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Forslag til ændret betjening ml. Høje Gladsaxe og det indre København 

 
 
Baggrund 

Implementeringen af Nyt Bynet affødte en del kritik af betjeningen ved Høje Gladsaxe, der mistede sin 
hurtige og direkte forbindelse ind mod København og opkoblingen til metroen ved Forum St. På ud-
valgsbehandlinger i juni 2020 besluttede udvalget, at driften på linje 68 skulle øges til 3 afgange i ti-
men i myldretiden og om aftenen til hurtig implementering, for at styrke betjeningen ind mod Køben-
havn. Denne ændring blev idriftsat i oktober 2020 og Gladsaxe kommune har indtil nu afholdt alle eks-
tra omkostninger til denne løsning gennem et linjespecifikt tilskud på 0,9 mio. kr. pr. år, da København 
ikke havde mulighed for at indarbejde omkostningen i budgettet for 2021. 

Nærværende notat tager udgangspunkt i administrativ dialog mellem de berørte kommuner og Movia.  
 

Forslag til styrket betjening mellem Gladsaxe og city 
I dag betjenes forbindelsen mellem Høje Gladsaxe og København af linje 4A og 68.  
Linje 4A har på hverdage 8 afgangen i myldretiderne, 8 afgangen i dagtimerne, 3 afgange aften og 1 
afgang i timen om natten, også beskrevet som (8,8,3,1). I det følgende vil frekvenser blive beskrevet 
på den forsimplede måde.  
Linje 4A giver forbindelse til M3 ved Nørrebro St. og M1 og M2 ved Fasanvej St. 
Linje 68 har på hverdage frekvenserne (3,2,3,0). Linjen giver bl.a. forbindelse til Hovedbanegården.  
Ses der på linje 250S, der i dag kører via Gladsaxe Møllevej og Hillerødmotorvejen, betjener den både 
Nørrebro St. og Hovedbanegården. 

Udgangspunktet for at styrke betjeningen mellem Gladsaxe og city er linje 68, der har potentiale til at 
kunne tilbyde en mere direkte forbindelse med justeringer i Gladsaxe, Frederiksberg og København.  

I det følgende præsenteres tre forslag der har udgangspunkt i linje 68, et tilhørende forslag om at re-
ducere udgiftsniveauet på linje 4A gennem frekvensjustering mellem Emdrup Torv og Buddinge St. 
Forslagene har udgangspunkt forskellige kombinationer af ruteføring på linje 68 gennem København 
og Frederiksberg.  
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Kortet nedenfor viser de tre linjer, 4A, 68 og 250S og deres ruter fra Høje Gladsaxe og ind mod Kø-
benhavn.  

Linje 68Linje 68Linje 68Linje 68    og forslag der kombineres med denog forslag der kombineres med denog forslag der kombineres med denog forslag der kombineres med den    

Linje 68 giver i dag forbindelse til centrale København, herunder Københavns Hovedbanegård, fra 
både Høje Gladsaxe, men også fra det vestlige Amager mellem Bella Center St., og Islands Brygge. 
Linjen er et fint alternativ til linje 250S, men har den svaghed, at frekvensen på nogle strækninger er 
lav og rejsetiden er lang ift. hvad den oprindelige linje 250S tilbød. 

I myldretiden havde linje 250S ved Høje Gladsaxe 6 afg./time (mod i dag 3 afg./time), mens linjen på 
Amager ml. Bella Center St. og Kigkurren havde 3 afg./timen (mod i dag 2 afg./time). og 6 afg./time ml. 
Kigkurren og Bellahøj (som i dag). 

Området omkring den sydlige del af Islands Brygge og Artillerivej er blevet udbygget en del og pla-
nerne om boliger i Vejlandskvarteret peger på, at der med fordel ses på en styrkelse af den direkte 
busbetjening mod det centrale København. 

Ved at se på justering af ruteføringen, opdeling af linjen og en potentiel ny busforbindelse, forsøges 
det i det følgende at give bud på hvordan betjeningen af korridoren for linje 68 mellem Høje Gladsaxe 

Nørrebro St. 

