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Linje 263 Haslev-Faxe 

I forbindelse med ændring af Lov om Trafikselskaber i 2014 
ændredes finansieringsmodellen for kommuners og regioners 
bidrag til den kollektive trafik. Faxe Kommunes bidrag blev 
forhøjet med ca. 1,5 mio. kr., og et regionalt tilskud til linje 264 
mellem Haslev og Karise bortfaldt, men til gengæld overtog 
Region Sjælland driften af linje 263 mellem Haslev og Faxe By, 
en årlig udgift på 2,1 mio. kr. 

Der blev i den forbindelse lagt op til, at ruten skulle lægges 
sammen med linje 440R mellem Haslev og Ringsted, så hele 
ruten mellem Faxe by og Ringsted blev løftet til R-bus niveau, 
altså med drift alle ugedag og ½-times drift i dagtimerne. Faxe 
Kommune har talrige gange i de forløbne år såvel politisk som 
administrativt opfordret Region Sjælland til at gennemføre 
denne forbedring, men desværre uden resultat. 

Efter en regional sparerunde på blandt andet linje 630R 
mellem Faxe Ladeplads og Næstved i 2018, overtog Faxe 
Kommune i 2019 betalingsforpligtelsen for strækningen Faxe 
Ladeplads–Faxe Syd Station – En udgift på 2,2 mio. kr. i 2021. 

Fra april 2023 vil der køre direkte tog mellem Haslev og 
København, og det forventes, at borgere, der på nuværende 
tidspunkt pendler i egen bil, i øget omfang vil vælge at 
benytte toget. Der vil stadig kun være bus en gang i timen 
mellem Faxe/Rønnede og Haslev. Det er administrationens 
vurdering, at en bedre udnyttelse af de nuværende 
køreplantimer vil kunne skabe en mere sammenhængende 
busbetjening på trækningen Faxe Ladeplads-Faxe-Rønnede-
Haslev og eventuelt Terslev. 
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Et mål kunne være at skabe halvtimes drift i myldretiderne, 
mens det mellem 8.30 og 13.30 samt efter kl. 18.00 vil være 
tilstrækkeligt med afgang én gang i timen. Endvidere kunne 
der arbejdes med muligheden for at betjene strækningen 
mellem Haslev og Faxe om søndagen.  

Administrationen forslår derfor, at der arbejdes med følgende 
scenarie 

 Linje 263 overgår fra Region Sjælland til Faxe Kommune, 
som viderefører og opgraderer ruten til halvtimesdrift i 
myldretiderne. Ruten søges samtidig omlagt i Faxe By, så 
der køres via Faxe Sundhedscenter. 

 Som en konsekvens af ovenstående overtager Region 
Sjælland atter den fulde finansiering af linje 630R. 

Disse tiltag kræver, at der indgås aftale med Region Sjælland. 
Hvis der opnås enighed om et bytte, vil ændringer kunne 
iværksættes indenfor ca. ét år. 

 Endvidere foreslås, at bybussen i Faxe, linje 261, 
omlægges og indgår i den samlede busbetjening af 
strækningen Faxe- Haslev (Terslev). Ruten kører i dag 
hver halve time på hverdage, hvilket er en meget høj 
frekvens i forhold til antal passagerer. I 
skolesommerferien omlægges ruten og kører til Faxe 
Ladeplads, hvor den blandt andet betjener hele 
strækning fra Faxe Ladeplads Camping til Faxehus 
Efterskole. Denne rute har også få passagerer. 

 


