Lyngby-Taarbæk Kommunes Flextur 
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ordning eller at kommunen tilslutter sig plustur, der giver kommunen mulighed for at definere udvalgte 
skiftesteder fx Lyngby St. og Hjortekærsvej v. Lundtoftevej.  
 
En opgørelse viser, at 12 personer i 1. kvartal af 2019 har benyttet sig af kommunens Flextur-ordning 
til og fra Raadvad. 

Nedenstående figurer viser ruteføringen for linje 182 og 183 med og uden betjening af Raadvad. 

������	�"�  - Ved at undlade, at betjene Raadvad med linjerne kan der dels tilbydes en mere enkelt 
køreplan med fast 20 min. drift og dels tilbydes to daglige ture mere end i den nuværende køreplan, 
hvilket vil komme passagerende på den øvrige del af ruten til gavn.  

På Figur 16 ses den nuværende køreplan for de to buslinjer, mens Figur 15 viser køreplanen som den 
kan se ud når Raadvad betjeningen udtages. Køreplanen i dag har varierende frekvens med mellem 
10-30 min. mellem turene i myldretiden. Den foreslåede køreplan har fast 20 min. drift i dagtimerne.  

Uden yderligere tilpasninger forventes denne ændring, at give en passagerfremgang på 20.000 pas-
sagerer pr. år, svarende til 55 passagerer pr. dag, når der ikke skelnes mellem dagtype. 
 

Kommune Økonomi 

Lyngby-Taarbæk -0,15 mio. kr. 

                                            Tabel 4 - Økonomi ved udtagning af Raadvad-betjeningen�

Figur 14 - Nuværende rute for linje 182 og 183 Figur 13 - Ny rute for linje 182 og 183 uden betjening af Raadvad 
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183 

182 

183 

Nuværende køreplan 

Figur 15 - Forenklet køreplan uden Raad-
vad betjening 

Figur 16 - Nuværende køreplan – bemærk den varie-
rende frekvens�

182 

Forenklet køreplan uden Raadvad betjening 
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  - Det foreslås, at frekvensen sænkes i dagtimerne på hverdage og lørdage fra 3 til 2 af-
gange i timen, samt at betjening af Raadvad tages ud. Dermed friholdes myldretiderne, hvor linjerne er 
mest velbenyttede. 

Frekvensreduktionen i dagtimerne og bortfaldet af Raadvad-betjeningen forventes, at give et samlet 
frafald af passagerer på de to linjer på 30.000 passagerer pr. år. Passagerfaldet svarer til knap 85 
passagerer pr. dag, når der ikke skelnes mellem dagtype. 
 
 

Kommune Økonomi 

Lyngby-Taarbæk -0,25 mio. kr. 

                                   
                                               Tabel 5 - Økonomi for Mulighed 2a - Linje 182 og 183  
                                               – frekvensjustering og fjernelse af Raadvad-betjeningen 

 

������	�"'  – For, at finde større besparelser kan frekvensen på de to linjer sænkes fra 3 til 2 af-
gange i timen på hverdage og lørdage, ligesom betjening af Raadvad tages ud. Dermed kan de mest 
velbenyttede tidsrum ikke friholdes, dette vil kræve at der indsættes flere målrettede ekstrature til 
Unord på Hjortekærsvej. 

Nedenstående økonomiberegning tager højde for udgifter til et øget behov for ekstrature. 

Frekvensreduktionen fra 3 til 2 afgange/time, samt bortfaldet af Raadvad-betjeningen forventes, at 
give et samlet frafald af passagerer på de to linjer på 100.000 passagerer pr. år. Passagerfaldet svarer 
til knap 280 passagerer pr. dag, når der ikke skelnes mellem dagtype. 
 
 

Kommune Økonomi 

Lyngby-Taarbæk -1,0 mio. kr. 

                                   
                                               Tabel 6 - Økonomi for Mulighed 2a - Linje 182 og 183  
                                               – frekvenssænkning fra 3 til 2 afgange i timen, samt  
                                                fjernelse af Raadvad-betjeningen. 

 
Da de to linjer indgår i udbud A19, der offentliggøres i januar, er det nødvendigt, at der træffes beslut-
ning om ændringer på de to linjer senest i april 2020 for at reducere risikoen for bodsbetaling i den nye 
kontrakt. Dog kan det ikke garanteres, at det er muligt, at undgå bodsbetaling, da ændringen kan 
være at betragte som en væsentlig ændring af udbuddet for de to linjer. 
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Det foreslås, at frekvensen på linjerne 190 og 194 sænkes fra 2 til 1 afgang i timen på lørdage, hvor-
med betjeningen bliver magen til betjeningen på søndage. Frekvensjusteringen forventes at medføre 
et passagerfrafald på 6.500 passager pr. år på linje 190 og 7.500 passager pr. år på linje 194.  
Passagerfaldet svarer til knap 40 passagerer pr. dag, når der ikke skelnes mellem dagtype. 

