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I 2011 blev en del regionale ruter og hele bybuskørslen i Aarhus 

ændret. Over 75 % af alle Midttrafiks kunder rejser med enten 

regionale ruter eller bybusser i Aarhus. Derudover blev kørslen 

også ændret væsentligt i Silkeborg og Horsens. Så det var en 

stor del af kunderne, der i løbet af 2011 fik ændret deres mu-

ligheder for at bruge kollektiv trafik. 

Den kollektive trafik er et tilbud til alle borgere. Nogle borgere 

er mere afhængige af et godt tilbud om kollektiv trafik end an-

dre – det gælder bl.a. eleverne i ungdomsuddannelserne, som 

hver dag skal til og fra uddannelse. Det er en samfundsmæs-

sig målsætning, at mange unge gennemfører en ungdomsud-

dannelse. I 2011 indførte staten et HyperCard, der giver elever 

i ungdomsuddannelser en langt billigere mulighed for at bruge 

kollektiv trafik – både til og fra skole samt til øvrige fritidsakti-

viteter. Samtidig prioriterer både kommuner og region at opret-

holde rimelig god betjening af ungdomsuddannelser på trods af 

besparelser. 

”
2011 var et forandringernes år for den kollektive trafik i Midtjylland og for Midttrafik. Store dele 

af kørslen blev lagt om, indtægterne blev fastholdt, et nyt HyperCard blev et meget attraktivt 

tilbud til elever i ungdomsuddannelser og tilfredsheden blandt kunder og bestillere steg.

Midttrafik havde i 2010 en stigning i indtægterne på 10 %, 

hvilket var historisk flot. I 2011 formåede vi at fastholde det 

høje indtægtsniveau på trods af, at meget kørsel blev omlagt i 

sommeren, og der faktisk blev langt færre busser og afgange at 

vælge imellem. HyperCard var en medvirkende årsag til, at ind-

tægtsniveauet blev opretholdt. 

Hver gang en kunde træder ind i en bus eller en taxa, så møder 

de chaufføren. Chaufførerne er Midttrafiks ansigt udadtil. Alle 

undersøgelser peger på, at chaufførerne kan gøre forskellen 

på, om kunden er tilfreds eller ej. Midttrafik har derfor gennem 

flere år prioriteret det meget højt at uddanne chaufførerne i god 

kundeservice. Forløbet Fly High giver chaufførerne en række 

værktøjer til, hvordan de kan give både kunderne og dem selv 

en bedre oplevelse i bussen. Med udgangen af 2011 har 1.200 

chauffører deltaget i kursusforløbet. I 2011 gennemførte Midt-

trafik for første gang bonusrunden ”God Tur” blandt chauffører og 



For både kunders og bestilleres vedkommende er det positivt 

at se så høj tilfredshed – og det forpligter. Så Midttrafik skal 

også de kommende år gøre en stor indsats for at leve op til de 

forventninger, de gode resultater i 2011 med rette har skabt hos 

kunder, leverandører og bestillere. Hvad vi har gjort – og hvad vi 

vil gøre – kan du læse mere om i denne beretning. 

God læselyst

”
forord

Jens Erik Sørensen

Direktør

vognmænd, hvor 7 busselskaber med ca. 800 chauffører deltog. 

Midttrafik udpegede både den bedste chauffør og det bedste 

busselskab – og alle blev mere opmærksomme på, at chauffør-

erne kan sikre kunderne en god oplevelse. 

Kunden skal være i centrum for alt, Midttrafik foretager sig. 

Midttrafik har et mål om at få flere tilfredse og loyale kunder. De 

seneste års arbejde med dette mål har bragt resultater – kunde-

tilfredshedsundersøgelsen i 2011 viste, at 92 % af kunderne 

generelt er tilfredse eller meget tilfredse, hvilket er en markant 

stigning fra 82 % i 2009. Midttrafik udfører den kollektive trafik 

på vegne af bestillerne – kommunerne og regionen – som også 

skal være tilfredse. En tilfredshedsundersøgelse i 2011 viste, at 

deres tilfredshed også er steget siden den foregående måling. 

Begge undersøgelser viste også, at Midttrafik fortsat skal 

forbedre sig på bestemte områder.

Arne Lægaard

Bestyrelsesformand
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Vi varetager den kollektive trafik i Midtjylland. Midttrafik planlægger, fastlægger 
takster for og markedsfører den kollektive bustrafik og den individuelle handi-
capkørsel samt trafikken på de to privatbaner i Midtjyske Jernbaner A/S. 

midttrafik er et trafikselskab

indhold



midttrafik PlanlÆgger
og koordinerer bustrafikken, så der bliver mest mulig kollektiv 

trafik for pengene og sammenhæng for kunderne. 

midttrafik gennemfØrer
udbud og administrerer kontrakter. Størstedelen af bus- og handi-

capkørsel udføres af flere hundrede private vognmænd, der har 

kontrakt efter udbud. 

midttrafik håndterer
trafikomlægninger ved vejarbejde, udskifter køreplaner ved stop-

pestederne, kontrollerer billetter samt at busselskaberne leverer 

den aftalte kvalitet og følger op på kundehenvendelser. Selve 

stoppestederne er kommunernes ansvar, men Midttrafik rådgiver 

om de bedste løsninger.

Trafikselskabet løser opgaver for bestillerne af kollektiv trafik: Region Midtjylland 
og de 19 kommuner i regionen – sammen med busselskaber og vognmænd – til 
gavn for buskunderne.

kort om midttrafik

midttrafik varetager

den lovbestemte individuelle handicapkørsel for alle kommuner. 

Hertil løser Midttrafik, for Region Midtjylland, opgaven med at køre 

siddende patienter til sygehusene i regionen samt administrerer 

Flextur for kommuner, der ønsker det.

midttrafik fastlÆgger

priser for, informerer om og markedsfører den kollektive bustrafik 

samt trafikken i Midtjyske Jernbaner A/S (Odder- og Lemvigbanen). 

midttrafik huser

sekretariatet for den kommende letbane i Aarhus/Østjylland.



det gØr kommunerne og region midtjylland

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen bestemmer 

hvor og hvor meget, der skal køres.

   Kommunerne finansierer den lokale kollektive trafik 

   og handicapkørsel.

  Region Midtjylland finansierer den regionale kollektive trafik 

   og Midtjyske Jernbaner A/S.

Bestillerne fastlægger serviceniveauet og kan være med til at 

styrke den kollektive trafik ved at indarbejde den i lokal plan-

lægning, fx med busprioritering, at sørge for gode publikumsfa-

ciliteter og afse midler til lokal markedsføring.

midttrafik er medejer

af Rejseplanen og er bl.a. medlem af Trafikselskaberne i Danmark. 

 

busselskabet aarhus sPorveje

som kører bybusserne i Aarhus, er et selvstændigt forretningsom-

råde, der ejes af Midttrafik og finansieres af Aarhus Kommune.

midtjyske jernbaner a/s

1. januar 2008 blev Midtjyske Jernbaner A/S etableret som en fu-

sion mellem Lemvigbanen og Odderbanen. Midttrafik er hovedak-

tionær i Midtjyske Jernbaner A/S, og fører tilsyn med økonomien 

og administrationen i selskabet.

 



bustrafik

Køreplantimer pr. år     

Kontraktbusser     

Chauffører (ansat af busselskaber)   

Ruter      

Kunder pr. år     

Kunder pr. dag     

Udgifter

Indtægter (buskunder)

Netto 

(finansieres af Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen)

* Ca. 50 bus- og vognmandsselskaber udfører kørsel på 106 bybusruter, 90 re-

gionale ruter, 105 lokale ruter og 223 rabat-/åbne skolebusruter i Midtjylland.

togtrafik

Midtjyske Jernbaner A/S er et selvstændigt aktieselskab, der vare-

tager togtransporten på:

Lemvigbanen 

Varetager persontransporten på strækningen Vemb-Lemvig-Thy-

borøn. Banen havde ca. 200.000 kunder i 2011. På banen udføres 

godstransport i samarbejde med Railion Danmark.

Odderbanen

Varetager persontransporten på strækningen Odder-Aarhus, hvor 

passagertallet i 2011 var på ca. 1 mio. Odderbanen indgår i Let-

baneprojektet i Østjylland.

fleXtrafik

Flextrafik koordinerede i 2011 lidt mere end 1 million ture:

Patientkørsel     

Variabel kørsel for kommuner    

Midttrafiks handicapkørsel    

Kørsel for Sydtrafik     

Institutionskørsel for kommuner   

Flextur – tidl. Midttur    

Teletaxa      

161 private bus- og taxavognmænd, med ca. 2100 vogne, udførte 

i 2011 koordineret kørsel for Midttrafik/Sydtrafik til en værdi af ca. 

190 mio. kr. Vognmændene har fået kontrakter tildelt efter udbud.

midttrafiks administration

Administrationen er normeret til ca. 133 fuldtidsstillinger, ekskl. 

Letbanesekretariatet og indtægtsdækket virksomhed (såkaldt 

KAN-kørsel for kommunerne og Region Midtjylland).

Stillingerne er fordelt således:

Buskørsel og tværgående funktioner:  

Billetkontrol i Aarhus - og administration heraf: 

Handicapkørsel/variabel kørsel:  

Rutebilstationer (Randers, Aarhus, Viborg): 

Kønsfordelingen er ca. 44 % kvinder og 56 % mænd. 

Gennemsnitsalderen er 47 år.

Pr. 31. december 2011 var der i alt ansat 152 personer i Midttrafik. 

Få et hurtigt overblik over de vigtigste poster i Midttrafiks fem forretningsområder. 
Alle beløb er afrundede cirkatal.

fakta og nøgletal 2011
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895
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1.397 mio. kr.

674,5 mio. kr. 

722,5 mio. kr.

350.000

250.000

215.000

100.000

60.000

25.000

20.000
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trafikselskabets regnskab 2011

Udgifterne udgjorde i alt ca. 132 mio. kr. med følgende 

fordeling (mio. kr.):

Administration

Løn      

Administrationsudgifter    

IT      

Information og markedsføring    

Lokaler      

Personale    

Tjenestebiler    

Bus & Tog sekretariatet   

X Bus sekretariatet    

Diverse/trafikanalyser/indtægtsfordeling   

Administration i alt    

+ terminaler, rutebilstationer, billetteringsudstyr

i alt      

Blandt landets trafikselskaber har Midttrafik forholdsmæssigt 

de laveste administrationsomkostninger.

Der er 1,2 mio. indbyggere i Region Midtjylland.

Se flere nøgletal for Midttrafik bagest i årsberetningen.55,5

6,1

19,4

11,7

6,9

2,9

0,7

1,8

1,1

4,1

110,2

21,9

132 mio. kr.



flere tilfredse og loyale kunder 

Trafikselskabet Midttrafiks primære fokus har været flere tilfredse 

kunder ved at sikre, at grundproduktet er godt, dvs. at kunderne 

kan forvente god service i bussen, pålidelig drift, god information 

og tryghed på rejsen. Midttrafik har prioriteret at gøre det mere 

attraktivt at køre bus, bl.a. ved at indføre de første stillezoner i 

busser i Danmark, lave forsøg med internet og bedre arbejds-

pladser i busserne samt uddanne chaufførerne i at give bedre 

service. 

Midttrafik har gennemført to kundetilfredshedsundersøgelser 

blandt kunderne i buskørsel. Den første i efteråret 2008 viste en 

generel tilfredshed på 82 %. En sammenlignelig undersøgelse 

i 2011 viste, at 92 % af buskunderne generelt er tilfredse eller 

meget tilfredse. Selvom tilfredsheden er høj, så giver sådanne 

undersøgelser et godt indblik i, hvad vi kan gøre for at højne kun-

detilfredsheden yderligere – fx bedre information under rejsen.

Kunderne i handicapkørsel er også blevet spurgt om deres tilfreds-

hed. Her var 93 % af kunderne tilfredse eller meget tilfredse.  

Undersøgelsen viste, at der især skal arbejdes med at sikre ret-

tidige afhentninger af kunderne samt besked om evt. forsinkelser. 

tilfredse leverandØrer

Midttrafik er afhængig af, at de mange chauffører i busserne og 

Flextrafik hver dag yder en god service over for kunderne. Stort 

set al kørsel er udliciteret, og det er i princippet vognmandens an-

svar, at chaufførerne yder den service, der giver tilfredse kunder.  

Midttrafik kan gøre meget for at sikre gode rammer for vogn-

mændene og chaufførerne. 

Der er faste dialogfora mellem Midttrafik, vognmænd og chauffør-

er, hvor store og små problemstillinger i hverdagen drøftes og 

fælles løsninger findes. Det kan fx være om at gøre taksterne og 

rejsereglerne mere forståelige, at gøre køreplanerne nemmere at 

overholde eller at kvaliteten i busserne bliver forbedret.

Ved flere lejligheder har Midttrafik sammen med vognmændene 

lavet særlige tiltag for at give vognmændene større incitament til 

at tage ansvar for at forbedre forskellige forhold. I Randers er der  

indgået en partnerskabsaftale for at forbedre miljøpåvirkningen af 

buskørslen og få flere kunder. I Herning har busvognmanden fået 

mulighed for at sætte mindre busser ind for at spare penge og re-

ducere påvirkningen af miljøet - og i Hedensted har vognmanden 

fået mulighed for selv at stå for køreplanlægningen inden for visse 

rammer. 

Der blev i 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 

busvognmænd og vognmænd i Flextrafik. 100 % af busvogn-

mændene og 98 % af Flextrafik vognmændene er tilfredse med 

det daglige samarbejde med Midttrafik. På en række uddybende 

spørgsmål viser den høje tilfredshed en række forhold, der kan 

arbejdes videre med – fx gøre det nemmere for chaufførerne at 

forklare kunderne om takster og rejseregler.  fortsættes...

Bestyrelsen for Midttrafik vedtog en strategiplan for Midttrafik i årene 2009 til 2011. 

Den har 5 overordnede mål: Flere tilfredse og loyale kunder, tilfredse leverandører, 

tilfredse bestillere, et mere sammenhængende rutenet samt Midttrafik og miljøet.

opsamling på strategiplan 2009-2011
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tilfredse bestillere

Midttrafiks bestillere er Region Midtjylland og de 19 kommuner. 

Bestillerne finansierer omtrent halvdelen af udgifterne til buskør-

sel. Midttrafik har ansvaret for at sikre bestillerne en stabil drift, 

at give dem god information om den kørsel, de finansierer, samt 

ikke mindst give dem god rådgivning om, hvordan tilbuddet om 

kollektiv trafik, Flextrafik m.m. kan forbedres inden for de økono-

miske rammer.

Bestillerne er myndigheder med både et politisk niveau og et ad-

ministrativt niveau. Midttrafik tilstræber at have en god dialog og 

yde god service over for begge niveauer. Det sker ved bilaterale 

møder om konkrete emner, der er relevante for de enkelte be-

stillere, ligesom der også afholdes fælles møder for alle bestillere 

– fx Repræsentantskabsmøder, konferencer m.m. for det politiske 

niveau og løbende møder i et Fagligt Forum med det administra-

tive niveau.

Midttrafik har gennemført to tilfredshedsundersøgelser blandt det 

administrative personale hos bestillerne. I 2009 var 90 % af be- 

stillerne vedrørende buskørsel tilfredse eller meget tilfredse sam-

let set med samarbejdet med Midttrafik. I forhold til handicapkør-

sel var samtlige bestillere tilfredse eller meget tilfredse med det 

daglige samarbejde med Midttrafik. I 2011 var 100 % af bestil-

lerne på buskørsel tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet 

med Midttrafik – for handicapkørsel var det tilsvarende tal 95 %.

Selvom der generelt er høj tilfredshed, viste undersøgelsen, at 

Midttrafik især kunne gøre mere for at give bestillerne god in-

formation om de enkelte bestilleres økonomi og rådgivning om 

kollektiv trafik.

et mere sammenhÆngende rutenet

Det er den enkelte bestiller, der fastlægger det serviceniveau, som 

skal være for den buskørsel, de finansierer. Midttrafik har en vigtig 

rolle med at koordinere de enkelte bestilleres ønsker og skabe 

et sammenhængende tilbud om kollektiv trafik for kunderne. Det 

drejer sig ikke kun om sammenhængende trafik, men også om fx 

harmoniserede priser, ensartede kvalitetsstandarder osv.

Midttrafik har i de seneste år sammen med bestillerne omlagt den 

kollektive trafik i væsentlig grad. De regionale ruter samt bybus-

ruterne i bl.a. Herning, Silkeborg, Horsens, Randers, Aarhus og Vi-

borg er blevet omlagt, så kunderne får bedre betjening inden for de 

økonomiske rammer, bestillerne kan stille til rådighed for kollek- 

tiv trafik. Nogle steder er servicen blevet forringet pga. besparel-

ser.

midttrafik og miljØet

Den kollektive trafik har mulighed for at bidrage til reduktion af 

samfundets miljømæssige påvirkning på to måder. For det første 

gavner det miljøet, hvis flere bruger kollektiv trafik dér, hvor der 

er mange kunder – fx i de større byer og på de større rejse- 

strækninger mellem byerne. Derudover kan bussernes udledning 

reduceres ved at stille større krav til bussernes udledning og evt. 

bruge alternative brændstoffer. 

Bestyrelsen for Midttrafik har vedtaget en miljøstrategi for Midt-

trafik. Den indeholder tiltag for at få flere kunder i den kollektive 

trafik og for at reducere den kollektive trafiks miljøpåvirkning.

Midttrafik har gennemført kampagner for at gøre kunderne op-

mærksomme på de miljømæssige fordele ved at tage bussen. 

Under overskriften ”Verdensredder” har Midttrafik arbejdet med 

at gøre det tydeligt for kunderne, at den kollektive trafik er et 

miljørigtigt valg i de større byer og på de større rejsestrækninger.

