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Notat vedrørende forslag til linje- og frekvensændringer på linjer 152, 158 og 852  

 

Baggrund  

 

I forbindelse med trafikbestilling 2015 blev der foretaget en busanalyse i Egedal Kommune. 

Det mundede ud i en række forslag om diverse ændringer. Det drejede sig både om linjeæn-

dringer, opgradering til 30 min’s drift samt delvis nedlæggelse af linjer. 

 

Første del af analysens forslag gennemførtes i forbindelse med køreplanskiftet 14.12.2014. 

Det drejer sig om linjerne 312, 313 og 314. Ændringerne vedrører Egedal og Frederikssund 

Kommune. 

 

Der er tidligere blevet fremlagt notat med forslag om ændring af linje 334. Det politiske ud-

valg i Furesø Kommune har dog valgt ikke at medfinansiere forslaget om hurtigere myldre-

tidsforbindelse mellem Farum og Stenløse med 334. Dette forslag behandles derfor ikke 

nærmere i indeværende notat. 

 

I forbindelse med de øvrige forslag i analysen, har der været en række ønsker/kommentarer 

fra kommuner, der medfinansierer de berørte linjer. Dette er mundet ud i forslaget om æn-

dring af linje 158, 152 og 852 der er beskrevet i indeværende notat. 
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Forslag 

 

Movia har udarbejdet følgende forslag: 

 

- Linje 152 kører fremover mellem Måløv og Værløse. Linjen betjener Knaste-

bjerg/Klakkebjerg samt erstatter linje 852 i Furesø kommune ved kørsel over Vær-

løse Bymidte. Det medfører, at linjen fortsat kan nøjes med en bus.  

- Linje 158 kører som udgangspunkt mellem Måløv/Kildedal til Slangerup over Slags-

lunde. Den nye linjeføring kræver 2 busser i modsætning til i dag, hvor en bus er til-

strækkeligt. Linjen kører en gang i timen. 2 busser på strækningen giver mulighed 

for, at der mellem Måløv og Novo kan køres to gange yderligere i hver time inden lin-

jen igen kører til Slangerup. Det medfører, at Novo i alt betjenes tre gange i timen. 

Den ekstra betjening af Novo holdes som udgangspunkt til myldretiden. 

 

Der er i øjeblikket følgende status på politisk behandling og indstilling i de kommuner der 

medfinansierer de berørte linjer: 

 

- Frederikssund Kommune er positive og administrationen indstiller til at der skaffes 

midler til at medfinansiere linje 158, således at Slangerup får en ny variant til at 

komme til S-toget på Frederikssundlinjen. Ud over linje 600S til bl.a. Ølstykke vil 158 

kunne betjene Kildedal eller Måløv station samt få en langt bedre forbindelse til indu-

striområderne i bl.a. Ballerup. 

- Furesø Kommune er positivt indstillede og administrationen indstiller til at ændringen 

af linje 152 vedtages og linje 852 nedlægges som følge deraf. 

- Ballerup Kommune er positivt indstillede og administration indstiller til at ændrin-

gerne af linje 152 og 158 vedtages, med ekstra betjening af Novo i myldretiden. 

- Ændringen af linje 158 er allerede politisk vedtaget i Egedal Kommune. 

 

Administrationerne i Frederikssund, Furesø og Ballerup Kommuner anbefales at holde hinan-

den orienterede. 

 

Forudsætninger mht. økonomi 

Konsekvenserne for nettoøkonomien, hvis forslaget til ændring af linje 152, 158 og 852 ved-

tages, er vist i Tabel 1 og  

Tabel 2.  

Tabel 2 viser økonomien hvis der køres ekstra ture til Novo Nordisk hele dagen. Movia har 

vurderet at forslaget vil give en samlet passagervækst på omtrent 75.000 passagerer årligt. 
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Det er vigtigt at pointere, at der er tale om skitsekøreplaner samt foreløbige vurderinger af 

passager- og de driftsøkonomiske konsekvenser. Ubekendte faktorer såsom dieselpriser på-

virker de endelige regnskaber på linjerne. 

Forudsætninger på passagerstigninger på linje 158 er taget fra den tidligere analyse. For 

linje 152 og 852 er der taget med udgangspunkt i trafikbestillingsgrundlag 2016. 

Tabel 1 Økonomi hvis der køres til Novo Nordisk i Måløv i myldretiden. Mio. kr. pr. år. 

  Egedal Frederikssund Ballerup Furesø 

TBG 2016 

152 - - 1,50 1,55 

158 1,00 - 0,65 - 

852 - - - 0,40 

          

Nyt budget         

152 - - 1,29 1,83 

158 1,21 0,35 0,97 - 

852 - - - - 

          

Difference 0,20 0,35 0,10 -0,11 

 

Tabel 2 Økonomi hvis der køres til Novo Nordisk i Måløv hele dagen. Mio. kr. pr. år. 

  Egedal Frederikssund Ballerup Furesø 

TBG 2016 

152 - - 1,50 1,55 

158 1,00 - 0,65 - 

852 - - - 0,40 

          

Nyt budget         

152 - - 1,29 1,83 

158 1,20 0,35 1,17 - 

852 - - - - 

          

Difference 0,19 0,35 0,30 -0,11 

 

Bilag 

 

Der vedlægges forslag til skitsekøreplaner samt kort, der viser de nye linjeføringer. 


