Notat

Budgetspørgsmål 45 til budget 2019 – Busbetjening af Herstedvestervej
Spørgsmål:
Det ønskes belyst, hvad driftsudgiften vil være ved at etablere busbetjening af
Herstedvestervej (fra Roskildevej) og videre til Stadion. Der tages
udgangspunkt i 29 minutters drift.

Dato: 28. august 2018
Sags nr.: 00.30.04-S00-45-18
Sagsbehandler: AGGG

Svar:
Scenarie 1
I dag er linje 141 den busrute der kører tættest forbi Albertslund Stadion. Linjen
vil kunne betjene Albertslund Stadion og Herstedvestervej, ved at oprette en
variant af den eksisterende linje 141. Varianten vurderes at tage lige så lang tid
som den eksisterende rute ad Egelundsvej. Linje 141 har i dag 20 minuttersdrift,
og vil derfor ikke umiddelbart kunne tilbyde halvtimesdrift (29min.) som ønsket.
Men hvis man lader hver anden tur på linjen betjene Stadion og
Herstedvestervej, vil det være muligt at tilbyde 40 minuttersdrift, svarende til 1,5
tur i timen. Det vil dog medføre, at borgerne som benytter stoppestederne langs
Egelundsvej også får 40 minuttersdrift og dermed går fra 3 til 1,5 afgang i timen.
Dette scenarie forventes, at være udgiftsneutralt.
Scenarie 2
Der oprettes en ny lokal buslinje med endepunkter i henholdsvis Stationen og
Stadion som kører 29/30 minuttersdrift. For at gøre ruten så attraktiv som muligt
skal den køre så direkte som muligt. For at betjene flest mulige passagerer
tager bussen udgangspunkt i Albertslund Station, kører ad Kongsholm Allé,
Herstedvestervej til Stadion, bussen kører retur ad samme rute, når bussen
kommer retur til Albertslund Station kører den ad Damgårdsvej, Stensmosevej,
Herstedøstervej, Trippendalsvej og Kærmosevej til Stadion og retur ad samme
rute. Der er opstillet et scenarie a og b for den lokale linje med 29/30
minuttersdrift, men med to forskellige serviceniveauer.
Scenarie 2a.
Linjen kører hverdage kl. 13-21, omkostning ca. 2,3 mio. kr.
Scenarie 2b
Linjen kører hverdage kl. 9-22 og weekender kl. 9-15, omkostning på ca. 4,4
mio. kr.
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