Der er også arbejdet med at nedbringe udledningen fra busserne. 

Bl.a. i Herning og Randers har vognmændene fået incitament 

til at spare på brændstoffet, hvilket har reduceret den forbrugte 

mængde brændstof væsentligt. I Herning brugte man på et halvt 

år ca. 21.000 liter diesel mindre end normalt, bl.a. ved at køre med 

minibusser på tyndt benyttede afgange.

Midttrafik har ved gennemførelse af udbud og omlægning af kør-

sel i en række byer og regionale ruter effektiviseret buskørslen for 

ca. 71 mio. kr., og indtægterne er steget ca. 60 mio. kr. 
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generelt

Midttrafik arbejder med sine mål efter den internationalt aner-

kendte europæiske kvalitetsmodel – EFQM. Midttrafik fik i 2010 

lavet en audit, hvor Midttrafik blev sammenlignet med øvrige eu-

ropæiske virksomheder. Den viste, at ”Midttrafik er en lidt over 

gennemsnittet godt drevet organisation. Organisationen er siden 

etableringen 1. januar 2007 udviklet på en måde og i et tempo der 

er over, hvad der kunne forventes”. Auditten konkluderede sup-

plerende, at ”det er vigtigt at fastholde, fortsat forbedre og i alle 

dimensioner fuldt ud at implementere de mange tiltag, initiativer 

og tanker der er introduceret; alene derved kan Midttrafik løftes til 

et niveau klart over middel”.

Midttrafiks administration er landets relativt billigste, når Trafik-

styrelsen sammenligner nøgletal for trafikselskaberne. Midttrafik 

har ved sin dannelse effektiviseret administrationen og fællesud- 

gifterne med 10 % i forhold til de tidligere kommuner, amter og 

trafikselskaber. I perioden 2011-2014 reduceres yderligere 5 %.  

Midttrafik har samtlige år overholdt sit budget til administration 

og fællesudgifter.

 

det videre arbejde

Midttrafiks strategiplan er fortsat gældende i 2012. Direktionen 

og Bestyrelsen vil i løbet af 2012 tage resultaterne op og drøfte 

evt. justeringer i strategiplanen. Midttrafik vil fortsat have fokus 

på tilfredse kunder, bestillere og leverandører. På baggrund af de 

allerede opnåede resultater, vil hver enkelt afdelings mål blive ju-

steret, og de konkrete indsatsområder i de kommende år vil blive 

fastlagt. 



Fra vinter til forår - fra sommer til efterår. Midttrafik forsøger i alle årets måneder 
at give buskunderne de bedste kår.

årets gang i midttrafik 2011

januar

viborg billet: kØr med bus for en tier

Prisen for en bybusbillet, voksen, i Viborg Kommune 

faldt 16. januar fra 19 til 10 kr.

tid for dig selv i eksPresfart

3. januar var der premiere på pendlerruten 901X mellem Silkeborg 

og Skejby/Aarhus Nord. Busserne har bl.a. stillezone, arbejds- 

pladser og gratis internetforbindelse.

stilfÆrdig tur med suPer miljØvenlig bybus

Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje afprøvede i januar og 

marts hybridbusser, en Solaris og en Volvo, i Aarhus for at se, om 

der kunne spares CO2. Testbusserne kørte både på el og diesel.  

I gennemsnit sparede de knap 20 % brændstof.

tag en miXtur med midttrafik og arriva tog

Mixtur hedder det nye samarbejde, som skal skabe bedre sam- 

menhæng mellem busser og tog på strækningen Herning-Aarhus.  

Bettina Friis Jørgensen, Aarhus, fandt på navnet Mixtur.
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Køreplan
Favrskov – Skanderborg – Odder – Samsø – Aarhus

Gyldig fra 26. juni 2011 – 30. juni 2012
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hvad synes du om de kommende kØrePlaner?

I Midttrafiks offentlige høring om køreplaner bidrog kunder 

med ca. 2300 bemærkninger og idéer. Mange ønskede flere 

afgange og stoppesteder samt ændrede afgangstidspunkter for 

regionale/lokale ruter og bybusser. Høringen gav ekstraordinært 

mange indlæg pga. køreplanerne for det nye bybusnet i Aarhus. 

Mere end 160 køreplaner var i høring.

i sne og slud gav trafikinformation sit bedste bud

I januar, februar og marts lå sne og frost tungt over Midtjylland. 

På dage med ustabilt vejr og uregelmæssig buskørsel holdt Midt-

trafiks Trafikinformation kunderne opdateret. De fleste ture blev 

dog afviklet fornuftigt, og kunderne orienterede sig om evt. forsin-

kelser på midttrafik.dk. 3. februar var der rekord med flest besø-

gende på én dag: 63.000 tjekkede bussernes kørsel i snevejret. 

Der var i alt 6 mio. besøg og 18 mio. sidevisninger på hjemme-

siden i 2011.

god tur: kunderne stemmer via sms og web

7 busselskaber og 800 chauffører deltog i Midttrafiks uddan- 

nelses- og bonusprojekt God Tur, hvor de ville forbedre kundernes  

tilfredshed med mindst 3 % i løbet af 12 uger. Forinden var  

chaufførerne på efteruddannelsen Fly High med fokus på service 

og personlig indstilling.

fortsættes...

regionale busruter faldt På Plads

Regionsrådet i Region Midtjylland vedtog en omstrukturering af 

det regionale busrutenet. Ændringerne trådte i kraft 26. juni og 

sparede ca. 28 mio. kr.   Effektiviseringen medførte, at nogle regio- 

nalruter forsvandt, mens andre videreføres som lokalruter af 

kommunerne.

januar

februar

marts

aPril



danmarks fØrste rejsegaranti for både bus og tog

Arriva Tog og Midttrafik tog fælles ansvar for kundernes samlede 

rejse med både bus og tog. Fra 1. april kunne kunder i Midt- 

og Østjylland, med Mixtur Rejsegaranti, få kompensation, hvis 

de blev mere end 30 minutter forsinket på strækningen mellem 

Herning og Aarhus.

midttrafiks regnskab 2010 viste 

fremgang i indtÆgterne

2010 var økonomisk set et godt år for bestillerne af kollektiv 

trafik: Kommunerne og Region Midtjylland. Behovet for tilskud var  

81 mio. kr.  lavere end forventet. Der var 59 mio. kr. mere i indtæg-

ter end budgetteret, og kundernes billetkøb steg mere end 9 % fra  

2009 til 2010.

midttrafik vÆrt for trafikkonference i silkeborg

13. maj holdt Midttrafik en politisk konference om kollektiv trafik.  

I Silkeborg mødtes politikere, vognmænd, embedsmænd fra 

kommuner og region samt fagfolk.

bestyrelsen På studietur i tyskland

Bestyrelsen for Midttrafik tog 29.-31. maj på studietur for at 

høre om erfaringerne fra det østlige Slesvig-Holsten, hvor tog-

selskaber, busoperatører og offentlige myndigheder har gjort en 

indsats for at få flere kunder i den kollektive trafik.

Mixtur er et fælles projekt mellem Arriva Tog og Midttrafik, 

som samarbejder om at give dig hurtigere skift, mindre 

ventetid, mere service og bedre information.  

Projektet er på strækningen Herning – Aarhus.

Om Mixtur

Har du brug for information om rejse med bus og tog?

Mixturs Call Center-medarbejdere sidder klar til at svare 

på spørgsmål omkring kombinerede bus- og togrejser på 

strækningen mellem Aarhus og Herning.

Call Centret har åbent fra kl. 7.00 til 23.00.

Mixtur Call Center: 70 210 320 For dig som rejser med
bus og tog

Aarhus
Skanderborg

Silkeborg

Herning

Mixtur
Rejsegaranti

Mixtur Rejsegaranti
PERSONLIGE OPLYSNINGER

Navn *

Adresse *

Postnr./By *

E-mail

Afrejsedato *

Fra *

Skiftested *

Evt. skiftested nr. 2

Til *

Planlagt afrejse kl. *

Planlagt ankomst kl. *

Aktuel ankomst kl. *

REJSEOPLYSNINGER

Bruges kun i forbindelse  
med henvendelsen

Station / stoppested + rutenr.

Station / stoppested + rutenr.

Station / stoppested + rutenr.

Station / stoppested + rutenr.

Station / stoppested + rutenr.

BESKRIV HVORDAN DU BLEV MERE END 30 MIN. FORSINKET *

F.eks. toget var forsinket 10 min., så jeg ikke nåede bussen

Oplysninger markeret med * skal udfyldes, for at vi kan give 
dig din kompensation. Skriv tydeligt med blokbogstaver.

Vend siden

aPril
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utraditionelle film informerer om nyt 

busnet i aarhus 

Til informationskampagnen for det nye busnet i Aarhus, som 

skulle starte 8. august, blev der optaget en humoristisk TV- og 

biografreklame, hvor de nye bybusser kørte forvirrede rundt 

i midtbyen. Kampagnen blev godt modtaget af både kunder,  

medier og partnere. 
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midttur skiftede navn til fleXtur – som er for alle

Flextur (tidl. Midttur) er kørsel med taxa/minibus fra dør til dør. 

Kunden betaler selv en del af turen, og kommunen en anden del. 

Ordningen supplerer kollektiv trafik i landområder og mindre 

bysamfund, hvor busser og tog ikke kører så hyppigt. 

ny fÆlles rejsegaranti i hele jylland

De tre jyske trafikselskaber Midttrafik, Sydtrafik og NT (Nordjyl-

land) indførte 1. juni en ny, fælles rejsegaranti. Tidligere gjaldt 

garantien kun, hvor rejsen sluttede i det enkelte trafikselskabs 

område, men nu gælder den også, hvis man undervejs kører i 

et andet område.

Foto: Morten Marboe

maj

juni

kunderne kårede midttrafiks bedste chauffØr 

I forbindelse med kampagnen God Tur kunne kunderne via SMS/

web stemme på en chauffør, de synes gør arbejdet særlig godt. 

Mikael Skou, som kørte rute 117 (Horsens - Billund) for Thykjær 

A/S fik flest stemmer og blev ”Midttrafiks bedste chauffør 2011”. 

Han blev overrasket med blomster, midt under busturen, i Tørring.



sommertilbud: 

kØr gratis med bus til/fra karuP lufthavn i 5 uger

I ugerne 26 til 30 kostede det ikke noget at køre med busrute 29 

fra Holstebro og busrute/ teletaxa 716 fra Viborg til Karup Lufthavn. 

Lufthavnen havde i 2011 mange flyafgange til København.

kØrePlanskift sØndag 26. juni

26. juni kom der nye køreplaner for busserne i Midttrafik. Nogle 

steder var der større ændringer, andre steder blot små juste-

ringer af minuttal. Mange regionale ruter blev indskrænket.

Prøv rute 29 til 
Karup Lufthavn

* Gælder både de faste afgange og teletaxaturene

Læs mere på midttrafik.dk og karup-lufthavn.dk

 

Fra 26. juni kører rute 29 til Karup Lufthavn. Prøv den.
I ugerne 26 - 30 er busturen på rute 29 og rute 716* til 
Karup nemlig gratis!

Så hvad enten det gælder storbyferie, mødeaktivitet på Sjælland eller første 
stop mod fjerne himmelstrøg, sørger bussen og den billige flybillet til 
København for, at din rejse får både hjul og vinger.

Holstebro
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hyPercard: nyt kort til studerende

HyperCard blev fra 1. august et attraktivt tilbud for unge på en 

godkendt ungdomsuddannelse. Pris: kun 300 kr. pr. måned.  

Kortet giver billig transport mellem hjem og skole samt øvrig 

offentlig transport i fritiden. Forsøgsordningen varer i to år frem 

til 31. juli 2013.

PLAG MINDRE
KØR MERE 
Fri transport med bus og tog For 
300 kr./md. i hele dit takstområde

For studerende på 
ungdomsuddannelser

hypercard.dk

HyperCard

16176_Hypercard_Abribus_118,5x175.indd   1 12/07/11   15.08

nye busnet i tre store byer

Tre byer fik helt nye busnet: Aarhus (den største busomlægning i 

Danmark), Horsens og Silkeborg. Fællesnævneren var kortere rej-

setid, flere afgange og mindre ventetid – men også mindre betje-

ning i områder med få kunder. I Aarhus viste kampagnesitet nytbus-

net.dk de nye linjer. Nogle kunder var forvirrede, men overordnet 

set gik de store omlægninger fint. I de følgende måneder blev flere 

linjer justeret efter de første erfaringer med afgangstider, kapacitet 

og nye stoppesteder.

juni

juli

august
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Pink ladies kom med kage til midttrafiks 

bedste busselskaber

Busselskabet Aarhus Sporveje, Malling Turistbusser og Thykjær 

A/S fik 1. september et overraskende besøg af Midttrafiks Pink 

Ladies. Chaufførerne blev fejret med kage, bolsjer, badges, flag 

og diplomer. Selskaberne havde de bedste resultater i kundetil-

fredshed i God Tur.

bus-info skifter navn til midttrafik kundecenter

22. september åbnede Midttrafik Kundecenter som en videre-

førelse af Bus-Info på Aarhus Rutebilstation. Bestyrelsesformand 

Arne Lægaard holdt åbningstale. Her hjælpes der med billetter, kort  

og rejsevejledning på tlf. 86 12 86 22 (alle dage kl. 7 - 23).

historisk Politisk aftale om letbanen i Østjylland

31. oktober aftalte staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland 

rammerne for  at anlægge landets første letbane i Aarhus og omegn.  

De tre parter betaler etape 1, som binder lokalbanerne Grenaa-

banen og Odderbanen sammen med en ny strækning fra Aarhus H  

via Aarhus Universitetshospital i Skejby til Lystrup. Der oprettes et 

fælles anlægsselskab til etape 1.

Kilde: COWI A/S, Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA. MDL., Knud Holscher Design og ÅF Lightning. 

dygtige chauffØrer er nØglen til bedre 

kollektiv trafik

Midttrafik fik på tre år 10 % flere tilfredse kunder i busserne. 

Især chaufførens indsats påvirker tilfredsheden positivt. Så Midt-

trafiks bestyrelse besluttede, i de kommende år, at satse mas-

sivt på efteruddannelse af chauffører og andet frontpersonale. 

sePtember

oktober



udbud: busselskabet aarhus sPorveje fortsat 

alene om kØrsel i aarhus

Vinder af Midttrafiks 25. udbud, som omfatter ca. en fjerdedel af 

bybuskørslen i Aarhus, blev Busselskabet Aarhus Sporveje, som gav 

det bedste bud i tæt opløb med 5 andre selskaber. Den nye kontrakt, 

som foreløbig gælder i 8 år, sparer årligt Aarhus Kommune for 12 %  

- eller ca. 13 mio. kr. – og sikrer bedre busser. I 2011 afgjorde Midt-

trafik 7 udbud og skrev kontrakt med mange busselskaber. Det 

giver bl.a. bedre miljø, bedre busser til kunderne og bedre økonomi 

for bestillerne af kollektiv trafik. 

ibus forsØg: brug din rejsetid mere effektivt 

eller afslaPPende

Midttrafik og Trafikstyrelsen afprøvede særligt indrettede busser 

på pendlerruter for at teste kundernes ønsker om faciliteter, der 

gør det muligt at bruge rejsetiden mere effektivt og behageligt. 

En iBus har faciliteter, man normalt ikke finder i busserne: Touch 

skærme, internetforbindelse, computerborde, konferenceborde, 

stillezone og elektronisk pladsbestilling.

gØr dig synlig ved stoPPestedet

Midttrafik delte i efteråret/vinteren 200.000 hjerteformede reflek- 

ser ud, så kunderne kan gøre sig synlige i trafikken – men også 

for at chaufførerne nemmere kan se dem ved stoppestedet.

oktober
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kØr med natbussen og kom sikkert hjem

Midttrafiks natbusser er populære, når den søde juletid og de 

våde frokoster kommer. De kører flere steder i regionen, og det 

er forskelligt fra kommune til kommune, hvor meget de kører. 

Der kører helårsnatbusser i nogle områder. Det koster dobbelt 

billetpris at køre med.

workshoP: hvordan får vi mere effektiv transPort 

i områder med få beboere?

Midttrafik holdt 21. november i Videbæk en workshop om kollektiv 

trafik i tyndt befolkede områder. 100 deltagere hørte indlæg fra 

eksperter, gymnasieelever, Holstebro Ældreråd og fra Skander-

borg og Hedensted kommuner. På workshoppen gav deltagerne 

gode idéer til kollektiv trafik.

det er dokumentfalsk at rette i buskortet 

Midttrafiks oplysningskampagne, bl.a. på uddannelsesinsti-

tutioner, fortalte, at man kan miste uddannelses- og jobmu-

ligheder, hvis man snyder med busbilletten. En dom for doku-

mentfalsk kan ødelægge et ungt menneskes fremtidsplaner.

“Jeg vidste godt, det var forkert...”

“...nu er min fremtidsdrøm smadret”

Bliver det opdaget, kan det føre til fængselsstraf og en plettet straffeattest. Lad hellere være... Snyd ikke dig selv!

Det er dokumentfalsk at rette på 
oplysninger i et buskort. 

vidste du
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Find din natbus på midttrafik.dk

sidste chance 
for at score.
ta’ natBUssen 
hJeM.

HUSK
natbus koster dobbelt takst

november



rekord: 

danskerne finder bus- og togrejsen På mobilen

Efter at Rejseplanen.dk, som Midttrafik er medejer af, lancerede 

apps til smartphones og tablets, er antallet af mobile søgninger 

vokset eksplosivt. Over 7 mio. rejseopslag vises hver måned til rej-

sende på farten - uden pc. Det er over halvdelen af Rejseplanens 

samlede opslag.

nye herning kØrePlaner Passer bedre med togene

En ny køreplan for Herning bybusser trådte i kraft 11. december. 

