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Spørgsmål:
Driftsudgiften ved at etablere en servicebus a la den i Glostrup ønskes belyst,
herunder fordele og ulemper ift betjening af borgerne.
Svar:
En servicebuslinje med betjeningsomfang på niveau med servicebussen i
Glostrup Kommune vil principielt kunne betjene Stadion, Humlehusene,
sundhedshuset, Robinievej, landsbyerne ved Herstedøster mv. Der skrives
principielt, fordi der må tages forbehold for de pågældende lokale vejes
beskaffenhed i forhold til buskørsel. Her tænkes på fremkommeligheden ift.
vejbump, venderadius mv.
Prisniveauet for kommunen for en sådan trafikløsning vil forventeligt ligge i
omegnen af 1,6 mio. kr. om året, baseret på erfaringer med prisniveauet for
servicebusserne i Glostrup og Rødovre kommuner. Til den pris indsættes en
specifik bus egnet til servicebuskørsel. Prisen er baseret på en kontraktlængde
på mindst 6 år.
I Glostrup og Rødovre er geografien ikke helt sammenlignelig med Albertslund,
idet de to førstnævnte kommuner er præget af mange lokale villaveje, som er
servicebussens "naturlige betjeningsområde", da disse veje ikke betjenes af
andre busser. I Albertslund kommune er geografien bygget op omkring langt
færre og større veje men suppleret af en stærkt og forgrenet stisystem langs
bebyggelserne. Derfor vil en servicebus i Albertslund komme til at køre langt de
fleste kilometer på veje, som i forvejen er busbetjent.
I Glostrup og Rødovre kommuner bruger mellem 35.000 og 40.000 mennesker
årligt servicebussen. En tilsvarende servicebuslinje i Albertslund Kommune
vurderes, at kunne tiltrække omkring 30.000 nye påstigere årligt. 30.000
passagerer årligt er relativt få passagerer på en buslinje og det er væsentligt
lavere end for de andre tværkommunale buslinjer, der kører i Albertslund
Kommune. Det betyder, at kommunens tilskudsbehov pr. påstiger for
servicebussen vil andrage knapt 50 kr. Til sammenligning er kommunernes
tilskudsbehov for buslinjerne 141 og 149 under 4 kr. pr. påstigende kunde.
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