
 

 

 

 

 

Høring om busdriften fra 2017 

Furesø Kommune har udarbejdet et forslag til busdriften fra 2017, som 

Miljø-, Plan og Teknikudvalget har valgt at sende i høring. Høringsperi-

oden er fra tirsdag den 26. januar til og med onsdag den 16. februar 2016. 

 

Efter høringsperiodens udløb udarbejdes det endelige forslag til busdrif-

ten fra 2017. Forslaget forventes forelagt Miljø-, Plan og Teknikudvalget 

til godkendelse på udvalgets møde i april. 

 

Følgende forslag til busdriften fra 2017 sendes i offentlig høring: 

 

Der foreslås direkte busforbindelse mellem Farum Kaserne og Farum St. 

Dette kan opnås ved en samtidig omlægning af linjerne 333 og 334, så 

 

1.         Linje 333 fremover kører ad Farum Hovedgade – Lille-

vangsvej – Regimentsvej – Kompagnivej – Garnisionsvej, 

Regimentsvej og tilbage ad Lillevangsvej – Farum Ho-

vedgade og Stationsvej til Farum St. med samme frekvens 

som i dag.  

2.         Linje 334 fremover kører ad Ryttergårdsvej mellem Gan-

løsevej og Farum St. 

  

Det vil betyde, at Farum Vest og idrætsfaciliteterne omkring Farum Park 

vil blive betjent af linje 334 i stedet for 333. Betjeningen vil ske med en 

lavere frekvens end i dag, hvor linje 333 kører med 20 minutters drift i 

myldretiderne, 30 minutters drift i dagtimerne og timedrift om aftenen. 

Linje 334 kører i dag med timedrift i myldretiden og dagtimerne og toti-

mersdrift om aftenen og i weekenden. Hyppigere afgange på linje 334 vil 

kunne give ensartet frekvens på hele strækningen fra Holte til Stenløse og 

dermed en bedre øst-vestgående sammenhæng i den kollektive trafik. 

Linjen vil samtidig binde Farum bedre sammen på tværs.  

 

For at tilgodese det tidligere ønske om at der ikke kommer store busser 

på Farum Kaserne og Farum Hovedgade foreslås det om muligt at linje 

333 betjenes med minibusser af samme type som dem der kører i Værlø-

se. 
 

Forslagene til omlægning af linje 333 og 334 ses på kortet herunder. 
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 Side 2 af 2 

 
 
Ændringer på busserne i Farum herunder betjening af Farum Kaserne 

Linje 333 og 332 er vist med rød. Linje 333 omlagt til Farum Kaserne. Farum Gydevej og 

Hestetangsvej er ubetjent ved forslaget (tyrkis). Linje 334 er omlagt ad Ryttergårdsvej (lilla) 

frem for Farum Hovedgade. 

 

Det samlede forslag med bilag kan ses på: www.furesoe.dk/busdrift2017 

Høringssvar sendes til bme@furesoe.dk eller til Furesø Kommune, Sti-

ager 2, 3500 Værløse, Att.: Johanne Høgsholm 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Johanne Høgsholm 
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