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Referat

205 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
206 Linieføring for ny pendlerlinie
Lovgrundlag
Lov om trafikselskaber.
Sagsfremstilling
Ved behandlingen af trafikbestilling 2016 i Teknisk Udvalg den 27. april 2015 blev
det drøftet, hvorvidt pendlerlinjen skulle starte i Ferslev eller Vellerup Sommerby.
Beslutningen blev på daværende tidspunkt, at Pendlerlinjen skulle starte i Vellerup
Sommerby.
På baggrund af nye oplysninger i sagen ønsker Teknisk Udvalg at genoptage
drøftelserne. Administrationen har tidligere oplyst, at det er mest
hensigtsmæssigt, at Pendlerlinjen kommer til at få sit startpunkt i Ferslev.
Argumenterne herfor var følgende:
• Muligt at benytte eksisterende stoppesteder, dermed spares udgiften til
etablering af nye stoppesteder.

• Mindre tomkørsel, hvilket svarer til en besparelse i driftsudgifterne på omkring
25.000 ler. årligt.
Der er efterfølgende flere borgere, der har påpeget, at hvis bussen starter i
Vellerup Sommerby fremfor Ferslev, har den ikke mulighed for at samle de unge
uddannelsessøgende op, der er bosat langs Fagerholtvej. Det drejer sig om ca. 8
unge i alderen 15-25.
Dertil skal medregnes de voksne, der pendler til og fra arbejde.
Da bussen netop har som sit hovedformål at betjene pendlere og
uddannelsessøgende, anbefaler administrationen, at Frederikssund Kommune
meddeler Movia, at Pendlerlinjen får start i Ferslev i stedet for Vellerup
Sommerby.
Ændringen kan træde i kraft ved det ordinære køreplanskifte søndag den 13.
december, dvs. samtidig med de øvrige ændringer i trafikbestillingen.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger, idet det forudsættes at valg af startpunkt kun
har yderst beskeden indflydelse på kommunens udgifter til busdriften.
Indstilling

Indstilling 28. oktober 2015, plet. 188:
Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg overfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Administrationen meddeler Movia, at Pendlerlinjen fra Flornsherred Vest til
Frederikssund starter i Ferslev og dermed følger den oprindelige linjeføring,
der blev lagt frem i beslutningsoplægget til Trafikbestilling 2016.
Historik
Teknisk Udvalg, 28. oktober 2015, pkt. 188:
Anbefales.

Beslutning
Anbefales.
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207 Den selvstændige offentlige virksomhed. Fiordforbindelsen Frederikssund -

indstilling af 2 bestyrelsesmedlemmer
Lovgrundlag
Lov nr. 1519 af 27 december 2014 om ny fjordforbindelse ved Frederikssund.
Sagsfremstilling
I medfør af jr 10 i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, lov nr. 1519 af
27. december 2014 ledes den kommende Fjordforbindelsen Frederikssund afen
bestyrelse.
Det fremgår af loven, at Frederikssund Kommune har ret til at indstille to
medlemmer til bestyrelsen.
Transportminister Flans Christian Schmidt har derfor anmodet Frederikssund
Kommune om at indstille 2 medlemmer.
Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler,
at:
i. Der indstilles to bestyrelsesmedlemmer til den selvstændige offentlige
virksomhed, Fjordforbindelsen Frederikssund.
Beslutning
Økonomiudvalget indstiller borgmester John Schmidt Andersen (V) og formand
for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning (A) til bestyrelsen for Fjordforbindelsen
Frederikssund.
• Fjordforbindelsen Frederikssund - brev til Frederikssunds Kommune