De få ændringer fik positiv betydning for mange kunder - især 

om morgenen, hvor der er bedre forbindelse med tog.

Premiere På kØrePlaner for ”semifridage” 

– bl.a. mellem jul og nytår

Mellem jul og nytår kørte busser mange steder i Midttrafik for 

første gang efter lørdagskøreplan, og ikke hverdagskøreplan. 

Mange arbejdspladser og uddannelsessteder holdt lukket, så 

der var ikke brug for så mange busser som på normale hver-

dage. Ikke alle kunder var enige. 

På vej mod 5 års jubilÆum

Midttrafik fejrede 1. januar 2012 fem års fødselsdag som trafik-

selskabet, der har koordineret den kollektive trafik i Region Midtjyl-

land siden opgave- og strukturreformen i 2007. 

Følg årets gang i Nyhedsarkivet: 

midttrafik.dk/kundeservice/nyhedsarkiv

december

»
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I august 2011 fik Aarhus, Horsens og Silkeborg helt nye busnet 

med nye linjer og busnumre. I Aarhus var det den største enkelt-

stående busomlægning i Danmarkshistorien, bl.a. fordi halvdelen 

af regionalruterne omkring byen blev lagt om ved samme lejlighed.

aarhus - 30 linjer blev til 19

8. august 2011 trådte Kollektiv Trafikplan Aarhus i kraft. Alle 

tidligere buslinjer forsvandt og blev erstattet af 19 nye linjer  

(+ natbusser) i et nyt bybusnet med hyppigere og hurtigere afgange 

for de fleste aarhusianere. Ca. 85 % af alle boliger og arbejds- 

pladser i kommunen har et busstoppested inden for 400 meter.

Nettet består af få, enkle og direkte A-buslinjer. De kører hyppigt, i 

dagtimerne hvert 5.-10. minut, især langs de store indfaldsveje og 

ringvejene, med lav rejsetid og mulighed for effektive skift. A-bus-

linjerne suppleres af bybuslinjer, som dækker de øvrige områder. 

Samlet set er der nu færre køreplantimer, fordi mange linjer typisk 

har færre afgange aften og weekend.

Kampagnesitet nytbusnet.dk informerede i god tid om de nye lin-

jer, så på selve premieredagen for det nye busnet, 8. august 2011, 

var der ingen panik. Nogle kunder var lidt forvirrede, men de fik 

bl.a. hjælp af Midttrafiks korps af busguider og i informationspa-

villonen ved Aarhus Rådhus. Overordnet set gik de store omlæg-

ninger fint, selv om man skulle vænne sig til at køre bus på en ny 

måde - ofte med flere skift.

Efterhånden som kunderne vendte tilbage fra sommerferie og nye 

studerende kom til byen, steg antallet af henvendelser til Aarhus 

Kommune og Midttrafik. Der var bl.a. meget fyldte busser på 

visse afgange. En beredskabsgruppe mødtes dagligt i de første 

måneder, og flere linjer blev justeret efter de første erfaringer med 

afgangstider, kapacitet og nye stoppesteder. På baggrund af bl.a. 

kundernes forslag er der også en del justeringer af køretider og 

ruteføring i Aarhus bybusser ved køreplanskiftet 1. juli 2012.

halvdelen af de regionale ruter blev lagt om

12 ud af 20 større regionalruter i Aarhusområdet blev også ændret. 

Det var ca. 2/3 af kørslen på Aarhusruterne, svarende til buskørsel 

for i alt 115 mio. kr. pr. år (205.000 køreplantimer). 

Der kom blandt andet en ny rute 200 Skanderborg - Hørning - 

Aarhus - Skejby Sygehus - Hinnerup/Hammel. Regionalruterne 

blev lagt om for at skabe mere ensartet frekvens, mere målrettet 

kørsel, hvor der er mange kunder og bedre koordinering af busser 

på indfaldsvejene.  

aarhus kommune laver selv kØrePlanerne

Aarhus Kommune bestemmer, som de øvrige kommuner i regi-

onen, selv serviceniveauet i den kollektive trafik. Men som den 

eneste laver kommunen også selve køreplanlægningen. I Aarhus 

sørger Midttrafik bl.a. for information, drift, tryk af køreplaner og 

stoppestedstavler, udbud, koordinering med regionale busruter og 

modtagelse af kundehenvendelser.

Aarhus, Silkeborg og Horsens ville modernisere deres busnet. Midttrafik lavede nye net, 

som både betjener flere kunder og sparer penge. Fællesnævneren er kortere rejsetid og 
ventetid samt flere afgange - men mindre betjening i områder med få kunder.

tre store byer fik nye busnet i 2011

”Det var en meget stor opgave at planlægge og implementere 

det nye busnet i Aarhus. Arbejdet blev udført i et rigtig godt og 

tæt dagligt samarbejde mellem kommunens medarbejdere og de 

forskellige involverede afdelinger i Midttrafik samt Busselska-

bet Aarhus Sporveje. Implementeringen af det nye busnet forløb 

næsten uproblematisk takket være det store forberedelsesarbejde 

og den tætte opfølgning i en fælles beredskabsgruppe”.

Rigmor Korsgaard, Afd. leder, Kollektiv Trafik, Aarhus Kommune

fortsættes...
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horsens - banegården er omdrejningsPunktet

7. august 2011 fik bybusserne i Horsens nye numre, og de 10 

bybuslinjer kører nye veje. Det moderniserede bybusnet tilgodeser 

byudviklingen og er på flere punkter væsentligt bedre i forhold til 

det tidligere. Det forventes, at flere kunder vil bruge busserne.

Det nye busnet tager sit udgangspunkt på Horsens Banegård, hvor 

man kan stige om til de øvrige bybuslinjer, regionalruter og til tog. 

Nogle områder har fået flere busafgange, fx omkring Sundheds-

huset og strækningen Sundvej og Bakkesvinget. Desuden har ud-

bygningsområdet omkring Østerhåbsallé fået busbetjening aften 

og weekend.

Fordele ved det nye busnet:

   Busserne kører oftere i områder med mange kunder

   Bedre korrespondancer

   Kortere rejsetid for de fleste kunder

   Det er lettere forståeligt og mere gennemskueligt

   Bedre udnyttelse af regionale ruter

   Større sammenhæng mellem bus og tog

”I Horsens lød opgaven fra bybusgruppen*: ”Hvordan får vi den 

bedst mulige bybusdækning af byen med 2 færre busser”. Heref-

ter fik bybuschaufførerne mulighed for at lave et oplæg ud fra 

deres erfaringsgrundlag. Der var stor interesse for opgaven, der 

udmøntede sig i et chaufføroplæg på nyt rutenet. I samarbejde 

med Midttrafik blev rutenettet prøvekørt og efter offentlig høring 

samt mindre rettelser implementeret. Processen har været præget 

af et fantastisk godt samarbejde imellem alle parter, hvor Midt-

trafik bl.a. har afholdt chaufførmøder og gennemført en omfat-

tende informationskampagne for passagerer.”

*Et samarbejds- og driftsforum mellem Horsens Kommune, Midttrafik, 
Politi og Arriva

John Egholm, Arbejdsmiljørepræsentant i Arriva

silkeborg - flest busser hvor der er flest kunder

28. august fik Silkeborg 12 nye bybuslinjer, som kører nye veje. Det 

er blevet mere enkelt at bruge busserne pga. simple ruteføringer 

med færre linjer, og fordi kunderne som udgangspunkt kan bruge 

samme bybuslinje ud og hjem. 

Det nye busnet i Silkeborg er mere markedsorienteret end det hid-

tidige, så busserne kører oftere på tider og steder, hvor der er flest 

kunder. I dagtimerne på hverdage er systemet højfrekvent: Bus-

serne kører fx hver 10. eller 15. minut i områderne ved Lupinvej, 

Borgergade, Kejlstrupvej, Ansvej, Østre Højmarksvej, Nordre Høj-

marksvej, Gymnasiet, Oslovej og centrum. Kunderne kunne gratis 

afprøve de nye bybuslinjer i Silkeborg søndag 28. august.

I områder, hvor bybusbetjeningen forsvandt, tog regionalruterne 

over i et vist omfang. Særligt i Virklund, hvor bybussen ikke læn-

gere kører til den sydlige del. Også flere lokalruter er ændret.

flere bybusser ved stationen og nyt suPerstoPPested

Med det nye busnet har flere bybusser fået udgangspunkt på 

Silkeborg Station, som er byens primære omstigningssted. Her 

kan man stige om til regionalruter, tog og øvrige bybuslinjer - og 

der er bedre sammenhæng mellem bus- og togtider. Den tidligere 

bybusterminal ved Torvet er etapevis flyttet til nye busholdeplad-

ser ved Stationen på Drewsensvej og til Silkeborgs nye centrale 

stoppested for bybusser på Godthåbsvej.

midttrafik.dk/køreplaner »
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“Vi har formået at hjælpe kommuner og region med at lave mere 

effektive løsninger, end der var hidtil. Det begynder jo med, at be-

stilleren ønsker at optimere løsningen af opgaven, så man får den 

samme kollektive trafik til færre penge. Resultatet bliver, at der 

kommer bedst og mest kollektiv trafik der, hvor de fleste kunder er”,  

fortæller han.

Kommuner og region har i de senere år sparet mange millioner 

kroner ved effektiviseringer og – økonomisk set - bedre udbud 

efter Midttrafiks forarbejde.

midttrafiks og bestillerens oPgaver

“Vi kan tilbyde hele ”pakken”. Lige fra det indledende skrivebords- 

arbejde med de første overvejelser og planlægning til præsenta-

tion af oplæg med valgmuligheder, høringsmateriale, implemen-

tering, markedsføring og busguider, der møder kunderne. Arbejdet 

med at lave nye busnet involverer alle ansatte i Midttrafiks organi-

sation”, siger Henning Nielsen. 

Han tilføjer, at bestillerens vigtigste opgave i planlægningsprojekter 

er at opstille meget tydelige mål og økonomiske rammer for pro-

jekterne. Der er en god tone i samarbejdet mellem bestillere, bus-

selskaber og Midttrafik, også selv om arbejdet med nye busnet kan 

være en langvarig proces. Forslag skal – ofte i flere runder – i høring 

hos kunder og bestillerne. Til sidst skal byråd/regionsråd godkende 

planerne.

vi lytter til kritik og handler

Når store, nye busnet er sat i søen, er fejlretning er også en del af 

Midttrafiks opgave.

“Det er klart, at mange ændringer på én gang vil skabe utilfredshed 

nogle steder. I så store projekter vil der altid være ting, som skal 

rettes. I Aarhus havde man haft det samme system i 30 år – mindst.  

Det var naturligt og forventeligt, at der kom kritik fra kunderne. 

Derfor er det vigtigt, at vi også tilbyder et beredskab, så vi er klar 

til - så hurtigt som det kan lade sig gøre i forhold til chaufførernes 

vagtplaner osv. - at ændre fejl og mangler i busruterne.“

Samtidig hjælper Midttrafik med at finde et fornuftigt niveau og 

alternative løsninger i yderområder med mindre busbetjening.  

Her er Flextur og teletaxa gode tilbud til kunderne. 

Det gælder bl.a. i områder, hvor den kollektive trafik udvides og 

opprioriteres. Fx valgte Skanderborg Kommune i 2011 at bruge 

flere penge på busser og teletaxa. Midttrafik gav rådgivning fra 

A til Z, ligesom trafikselskabet gør i projekter om øget betjening 

af Skejby Sygehus eller i kommende omlægninger i Ringkøbing-

Skjern, Syddjurs og Lemvig kommuner.

midttrafik vil gå mere ”i byen” fremover

Efter mange nye busnet i de større byer konkluderer Henning 

Nielsen, at Midttrafik kan gøre mere for landkommunerne.

“Vi har haft travlt med storbykommunerne og regionen siden 

2007. Men i de kommende år har vi fokus på kollektiv trafik i tyndt 

befolkede områder. Vi vil gå mere ”i byen” til landkommuner for at 

præsentere, hvad vi kan hjælpe med, fx at harmonisere og sam-

ordne kørslen samt give gode råd om information og markeds-

føring,” bebuder områdelederen.

I 2012 venter store omlægninger af busnet i Viborg og Holstebro.

Trafikselskabet hjælper kommuner og region med at lave mere
effektive busløsninger, end der var tidligere.

midttrafik bidrager med ekspertise i hele processen

Overordnet set mener Henning Nielsen, områ-

deleder for Rådgivning, at Midttrafik succes-

fyldt har løst opgaverne med nye busnet i Her- 

ning (2010), Silkeborg, Horsens og Aarhus samt 

de store regionale effektiviseringer i 2011.

Områdechef om nye busnet:



Den hurtige rute 901X kører tæt på kundernes bolig og arbejds-

sted. Pendlerne kører med få stop og uden skift mellem Silkeborg/

Galten og erhvervsområdet Aarhus Nord/Skejby/Universitetet.

X Busserne er ekstra komfortable busser med stillezone og borde 

samt gratis, trådløs internetadgang og stikkontakter, så kunderne 

kan udnytte køretiden optimalt til arbejde eller hvile.

I det første år er kundeantallet på 901X næsten tredoblet, så i alt 

ca. 420 kunder kører med bussen hver uge. I Midttrafiks bonus-

runde God Tur i 2011 fik Malling Turistbusser, som kører ruten, 

den højeste samlede score: 98,3 % tilfredse eller meget tilfredse 

kunder.

bilist fik en aha oPlevelse i bussen til jul

En af de nyere kunder er Iben Blaabjerg Sundtoft (foto), læge på 

Aarhus Universitetshospital i Skejby. Hun blev så begejstret for at 

køre med 901X, at hun skrev uopfordret til Midttrafik:

1. december 2011 startede jeg i et nyt arbejde på Aarhus Univer-

sitetshospital i Skejby. Det betød daglig pendling mellem Silkeborg 

og Skejby. Uheldigvis var bilen på værksted lige den dag, så jeg 

var tvunget til at tage bus! Og hvilken dejlig oplevelse!

Det første jeg mødte var en chauffør med nissehue, julegodter og 

et stort smil. Og bussen viste sig at byde på stor komfort: Stille-

zone, behagelige sæder, netadgang og strømudtag, perfekt for en 

arbejdsnarkoman som jeg.

Jeg har fortalt vidt og bredt om, hvilken luksus det er at køre med 

jer, og de fleste bliver overraskede - som jeg blev - over den høje 

standard! Opfattelsen af busser er vel lidt “støvet”.

Så siden har jeg taget bussen dagligt, bilen holder hjemme og får 

kun lov at fragte mig på arbejde de dage, hvor jeg er “tvunget” til 

at bruge den på grund af sene møder. 1000 tak for et super tilbud 

og tak til de tre faste chauffører for deres smilende og venlige 

væremåde.

Midttrafiks pendlerrute 901X mellem Silkeborg og Aarhus Nord begyndte i januar 
2011 og har fejret 1 års fødselsdag med positive kunder, som bruger bussens stille-
zone, arbejdspladser og trådløse internet. Det er tid for dig selv i ekspresfart!

det er luksus at køre med bussen

”
“

901X starter vest for Silkeborg, i Hvinningdal området. På vejen 

mod Aarhus N standser bussen i det centrale Silkeborg, Galten, 

Skovby og Harlev. Siden når den til Skejby Sygehus, udd. institu-

tionerne på Olof Palmes Allé, Danmarks Radio, Aarhus Universitet, 

Aarhus Sygehus (Randersvej/Ringgaden).

fakta om Pendlerruten 901X silkeborg - aarhus nord 

Rute 901X kører efter X Bus princippet ”Få stop – hurtigt frem” og 

startede, fordi pendlingen mellem Silkeborg og Aarhus Nord stiger 

stærkt. På hverdage er der tre afgange fra Silkeborg mod Aarhus 

Nord om morgenen og tre afgange retur om eftermiddagen. Turen 

fra Silkeborg Station til Skejby Sygehus varer ca. 60 min.

Tidligere billist:



det er luksus at køre med bussen

flere tilfredse kunder
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De nye busser er ekstra komfortable, bl.a. indrettet med stille-

zone og sædearrangementer/ borde samt gratis internetadgang 

og stikkontakter. Der er skærme med TV2 News og mad/drikke 

må tages med på farten.

Rute 901X støttes af Trafikstyrelsens Passagerpulje, som fremmer 

ordninger og projekter, der øger antallet af buskunder. 

Hvis der bare er 7 kunder i en bus, er det bedre for miljøet, end hvis 

de hver især havde taget turen i deres bil. 

xbus.dk»



ibus - rejsetid er ikke sPildtid

Fra foråret 2011 til februar 2012 udførte Midttrafik og Trafiksty-

relsen forsøg i busser på en håndfuld af de store pendlerruter i 

Midt- og Vestjylland. 

I busserne, der kaldes iBUS, kan man surfe, arbejde, sove eller 

slappe af med faciliteter, man normalt ikke finder i busserne: In-

foskærme, bl.a. med nyheder, gratis trådløs internetforbindelse, 

computer- og konferenceborde, stillezone og elektronisk plads-

bestilling.

Målet var bl.a. at undersøge, om de eksisterende kunder blev 

mere tilfredse, og om de bedre faciliteter kan tiltrække nye kunder. 

Meget tyder på, at det kan de.

Chaufførerne talte antallet af kunder på de fem ruter 53, 118, 202, 

925X og 952X i henholdsvis uge 14 i 2011 - før forsøget - og igen 

i uge 5 i 2012. Tællingerne viste en stigning i antallet af kunder 

på ca. 220.000 omregnet til helårstal. Det svarer til ca. 15 % flere.