Hovedbanegården 

Figur 1 - Nuværende betjening af Høje Gladsaxe 
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og Bella Center St. kan styrkes. 

Økonomiberegningerne i de følgende forslag der indeholder linje 68, tager ikke højde for at Gladsaxe 
Kommune i dag dækker udgiften til den øgede betjening mellem Bellahøj og Gladsaxe Trafikplads, der 
blev implementeret i oktober 2020.  

 

Forslag 1 – Justering af ruten på linje 68 og oprettelse af ny linje 69 (tidl. Forslag 4) 

I forslag1 oprettes en ny linje 69, med henblik på at fordelen den nuværende drift på linje 68 i 2 busru-
ter, der sammen kan skabe nye mere direkte forbindelser til Forum St. og Rådhuspladsen St.  

Ruteføringen på centralstrækningen og mellem Høje Gladsaxe og Bellahøj vil være fordelt mellem 
linje 68 og 69. Ruteføringen i de to ender mellem hhv. Kigkurren og Bella Center St. og mellem Glad-
saxe Trafikplads og Lyngby St. er uændrede  

Linje 68 vil have betjening mellem Bella Center St. og Lyngby St. og linjen vil mellem Bellahøj og Kig-
kurren have stop ved bl.a. Rådhuspladsen St. (M3) og Forum St. (M1+M2) undervejs. Derudover kan 
Nuuks Plads St. nås med 150-200 gang fra stoppesteder ved Ågade. 
Linje 68 vil i Gladsaxe betjene Maglegårdskvarteret, ligesom i dag, mens linjen mellem Bellahøj og 
Langebro vil kører ad Bispeengbuen, Ågade, Åboulevarden, H.C. Ørstedsvej, Rosenørns Allé, Gylden-
løvgade og H-C. Andersens Boulevard.  

Linje 69 vil have rute mellem Kigkurren og Gladsaxe Trafikplads og linjen vil mellem Bellahøj og Kig-
kurren have stop ved Hovedbanegården (M3, RE, S-tog), Vesterport St. (S-tog), Nuuks Plads St. (M3) 
og Fuglebakken St. (Ringbanen) undervejs. 
Linje 69 vil fra Bellahøj til Høje Gladsaxe kører ad Høje Gladsaxevej, Hillerødmotorvejen, Hareskovvej 
og herfra ad linje 68’s nuværende rute fra Borups Allé til Kigkurren.   

I dette forslag vil linje 68 og 69 begge have 3 afgange i timen i myldretiderne. På strækninger der kun 
betjenes af den ene linje, vil der være 20 minutters drift, mens det på fællesstrækningerne vil mære 
mulige at tilbyde en tilnærmet 10 minutters drift. 

På strækningen mellem Kigkurren og Bella Center St. vil frekvensen i myldretiden blive hævet fra 2 til 
3 afgange, hvilket dels støtter op om byudviklingen i den sydlige del af Islands Brygge kvarteret og 
fremtidige planer om byudvikling i Vejlandskvarteret. Områdernes forbindelse til Københavns Rådhus-
plads vil dermed styrkes. 

Mellem Bellahøj og Gladsaxe Trafikplads vil der tilsammen være 6 afgange pr. time i myldretiden og 4 
i dagtimerne, mod de nuværende 3 afgange i timen i myldretiden og 2 i dagtimerne. 

Oprettelsen af linje 68 og 69 vil reducere rejsetiden til vigtige knudepunkter i København og Frederiks-
berg. Nedenstående tabel viser rejsetiderne til nogle af de større knudepunkter fra Høje Gladsaxe i 
dag og en fremtidig situation. 