Køreplanmæssigt hænger de to linjer sammen, hvorfor det ikke er muligt, alene at reducere på den 
ene linje. Tabel 7 viser økonomien ved, at reducere frekvensen på de to linje om lørdagen. 
 
 

Kommune Økonomi 

Lyngby-Taarbæk -0,2 mio. kr. pr. år 

Rudersdal -0,2 mio. kr. pr. år 

                                  
                                            Tabel 7 - Økonomi for Mulighed 3 

Da både linje 190 og 194 betjener Rudersdal Kommune, skal en frekvenssænkning på linjerne også 
vedtages her. 

Holte St. 

Virum 
St. 

Lyngby St. 

Skodsborg  St. 

Figur 17 - Ruteføring for linje 190 (blå) og Linje 194 (rød) 
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Linje 388 har i dag 2 afgang i timen i dagtimerne mellem Lyngby St. og Taarbæk Havn på hverdage, 
lørdage og søndage. Linjen har en fornuftig selvfinansiering, men indgår alligevel som en mulighed for 
at reducere kommunens driftsomkostninger på busområdet.  

I det følgende beskrives tre scenarier for reduktionsomfang på ruten mellem Taarbæk Havn og Lyngby 
St. Da linjen på denne del sin rute også betjener dele af Gentofte Kommune, skal en frekvenssænk-
ning på linjen også vedtages her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������	�(�  – Linjens frekvens reduceres så der er 1 afgang i timen mellem Taarbæk Havn og 
Lyngby St. på lørdage og søndage. Således fastholdes halvtimes betjeningen på hverdage. 

Frekvensreduktionen forventes, at give et passagerfrafald på 15.000 passagerer pr. år. I nedenstå-
ende tabel ses økonomien forbundet med forslaget. Passagerfaldet svarer til knap 40 passagerer pr. 
dag, når der ikke skelnes mellem dagtype. 
 
 

Kommune Økonomi 

Lyngby-Taarbæk -0,3 mio. kr. pr. år 

Gentofte -0,1 mio. kr. pr. år 

                                  
                                           Tabel 8 - Økonomi for Mulighed 4c 

Lyngby St. 

Klampenborg St. 

Figur 18 - Ruteføring for linje 388 mellem Lyngby St. og Taarbæk Havn 
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  – Linjens frekvens reduceres så der er 1 afgang i timen, mellem Taarbæk Havn og 
Lyngby St. på hverdage mellem 9-14 og på lørdage og søndage. Således fastholdes halvtimes betje-
ningen i myldretiderne. 

Frekvensreduktionen forventes, at give et passagerfrafald på 40.000 passagerer pr. år. I nedenstå-
ende tabel ses økonomien forbundet med forslaget. Passagerfaldet svarer til knap 110 passagerer pr. 
dag, når der ikke skelnes mellem dagtype. 
 
 

Kommune Økonomi 

Lyngby-Taarbæk -0,6 mio. kr. pr. år 

Gentofte -0,15 mio. kr. pr. år 

                                   
                                           Tabel 9 - Økonomi for Mulighed 4b 

������	�('  – Linjens frekvens reduceres så der er 1 afgang i timen mellem Taarbæk Havn og 
Lyngby St. alle ugens dage, som på resten af linjen.  
Det skal her bemærkes, at linjen i dag benyttes som skolebus af elever fra Taarbæk, der skal i skole i 
Lyngby. 

Ved at reducere linjen frekvens 1 afgang i timen på alle dage, forventes et passagerfrafald på 70.000 
passagerer pr. år. I nedenstående tabel ses økonomien forbundet med forslaget.  
Passagerfaldet svarer til knap 190 passagerer pr. dag, når der ikke skelnes mellem dagtype. 
 
 

Kommune Økonomi 

Lyngby-Taarbæk -1,1 mio. kr. pr. år 

Gentofte -0,3 mio. kr. pr. år 

                                   
                                          Tabel 10 - Økonomi for Mulighed 4a 

Da denne mulighed forudsætter, at der reduceres med en driftsbus i kontrakten. På grund af kontrak-
tens størrelse, kan dette medføre et krav om kompensation fra operatøren på linjen. 
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Anbefaling 

Set i lyset, at de trafikale udfordringer Lyngby-Taarbæk Kommune ser ind i i de kommende år, mens 
Letbanen etableres, bør kommunen nøje overvejer, nødvendigheden af at spare på busdriften i en pe-
riode hvor busdriften og trafikken generelt vi være under pres, som følge af betydelige trafikale påvirk-
ninger som følger med anlægget af Letbanen gennem Lyngby.  