Midttrafik og Trafikstyrelsen afprøvede i 2011 særligt indrettede busser for at teste 
kundernes behov for faciliteter, der gør det muligt for dem at bruge rejsetiden 

bedre og mere behageligt. Over halvdelen af kunderne blev mere tilfredse og så 
mere positivt på kollektiv trafik.

flere kunder rejser med bus fordi de kan 
bruge rejsetiden mere effektivt



vil arbejde for internet i mange flere busser

På baggrund af kundernes positive tilbagemeldinger har Midt-

trafiks bestyrelse besluttet at opfordre kommuner og region til at 

bruge tilbuddet om internet, arbejdsborde, stillezoner, klapborde 

og informationsskærme i udvalgte busser. 

midttrafik.dk/ibus

mere attraktivt at kØre med bus

Kunderne blev også spurgt om deres holdning til de nye busser. 

De var glade for, at rejsetid i bussen ikke behøver at være spildtid, 

fordi de kan bruge tiden effektivt til at arbejde, slappe af, læse 

eller sove.

»56 % sagde, at mulighederne gør dem til mere tilfredse kunder

 6 % tog nu bussen fremfor bilen

16 % af kunderne tog oftere bussen

68 % fik et mere positivt syn på kollektiv trafik

51 % mente, at stillezoner gør det mere attraktivt at køre bus



Midttrafik arbejder fokuseret med at efteruddanne medarbej-

derne hos busselskaberne.

“Hvis chaufførerne er dygtige og positive, så bliver kunderne 

tilfredse, og de anbefaler andre at bruge bussen”, lyder den enkle 

filosofi ifølge vicedirektør Mette Julbo.

“Pilotforsøg har vist, at det er de små forandringer i væremåden, 

der gør en stor forskel. Kunderne synes, at turen er god, når 

chaufføren er opmærksom og interesseret”, siger hun. 

De vægter bl.a., at chaufføren skaber tryghed, er hjælpsom, kører 

roligt og sikrer bus til tiden:

“Jeg sætter pris på at komme ind i en bus, hvor jeg kan mærke, 

chaufføren er glad og giver sig tid til at sende et smil til passager-

erne og ønske dem en god dag. Det smitter helt klart af på mig 

og betyder, at jeg også smiler tilbage. Man kan slappe af, når man 

har fornemmelsen af, at han kører sikkert og godt og tager sig af 

passagererne”, skrev en kunde på godtur.nu

Chaufførerne er den kollektive trafiks ansigt udadtil, og deres daglige service bestemmer, 
om kunden får en god tur. Derfor har Midttrafik startet det kombinerede uddannelses- og 

bonusprogram Fly High/God Tur. Hidtil har næsten 1500 buschauffører gennemført et kur-
sus i kundeservice. Kunderne kårede Midttrafiks bedste chauffør og busselskaber i 2011.

smilende og hjælpsomme chauffører giver 
flere kunder i bussen



Det bekræfter Evald Hansen fra De Grønne Busser, rute 114 

(Aarhus - Hammel - Viborg): 

“Vi er mange chauffører, som elsker at køre bus og at give 

kunderne en god betjening. Vi glæder os over at vise, at det betaler 

sig at satse på os”.

dygtige chauffØrer er nØglen til bedre kollektiv trafik

Overordnet har Midttrafik på tre år fået 10 % flere tilfredse kunder 

i busserne. Det er især chaufførens indsats, som gør udslaget. Det 

viser resultaterne fra den seneste kundeundersøgelse. Derfor har 

Midttrafiks bestyrelse besluttet i de kommende år at satse endnu 

mere på efteruddannelse af chauffører og andet frontpersonale 

med Fly High/God Tur.

Flere kundeundersøgelser viser, at det vigtigste for kundetilfreds-

heden er, at bussen kører til tiden, men herefter er det chauf- 

førens indsats, som kunderne peger på: Fx er tilfredsheden med 

kørslen steget 21 % og tilsvarende med venligheden 14 %.

fortsættes...

5 % flere tilfredse kunder På 12 uger

Over 75 % af alle chauffører, som kører bus for Midttrafik, knap 

1500, har gennemført Fly High efteruddannelsen, som giver red-

skaber til god kundeservice. To-dages kurserne i spejderhytter 

byder bl.a. på praktiske øvelser, debat om indstilling, ansvarlighed 

og vindermentalitet samt personlige handlingsplaner. 

I den efterfølgende bonusrunde, God Tur, viser chaufførerne i løbet 

af 12 uger, hvad de kan. Kunderne bedømmer indsatsen på tre 

målepunkter, som chaufførerne selv definerer: Fx Service, kørsel 

og information på rejsen. I foråret 2011 deltog syv busselskaber 

med 800 chauffører.

“I gennemsnit fik vi 5 % flere tilfredse og meget tilfredse kunder 

på bare 12 uger. Det viser, at vi har ramt rigtigt med efteruddan-

nelsen, og chaufførerne er top motiverede, når de får mulighed for 

at vise, hvad de har lært”, siger Mette Julbo.



“Det er interessant at se, hvor meget chaufførerne påvirker rej-

seoplevelsen. Dygtige medarbejdere er den lige vej til en mere at-

traktiv kollektiv trafik. Derfor udbygger vi Midttrafiks kombinerede 

chauffør- og bonusprogram, og vi er glade for busselskabernes 

opbakning til initiativet”, siger bestyrelsesformand i Midttrafik 

Arne Lægaard.

mere motiverede chauffØrer

I 2009 dokumenterede et pilotprojekt på rute 118 (Randers - 

Aarhus), at når chaufføren er venlig og god til at informere, har 

det en gavnlig effekt på kundernes tilfredshed, selv på områder på 

rejsen, hvor der ikke er lavet forbedringer.

“Man kender det fra sig selv. Vi bærer lettere over med små fejl, 

når vi får et smil eller en undskyldning med på vejen. På samme 

måde kan en dygtig og venlig chauffør gøre en kæmpe forskel 

på, om busturen opleves som god eller dårlig”, siger vicedirektør 

Mette Julbo.

Pilotforsøget viste i øvrigt, at chaufførerne også blev mere tilfredse 

med deres job, og deres busselskab fik kontante fordele som min-

dre sygefravær, færre skader og færre kundeklager.

midttrafik kårede årets bedste busselskaber

1. september kårede Midttrafik årets bedste busselskaber, som 

vandt i bonusrunden God Tur. På 12 uger forbedrede chaufførerne 

ved Busselskabet Aarhus Sporveje kundernes tilfredshed med 

hele 10,7 %, og Malling Turistbusser (rute 901X Silkeborg - Aarhus 

Nord) sluttede med den højeste samlede score: 98,3 % tilfredse 

eller meget tilfredse kunder. Hos Thykjær A/S i Horsens lavede 

chaufførerne på rute 116 et højdespring på 19 % på et af de tre 

punkter, hvor der blev målt.

god tur giver inPut til nye kontraktformer

“I dag afgør primært prisen, om et busselskab får kontrakt med 

Midttrafik. Fremover skal det i højere grad være evnen til at skaffe 

tilfredse kunder, der får betydning, så en del af kørslen kan udlici-

teres på incitamentskontrakter”, mener vicedirektør Mette Julbo:

“Branchen har hidtil tænkt mest på at udføre transport fra A til B, 

men vi vil flytte fokus fra logistik til service. God Tur projektet viser, 

at ledelse og chauffører let kan arbejde med kundetilfredshed, og 

det baner vejen for kontrakter, hvor busselskabet får bonus, når 

målene nås”.

midttrafik.dk/flyhigh

godtur.nu

sådan kan chauffØren Påvirke busrejsen så kunderne 

bliver mere tilfredse:

Kørslen

Fx glidende og rolig kørsel, så turen bliver komfortabel.

Venlighed og imødekommenhed

Hilse på kunderne, smile i bakspejlet, hjælpe 

hvor man kan.

Komfort

Skabe tryghed, regulere temperaturen i bussen.

Tryghed

Optræde myndigt, skabe en god stemning, vise overskud.

Information på rejsen

Rejseråd, advare mod cyklister ved udstigning, give forklaringer 

på forsinkelser eller hårde opbremsninger.

Gode ind- og udstigningsforhold

Vente med at køre til dårligt gående kunder har sat sig, tæt til 

kantstenen så ind- og udstigning gøres så let som muligt, advare 

om cyklister ved udstigning.

»

»
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kunderne: her er midttrafiks bedste chauffØr

Midttrafiks kunder kunne i forbindelse med kampagnen God Tur via 

SMS eller web stemme på en chauffør, som de synes gør sit arbejde 

særlig godt. Mikael Skou, som kørte rute 117 (Horsens - Billund) for 

Thykjær A/S fik flest stemmer og kan kalde sig ”Midttrafiks beds- 

te chauffør 2011”. 

en chauffØr om fly high uddannelsen

”Fantastisk kursus, med engagerede, inspirerende undervisere, 

som fra start sætter normen: Et ”Godmorgen og velkommen” med 

håndtryk. Sådan! 2 dage med Sofus, Carsten og kollegerne med 

et indhold, der giver forståelse for holdindstilling og korpsånd på 

en måde, så alle er med.

Ordet ”service” fyldes ud, så det giver mening, og vi har fået 

værktøjer, der kan og skal bruges. Mentalt er der nok (forhåbent-

lig) også flyttet et par brikker hist og her. Tak til Midttrafik for ini-

tiativet.

Nu gælder det. Vi skal bevise, at vi kan håndtere den tillid, der 

vises os, når vi kører rundt med passagerer i bussen. Tak til un-

dervisere og kollegaer. God service fremover”. 

en kundekommentar om midttrafiks bedste chauffØr

”Jeg vil gerne takke dig for din altid imødekommende, rare og 

dejligt humoristiske person, når jeg kører med dig om morgenen 

til Smedskær eller hjem fra Vejle om eftermiddagen. Det betyder 

meget, for så føler jeg mig tryg og velkommen i bussen! Du har 

altid overskud og energi, og det er bare rigtig skønt, når jeg ser, at 

det er dig, jeg skal køre med! Med dig som morgenchauffør får jeg 

mange gode starter på dagen! :-) Mange hilsner Karina”.

Pink ladies gav kage til de bedste busselskaber

Det var en overraskelse, da Busselskabet Aarhus Sporveje, Malling 

Turistbusser og Thykjær i Horsens 1. september 2011 fik besøg af 

Midttrafiks Pink Ladies. Chaufførerne blev fejret med kage, bolsjer 

og badges samt flag og diplomer til busserne. Selskaberne havde 

de bedste resultater i målinger af kundetilfredshed.
Foto: Morten Marboe



Letbanen i Østjylland er et projekt, hvor en del af den kollektive 

trafik i Aarhus og et større opland skal suppleres med en letbane. 

Første etape forbinder de to eksisterende lokalbaner – Odder-

banen og Grenaabanen - med et nyt 12 kilometer letbanespor 

igennem Aarhus. Letbanen kommer til at løbe fra Aarhus H mod 

nord ad Randersvej via Aarhus Universitetshospital i Skejby og vi-

dere til byudviklingsområderne i Lisbjerg og ved Elev for at blive 

koblet sammen med Grenaabanen ved Lystrup. Senere etaper for-

ventes at blive nye strækninger i Aarhus og forlængelser heraf, der 

betjener bycentre i kommunerne i Østjylland: Favrskov, Randers, 

Silkeborg og Skanderborg. 

Arbejdet med letbanen er forankret i et sekretariat i Midttrafik.  

Etape 1 finansieres af Aarhus Kommune, Region Midtjylland og 

staten, mens arbejdet med udbygningsetaper finansieres af 

Aarhus Kommune, Region Midtjylland samt Randers, Favrskov, 

Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Silkeborg og Odder kommuner. 

etaPe 1

I oktober 2011 indgik Aarhus Kommune, Region Midtjylland og 

transportministeren en politisk aftale om at stifte et fælles anlægs-

selskab og finansiere første etape af letbanen i Østjylland. Loven 

om anlægsselskabet forventes vedtaget i Folketinget i maj 2012. 

I oktober 2011 aftalte Aarhus Kommune, Region Midtjylland og transportministeren 
at stifte et fælles anlægsselskab og blev enige om, hvem der betaler etape 1 af 

letbanen i Østjylland - den første af sin slags i Danmark.

historisk aftale om den østjyske letbane



De væsentligste opgaver for Letbanesekretariatet i 2011:

   Bistand i forbindelse med forhandlingerne om aftale 

   mellem parterne

   Skitseprojektering og forberedelse af udbud af de forberedende 

   arbejder og transportsystemet

   Udarbejdelse af udbudsstrategi

   VVM-screening af yderligere elektrificering til Odder og Grenaa 

   af første etape

udbygning af letbanen

I oktober 2011 blev en fase 1 undersøgelse af mulige udbygnings-

etaper udarbejdet og offentliggjort. Undersøgelsen koncentrerer 

sig om letbaneudbygninger fra Lisbjerg til Hinnerup, fra Aarhus 

over Hasselager til Skanderborg samt fra Aarhus til Gellerup. 

Formålet med undersøgelsen var at sætte udbygning af letbanen 

på dagsordenen i det analysearbejde, staten gennemfører frem 

til 2013 om udbygningen af infrastrukturen i Østjylland. I be-

gyndelsen af 2012 offentliggjorde Trafikstyrelsen, som en del af 

analyserne, desuden en forundersøgelse af en ny regionalbane fra 

Aarhus over Galten til Silkeborg.



Hotel Scandic Silkeborg lagde 13. maj 2011 rammer til Midttrafiks 

politiske konference om kollektiv trafik i Midtjylland. Bestyrelses-

formand Arne Lægaard ventede en god debat om, hvordan stat, 

kommuner, region og trafikselskab kan udvikle og forbedre den 

kollektive trafik:

“Ingen af os kan gøre det alene, men sammen kan vi gøre meget 

til gavn for kunderne”.

Midttrafiks indtægter steg med knap 10 % fra 2009 til 2010, 

men oplæggene og den efterfølgende debat viste, at der stadig 

er masser af udfordringer. Fx viste en håndsoprækning, at næsten 

samtlige deltagere i lokalet kørte i egen bil til konferencen.

På Midttrafiks konference i Silkeborg i maj 2011 blev den kollektive trafik debatteret. 

Politikerne slog fast, at det er slut med tomme busser i udkantsområder. Der skal 
fokus på Flextrafik og skrues op for servicen, hvor de mange kunder er. 

Efter en workshop i november er konkrete initiativer sat i søen.

busserne har trods alt en fremtid i det jyske 
billand – i samspil med flextrafik

Illustration: Niels Poulsen



en mand som er tvunget til at kØre med bus er en taber

Poul Guldborg, tidligere tv-vært og informationschef i Dansk Su-

permarked, styrede løjerne, som han satte i gang med et citat fra 

privatbilismens fader, Henry Ford: ”Enhver mand over 20 år, der 

ikke er i besiddelse af et automobil, må betragtes som værende en 

fiasko”. Det tog ikke modet fra de fire faglige oplægsholdere, som 

varmede forsamlingen op med inspiration til, hvordan vi forbedrer 

den kollektive trafik. Det handlede bl.a. om letbanen i Østjylland, 

bedre sammenhæng mellem tog og bus og om, hvordan bussel-

skaberne kan tiltrække flere kunder.

Daværende transportminister Hans Chr. Schmidt (V) skulle have 

indledt debatten, men dén dag måtte han blive i København for at 

klare problemer med IC4 tog. I stedet svarede Venstres trafikord-

fører Kristian Pihl Lorentzen for sig. De øvrige deltagere i panelet 

var regionsrådsformand Bent Hansen (S), formand for Kommune-

kontaktrådet (KKR) i Midtjylland Anders G. Christensen (V) og Midt-

trafiks bestyrelsesformand Arne Lægaard (V).

X bus er vejen frem

Bent Hansen beskrev bl.a. effektiviseringen af det regionale rute- 

net ved køreplanskiftet i juni 2011, hvor Region Midtjylland bad 

Midttrafik om at spare knap 30 mio. kr. 

Flere landsbysamfund får en ringere busbetjening, for – i hoved-

træk - finansierer regionen fremover kun kørsel mellem de større 

bysamfund, dog med såkaldt minimumsbetjening i områder med 

fx gymnasier.

“Det er den vej, det går. Der kommer mere Flextrafik med taxa og 

minibus. Glem nu busbetjeningen fra firserne. Borgerne i nogle 

områder råber op, når der er høring, men de rå tal viser, at kun 

ganske få bruger bussen. Vi kan ganske enkelt ikke opretholde 

store 54 personers busser på ture, hvor der kronisk er et encifret 

antal passagerer”, sagde han.  fortsættes...



Privatbilismen stiger på indfaldsvejene til de midt- og vestjyske 

købstæder, så Bent Hansen og regionen vil styrke hurtige X Busser, 

som kan lokke flere ud af bilerne. Han nævnte fx pendlerruten 

901X, der kører med få stop mellem Silkeborg og Aarhus Nord/

Skejby, bl.a. med gratis internetforbindelse.

ta´ ansvar for regionale busser

Formand for KKR Midtjylland, Anders G. Christensen (V), slog fast, 

at kollektiv trafik er et servicetilbud, og at ikke alle kommuner kan 

opretholde bustrafikken, når budgetterne skæres. 

“Det er slut med store busser i tyndtbefolkede områder. Men 

vi skal ikke tænke i kommunegrænser og -kasser. Borgerne er 

ligeglade. De vil bare ha´ noget, der virker. Derfor skal alle tale 

sammen, der kommer nemlig ikke flere statspenge til kollektiv 

trafik. De respektive kommuner sætter selv deres serviceniveau, 

og derfor må de lokale politikere se hinanden i øjnene og ta´ an-

svar. Fx er der et ønske om en X Bus mellem Randers og Grenaa 

(Norddjurs Kommune, red.). Regionen vil ikke love nogen penge til 

ruten, men de to kommuner ku´ måske selv i samarbejde finan-

siere en løsning”, mente Anders G. Christensen.

kollektiv trafik er en blomstrende kvinde

Hvor de øvrige debattører var lokalt forankrede, hev Kristian Pihl 

Lorentzen (V), medlem af Folketingets Trafikudvalg, sit indlæg op i 

helikopterperspektiv:

“Vi skal leve af mobilitet i fremtiden. Derfor er kollektiv trafik og 

privatbilisme ikke et spørgsmål om enten/eller - det er både/og. 