Linje og stoppested Nørrebro St. 
Direkte 

Hovedbanegården  
via Nørrebro St. og M3 

Forum St. 
M1 og M2 

Rådhuspladsen  
M3 

Hovedbanegården 
Direkte 

4A – Høje Gladsaxe 32 / 29 / 25 47 / 44 / 40 - - - 

68 – Høje Gladsaxe - - - - 35 / 33 / 28 

68 – Høje Gladsaxe – ny - - 27 / 22 / 20 32 / 27 / 25 - 

69 – Høje Gladsaxe - ny - - - - 31 / 29 / 24 
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Figuren nedenfor viser de foreslåede ruter på linje 68 og 69. 

 
Fordele og ulemper – Forslag 1 

Forlag 1 har fokus på at styrke forbindelse mellem Høje Gladsaxe og det centrale København, samt af 
hæve serviceniveauet mellem Bella Center St. og Kigkurren. Nedenfor er de umiddelbare fordele og 
ulemper forsøgt opstillet. 

Figur 2 - Forslag 1 - Tilpasset linje 68 og ny linje 69 
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Fordele 

• Øget drift og kortere rejsetid fra Høje Gladsaxe ind til det centrale København 
• Direkte forbindelse fra Høje Gladsaxe til M1 og M2 ved Forum St. 
• Øget drift i myldretiderne mellem Bella Center St. og Kigkurren 
• Bedre skifteforhold for passager fra Amager-siden til M3 ved Rådhuspladsen St. 

Ulemper 

• Frekvensen mellem Bellahøj og søerne, samt mellem Vester Farimagsgade og havnesnittet ved 
Langebro halveres på linje 68 nuværende strækning og lægges over på linje 69. 

• Antallet af ture til Hovedbanegården og Vesterport halveres. 

 

Passagerer, driftstimer og busforbrug – Forslag 1 

De nye ruter, kortere rejsetid og øget frekvens på linje 68 og 69, forventes at tiltrække 350.000 passa-
gerer pr. år.  

De tilpassede buslinjer, vil have 6.000 flere driftstimer pr. år end i dag, men og bruge det samme antal 
busser, hvormed materieller t udnyttes bedre. 
 

Forslag 2 – Linje 68 rute bevares uændret mellem Bellahøj og Kigkurren 

For ikke at ændre på betjeningen i København og Frederiksberg, fastholdes linje 68 rute på den cen-
trale del, mellem Bellahøj og Kigkurren. Mellem Gladsaxe Trafikplads og Bellahøj tilføjes en variant 
der kører via Høje Gladsaxevej, Hillerødmotorvejen, Hareskovvej og Borups Allé til Bellahøj og på den 
måde kan tilbyde 2-3 minutter kortere rejsetid ind mod København end den nuværende rute gennem 
Maglegårds kvarteret tilbyder.  

Den nye strækning mellem Gladsaxe Trafikplads og Bellahøj vil få 3 afgange i timen i myldretiden, 
hvilket sker ved at forlænge turene der i dag ender ved Bellahøj til Gladsaxe Trafikplads. 

Strækningen mellem Bella Center St. og Kigkurren vil få øget drift ved at hæve frekvensen fra 2 til 3 
afgange i timen i myldretiderne. 

Kortet på næste side viser ruteføringerne på den nuværende linje 68 og den nye variant mellem Glad-
saxe Trafikplads og Bellahøj. 
 

Fordele og ulemper – Forslag 2 

Forlag 2 har fokus på både at fastholde ruteføringen på centralstrækningen, samt at styrke forbindelse 
mellem Høje Gladsaxe og det centrale København, samt af hæve serviceniveauet mellem Bella Cen-
ter St. og Kigkurren. Nedenfor er de umiddelbare fordele og ulemper forsøgt opstillet. 

Fordele 

• Øget drift og lidt kortere rejsetid fra Høje Gladsaxe ind til det centrale København 
• Øget drift i myldretiderne mellem Bella Center St. og Kigkurren 
• Fastholder den ensartede betjening på centralstrækningen 
 
 
 



Side 6 / 11 

Trafikselskabet Movia 

Ulemper 

• Rejsetidsreduktionen fra Høje Gladsaxe ind til København reduceres ift. Forslag 1 
• Giver ikke forbindelse fra Høje Gladsaxe til M1 og M2 ved Forum St. 
• Uens køretider pga. varianter på ruten vil medføre lidt uens minuttal  
• Grendelinger af linjer gør det vanskeligere for passagerne at navigere i busnettet 

 

Figur 3 - Forslag 2 - Linje 68 med uændret rute mellem Bellahøj og Bella Center St. 

