
  

Høringsbrev om busbestilling 2020 i Furesø Kommune

Furesø Kommune har udarbejdet et forslag til busdriften fra år 2020, som her 
sendes i høring. Høringsperioden er fra den 6.9 – 22.9 2019. 

Efter høringsperioden indstilles det endelige forslag til busdriften fra år 2020 til 
politisk behandling, hvorefter det bestilles hos Movia senest den 31. oktober. 
Busbestillingen vil træde i kraft i sommeren 2020. 

Busdriften i Furesø Kommune fastholdes som nuværende bortset fra, at det fo-
reslås at indføre følgende ændringer:

Forslag til ændringer

Linje 151 
Furesø Kommune har modtaget flere henvendelser fra forældre til elever på 
Søndersøskolen. Henvendelserne drejer sig om utilstrækkelig kapacitet i busser-
ne når eleverne har fri. Dette er specielt to gange om ugen, når alle elever har fri 
samtidigt.  
Furesø Kommune foreslår derfor, at indføre ekstrakørsel på linje 151 på de to 
specifikke afgange efter skoletid, når alle eleverne har fri samtidigt. 

Linje 851
Furesø Kommune foreslår, efter dialog med Seniorrådet, at linje 851 forlænges 
således den kører forbi og stopper ved Skovgårdens Aktivitetscenter. 
Det foreslås derfor at forlænge ruten, således at den stopper på Skovgårds Alle 
ved Skovgårdens Aktivitetscenter og fortsætter videre af Højeloft Vænge og 
Skovlinien, som det kan ses på kortudsnittet. 
Det foreslås samtidig, at køretiderne udvides med to ekstra afgange dagligt. 
En forlængelse af ruten kræver, at der bliver indført 12 meter busser i stedet for 
de nuværende små sprinterbusser, og der skal etableres stoppesteder på Højeloft 
Vænge og Skovlinien. 
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Andre overvejelser
Furesø Kommune har i samarbejde med Movia og Ballerup Kommune under-
søgt muligheden for at oprette busbetjening af Flyvestationen. 
Det vurderes, at passagergrundlaget ikke er stort nok til at indføre normal rute-
kørsel allerede i år 2020.
Derfor vil der ikke blive bestilt busbetjening af Flyvestationen i 2020.   

Politisk behandling
Den politiske sag, hvor det blev besluttet at busbestilling 2020 sendes i høring 
kan tilgås via dette link: https://furesoe.meetingsplus.dk/committees/udvalg-for-
natur-miljo-og-gron-omstilling/udvalg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling-
40433

Indsendelse af bemærkninger
Der kan indsendes bemærkninger til forslaget til busbestillingen 2020 på digital 
post eller på bme@furesoe.dk senest den 22.09.2019.
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