Nogle dele af Danmark er simpelthen billand, fx Vestjylland. Der-

for skal vi styrke bus og tog i tæt befolkede områder, hvor det 

er vigtigt med sammenhæng - enkelt og let! Den kollektive trafik 

er ikke nogen hensygnende kvinde. Der er mange gode tiltag, fx 

Midttrafiks incitamentskontrakter for busselskaberne og Mixtur”.

tilPas kØrslen efter behov

Sluttelig fortalte formand Arne Lægaard, at Midttrafik er landets 

billigste trafikselskab mht. administration. Produktet skal være i 

orden, og kørslen skal tilpasses behovet. Fx er der lavet helt nye 

bybussystemer i Herning, Aarhus, Horsens og Silkeborg. Den 

kollektive trafik skal også bidrage til et bedre miljø, og trafiksel-

skaber samt bestillere skal udnytte de statslige puljemidler til at 

forbedre den kollektive trafik.

Den efterfølgende debat rundede bl.a. Kattegatforbindelsen, en 

direkte togbane mellem Aarhus og Silkeborg samt HyperCard for 

unge og 2011-rapporten ”Flere buspassagerer - hvad skal der 

til?”. Rapporten viser, at man - for få penge - kan fremme den 

kollektive trafik med bedre markedsføring, information, udvidet 

drift og forskellige takster. Men det kræver en markant økonomisk 

satsning at nå målsætningen om 50 % flere buskunder i 2030.

På konferencen præsenterede Midttrafik stande om Miljø, Mixtur, 

Uddannelse med Bonus (Fly High og God Tur) og letbanen i Østjyl-

land.



Borgerne i tyndt befolkede områder gav gode ideer til effektiv transport.

trafikkonference og workshop
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Et af de centrale emner på trafikkonferencen i Silkeborg var kollek- 

tiv trafik i tyndtbefolkede områder. Derfor besluttede Midttrafiks 

bestyrelse efterfølgende at afholde en workshop i Videbæk 21. no-

vember 2011. Midttrafik skal hjælpe med at tilpasse en ny service 

til kunder uden for de større byer, mener bestyrelsesformand Arne 

Lægaard:

“Tilbuddet om kollektiv trafik uden for de større byer er ikke stort. 

Det er især en udfordring for unge, der skal til de større byer for 

at passe en ungdomsuddannelse – og for ældre, der har brug for 

bussen for at komme til læge, besøge familie og handle ind”.

På Midttrafiks workshop drøftede 100 deltagere i Videbæk, hvad 

de finder vigtigst i den kollektive trafik i landområder og gav idéer 

til, hvad vi kan gøre bedre.

Deltagerne var buskunder, politikere, vognmænd og embedsmænd. 

Der var bl.a. indlæg fra en ekspert i kollektiv trafik, fra elever fra 

Ringkøbing Gymnasium, fra Holstebro Ældreråd samt fra Skander-

borg og Hedensted kommuner, der har omlagt eller planlægger at 

omlægge den kollektive trafik, så kommunens udgifter til kollektiv 

transport bruges mere effektivt.

Midttrafiks bestyrelse vedtog at arbejde med 6 konkrete initiativer 

i første omgang:

   Flextur på Djursland

   Et projekt om kollektiv trafik i landområderne i Holstebro, 

   Lemvig og Struer kommuner 

   Hjælp til kommunerne med at lave bedre stoppesteder 

   Bedre høring af uddannelsesinstitutioner ved køreplanændringer 

   Bedre koordinering mellem bus og tog

   Indretning af ”lektiebus”, bl.a. med internet, arbejdspladser 

   og stillezoner. 

Læs om trafikkonferencen og se dias fra oplægsholderne: 

midttrafik.dk/konference2011 

Læs om Midttrafiks workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede 

områder, bl.a. Workshop Avisen, konklusioner, rapport og oplæg: 

midttrafik.dk/workshop2011

»

»

workshop i videbæk



Miljø er et særligt indsatsområde for Midttrafik. Der stilles særlige 

krav til busserne i alle udbud, som Midttrafik gennemfører, og vi 

arbejder i partnerskaber med bestillerne og busselskaber for at få 

de mest miljøvenlige løsninger for den kollektive trafik - indenfor 

de økonomiske rammer, kommuner og regionen sætter.

mere miljØ i udbud: 

skarPe krav til bussernes forurening

Midttrafiks faste udbudskrav til bussernes luftforurening blev im-

plementeret i alle nye udbud i 2011 og sikrer i dag, at vi ikke går på 

kompromis med bussernes luftforurening i tætbefolkede områder. 

I forbindelse med opstarten på de nye kontrakter i Skanderborg 

og Horsens blev alle bybusser udskiftet med de mest miljøvenlige 

dieselbusser, som findes i dag. 

De lever op til EEV normen, som er betegnelsen for ”særligt 

miljøvenlige køretøjer”, hvis partikeludslip er ca. 80 % lavere end 

de ældre bussers.

En række lokale og regionale busser, der kører i Silkeborg, Viborg 

og Lemvig kommuner, er også skiftet ud med nyere og mere 

miljøvenlige busser. For at sikre at bussernes udstødningssyste-

mer fortsat virker som de skal, tester vi dem en gang om året ved 

et miljøsyn. 

I 2011 blev der gennemført et udbud for ca. 25 % af bybuskørslen 

i Aarhus, hvor busselskabernes indsats for miljøet blev vægtet 

højt. Når busserne i den nye kontrakt, som udføres af Busselska-

bet Aarhus Sporveje, bliver udskiftet, bliver de ældre EURO 2 og 

EURO 3 busser erstattet af nye busser, der opfylder EEV normen. 

I 2011 kom skrappere krav til bussernes udledning, ligesom incitamentsaftaler og part-
nerskaber nedbragte dieselforbruget og busselskaberne fik gode råd til grønnere kørsel.

midttrafik og miljøet



Der skal ikke køre større busser end nødvendigt, da store busser 

udleder mere CO2 og skadelige stoffer end mindre busser. Derfor 

stiller man i nye udbud kun krav til kapacitet i busserne, og ikke 

til busstørrelse. 

Det betyder, at der flere steder kan køres med mindre busser  

– fx minibusser - som er langt mere klimavenlige end standard-

busserne. 

bonus for hver sParet liter diesel

I løbet af 2010 og 2011 udfoldede Midttrafiks indsats på miljøom-

rådet sig med de første incitamentsaftaler til reduktion af forure-

ningen og klimabelastningen fra busdriften. Busselskaberne får en 

økonomisk bonus, hvis de sparer på brændstoffet i bybuskørslen i 

Herning, Randers, Horsens, Skive og Skanderborg. 

Busselskaberne tog initiativet til sig og sparede ikke mindre end 

302.000 liter diesel i 2011 ved at uddanne chaufførerne i miljøven-

lig kørsel samt at køre med de mest brændstoføkonomiske busser. 

I Herning og Randers kører der i alt 4 letvægtsbusser, som sparer 

op til 40 % brændstof. I Herning køres der også med minibusser 

om aftenen og i weekenden, de sparer op til 75 % af brændstof-

forbruget. Busselskaberne fik udbetalt knap 2,5 mio. kr. i bonus i 

2011.

Partnerskaber og samarbejde til et bedre miljØ

Gennem samarbejde med både bestillere og busselskaber opnår 

vi størst gevinst for alle parter og for miljøet. Det er baggrunden 

for Midttrafiks partnerskab med Randers Kommune og busselska-

bet Nobina, der kører bybusser i Randers. Partnerskabet startede 

i 2010, bl.a. med et mål om at reducere de negative klima- og 

miljøpåvirkninger fra busdriften med 15 %. Allerede i 2011 er 

brændstofforbruget reduceret med 13 % på grund af økonomisk 

kørsel, nyere og effektive busser samt fokus på minimering af den 

tid, busserne holder i tomgang.

I 2011 indgik Midttrafik og Aarhus Kommune en klimapartner- 

skabsaftale, som skal hjælpe på vej til et mere effektivt og mil-

jøvenligt kollektiv transportsystem i Aarhus. De større projekter 

der gennemføres i Aarhus – det nye rutenet samt letbanen – vil 

også kunne ses på klimaregnskabet. Bl.a. indebærer effektivise-

ringerne af det nye rutenet en årlig reduktion af CO2 udslippet på 

ca. 1.200 tons, mens letbanen forventes at tiltrække bilister til det 

kollektive transportsystem og dermed reducere trafikmængden på 

vejene og CO2 udslippet.  fortsættes...



gode råd til busselskaber

Knaphed på fossile brændstoffer, stigende dieselpriser og usik-

kerhed om fremtidens brændstofforsyning er store udfordringer, 

som først og fremmest skal tackles ved at spare på brændstof-

fet og - på sigt – ved at indføre nye teknologier og brændstoffer 

i transportsektoren. Midttrafik kan hjælpe busselskaberne til at 

gøre det. Vi gør det både gennem incitamenter i kontrakterne og 

ved at oplyse om miljøvenlige tiltag. Midttrafik har derfor lavet en 

vejledning til busselskaberne med initiativer, der kan gøre kørslen 

grønnere, spare brændstof og reducere skadelige udledninger for 

både klima og miljø.

det er vigtigt at huske, at man er verdensredder 

At køre i bus er meget mere klimavenligt end at køre i bil. Det 

skaber desuden mindre trængsel, hvis flere lader bilen stå. Derfor 

bliver vi ved med at fortælle, at man træffer et miljøbevidst valg, 

når man lader sin bil stå og tager bussen i stedet. 

verdensredder.nu

forsØg og oPtioner med hybridbusser

Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje gennemførte et for-

søg med to forskellige typer hybridbusser i løbet af i alt 6 uger i 

starten af 2011, hvor brændstoføkonomi, kundekomfort og bus-

sernes pålidelighed blev testet. Hybridbusser kører både på diesel 

og el. Erfaringerne var gode, og der blev sparet ca. 17 % brændstof 

sammenlignet med de andre busser, der kører på de samme linjer.

Midttrafik bad derfor busselskaberne om at afgive merpriser for at 

indsætte hybridbusser i stedet for almindelige busser i udbuddene 

i Horsens og Skanderborg. Optionen var valgt fra, da det viste sig, 

at det stadig er for dyrt at indsætte hybridbusser. Midttrafik vil dog 

fortsat arbejde for at indsætte den type busser i den kollektive 

trafik, bl.a. ved at give økonomiske incitamenter til busselskaber, 

som vil indsætte hybridbusser i kommende relevante udbud. 

»



www.verdensredder.nu
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En stor del af Midttrafiks opgave er at koordinere kørsel med 

taxaer og minibusser. Der køres fx med handicappede, der ikke 

har mulighed for at bruge den øvrige kollektive trafik, når de skal 

ud og dyrke deres fritidsinteresser eller besøge familie og venner. 

Det bliver til ca. 1.020.000 kørsler om året for Midttrafiks Flex-

trafik, som koordinerer alle ture på tværs af ordninger, kommuner 

og regioner i samme planlægningssystem, så vognene udnyttes 

bedst muligt til:

to afdelinger bliver til én i 2012

I 2011 blev kørslen koordineret i to afdelinger i Flextrafik - ”PASS” 

og ”Planet” – inspireret af de it-systemer, som hver afdeling ar-

bejdede i. PASS betjente kunder i Aarhus Kommune, og Planet 

betjente kunder i de øvrige 18 kommuner i Region Midtjylland.

travlt callcenter

Når kunderne skal ud og køre, ringer de typisk selv til Midttrafiks 

Flextrafik, hvor medarbejdere sidder klar ved telefonerne. Eller 

også booker de tusindvis af kunder selv turen via internettet.

mange Penge at sPare for det offentlige

Der er mange penge og ressourcer at spare for kommuner og 

region ved at samordne kørslen, så man udnytter kapaciteten.

Midttrafiks Flextrafik voksede i 2011. I gennemsnit steg antallet 

af ture med 19,3 %, så kørslen kunne optimeres og koordineres 

bedre. Den gennemsnitlige turpris faldt derfor med ca. 8 %.

Private vognmænd får tildelt kørsel efter udbud. 161 bus- og taxa-

vognmænd med i alt 2.062 vogne udførte i 2011 koordineret kør-

sel for Midttrafik/Sydtrafik til en værdi af 190 mio. kr.

fakta

Midttrafiks Flextrafik koordinerede i 2011 ca. 1.020.000 ture:

   Patientkørsel     

   Institutionskørsel for kommuner   

   Variabel kørsel for kommuner    

   Midttrafiks handicapkørsel    

   Flextur      

   Teletaxa      

   Kørsel for Sydtrafik     

midttrafik.dk/flextrafik

Midttrafiks Flextrafik sikrer bl.a., at handicappede, som ikke kan bruge almindelige 
busser og tog, alligevel er mobile og kan få en tur fra dør til dør med taxa eller minibus.

flextrafik - vi styrer mere end busruter

»
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handicaPkØrsel

Fritidskørsel for bevægelseshæmmede i samarbejde med kom-

munerne i Region Midtjylland.

PatientkØrsel

Patienter kan blive kørt til/fra undersøgelse eller behandling på et 

sygehus. Regionen yder tilskud, hvis man opfylder visse betingel-

ser. Det kan også være kommunal kørsel til egen læge, special-

læge og genoptræning.

fleXtur

Flextur er Midttrafiks tilbud - til alle - om kørsel med taxa/minibus 

fra dør til dør og supplerer den kollektive trafik i landområder og 

bysamfund, hvor busser og tog kører knap så hyppigt.

teletaXa

Kører i stedet for bussen på tyndt benyttede afgange. 

Teletaxa kører kun, hvis man har ringet og bestilt den.



flextrafik
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fleXtur for alle

Flextur (tidl. Midttur) er et supplement til den kollektive trafik i 

landområder og mindre bysamfund, hvor der ikke er basis for en 

fast bus- eller togforbindelse. 

Alle kan bestille en Flextur, som adskiller sig fra almindelig taxa-

kørsel ved, at man evt. skal køre sammen med andre og måske 

køre en mindre omvej. Desuden skal turen bestilles senest 2 timer 

i forvejen. Der er mulighed for at bestille Flextur via internettet.

Fra august 2011 blev det billigere for kunder i dele af Aarhus Kom-

mune at benytte Flextur. Kommunen yder tilskud, så prisen for 

kunden er 3 kr. pr. km., dog mindst 20 kr. Fra november 2011 har 

Favrskov Kommune ligeledes sluttet sig til denne ordning.

I Region Midtjylland har 7 kommuner tilsluttet sig støttet Flextur 

til 7 kr. pr. km, dog mindst 35 kr. I de øvrige kommuner i regionen, 

hvor der ikke ydes tilskud, skal kunden betale 14 kr. pr. km for en 

Flextur, dog mindst 70 kr.

Støttet Flextur voksede markant fra 2010 til 2011, hvor der var en 

stigning på 88 %. I 2011 blev der kørt ca. 24.000 Flexture med 

støtte.

midttrafik.dk/flextur»



Buskunderne i Midttrafiks område var i 2011 aktive ved tasterne 

for at skrive eller ringe til Midttrafiks kundeservice, som modtog 

4930 henvendelser vedrørende buskørsel og kørsel ved Midtjyske 

Jernbaner. I 2010 var antallet 2874.

Den store stigning blev affødt af, at kunderne viste stor interesse 

for de nye trafikplaner, som blev indført i flere af Midttrafiks by-

busområder samt regionalt. Kundeservice fik et særligt stort antal 

henvendelser om køreplanlægning og drift i perioderne, hvor køre-

planerne blev kørt ind.

bedre rejsegaranti i 2011

Midttrafik, Sydtrafik og NT (Nordjylland) indførte 1. juni 2011 en 

ny, fælles rejsegaranti for alle busser i Midttrafiks, Sydtrafiks og 

NT´s områder samt i togene på Vestbanen, Odderbanen, Lemvig-

banen og Nordjyske Jernbaner.

Tidligere gjaldt garantien kun til det sted, hvor rejsen sluttede i 

det enkelte trafikselskabs område. Nu gælder den også, hvis man 

undervejs på rejsen kører i et andet trafikselskabs område. Sam-

tidig blev rejsegarantiens beløbsgrænse på 400 kr. fjernet, så man 

i dag kan få dækket sine udgifter til taxa og privat kørsel fuldt ud 

op til 50 km.

2011 bød på mange kundehenvendelser, en fælles jysk rejsegaranti og fusion af 
uddannelses- og SU-kort. Samtidig søgte flere om Rejsegaranti, og HyperCard blev 
en stor succes.

kunderne skrev flittigt til midttrafik



kundecenter gØr midttrafik lettere tilgÆngelig

22. september 2011 skiftede Bus-Info på Aarhus Rutebilstation 

navn til Midttrafik Kundecenter som et led i Midttrafiks salgs- 

og informationsstrategi, hvor trafikselskabet skal være lettere 

tilgængeligt for kunderne. I 2012 opgraderes kundecentret til at 

kunne håndtere flere henvendelser, som hidtil har været henvist 

til Midttrafiks administration, fx vedrørende HyperCard og ud-

dannelseskort. Det betyder, at kunderne kan få svar på de fleste 

spørgsmål alle ugens dage mellem kl. 7 og 23.