Passagerer, driftstimer og busforbrug – Forslag 2 

Den styrkede betjening af Gladsaxe og Islands Brygge forventes at tilføre 250.000 flere passagerer på 
linje 68. Linje vil få 6.000 flere driftstimer pr. år og bruge 13 busser. 
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Forslag 3 – Som Forslag 2 via Forum St. på hver anden tur 

For ikke at miniminere ændringer i betjeningen i København og Frederiksberg, fastholdes linje 68 rute 
på den centrale del, mellem Bellahøj og Kigkurren, med den forskel fra Forslag 2, at hver anden tur 
betjener Forum St. 

Som i Forslag 2 tilføjes en variant mellem Gladsaxe Trafikplads og Bellahøj der kører via Høje Gladsa-
xevej, Hillerødmotorvejen, Hareskovvej og Borups Allé til Bellahøj og på den måde kan tilbyde 2-3 mi-
nutter kortere rejsetid ind mod søsnittet end den nuværende rute gennem Maglegårds kvarteret tilby-
der. Det vil være de hurtige ture via Hillerødmotorvejen der betjener Forum St. 

Den nye strækning mellem Gladsaxe Trafikplads og Bellahøj vil få 3 afgange i timen i myldretiden, 
hvilket sker ved at forlænge turene der i dag ender ved Bellahøj til Gladsaxe Trafikplads. Strækningen 
mellem Bella Center St. og Kigkurren vil få øget drift ved at hæve frekvensen fra 2 til 3 afgange i timen 
i myldretiderne. 

Kortet nedenfor viser ruteføringerne på den nuværende linje 68 og den nye variant mellem Gladsaxe 
Trafikplads og Bellahøj, samt varianten via Forum St. på hver 2. tur. 

 

Figur 4 - Forslag 3 - Linje 68 hvor hver 2. tur betjener Forum St. 
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Nedenstående kort viser passagerbenyttelse ved de 5 stoppesteder der ved en grendeling af linje 68 
vil få halvt så megen betjening en i dag. 

Fordele og ulemper – Forslag 3 

I forhold til Forslag 2 har Forslag 3 fokus på at fastholde så store dele af den nuværende betjening på 
centralstrækningen og samtidig kunne tilbyde forbindelse til M1 og M2 ved Forum St. for rejsende fra 
Gladsaxe og Bellahøj.  

Fordele 

• Øget drift og lidt kortere rejsetid fra Høje Gladsaxe ind til det centrale København 
• Giver Utterslev, Bellahøj og områderne langs Borups Allé en direkte forbindelse til M1 og M2 
• Øget drift i myldretiderne mellem Bella Center St. og Kigkurren 
• Fastholder den ensartede betjening på centralstrækningen 

Ulemper 

• Rejsetidsreduktionen fra Høje Gladsaxe ind til København reduceres ift. Forslag 1 
• Giver ikke forbindelse fra Høje Gladsaxe til M1 og M2 ved Forum St. 
• Grendelinger af linjer gør det vanskeligere for passagerne at navigere i busnettet 

 

 

Figur 5 - Stoppesteder der får halveret deres betjening ved en grendeling af linje 68. 
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Passagerer, driftstimer og busforbrug – Forslag 3 

Den styrkede betjening af Gladsaxe og Islands Brygge forventes at tilføre 300.000 flere passagerer på 
linje 68. Linje vil få 6.000 flere driftstimer pr. år og bruge 13 busser. 

