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Høringsbrev busbestilling 2023 

Furesø Kommune har udarbejdet et forslag til busbetjeningen fra år 2023, 
som her sendes i høring. Høringsperioden er fra den 19. august - 9. sep-
tember 2022.  

 

Efter høringsperioden indstilles det endelige forslag til busbestilling til poli-
tisk beslutning, hvorefter det bestilles hos Movia. Busbestillingen vil træde 
i kraft i sommeren 2023. 

 

Der foreslås følgende ændringer: 

- Linje 333 omlægges til at betjene Farum Kaserne via Farum Ho-
vedgade og Lillevangsvej, og vil ikke længere betjene erhvervsom-
rådet. Der undersøges to varianter: A: hvor de køres af Regi-
mentsvej, Kompagnivej og Garnisonsvej og B: hvor der vendes v. 
Varmecentralen. Det undersøges om der kan køres via erhvervs-
området.  

- Linje 335 omlægges til Lillevangsvej og Ryttergårdsvej frem for 
Slangerupvej og 
erhvervsområdet. 

- Linje 310R omlægges til Hørmarken for at betjene erhvervsområ-
det i nord. 

- Frekvensen på linje 332 og 333 øges til tre gange i timen over hele 
dagen og to gange i 
timen om aftenen. 

- Aften- og weekendvarianten på linje 332, der betjener Farum Midt-
punkt nedlægges for at 
forenkle betjeningen. 

- Frekvensen på linje 151 øges til tre gange i timen over hele dagen 
og to gange i timen 
om aftenen. 

- Frekvens på linje 152 øges i aftentimer og dagtimer i weekenden 
til to gange i timen. 

- Busbetjening af Sydlejren, såfremt der kan tilvejebringes en reali-
stisk løsning til implementering i 2023. 

- Linje 851 nedlægges og erstattes af flextrafik. 
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Furesø Kommune har i løbet af 2022 udarbejdet en udviklingsplan for den 
kollektive trafik. Planen skal sikre, at der skabes adgang til det kollektive 
net, hvor der er behov, samt at busbetjeningen skaber forbedret sammen-
hæng mellem lokalsamfundene, bycentrene, knudepunkterne og er-
hvervs- og uddannelsesområder både internt i Furesø og til omegnskom-
munerne. 

  

Politisk behandling 

Den politiske sag inklusive bilag kan tilgås via dette link: https://www.fure-
soe.dk/politik/referater-og-dagsordener/  

 

Indsendelse af bemærkninger 

Der kan indsendes bemærkninger til forslaget til busbestillingen 2023 via 
digital post eller som mail til bme@furesoe.dk senest den 9. september 
2022.  

 

Venlig hilsen 

 

Vej, Trafik og Grøn Omstilling 

 

 