27.000 unge kØbte et hyPercard i 2011

HyperCard blev i 2011 et nyt, landsdækkende tilbud til unge, der 

går på en godkendt ungdomsuddannelse. Forsøgsordningen varer 

to år frem til 31. juli 2013. For 300 kr. pr. 30 dage kan de unge rejse 

frit alle ugens dage i det takstområde, de bor i. Kortet giver også 

ret til at rejse til børnetakst i bus i landets øvrige takstområder og 

at rejse med Ungdomsbillet på togrejser. HyperCard sælges som 

kvartalskort. I 2011 blev der solgt ca. 27.000 HyperCard. I 2012 

forventes salget at runde 60.000 stk.

su-kort og uddannelseskort blev til ét

1. januar 2011 fusionerede det daværende uddannelseskort (ung-

domsuddannelser) og SU-kort (videregående uddannelser). Det 

betød, at egenbetalingen steg op til 70 % for elever på ungdoms-

uddannelser, mens de fleste studerende på videregående uddan-

nelser oplevede et fald i prisen.

Kortbestillingen blev elektronisk via ét landsdækkende system, og 

1. juli forsvandt salget til studerende på videregående uddannel-

ser fra salgsstederne. Det har medført et kraftigt stigende antal 

henvendelser til Midttrafiks administration. I 2012 indgår Midt-

trafik Kundecenter i et tættere samarbejde om uddannelseskort 

og HyperCard.



Midttrafik ledes af en politisk bestyrelse. Midtjyske Jernbaner A/S 

og Busselskabet Aarhus Sporveje udgør selvstændige resultatom-

råder.

administrationen

Administrationen i Midttrafik ledes af den administrerende direk-

tør og en vicedirektør og er organiseret i 2 områder – Rådgiv-

ning og Service - med i alt 9 grupper. Hertil kommer tværgående 

funktioner. 

Administrationen er normeret til 133 fuldtidsstillinger, ekskl. Let-

banesekretariatet og indtægtsdækket virksomhed i form af KAN-

kørsel for kommunerne og Region Midtjylland.

31. december 2011 var der ansat 144 medarbejdere omregnet 

til fuldtidsstillinger (inkl. indtægtsdækket virksomhed) eller 152 

personer. 

Cirka 16 % af de ansatte er deltidsansatte. 8 personer er ansat 

på særlige vilkår. Der var i 2011 en personaleomsætning på 15 % 

(i 2010 ca. 7 %).

Midttrafik har ingen busser, chauffører eller penge, men trafikselskabets ca. 150  
medarbejdere koordinerer den kollektive trafik i Midtjylland. Buskørslen finansieres 

af kunderne, som betaler ca. 48 % af udgifterne. Resten betales af bestillerne: 
Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.
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Det gennemsnitlige sygefravær blandt medarbejderne i admini-

strationen var i 2011 på 4,89 %. Det tilsvarende tal for 2010 var 

6,04 %. Det er især i Billetkontrollen, Flextrafik og Kundeservice, 

at sygefraværet er højt. Ledelsen i Midttrafik har fokus på pro-

blematikken, og målet er et samlet sygefravær på 4 %.

hØj trivsel blandt medarbejdere i midttrafik

Midttrafik gennemfører hvert andet år en trivselsundersøgelse 

blandt medarbejderne. Den er et redskab til at arbejde med 

forbedringer i trivslen. Der er valgt et koncept, som gør det muligt 

at sammenligne med andre offentlige arbejdspladser. Medarbej-

dernes trivsel er generelt høj. En enkelt faggruppe – billetkon-

trollørerne i Aarhus – har haft særlige problemer med trivslen. 

Dette gør ledelsen en særskilt indsats for. 

effektivisering På mindst 5 % i administrationen 

Fra 2008 blev der gennemført en 10 % vedvarende besparelse på 

administration og fællesaktiviteter som fusionsgevinst efter kom-

munalreformen. Bestyrelsen besluttede i 2010, at der i de kom-

mende år skal gennemføres en gradvis besparelse, så der i 2014 

er skabt varige besparelser på yderligere 5 %.

Sammenlignet med øvrige trafikselskaber viser Trafikstyrelsens 

nøgletal, at andelen af Midttrafiks samlede udgifter, som bruges til 

administration og fællesomkostninger, er landets laveste.

Midttrafik arbejder løbende på at effektivisere sin administration. 

Med Strategiplanen som ramme er der fokus på at målrette ind- 

satsen mod de mål, som Bestyrelsen har fastlagt, og at sikre, 

at indsatsen fører til resultater. Midttrafik bruger den interna-

tionalt anerkendte europæiske kvalitetsmodel (EFQM), der giver 

mulighed for at sammenligne Midttrafiks evne til at opnå resul-

tater med andre europæiske offentlige og private virksomheder.  

fortsættes...
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bestyrelsen for midttrafik

Arne Lægaard (V), formand, Holstebro Kommune

 

Mads Nikolajsen (F), 1. næstformand, Norddjurs Kommune

Bjarne Schmidt Nielsen (A), 2. næstformand, Region Midtjylland

Anders Bøge (F), Skive Kommune

Finn Stengel Petersen (A), Herning Kommune

Frank Borch-Olsen (C), Silkeborg Kommune

Hans Bang-Hansen (V), Horsens Kommune

Rabih Azad-Ahmad (B), Aarhus Kommune

Torben Nørregaard (V), Region Midtjylland

midttrafik.dk/bestyrelse

rePrÆsentantskabet for midttrafik

Repræsentantskabet for Midttrafik har delegerede fra alle 

19 kommuner i Region Midtjylland.

aktØrer i kollektiv trafik

»

beSTILLer MIDTTrAfIK buSSeLSKAb CHAuffør KunDe
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Bestyrelsen for Midttrafik 2011



ny struktur for salgssteder og rutebilstationer

Da Midttrafik Kundecenter åbnede i september 2011 tog Midt-

trafik hul på en ny strategi for salgssteder og rutebilstationer. Selv 

om der skal spares minimum 1 mio. kr. på salgsnettet, er der ta-

get initiativ til at forbedre servicen over for kunderne. Det sker 

ved i højere grad at alliere sig med DSB og Arriva, så man kan få 

information og købe billetter på togstationerne i en række byer, 

hvor der tidligere lå rutebilstation og banegård lige ved siden af 

hinanden. Det træder i kraft fra sommeren 2012 i Lemvig, Skjern, 

Holstebro og Herning. Arriva overtog salg og information fra Ring-

købing Rutebilstation allerede fra efteråret 2011.

Midttrafik harmoniserer salgs- og informationsnettet – i tre 

niveauer - for at sikre kunderne bedst mulig rådgivning og ens- 

artet service, uanset hvor de henvender sig: 1) Kundecentre: 

Salgs- og informationscenter med lange åbningstider og ekspert-

viden om kollektiv trafik. 2) Salgssteder. 3) Klippekortforhandler 

(typisk kiosker).

Det skyldes bl.a., at kunderne har fået nye muligheder for at købe 

billetter og få information via web butikker, Midttrafiks hjemme-

side og Rejseplanen.dk. Øget selvbetjening betyder, at færre hen- 

vender sig til salgsstederne. Kundernes forventninger til rejseråd-

givning har også ændret sig. De skaffer selv information om rej-

Efter et foranderligt 2011 arbejder Midttrafik i 2012 bl.a. med ny struktur på 
salgssteder, Rejsekort, ens Flextrafik i hele regionen, iBUS, målrettet borgerhøring, 

ekstra statslige tilskud og biogasbusser.

Perspektiver for 2012



setid og pris, hvorimod kunder, der kontakter et salgssted, har 

behov for en mere avanceret rejserådgivning, fx at få lavet rej-

seplaner. 

rejsekort i midttrafik?

Der er i Midttrafik behov for at indføre et nyt billetteringssystem, 

da det nuværende er gammelt og mange steder slidt ned. DSB og 

andre trafikselskaber i Danmark har valgt at gå sammen om at 

udvikle og indføre et fælles rejsekortsystem, hvor kunderne kan 

betale og rejse med det samme kort i busser, tog og Metro. Det er 

ved at blive indført på Sjælland, i Nordjylland, i Sønderjylland og på 

alle togstationer i landet. 

For Midttrafik er rejsekortet det mest realistiske valg, men på  

grund af økonomien er det endnu ikke besluttet, om Midttrafik 

skal tilslutte sig projektet. 

I 2012 skal der laves et oplæg til, hvordan rejsekortet kan ind-

føres i Midttrafik og finansieres, så det bliver så udgiftsneutralt 

som muligt for kommuner og regionen - og uden at det vil forringe 

servicen for kunderne i den kollektive trafik. Det ventes, at Midt-

trafiks bestyrelse tager endelig beslutning om eventuel indførelse 

af rejsekortet primo 2013.

 

handicaPkØrsel endelig fusioneret

I marts 2012 kunne handicapkørslen i Midtjylland blive endeligt 

fusioneret. Midttrafik har siden 2007 måttet koordinere kørslen af 

handicappede i to forskellige systemer pga. overdragne kontrak-

ter fra Aarhus Kommune, der først udløb i 2012. Det har betydet, 

at servicen over for kunderne har været forskellig i og uden for 

Aarhus Kommune og, at hverken administration eller drift har kun-

net være så effektiv, som det nu er muligt. 

Kunderne i Aarhus får nu samme service som i resten af Midtjyl-

land. Det betyder bedre service i form af kørsel til og fra gade-

dør (i stedet for kantsten) samt mulighed for hurtigere bestilling. 

Kunderne i Aarhus skal nu betale samme pris som i resten af 

Midtjylland. Det er mere end tidligere, og Aarhus Kommune har 

besluttet, at kunderne ikke kan få helt så mange årlige ture som 

hidtil.  fortsættes...



samdrift På odderbanen/grenaabanen?

Region Midtjylland og DSB aftalte i januar 2011, at der inden 

udgangen af året skulle være samdrift mellem Odderbanen og  

Grenaabanen, så DSB skulle stå for driften. Når der kommer sam-

drift, kan kunderne dels forvente bedre muligheder for at rejse 

nemt gennem Aarhus – fx mellem Hornslet og Viby – dels for-

vente bedre tog, idet DSB indsætter nyere Desiro tog i stedet for 

Odderbanens efterhånden 40 år gamle MR-tog. Hvis samdriften 

ikke bliver til noget i første omgang pga. økonomi, kommer den i 

forbindelse med letbanedrift i 2016.

innovative busser er godt for kunderne

Midttrafik har med støtte fra statslige puljer i 2011 gennemført 

forsøg med såkaldte innovative busser, hvor busserne er indrettet 

med nye tiltag for at afprøve, hvad kunderne gerne vil have.  

Der er bl.a. afprøvet pladsbestilling, interaktive skærme ved plads-

erne, klapborde, arbejdsborde, gratis internet og stillezoner. Især 

arbejdsborde, gratis internet og stillezoner er ret populære blandt 

kunderne. Det er forholdsvist dyrt at eftermontere den slags i bus-

serne, mens det er en hel del billigere at installere, når busserne 

købes. Midttrafik vil derfor i 2012 opfordre bestillerne til, at bus-

serne i fremtidige udbud udstyres med de forskellige tiltag.

bedre inddragelse af borgerne i hØringer

Midttrafik har altid større ændringer af køreplaner i høring, så 

borgerne kan give deres mening til kende. Det er dog ikke altid, at 

borgerne opdager, at de har den mulighed. 

Det bør være sådan, at både enkeltborgere og fx elevråd, lands-

byråd og ældreråd m.fl. har lejlighed til at udtale sig om forslag 

til nye køreplaner. Ofte kan fx elever på ungdomsuddannelser al-

lerede i høringsfasen gøre Midttrafik opmærksom på, hvis der er 

uhensigtsmæssigheder i forslag til nye køreplaner.

Midttrafik vil derfor fremover kontakte disse parter direkte, når 

køreplaner sendes i høring. Høringer foregår via Midttrafiks 

hjemmeside, så det vil foregå ved at sende besked til de relevante 

parter, når der er en høring i et givet område.

staten investerer i den kollektive trafik – midttrafik 

foreslår bl.a. billigere buskort

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti aftalte 1. marts 

2012, at der skal afsættes en milliard kroner om året til kollek-

tiv trafik. Halvdelen af pengene skal gå til at investere i bedre 

trafik, halvdelen til billigere billetter fra januar 2013. I foråret 2012 

forhandles der om, hvordan pengene skal udmøntes og hvilken 

betydning, aftalen får for den kollektive trafik i Midtjylland. Trans-

portministeriet har efterlyst forslag til udmøntning af takstnedsæt-

telser. Midttrafiks bestyrelse foreslår tre tiltag:

  At HyperCard fortsætter permanent og udvides til en større 

    målgruppe samt med et dækningsområde på tværs af Midttrafiks  

   takstområder

   Nedsættelse af priser på især klippekort og periodekort

  Billigt årspensionistkort – som bør begrænses til pensionister 

   der modtager ældrecheck

nye miljØvenlige flåder og forsØg med biogas busser

Midttrafik har gennemført en række udbud i starten af 2012 og 

venter spændt på alle de nye busser, der skal køre fra køreplan-

skiftet 1. juli. Bl.a. udskiftes alle bybusser i Viborg med fabriksnye 

modeller, og en række regionale ruter får også flotte nye og min-

dre forurenende busser til at servicere kunderne.

Holstebro Kommune får i løbet af de kommende år det største 

biogasanlæg i Skandinavien. Derfor undersøger Midttrafik mu-

ligheden for, om alle bybusserne i Holstebro kan køre på biogas i 

stedet for diesel, når man udbyder kørslen i 2014.

I 2012 arbejder Midttrafik sammen med Innovationsnetværket for 

Biomasse i et Region Midtjylland-støttet projekt, som skal gøre 

det nemmere at inddrage krav eller incitamenter til biodiesel ved 

udbud for kollektiv trafik. Projektet skal levere bedre og mere 

overskuelig information til både bestillere og busselskaber og 

samtidig gøre det nemt for busselskaberne, at beregne merprisen 

hvis de skal køre med biodiesel. De nye værktøjer skal bruges i 

forbindelse med kommende udbud.

Midttrafik vil i 2012 arbejde for at levere mere overskuelig infor-

mation til bestillerne om miljøvenlige muligheder for den kollek-

tive trafik.
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På de kommende sider har vi samlet tal og oversigter vedr. Midttrafiks aktiviteter i  
løbet af året. Har du spørgsmål, kan du finde svar på midttrafik.dk eller ved at  
kontakte administrationen.

regnskab og nøgletal 2011

regnskab 2009
(1.000 kr.)

regnskab 2010
(1.000 kr.)

regnskab 2011
(1.000 kr.)

Terminaler, rutebilstationer samt billetteringsudstyr 16.809 14.769 21.876

administration:

Løn 50.135 54.419  55.447 

Administrationsudgifter (fx revision, kontorhold, mødeservicering) 5.731 4.957  6.076 

IT-udgifter 22.057 18.861  19.383 

Information og markedsføring 12.289 14.004  11.689 

Lokaler 7.560 6.552  6.914 

Personale (fx rejser, diæter og kurser) 2.551 1.502  2.928 

Tjenestebiler 955 842  729 

Bus & Tog Sekretariatet 1.791 1.472  1.816 

X Bus Sekretariatet 1.543 1.765  1.059 

Diverse/trafikanalyser/indtægtsfordeling/kampagner 2.799 1.963  4.073 

Renteudgifter * 1.197 0 0

Kontrolafgifter * -2.234 0 0

Administration i alt 110.114

i alt 123.183 121.105 131.990

midttrafiks regnskab

note: * Jf. bestyrelsens beslutning udgør renteudgifter samt kontrolafgifter et selvstændigt bevillingsområde udenfor 
Trafikselskabet fra og med regnskab 2010. Renteudgiften i 2010 blev en indtægt på 2.161.000 kr. (herunder regulering 
2009). Resultatet for billetkontrollen (netto) blev en bogført indtægt på 48.000 kr. grundet reguleringer fra 2008 og 2009.
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regnskab og nøgletal 2011
korttype 2009 2010 2011

Skolekort 15.000 16.000 16.500

Uddannelseskort 47.000 50.000 25.000

SU-kort 460 410

HyperCard 26.800

Erhvervskort 800 1.070 1.010

I 2009-2011 udstedte Midttrafik følgende antal kort:

kundehenvendelser 2009 2010 2011

Billettering - takstsystem 5 % 3 % 2 %

Information 4 % 3 % 3 %

Drift 49 % 52 % 47 %

Service 31 % 30 % 16 %

Komfort 3 % 2 % 4 %

Andet 6 % 7 % 25 %

Ros 2 % 3 % 3 %

Antal henvendelser 2580 2874 4930

I alt 100 % 100 % 100 %

Kundehenvendelser fordelt på emner:

indtægtskilde indtægter kr. andel indtægter kr. andel indtægter kr. andel

Passagerindtægter - bus 459.740.003 74,0 % 495.620.705 73,4 %  496.966.651  73,67 % 

Erhvervskort 2.811.282 0,4 % 3.482.925 0,5 %  3.056.310  0,45 % 

HyperCard/Uddannelseskort 65.813.058 10,6 % 73.826.168 10,9 %  69.627.387  10,32 % 

Skolekort 34.572.799 5,6 % 34.559.846 5,1 %  38.187.550  5,66 % 

Kompensation Trafikstyrelsen  32.654.160 5,2 % 33.276.000 4,9 %  33.995.600  5,04 %

Fragt, Gods og Post m.m. 1.648.450 0,3 % 1.506.072 0,2 %  1.212.266  0,18 % 

Fribefordring Værnepligtige 2.304.796 0,4 % 2.184.952 0,3 %  1.962.504  0,29 % 

Arrangementskørsel m.m. 330.903 0,1 % 752.242 0,1 %  922.739  0,14 % 

Bus & Tog takstsamarbejdet – netto 21.517.009 3,4 % 29.869.541 4,4 %  28.654.974  4,25 % 

i alt 621.392.459 100,0 % 675.078.450 100,0 %  674.585.981 100,0 %

 2009                                   2010                                  2011

Indtægtskilder i Midttrafik

rejsegaranti 2009 2010 2011

Antal ansøgninger 464 521 733

Heraf berettigede til refusion 414 467 680

I alt udbetalt Ca. 90.000 kr. 116.878 kr. 156.443 kr.