 

Linje 4ALinje 4ALinje 4ALinje 4A    

Linje 4A har i dag 12 afgange i timen på centralstrækningen, mens der mellem Emdrup Torv og Bud-
dinge St. i dag er 8 afg./time i dagtimerne. Det betyder i praksis, at 2 ud af 3 ture kører helt til Bud-
dinge St., hvilket giver en skæv frekvens på strækningen. Konkret er der skiftevis 5 og 10 minutter 
mellem turene.  

For ikke at overbetjene Gladsaxevej, samt finde finansiering til de foreslåede udvidelser, er der set på 
hvordan reduktioner på linje 4A mellem Emdrup Torv og Buddinge St. kan spille sammen med juste-
ringer af betjeningen på linje 68.  

Forslag – Frekvensen på linje 4A sænkes til 6 afg./time ml. Emdrup Torv og Buddinge St. 

Frekvensen på linje 4A reduceres til 6 afgange i timen i dagtimerne mellem Emdrup Torv og Buddinge 

St. mens frekvensen på den øvrige del af linjen forbliver uændret. Med denne frekvens vil der være 

10 minutter mellem hver tur i dagtimerne på den berørte strækning. 

4A reduceret til 6 afg/t ml. Emdrup Torv og Buddinge St. 

Linje Kommune 
Antal afgange 

(Myldretid, Dagtimer,  
Aften, Nat)  

Passagertal  
Ændring pr. år 

 

Økonomi 
Ændring pr. år  

4A 
Gladsaxe 
København 
Frederiksberg 

(6,4,3,1) 
uændret 
uændret 

-90.000 
-1.6 mio. 
-0,7 mio. 
uændret 

Samlet udgift Samlet udgift Samlet udgift Samlet udgift til til til til forslag Bforslag Bforslag Bforslag B        ----2,32,32,32,3    mio. kr. pr. årmio. kr. pr. årmio. kr. pr. årmio. kr. pr. år    
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Samlet økoSamlet økoSamlet økoSamlet økonomi nomi nomi nomi for de 3 forslag for de 3 forslag for de 3 forslag for de 3 forslag ved samtidig frekvensreduktion på linje 4Aved samtidig frekvensreduktion på linje 4Aved samtidig frekvensreduktion på linje 4Aved samtidig frekvensreduktion på linje 4A    

For at undgå en overbetjening af Høje Gladsaxe og Gladsaxevej ved øget drift på linje 68/69 anbefa-
les en samtidig frekvensnedsættelse på linje 4A mellem Emdrup Torv og Buddinge St., som beskrevet 
i det ovenstående.  

Nedenfor ses den samlede økonomi for de tre betjeningsforslag for linje 68/69 i kombination med en 
reduktion på linje 4A. 

Økonomioversigterne tager ikke højde for Gladsaxe Kommunes tilskud til driften i Københavns Kom-
mune på 0,9 mio. kr., derfor skal der for Københavns Kommunes faktiske økonomi tages højde for 
dette driftstilskud. 

Forslag 1 og reduktion på linje 4A 

Linje Kommune 
Antal afgange 

(Myldretid, Dagtimer,  
Aften, Nat)  

Passagertal  
Ændring pr. år 

 

Økonomi 
Ændring pr. år  

68 

Gladsaxe 
København 
Frederiksberg 
Lyngby-Taarbæk 

(3,2,2/1,0) 
(3,2,2,0) 
(3,2,2,0) 
(2,2,1,0) 

-1.000.000 

 -0,6 mio. 
 -10,1 mio. 
 -0,8 mio. 
uændret 

69 
Gladsaxe 
København 
Frederiksberg 

(3,2,2,0) +1.350.000 
2,0 mio. 
9,8 mio. 
0,9 mio. 