Kommunen bør samtidig overveje om eventuelle meromkostninger forbundet med, at støtte op om den 
grønne omstilling, skal ske på bekostning af serviceniveauet i den lokale kollektive transport.  
Konsekvensen af besparelser i den kollektive transport vil medføre, at nuværende passagerer i nettet 
fravælger den kollektive transport, til fordel for bl.a. bilen. Dermed reduceres eller forsvinder gevin-
sterne ved den grønne omstilling samlet set. 

Samtidig bør det vurderes om, tilpasninger af busdriften kan udskydes og tilpasses åbningen af Letba-
nen, således, at der er mulighed for at træffe gode betjeningsmæssige valg, der understøtter passa-
gergrundlaget og dermed økonomien for Letbanen.  

I stedet anbefaler Movia, at kommunen i forbindelse med udbud af busdriften og arbejdet med tilpas-
ningerne til Letbanen, tager beslutning om hvorvidt den grønne omstilling skal betragtes som tilkøb, 
samt hvilken rammer der skal ligge til grund for tilpasningerne til Letbanen. 

I tabel 11 ses en oversigt over de passagermæssige og økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taar-
bæk Kommune ved de enkelte muligheder beskrevet i nærværende notat. Desuden fremgår det om 
der vurderes, at være kontraktmæssig usikkerhed ift. forslaget. 

Beslutter Lyngby-Taarbæk Kommune, at arbejde videre med nogle af mulighederne beskrevet i dette 
notat, er det vigtigt, at nabokommuner der påvirkes af forslagene, inddrages i den videre proces hur-
tigst muligt, da ændringer også skal godkendes i disse kommuner.  

Der tages forbehold for kontraktuelle forhold, der kan påvirke de beskrevne muligheders økonomi og 
gennemførsel. Hertil kommer de særlige forhold omkring forslagene på linje 182 og 183, der indgår i 
Movias udbud A19, hvor tilpasninger kan ske inden for den nuværende kontrakts rammer, mens der er 
risiko for, at reduktioner kan medfører bodsbetaling i den kommende kontrakt. For at reducere risikoen 
for bodsbetaling, er en beslutning senest i april 2020 nødvendig, da en ændring vil kunne indgå i ud-
budsforhandlingerne.  

Movia har i forbindelse med udarbejdelsen af dette notat, ikke haft mulighed for, at konkretiserer de 
kontraktlige usikkerheder, der gør sig gældende nogle af mulighedsforslagene. Der arbejders for, at 
kunne fortælle mere om disse på temamødet i april 2020. 

Ved en trafikbestilling senest i oktober 2020, kan ændringer træde i kraft sidste søndag i juni 2021. 
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Mulighed Økonomi for  
Lyngby-Taarbæk  

[ændring pr. år] 

Passager- 
konsekvens 

[pr. år] 

Passager- 
konsekvens  

[pr. dag]  

Usikkerhed 
jf.  

kontrakt 

Mulighed 1 - Ny linje – sam-
menlægning af linje 170 og 
191 

-0,75 mio. kr. -20.000 -55 Ja 

Mulighed 2a - Linje 182 og 183 
– køreplanforenkling og fjer-
nelse af Raadvad-betjeningen 

-0,15 mio. kr. +20.000 +55 Nej 

Mulighed 2b - Linje 182 og 183 
– frekvensjustering og fjer-
nelse af Raadvad-betjeningen 
i weekenden 

-0,25 mio. kr. -30.000 -85 Ja 

Mulighed 2c - Linje 182 og 183 
– frekvensjustering og fjer-
nelse af Raadvad-betjeningen 

-1,1 mio. kr. -100.000 -280 Ja 

Mulighed 3 - Linje 190 og 194 - 
frekvensjustering 

-0,2 mio. kr. -14.000 -40 Nej 

Mulighed 4a - Linje 388 - fre-
kvensjustering - weekend 

-0,3 mio. kr. -15.000 -40 Nej 

Mulighed 4b - Linje 388 - fre-
kvens-justering weekend og 
dagtimer på hverdage 

-0,6 mio. kr. -40.000 -110 Nej 

Mulighed 4c - Linje 388 - fre-
kvensjustering - alle dage 

-1,1 mio. kr. -70.000 -190 Ja 

 
Tabel 11 - Oversigt over muligheder for Lyngby-Taarbæk Kommune 
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Busbetjeningen i Lyngby-Taarbæk Kommune - kort 