Gennemsnitlig refusion 219 kr. 250 kr. 230 kr.

note: 1. januar 2011 fusionerede rabatordningerne for studerende på ungdoms- og vide-
regående uddannelser (Uddannelseskort og SU-kort). 1. juli 2011 indførtes HyperCard for 
studerende på ungdomsuddannelser.

note: Stigningen i antallet af henvendelser er affødt af, at kunderne viste stor interesse 
for de nye trafikplaner, som i 2011 blev indført i flere af Midttrafiks bybusområder samt 
regionalt. Midttrafiks Kundeservice modtog et særligt stort antal henvendelser vedr. køre-
planlægning og drift, da køreplanerne blev kørt ind. Køreplanlægning ligger i kategorien 
”Andet”, hvilket er forklaringen på den store stigning i andelen.

rejsegaranti



kommune antal antal andel antal antal antal andel

Favrskov Kommune 134.888       106.028 0,15 % 18.344 19.916       19.782 0,95 %

Hedensted Kommune 8.471          7.792 0,01 % 9.968 9.073       11.321 0,54 %

Herning Kommune 1.867.182    1.476.205 2,04 % 77.089 76.883       71.338 3,41 %

Holstebro Kommune 861.188       905.250 1,25 % 46.574 45.889       45.521 2,18 %

Horsens Kommune 2.196.469    2.301.272 3,18 % 70.490 68.252       67.930 3,25 %

Ikast-Brande Kommune 165.388       225.309 0,31 % 20.715 25.306       22.795 1,09 %

Lemvig Kommune 111.332       116.480 0,16 % 14.852 14.949       14.378 0,69 %

Norddjurs Kommune 53.924        46.020 0,06 % 22.287 21.777       24.893 1,19 %

Odder Kommune 34.424        27.612 0,04 % 8.859 8.995        9.066 0,43 %

Randers Kommune 4.462.836    4.589.000 6,34 % 131.217 124.150     124.666 5,96 %

Ringkøbing-Skjern Kommune 354.229       303.610 0,42 % 32.392 31.136       33.990 1,63 %

Samsø Kommune 81.588       102.752 0,14 % 8.513 7.467        7.439 0,36 %

Silkeborg Kommune 2.499.387    2.567.145 3,55 % 96.464 94.206       90.228 4,32 %

Skanderborg Kommune 329.264       333.944 0,46 % 29.558 28.941       30.521 1,46 %

Skive Kommune 1.102.681    1.041.071 1,44 % 41.851 41.247       41.551 1,99 %

Struer Kommune 220.116       192.660 0,27 % 15.049 15.061       15.123 0,72 %

Syddjurs Kommune 389.896       387.012 0,53 % 27.671 26.910       30.751 1,47 %

Viborg Kommune 1.619.431    1.777.848 2,46 % 60.015 55.552       57.853 2,77 %

Aarhus Kommune 39.416.393  39.416.393 54,43 % 580.695 582.871     565.291 27,05 %

Region Midtjylland 18.434.975  16.486.777 22,77 %  843.738 851.741     805.545 38,54 %

i alt 74.344.062  72.410.180 100,00 %     2.156.341 2.150.322  2.089.981 100,00 %

Passagerer og køreplantimer

Passagerer * køreplantimer

note: Der blev skiftet tællemetode på en række ruter mellem 2009 og 2011, hvilket betyder 
at en række tal i 2011 er undervurderede, særligt vedr. Herning-linjer og regionale ruter.

* Der er ikke foretaget passagertælling i 2010. Aarhus blev ikke talt i 2011.

2011 2009 2010 20112009

ruter fordelt på typer:

Bybusser 106

Regionale ruter 90

Lokalruter 105

Rabatruter/åbne skolebusruter 223

i alt midttrafik 524
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år  antal kontrolafgifter kontrollerede kunder kontrollerede busser

2009 178 1.644

2010 450 56.790 3.537

2011 451 54.300 3.533

oversigt over kontrolafgift på regionale og kommunale ruter ud over bybusserne i aarhus 

år  antal kontrolafgifter kontrollerede kunder kontrollerede busser

2009 21.276 491.363 30.350

2010 22.664 575.991 34.617

2011 19.069 528.336 34.814

oversigt over kontrolafgifter i aarhus 

kommune 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Favrskov 355 383 416 3.708 3.785 4.243

Hedensted 567 575 620 11.726 5.833 5.904

Herning 535 546 537 6.502 7.139 7.798

Holstebro 439 465 488 5.336 5.418 5.337

Horsens 963 1.089 867 9.019 10.942 11.360

Ikast-Brande 349 338 360 2.569 3.228 3.504

Lemvig 170 188 202 2.087 2.471 2.686

Norddjurs 318 343 402 2.431 2.643 2.864

Odder 210 208 238 2.345 2.765 2.741

Randers 830 848 1.135 8.323 10.086 9.779

Ringkøbing-Skjern 494 561 631 4.593 5.584 6.140

Samsø 68 89 93 600 824 1.157

Silkeborg 873 918 1.402 9.092 8.977 10.502

Skanderborg 464 412 433 4.863 4.603 4.382

Skive 339 374 469 4.064 4.049 4.190

Struer 118 234 284 1.900 2.400 2.485

Syddjurs 337 341 409 2.810 3.423 3.389

Viborg 532 592 517 6.784 8.609 8.694

Aarhus 4.037 4.574 4.642 114.064 126.992 126.421

i alt 11.998 13.078 14.145 202.816 219.771 223.576

antal brugere og rejser i handicapkørslen

antal visiterede brugere antal rejser

note: Antal rejser i Hedensted Kommune i 2009 er estimeret, da kørslen indtil 1. januar 2010 ikke har været koordineret i Midttrafik. 
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år  antal kontrolafgifter kontrollerede kunder kontrollerede busser

2009 178 1.644

2010 450 56.790 3.537

2011 451 54.300 3.533

kommuner 2009 2010 2011

Kommuner, der giver tilskud:

Favrskov Kommune 206 715 1.482

Hedensted Kommune * 432

Ikast-Brande Kommune 259 1.064 936

Lemvig Kommune 201 217 261

Norddjurs Kommune ** 116

Randers Kommune 609 2.919 6.652

Skive Kommune 2.207 2.877 3.381

Struer Kommune 217 149 439

Viborg Kommune 2.506 4.791 7.985

Aarhus Kommune*** (Lyngby/Labing) 34 50 2.396

Flextur i øvrige kommuner: 1.354 1.265 1.142

i alt 7.593 14.047 25.222

oversigt over flextur rejser

antal rejser

note:  * Hedensted opstart juli/august 2011
         ** Norddjurs opstart 1/11-2011 
       *** Fra 8. august 2011 tilbød Aarhus Kommune Flextur i en endnu større del af oplandet – udover Lyngby/Labing. Deraf den store stigning i forhold til de tidligere år.

antal 
bydere

årlige 
køreplantimer

antal 
busser

årlig kontraktsum 
(mio. kr.)

Ændring i 
prisniveau

20. udbud - Bybusser i Horsens og Skanderborg 5 55.602 16 31.421 -4,9 %

21. udbud - Buskørsel i Viborg området 5 39.054 20 28.590 18,0 %

22. udbud - Lokalruter/skoleruter i Silkeborg Kommune 12        20.184 16 12.691 -1,0 %

23. udbud - Buskørsel i Lemvig Kommune 5 12.801 13 7.704 -7,6 %

24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 6 10.855 9 5.721 -1,7 %  

25. udbud - Bybusser i Aarhus Kommune 5       148.035 49 99.511 -12,0 %

26. udbud - Rute 53, Viborg-Herning 4 20.680 8 12.059 7,8 %

i alt 42 307.211 131 197.697

oversigt over udbud i 2011



tilskud fra passagerpuljen 2011 Projekt tilskud

Midttrafik/Aarhus Kommune Trafikplan Aarhus - indførelse af nyt busnet i Aarhus 1.340.000

Midttrafik/ARRIVA tog Bedre rejsemiljø i Mixtur-området 5.500.000

tilskud til kommuner og samarbejdsprojekter Projekt tilskud

Aarhus Kommune Kollektiv trafik - Gellerupparken 150.000

Aarhus Kommune Forbedret fremkommelighed ved Chr. Filtenborgs Plads 445.000

Ringkøbing-Skjern Kommune Ombygning af busterminal i Ringkøbing - hovedprojekt 1.250.000

Silkeborg Kommune Bedre busfremkommelighed på Chr.8’s-vej - forprojekt 200.000

Aarhus Kommune Sikring af fremkommelighed i nyt busnet i Aarhus 745.810

Aarhus Kommune Sikring af sammenhæng mellem tog og nyt busnet 1.020.000

X Bus Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser 623.738

Rejseplanen Generel trafikinformation på Rejseplanen 2.595.000

X Bus Navigation på rejsen 980.200

Horsens Kommune Bedre forhold for buskunder i Horsens 500.000

X Bus Korrespondancesikring i X Bus 1.800.000

Aarhus Kommune Kollektiv trafik til Gellerupparken og Toveshøj 26.500.000

Silkeborg Kommune Silkeborg Trafikterminal 2.800.000

Horsens Kommune Fremkommelighed i nyt busnet i Horsens Kommune 1.100.000

Randers Kommune Busprioritering på Havnegade og Tørvebryggen 1.700.000

midttrafik har i 2011 modtaget tilskud til en række projekter fra trafikstyrelsens passagerpulje:



Her finder over 6 mio. besøgende  årligt køreplaner, nyheder om kol- 

lektiv trafik, Rejseplanen, priser, billettyper, trafikinformation og 

meget, meget mere.

fØlg med via nyhedsbreve

Du kan også følge Midttrafiks aktiviteter ved at abonnere på 

nyhedsbreve, pressemeddelelser og dagsordener/referater til 

bestyrelsesmøder.

midttrafik.dk

Den bedste måde at følge årets gang i Midttrafik er via vores hjemmeside.

midttrafik.dk
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 Diskussionsoplæg vedr. principper for fordeling af de 

administrative og fælles udgifter i Trafikselskabet 
 

   
Repræsentantskabet for Midttrafik skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende Bestyrelsens 
beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finan-
siering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling. 
  
Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25: 
"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af 
selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel. 
Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og bus-
betjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selska-
bets administrationsudgifter. 
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for selskabets finansiering." 
 
På mødet i Repræsentantskabet 4. november 2011 blev det vedtaget, at Bestyrelsen skal overveje 
byrdefordelingsprincipperne og fremsætter eventuelt forslag til justering af byrdefordelingsprincip-
per for Repræsentantskabet med virkning for budget 2013. 
 
Byrdefordelingsprincipperne omfatter udgifterne til Trafikselskabet (administration og fællesudgif-
ter), idet byrdefordelingen i forhold til driftsudgifter til buskørsel, handicapkørsel, Kan-kørsel, Midt-
jyske Jernbaner og letbanen er uændret. 
 
På den baggrund har administrationen udarbejdet et diskussionsoplæg vedr. fordeling af de admi-
nistrative og fælles udgifter (Trafikselskabet), hvori der dels redegøres for det nuværende forde-
lingsprincip, dels angives mulige forslag til justeringer af samme. 
 
På baggrund af drøftelse i Repræsentantskabet, vil Bestyrelsen senere på året få forelagt et forslag 
til eventuelle konkrete justeringer med henblik på implementering ved budget 2013. 
 
Den nuværende byrdefordeling 
Som udgangspunkt fordeles udgifterne på basis af de reelle udgifter, den enkelte bestiller forven-
tes at få i det pågældende år. Nogle udgiftstyper kan direkte henføres til den enkelte bestiller – fx 
billetkontrollen til Aarhus Kommune – mens det for andre typer udgifter er nødvendigt at foretage 
en tilnærmet fordeling, ud fra en fordelingsnøgle. 
 
Fordelingsnøglen skal i videst muligt omfang erstatte en direkte fordeling i de tilfælde, hvor den 
direkte udgiftshenføring ikke er mulig og/eller er administrativt for ressourcekrævende at håndte-
re. 
 
Fordelingsnøglen skal afspejle den mest retfærdige fordeling af udgifterne, hvilket i langt de fleste 
tilfælde vil være afhængig af aktiviteten. 
 
Det mest anvendte nøgletal for aktiviteten er antallet af køreplantimer. I forbindelse med byrde-
fordelingen af Trafikselskabets udgifter, vil denne fordelingsnøgle være den mest anvendte. 
 
Trafikselskabets samlede budgetterede udgifter for 2012 er på ca. 132 mio. kr. Af disse kan de ca. 
13 mio. kr. henføres direkte til en enkelt bestiller (fx udgifter til billetkontrol, der kun vedrører 
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Aarhus Kommune), mens de resterende ca. 119 mio. kr. i større eller mindre grad er underlagt en 
fordelingsnøgle. Disse er gennemgået i det følgende. 
 
Rutebilsstationer (ca. 14 mio. kr.) 
Udgifterne til rutebilsstationer fordeles i budget 2012 efter en opgørelse af antallet af afgange, der 
er på den enkelte station. Afgangene henføres til den bestiller (kommune og regionen), hvis rute 
anløber rutebilsstationen, og på den baggrund foretages en fordeling af de samlede udgifter til 
rutebilsstationen. Det ligger således i fordelingen, at alle ankomster/afgange af en given bus affø-
der et proportionalt træk på udgifterne til at drive den konkrete rutebilsstation. 
 
Fordelingsnøglen blev justeret i 2011 og godkendt af Bestyrelsen og Repræsentantskabet. 
Fordelingsnøglen vurderes at være den bedste skøn over en udgiftsfordeling af udgifterne til rute-
bilsstationerne. 
 
Billetteringsudstyr (ca. 4 mio. kr.) 
Udgifterne til billetteringsudstyr tager udgangspunkt i en vurdering af investeringsbehovet indenfor 
området. Billetteringsudstyret er af varierende alder og levetid, hvilket vanskeliggør en nøjagtig 
budgettering af området. Det er Midttrafiks vurdering der ligger til grund for udgiftsfordelingen på 
de enkelte bestillere. 
 
Fordelingsnøglen vurderes at være den bedst mulige til formålet. 
 
Det skal bemærkes, at udgifterne vedrører den almindelige vedligeholdelse af billetteringsudstyret, 
og at særskilte aftaler om udskiftning/opgradering af samme, dels aftales særskilt med den berør-
te bestiller, dels vil blive afregnet i form af en særskilt faktura til pågældende bestiller. 
 
Udgifterne til billetteringsudstyret skal ses i sammenhæng med forventningerne til indførelse af 
rejsekortet. Hvis rejsekortet indføres, vil det betyde større udgifter til anskaffelser af udstyr, mens 
vedligeholdelsen af det nuværende udstyr falder. Hvis rejsekortet ikke indføres indenfor en kortere 
tidshorisont, vil meget af det nuværende materiel skulle gennemgå en større udskiftning hhv. un-
derkastes større udgifter til vedligeholdelse, og det vil være den konkrete bestiller, der får udgif-
ten. 
 
Information og markedsføring (ca. 15 mio. kr.) 
Udgifterne til information og markedsføring fordeles som udgangspunkt med baggrund i antallet af 
køreplantimer. Det forudsættes således, at informations- og markedsføringsudgifterne er proporti-
onale med omfanget af den kollektive trafik, hvilket som udgangspunkt vurderes at være et reelt 
fordelingsgrundlag. 
 
I forbindelse med særlige tiltag – fx den store omlægning af trafikken i Aarhus Kommune – afsæt-
tes der efter aftale med bestilleren særskilt ekstra midler til at løfte opgaven. Disse særaftaler ved-
rører kun pågældende bestiller, og der vil typisk være tale om direkte udfakturering af udgifterne i 
denne forbindelse. 
 
Lønudgifter – busadministration (ca. 44 mio. kr.) 
Der skelnes budgetmæssigt mellem lønudgifter til personale, der primært vedrører busområdet, og 
personale m.v. der primært har med flextrafik (handicapkørsel og KAN-kørsel) at gøre. 
Lønudgifterne fordeles som udgangspunkt efter antallet af køreplantimer for busområdet. 
 
Det forudsættes således, at der er et sammenhæng mellem volumen af den enkelte bestillers kol-
lektive trafik, og volumen af de ydelser, de ansatte i Midttrafik yder overfor den enkelte bestiller. 
 
Det forudsættes, at udarbejdelse af køreplaner for en bestiller med en omfattende kollektivt trafik 
kræver flere ressourcer end udarbejdelse af køreplaner for en mindre bestiller. 
 
Det forudsættes, at antal og omfang af udbud er større for en stor bestiller end for en mindre be-
stiller. 
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Det forudsættes, at udarbejdelse af budget, regnskab og anden sagsbehandling ligeledes varierer 
med omfanget af den enkelte bestillers kollektive trafik. 
 
Det skal bemærkes, at der for visse typer kollektiv kørsel er indarbejdet en rabatordning, således 
at de administrative udgifter for området afregnes med ca. halv pris i forhold til ikke-rabatruter. 
Dette hænger primært sammen med, at køreplanlægningen her ligger hos bestilleren, mens afreg-
ning med vognmændene, kontrol af afregningsgrundlag m.v. fortsat er en del af Midttrafiks opga-
ver. 
 
