
Fribussen 2.0 

Gratis bus på vej i august 2021
Når skolebørnene starter på et nyt skoleår efter sommerferien i august 
2021, så begynder en ny og gratis bus også at køre. Slagelse Kommunes 
Erhvervs- og Teknikudvalg har besluttet, at de fire ruter 433, 496, 497 og 
498 skal nedlægges og afløses af et nyt Fribuskoncept i stil med Fribussen, 
som kører i Stillinge-området. Om den nye bus kommer til at køre en eller 
flere nye ruter er endnu ikke afgjort. De fire ruter, som nedlægges, har i 
gennemsnit hver 25 brugere pr. dag, og det er primært skolebørn. Derfor 
vil vi gerne skabe en eller flere ruter, som flere kan få glæde af.

Rute er ikke fastlagt
Den nye Fribus er ikke et spareprojekt. Alle pengene, som i dag bliver brugt 
på de nuværende fire busruter bliver overført til det nye Fribuskoncept. 

I udgangspunktet er området omkring Sørbymagle, Slots Bjergby, Flakke-
bjerg, Dalmose, Vemmelev og Boeslunde i spil til at få glæde af Fribussen. 
Men det er vigtigt at understrege, at der endnu ikke er taget stilling til om 
der kommer mere end en rute og hvor ruten eller ruterne skal gå.

Vi vil forsøge at udforme ruteforslagene i dialog med borgerne lokalområ-
derne, så Fribussen i så høj grad som muligt understøtter lokalområderne 
og deres ønsker. Men det er også vigtigt at sige, at vi ikke kan imødekom-
me alle ønsker. 

Indragelse: Dialog og høring
I første omgang vil vi holde møder med lokalråd og andre centrale interes-
senter. Dels for at fortælle mere om projektet, men også for at få input til 
ruten. På baggrund af de input vi får, vil der blive lavet forslag til tre kon-
krete scenarier, som hver beskriver forskellige løsningsforslag. Erhvervs- 
og Teknikudvalget vil tage stilling til, hvilket eller hvilke af forslagene der 
skal arbejdes videre med. Herefter følger en høring, hvor der er mulighed 
for at komme med forslag til mindre tilpasninger af scenarierne. I forbin-
delse med høringen vil der blive holdt et digitalt borgermøde og herefter vil 
Erhvervs- og Teknikudvalget tage en endelig beslutning.
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Kom med dit input
Har du spørgsmål, forslag eller kommentarer allerede nu, så send 
det senest den 22. januar til: 

fribussen@slagelse.dk 

Høring
Til februar kommer der en høring, hvor der vil være mulighed for 
at kommentere på høringsmaterialet. 

Læs mere på slagelse.dk/fribussen20

https://www.slagelse.dk/borger/trafik-veje-og-havne/trafik/projekter-om-trafik/projektet-fribussen-20


Fribussen 2.0 

Skolebørnene er i fokus
Vi har fokus på skolebørnene, når vi planlægger Fribussen. Vi er meget tid-
ligt i processen, så det er for tidligt at sige, hvordan det enkelte barn bliver 
påvirket. Vi forventer, at mange skolebørn skal benytte Fribussen. Men der 
vil også være børn, hvor Fribussen ikke er en mulighed. Derfor kigger vi 
også på at oprette såkaldte lukkede ruter for de børn, som ifølge Folke-
skoleloven har krav på transport, og hvor hverken Fribussen eller andre 
busruter i området er en mulighed. Lukkede ruter vil sige busser kun for 
skolebørnene, hvor børnene bliver hentet på aftalte opsamlingssteder og 
derfra kørt til skolen og om eftermiddagen tilbage til opsamlingsstedet.

Hvad er en Fribus
En Fribus vil først og fremmest sige:
• En bus, som er gratis for alle passagerer. Det vil sige, at der ikke  
 skal købes billet, bruges rejsekort eller vises anden rejsehjemmel  
 for at køre med.
• En bus, som kører i en eller flere faste ruter.
• En bus, som kører efter en fast køreplan og helst en køreplan,   
 som er let at huske.
• En bus med faste stoppesteder, men også med mulighed for   
 vinkestop udenfor byskiltene
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Der er mange ting, som vi ikke ved endnu. 
Ruter, køreplan mm. vil først falde på plads 
henover foråret. Har du spørgsmål allerede 
nu, er du velkommen til at kontakte 
fribussen@slagelse.dk
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Ruter der forsat kører

Rute 433 bliver nedlagt

Rute 496 bliver nedlagt

Rute 497 bliver nedlagt

Rute 498 bliver nedlagt

Kortet viser de ruter der kører i dag. 
Fribussens rute er ikke besluttet 
endnu.



December/januar 

Møder med lokalråd 
og andre interessen-
ter

22. januar 
Sidste mulighed for 
at sende input til Fri-
bussen@slagelse.dk

Slut januar
Der udarbejdes tre 
scenarier til, hvor og 
hvordan Fribussen 
kan køre.

Feburar

Start feburar 
Erhvervs- og Tek-
nikudvalg beslutter, 
hvilke eller hvilket 
af rutescenarierne, 
der skal arbejdes 
videre med 

Start februar
Høring starter

17. Februar
Digitalt borgermøde, 
hvor der mulighed 
for at komme med 
forslag til mindre 
ruteændringer 

April

Start April
Erhvervs- og Teknik-
udvalget beslutter, 
hvilken rute Fribus-
sen 2.0 skal køre ad 

Juni

Juni
Skolebørn, som skal 
køre med lukkede 
ruter får besked.

25. juni
Buslinjerne 433, 
496, 497 og 498 
stopper med at køre 

August

9. august
Fribussen starter 
med at køre 

Marts

Midt marts
Høring slutter

Maj Juli
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NY RUTE

Fribussen 2.0 - start til slut


