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 Notat vedr. indsigelser fra Kjeld Frederiksen i 

forbindelse med indstilling om lukning af Skive 
Rutebilstation 

 

   
Kjeld Frederiksen, medarbejder med Skive Rutebilstation, har sendt et brev til Bestyrelsesmedlem 
Anders Bøge, Skive Kommune vedr. indstillingen om lukning af Skive Rutebilstation (se samlet 
henvendelse som bilag 1). Administrationen gennemgår nedefor de enkelte elementer i henvendel-
sen. 
 
Kjeld Frederiksen: 
Informationen på rutebilstationen kan vi ikke undvære og under ingen omstændigheder nu, hvor 
området de næste 18 – 20 måneder bliver forvandlet til en stor byggeplads. 
 
Svar fra Midttrafik: 
På møde med Skive Kommune og Skive Rutebilstation I/S hos Midttrafik 11. april 2012, oplyste 
Skive Kommune, at man forventer ombygningen vil finde sted fra sommeren 2012 til oktober 
2013. På mødet blev det oplyst, at kunderne ikke vil opleve en forlænget gangafstand fra bushol-
depladsen til Arriva salgsstedet, i forhold til afstanden til det nuværende salgssted. På mødet blev 
det desuden aftalt, at Skive Kommune og Midttrafik i samarbejde vil sikre, at kunderne bliver 
grundigt informeret om ændringerne på rutebilstationen. 
 
Kjeld Frederiksen: 
Vi har mange henvendelser fra Jobcenter og andre afdelinger ved kommunen samt Teknisk Skole 
og Handelsskolen vedrørende kørselsgodtgørelse. Vi modtager daglig rekvisitioner fra disse steder 
på udstedelser af billetter eller buskort.  
 
Svar fra Midttrafik: 
Arriva har bekræftet, at de tager imod rekvisitioner fra offentlige virksomheder og institutioner (se 
bilag 2). 
 
Kjeld Frederiksen: 
Derudover er alle kommunens skoler afhængige af vores tilstedeværelse i forbindelse med deres 
ekskursionsture, hvor de får oplysninger om afgange, der passer samt reservation af evt. ekstra 
busser. 
 
Svar fra Midttrafik: 
Grupperejser bestilles ved vognmanden. Det er vognmandens opgave at sørge for information om, 
hvor bussen holder og sikre, at der er det nødvendige antal busser til rådighed. Det er ikke rutebil-
stationens opgave at anvise kunder til rette busser i forbindelse med ekskursioner. Dette er en 
ekstra service, som medarbejderen ved Skive Rutebilstation har udført. 
 
Kjeld Frederiksen: 
Skive Rutebilstation havde sidste år en omsætning, alene vedrørende billetsalg på 2.002.082,50 
kr. 
 
Svar fra Midttrafik: 
Nedenfor vises den månedlige omsætning på Skive Rutebilstation fra 2011. Tallene er det bogførte 
salg i Midttrafik baseret på indberetninger fra salgsudstyret på rutebilstationen. Ved oprunding 
godtages de 2 mio. kr. 
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Måned 2011 Salg 
Januar -186.183,50 
Februar -174.852,60 
Marts -272.960,50 
April -239.991,50 
Maj -169.558,00 
Juni -98.632,50 
Juli  -60.890,50 
August -183.809,00 
September -160.407,00 
Oktober -175.410,50 
November  -145.749,50 
December -117.959,50 

-1.986.404,60 
 
 
Kjeld Frederiksen: 
I gennemsnit er der 62 ekspeditioner om dagen. Det er en kunde hvert ottende minut. 
 
Svar fra Midttrafik: 
Midttrafik har ikke mulighed for at tjekke om dette tal er korrekt. En ekspedition kan også dække 
over information, og der således ikke er foretaget nogen registreringer. Det er dog muligt at se, 
hvor mange salg der er foretaget på billetmaskinen: 
 
Følgende er fra marts 2012 (se bilag 3): 
 

Kontantsalg 41 
Klippekort 403 
Periodekort 137 
Annulleringer 11 
Pakker 0 
I alt 570 

 
I gennemsnit svarer det til 26 salg pr. dag. 
 
Midttrafik henviser til, at Arriva fremadrettet vil foretage ekspeditioner, og at kunderne har mulig-
hed for at ringe til Midttrafiks Kundecenter, hvis de har spørgsmål ved afgangs- og ankomsttider, 
destinationer mm. 
  



 
 
 

3 

Bilag 1: Henvendelse fra Kjeld Frederiksen af 22. april 2012 til Anders Bøge 
Anders Bøge 
Formand for Teknik og Miljø 
Skive Kommune 
 
 
Vedr. Lukning af Skive Rutebilstation 
 
Jeg skriver til dig i håb om, at du vil undersøge nærmere, hvilke konsekvenser det vil få, hvis Midttrafik 
og Skive Kommune beslutter at lukke Skive Rutebilstation fra den 31. august 2012.  
 
I forbindelse med din plads i byrådet samt bestyrelse og repræsentantskab for Midttrafik kan du forhå-
bentlig få beslutningen udsat eller helt annulleret på jeres næste møde den 27. april 2012.   
 
Informationen på rutebilstationen kan vi ikke undvære og under ingen omstændigheder nu, hvor områ-
det de næste 18 – 20 måneder bliver forvandlet til en stor byggeplads. 
 
Jeg tror ikke, I politikere er klar over, hvor mange, der kommer daglig for at få hjælp i forbindelse med 
rejsen eller oplysning om pris og køb af billetter samt fornyelse af buskort med mere. 
 
Vi har mange henvendelser fra Jobcenter og andre afdelinger ved kommunen samt Teknisk Skole og 
Handelsskolen vedrørende kørselsgodtgørelse. Vi modtager daglig rekvisitioner fra disse steder på ud-
stedelser af billetter eller buskort. 
 
Derudover er alle kommunens skoler afhængige af vores tilstedeværelse i forbindelse med deres ekskur-
sionsture, hvor de får oplysninger om afgange, der passer samt reservation af evt. ekstra busser. 
 
Skive Rutebilstation havde sidste år en omsætning, alene vedrørende billetsalg på 2.002.082,50 kr. 
 
I gennemsnit er der 62 ekspeditioner om dagen. Det er en kunde hvert ottende minut. 
 
Den service, vi yder kommunens borgere, hverken kan eller vil Arriva videreføre.  
 
Jeg håber, du vil tage sagen alvorligt og bringe den videre.  
 
Jeg vil meget gerne mødes med dig for at fremlægge yderligere dokumentationer. 
 
Du siger til, når din kalender er ledig.  
 
Jeg er til rådighed 24 timer i døgnet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kjeld Frederiksen 
Daglig leder 
Skive Rutebilstation     
Tlf. 97 52 43 00  / 40 85 57 79   
E-mail: xkuf@dsb.dk 
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Bilag 2: Arrivas forretningsgangsbeskrivelse vedr. rekvisitioner 
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Bilag 2 (fortsat): Arrivas forretningsgangsbeskrivelse vedr. rekvisitioner 
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Bilag 3: Udskrift af salg marts 2012 
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Bilag 3 (fortsat): Udskrift af salg marts 2012 

 
 