4A 
Gladsaxe 
København 
Frederiksberg 

(6,4,3,1) 
uændret 
uændret 

-90.000 
-1.6 mio. 
-0,7 mio. 
uændret 

Samlet udgift for Gladsaxe 
Samlet udgift for København  
Samlet udgift for Frederiksberg 
Samlet udgift for Lyngby-Taarbæk 

+260.000 

-0,2 mio. kr. pr. år 
 -1,0 mio. kr. pr. år 
0,1 mio. kr. pr. år 

uændret 

Samlet udgift Samlet udgift Samlet udgift Samlet udgift til Forslag 4til Forslag 4til Forslag 4til Forslag 4     ----1111,,,,1111    mio. kr. pr. årmio. kr. pr. årmio. kr. pr. årmio. kr. pr. år    

Københavns Kommunes faktiske udgift, vil når der tages højde for bortfald af driftstilskuddet på linje 
68, ligge på -0,1 mio. kr. pr. år.  

Forslag 2 og reduktion på linje 4A 

Linje Kommune 
Antal afgange 

(Myldretid, Dagtimer,  
Aften, Nat)  

Passagertal  
Ændring pr. år 

 

Økonomi 
Ændring pr. år  

68 

Gladsaxe 
København 
Frederiksberg 
Lyngby-Taarbæk 

(6/2,2,3/1,0) 
(6/3,4,2,0) 
(6,4,2,0) 
(2,2,1,0) 

250.000 

 1,2 mio. 
 0,5 mio. 
uændret  
uændret 

4A 
Gladsaxe 
København 
Frederiksberg 

(6,4,3,1) 
uændret 
uændret 

-90.000 
-1.6 mio. 
-0,7 mio. 
uændret 

Samlet udgift for Gladsaxe 
Samlet udgift for København  
Samlet udgift for Frederiksberg 
Samlet udgift for Lyngby-Taarbæk 

+160.000 

-0,4 mio. kr. pr. år 
-0,2 mio. kr. pr. år 

uændret 
uændret 

Samlet udgift Samlet udgift Samlet udgift Samlet udgift til Forslag 4til Forslag 4til Forslag 4til Forslag 4     ----1111,,,,1111    mio. kr. pr. årmio. kr. pr. årmio. kr. pr. årmio. kr. pr. år    

Københavns Kommunes faktiske udgift, vil når der tages højde for bortfald af driftstilskuddet på linje 
68, ligge på 0,7 mio. kr. pr. år.  
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Forslag 3 og reduktion på linje 4A 

Linje Kommune 
Antal afgange 

(Myldretid, Dagtimer,  
Aften, Nat)  

Passagertal  
Ændring pr. år 

 

Økonomi 
Ændring pr. år  

68 

Gladsaxe 
København 
Frederiksberg 
Lyngby-Taarbæk 

(6/2,2,3/1,0) 
(6/3,4,2,0) 
(6,4,2,0) 
(2,2,1,0) 

300.000 

 1,1 mio. 
 -0,3 mio. 

0,55 mio. kr.  
uændret 

4A 
Gladsaxe 
København 
Frederiksberg 

(6,4,3,1) 
uændret 
uændret 

-90.000 
-1.6 mio. 
-0,7 mio. 
uændret 

Samlet udgift for Gladsaxe 
Samlet udgift for København  
Samlet udgift for Frederiksberg 
Samlet udgift for Lyngby-Taarbæk 

+210.000 

-0,5 mio. kr. pr. år 
 -1,0 mio. kr. pr. år 
0,55 mio. kr. pr. år 

uændret 

Samlet udgift Samlet udgift Samlet udgift Samlet udgift til Forslag 4til Forslag 4til Forslag 4til Forslag 4     ----1111,,,,05050505    mio. kr. pr. årmio. kr. pr. årmio. kr. pr. årmio. kr. pr. år    

 
Københavns Kommunes faktiske udgift, vil når der tages højde for bortfald af driftstilskuddet på linje 
68, ligge på -0,1 mio. kr. pr. år.  

 

Den videre procesDen videre procesDen videre procesDen videre proces    

Afhængig af hvornår der kommunerne imellem kan opnås enighed om et af de foreslåede betjenings-

ændringer, kan en ændret betjening idriftsættes enten i juni 2022 eller december 2023. 

En idriftsættelse i juni 2022 forudsætter, at der opnås enighed om den fremtidige betjening senest 

ved udgangen af november 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