Det har tidligere været overvejet kontinuerligt at lade medarbejderne i Midttrafik foretage en fuld 
udkontering af arbejdstiden på de enkelte bestillere, for derved at give et indtryk af, hvordan løn-
udgifterne kunne fordeles. Dette blev dog frafaldet bl.a. fordi tidsregistreringen i de første år viste, 
at den nuværende fordeling var retvisende. Desuden ville en fortsat registrering være en stor ad-
ministrativ byrde, og det var usikkert, om data ville kunne anvendes til formålet, uden at der alli-
gevel skulle foretages en timefordeling ud fra andre fordelingsnøgler (fx ved arbejde med et pro-
jekt der vedrører flere bestillere). 
 
Den anvendte fordelingsnøgle vurderes mest hensigtsmæssigt at afspejle aktivitetsniveauet og 
dermed det ressourcetræk, der er på de ansatte i Midttrafik. Det skal dog bemærkes, at der i løbet 
af 2012 vil blive foretaget en nærmere analyse af specielt rabatruteområdet med henblik på blandt 
andet at evaluere i hvilken grad rabatruter reelt er mindre udgiftstyngende end ’normale’ ruter. 
Denne analyse vil blive forelagt Bestyrelsen efter sommerferien 2012. 
 
Udgifter til handicapkørsel (ca. 14 mio. kr.) 
Udgifterne til personalet beskæftiget med handicapkørsel fordeles som udgangspunkt efter antal 
ture indenfor området. Det er i modsætning til busadministrationen her antaget, at personalets 
tidsforbrug i højere grad er afhængig af håndtering af en tur, frem for længden af turen, der er 
udslagsgivende for ressourceforbruget. 
 
Personalet modtager anmodning om en tur fra en kunde, hvorefter turen arrangeres med en 
vognmand. Denne proces vurderes at være uafhængig af turens længde, da det er selve anmod-
ningen fra kunden – og derved selve turen – der er udgiftsdrivende. Det vurderes således, at en 
fordelingsnøgle baseret på antal ture er mest dækkende for det faktiske ressourceforbrug. 
 
IT-udgifterne fordeles ved anvendelse af samme fordelingsnøgle, ud fra samme betragtninger som 
angivet for personaleforbruget. 
 
Personalet trækker også på de øvrige administrative ressourcer (fx husleje, stabsfunktionen, direk-
tionen m.v.) og der beregnes derfor et overheadbidrag til den ’øvrige’ administration ud fra samme 
nøgle. 
 
Specielt vedr. kan-kørslen skal bemærkes, at der her foretages en direkte udkontering af udgifter-
ne til de enkelte bestillere. Der anvendes således ingen fordelingsnøgle her, men fordelingen er 
baseret på faktiske udgifter for den enkelte bestiller. 
 
Chaufførfaciliteter m.v. (ca. 1 mio. kr.) 
Udgifter til chaufførfaciliteter er hidtil blevet fordelt efter køreplantimer. Der har ikke været det 
fornødne datagrundlag for at fordele udgifterne analog med rutebilsstationer. 
 
Fremover vil chaufførfaciliteter i højere grad indgå i de enkelte kontrakter med vognmændene, og 
vil derfor blive byrdefordelt mere nøjagtigt på de bestillere, for hvem vognmændene kører. 
 
De øvrige udgifter (ca. 27 mio. kr.) 
De øvrige udgifter i Trafikselskabet omfatter bl.a. husleje, forsikringer, kontorhold, revision m.v. 
Disse udgifter fordeles med udgangspunkt i antallet af køreplantimer. Denne nøgle er anvendt for-
di langt hovedparten af Midttrafiks medarbejdere og udgifter har relation til busdriften, og da akti-
viteten på dette område fordeles på baggrund af køreplantimer, er det nærliggende at anvende 
samme fordelingsnøgle på de resterende udgifter. 
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Overvejelser om andre fordelingsnøgler 
De hidtil anvendte fordelingsnøgler er baseret på de efter administrationen bedst mulige nøgler for 
den aktivitet, der ligger bag de udgifter der afholdes af Trafikselskabet. 
 
Når det er sagt er der altid mulighed for justeringer. 
 
Det har været fremhævet, at specielt de områder, hvor bestilleren selv forestår en del af opgaver-
ne omkring fx planlægning af ruter m.v. bør tilgodeses mere end tilfældet er for indeværende. 
Ordningen omkring rabatruter har været fremhævet som et sådant område. 
 
Det, der taler for en yderligere rabat, er, at en væsentlig del af opgaverne ligger ved bestilleren. 
Det hænger sammen med at rabatordningerne omfatter åbne skoleruter. 
 
Mod argumentet taler, at der er endog store administrative ressourcer forbundet med at følge op 
på betalingerne og afregningerne med de pågældende vognmænd, idet netop det forhold, at disse 
kørsler ikke er omfattet af Midttrafiks standardsystemer, gør det mere ressourcekrævende at fore-
tage opfølgningen. 
 
Rabatruterne vil som nævnt blive analyseret nærmere med henblik på en eventuel justering af 
samme. Administrationen vil derfor foreslå, at denne analyse afventes, før der træffes beslutning 
desangående. 
 
Med hensyn til anvendelsen af køreplantimer som den generelle fordelingsnøgle, kan det diskute-
res, om det er et udtryk for et ressourcetræk.  
 
Der kan argumenteres for, at en lille volumen er mindre omkostningstung at håndtere end det 
lavere antal køreplantimer er udtryk for. Det kunne være at informations- og markedsføringsbeho-
vene er disproportionale små, og at der ikke er behov for årlige indsatser på området. 
 
Omvendt kan der argumenteres for, at stor volumen må give stordriftsfordele, således at bestillere 
med stor kørselsvolumen bør have en rabat pr. køreplantime. 
 
Det er administrationens opfattelse, at køreplantimerne giver det mest anvendelige og retfærdige 
billede af det aktivitetsniveau, der også afspejles i fordelingen af udgifterne på de enkelte bestille-
re. 
 
En hver ændring i de nuværende principper vil give såvel vindere som tabere. 
 
Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at Trafikselskabets samlede budget skal opfattes som en ram-
me, inden for hvilken Direktionen kan disponere. Det blev desuden vedtaget, at Bestyrelsen ser 
velvilligt på eventuelle ansøgninger om overførsel af mer- eller mindreudgifter på baggrund af 
regnskabsåret. 
 
Begge dele er bl.a. vedtaget af hensyn til Midttrafiks muligheder for at gennemføre en årlig drifts-
besparelse på 5 mio. kr. fra og med 2014, idet det blev vurderet at der var behov for en optime-
ring af de økonomiske styringsmuligheder for at sikre gennemførelsen af besparelserne. 
 
I relation til fordelingsnøgler og byrdefordelingen betyder dette, at når byrdefordelingen først er 
fastlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen, bliver der ikke foretaget ændringer i samme, fx ba-
seret på regnskabsresultatet. De vedtagne byrdefordelingsprincipper er således bindende for bud-
getperioden. 
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 Tiltag i Midttrafik for at forbedre den kollektive trafiks 

miljøpåvirkning 
 

   
Midttrafik lancerede i 2010 sin miljøstrategi. Miljøstrategien skal sikre, at Midttrafik arbejder mål-
rettet og systematisk frem mod en miljø- og klimavenlig kollektiv trafik i Midtjylland. 
 
Administrationen giver hermed eksempler på nogle af de indsatser, der siden er gjort for at imø-
dekomme de konkrete mål omsat i miljøstrategien.  
 
Biodiesel i Region Midtjylland fra 2013 
Ifølge gældende EU lovgivning skal al brændstof være iblandet en vis andel biobrændstof. I 2012 
er al konventionel diesel derfor iblandet 7 % biodiesel, og dette skal stige til 10 % i 2020. 
 
I 2012 arbejder Midttrafik sammen med Innovationsnetværket for Biomasse på et Region Midtjyl-
land-støttet projekt, som skal gøre det nemmere at inddrage krav eller incitamenter til biodiesel 
ved udbud for kollektive trafik. Projektet skal levere bedre og mere overskuelig information til bå-
de bestillere og busselskaber og samtidig gøre det nemt for busselskaberne, at beregne merprisen, 
hvis de skal køre med biodiesel. De nye værktøjer skal bruges i forbindelse med kommende ud-
bud. 
 
Samtidig arbejder Midttrafik i samarbejde med Region Midtjylland på at hæve procentdelen af bio-
diesel, således der i kommende regionale udbud kræves en større iblanding end den gængse stan-
dard. 
 
El-busser i Samsø Kommune 
Bestyrelsen for Midttrafik traf 2. marts 2012 beslutning om tildelingen af rute 131 i Samsø Kom-
mune. I den forbindelse tildeltes Arriva Danmark A/S en 5-årig kontrakt på kørsel med dieselbus-
ser.  
 
I forbindelse med udbuddet opnåede Samsø Kommune 3 mio.kr. i tilskud fra Trafikstyrelsen til for-
søg på kørsel med energirigtige busser. I den forbindelse blev byderne bedt afgive tilbud på kørsel 
med både gasbusser, elbusser og dieselbusser. Tilskuddet på 3 mio. kr. var dog langt fra tilstræk-
keligt til at iværksætte forsøget.  
 
I perioden fra tilbudsåbningen 16. februar 2012 til tildelingen 2. marts 2012 har Samsø Kommune 
fået godkendelse fra Trafikstyrelsen til at benytte tilskudsbeløbet til at indlede forhandlinger med 
det vindende selskab med henblik på at introducere el-busser i et mindre omfang end oprindeligt 
tiltænkt. 
 
Midttrafik påbegynder i den forbindelse forhandlinger med Arriva Danmark A/S i foråret samt 
sommeren. Samsø Kommunes administration inddrages direkte i forhandlingerne mellem Arriva 
Danmark A/S og Midttrafik.  
 
Forsøg og optioner med hybridbusser 
Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje gennemførte et forsøg med to forskellige typer hybrid-
busser i løbet af i alt 6 uger i starten af 2011, hvor brændstoføkonomi, kundekomfort og busser-
nes pålidelighed blev testet. Hybridbusser kører både på diesel og el. Erfaringerne var gode, og 
der blev sparet ca. 17 % brændstof sammenlignet med de andre busser, der kører på de samme 
linjer. 
 
Midttrafik bad derfor busselskaberne om at afgive bud på merprisen for at indsætte hybridbusser i 
stedet for almindelige busser i udbuddene i Horsens og Skanderborg. Optionen var valgt fra, da 
det viste sig, at det stadig er for dyrt at indsætte hybridbusser. 
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Mulighedsanalysen af gasbusser i Holstebro 
Holstebro Kommune, Midttrafik og Vestforsyning har gennemført en analyse af mulighederne for at 
køre på biogas, når bybuskørslen i Holstebro genudbydes i 2014. Holstebro Kommune ønsker at 
være selvforsynende ikke kun med el og varme, men også med brændstoffer til transport. Fossile 
brændsler forventes at blive endnu dyrere i de kommende år, og satsning på alternativer kan være 
et strategisk klogt initiativ. 
 
Der produceres biogas i stor skala i Holstebro, hvor det lokale selskab Maabjerg BioEnergy produ-
cerer ca. 19 mio. m3 biogas om året. Selskabet skal være i stand til at opgradere brændstoffet til 
naturgaskvalitet allerede i 2012, og det er netop opgraderet biogas, der kan anvendes i gasbusser 
og gasbiller.  
 
Et udbud med biogas som drivmiddel, medfører større usikkerhed for vognmænd, som er vant til 
at køre på diesel. Med henblik på at reducere denne usikkerhed, og dermed modtage realistiske 
priser for kørslen, er det i analysen lagt op til at udbuddet gennemføres efter forhandling. Dette vil 
muliggøre, at de nødvendige informationer videregives til tilbudsgiveren, samt at der kan forhand-
les om indretning og vedligeholdelse af anlægspladsen.  
 
Ved indførelse af gasbusser i Holstebro reduceres det årlige CO2 udslip med 568 tons.  
 
Metoden til analyse af muligheder for anvendelse af biogas i buskørsel er nu afprøvet, så Holstebro 
Kommune har et godt grundlag for at træffe beslutning inden udbuddet planlægges. Midttrafik vil 
kunne genbruge analysemetoden i forhold til andre bestillere, der måtte overveje biogasbusser. 
 
Partnerskaber i Randers og Aarhus 
Midttrafiks indgik i 2010 partnerskab med Randers Kommune og busselskabet Nobina, der kører 
bybusser i Randers, bl.a. med et mål om at reducere de negative klima- og miljøpåvirkninger fra 
busdriften med 15 %. Allerede i 2011 er brændstofforbruget reduceret med 13 % på grund af 
økonomisk kørsel, nyere og effektive busser samt fokus på minimering af den tid, busserne holder 
i tomgang. 
 
I 2011 indgik Midttrafik og Aarhus Kommune desuden en klimapartnerskabsaftale, som skal hjæl-
pe på vej til et mere effektivt og miljøvenligt kollektiv transportsystem i Aarhus. De større projek-
ter der gennemføres i Aarhus – det nye rutenet samt letbanen – vil også kunne ses på klimaregn-
skabet. Bl.a. indebærer effektiviseringerne af det nye rutenet en årlig reduktion af CO2 udslippet 
på ca. 1.200 tons, mens letbanen forventes at tiltrække bilister til det kollektive transportsystem 
og dermed reducere trafikmængden på vejene og CO2 udslippet.  
 
Bonus for hvert sparet liter diesel 
I løbet af 2010 og 2011 udfoldede Midttrafiks indsats på miljøområdet sig med de første incita-
mentsaftaler til reduktion af forureningen og klimabelastningen fra busdriften.  
 
Busselskaberne får en økonomisk bonus, hvis de sparer på brændstoffet i bybuskørslen i Herning, 
Randers, Horsens, Skive og Skanderborg.  
 
Busselskaberne tog initiativet til sig og sparede ikke mindre end 302.000 liter diesel i 2011 ved at 
uddanne chaufførerne i miljøvenlig kørsel samt at køre med de mest brændstoføkonomiske busser. 
I Herning og Randers kører der i alt 4 letvægtsbusser, som sparer op til 40 % brændstof. I Her-
ning køres der også med minibusser om aftenen og i weekenden, de sparer op til 75 % af brænd-
stofforbruget. Busselskaberne fik udbetalt knap 2,5 mio. kr. i bonus i 2011. 
 
Rettidig kontakt før et nyt udbud 
Der har igennem de sidste par år været et stigende ønske fra politikere om, at den kollektive kør-
sel i Region Midtjylland foregår på en så miljørigtig måde som muligt. Derfor har Midttrafik i for-
året 2012 besluttet fremadrettet at tage kontakt til bestillerne i bedre tid før et kontraktudløb med 
henblik på at sikre rettidig rådgivning af kommuner, der ønsker at indarbejde miljøvenlige tiltag i 
udbuddene.  
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I den forbindelse har Midttrafik udarbejdet materiale, der skal præsentere bestillerne for en række 
miljøvenlige tiltag, der kan indarbejdes i udbuddene. Disse tiltag tager både udgangspunkt i indfø-
jelsen af faste krav i udbuddene, og tiltag der motiverer busselskaberne til selvstændigt at reduce-
re miljøpåvirkningerne fra busdrift. 
 
Målet er at blandt andet tilskynde omstillingen fra dieselbusser til mere miljøvenlige drivmidler 
samt at sikre reduktionen af skadelige udledninger fra dieselbusser. 
 
Skærpede miljøkrav i alle kontrakter 
Udover at indgå i dialog med bestillerne har Midttrafiks skærpet de faste udbudskrav til bussernes 
luftforurening. Nye krav blev implementeret i alle nye udbud i 2011 og sikrer, at der ikke gås på 
kompromis med bussernes luftforurening i tætbefolkede områder.  
 
I forbindelse med opstarten på de nye kontrakter i Skanderborg og Horsens blev alle bybusser ud-
skiftet med de mest miljøvenlige dieselbusser, som findes i dag. De lever op til EEV normen, som 
er betegnelsen for ”særligt miljøvenlige køretøjer”, hvis partikeludslip er ca. 80 % lavere end de 
ældre bussers. 
 
En række lokale og regionale busser, der kører i Silkeborg, Viborg og Lemvig kommuner, er også 
skiftet ud med nyere og mere miljøvenlige busser. For at sikre at bussernes udstødningssystemer 
fortsat virker optimalt, testes de en gang årligt ved et miljøsyn.  
 
Midttrafik har derudover forsøgt at fremme anvendelsen af energieffektive busser, bl.a. ved at stil-
le krav til kapacitet og ikke buslængde i udbuddene, sætte fokus på alternative busmuligheder i sit 
samarbejde med bestillerne samt opfordre leverandørerne til at anvende mindre og mere energief-
fektive busser, både i de nuværende og nye kontrakter. 
 
Verdensredder-kampagnen 
Midttrafik kørte kampagnen for Verdensreddere i perioden 2007-2012. Gennem verdensredder-
kampagnen deler Midttrafik med humor og smil budskabet om og interessen for at passe på vores 
fælles jord. 
 
Omdrejningspunktet for kampagnen er ordet ”verdensredder”. En verdensredder er en person, 
som gør en indsats for at redde verden. Det gør man blandt andet, når man vælger at tage bussen 
i stedet for bilen. 
 
Midttrafiks ”verdensredder in action” finder på finurlige ting for at lokke billister over i bussen, 
hvilket kan opleves blandt andet på www.verdensredder.nu, på tv og Youtube. Kampagnen kan 
også følges i busserne, på Facebook, på gaden og mange flere steder. 
 
Verdensredder kampagnen blev rundet af og afsluttet i ugerne 5-12 2012. Midttrafik vil også frem-
adrettet sætte fokus på miljøet i kampagner, men det er fastlagt i hvilken form endnu. 
 
Brochure skal hjælpe busselskaberne 
Knaphed på fossile brændstoffer, stigende dieselpriser og usikkerhed om fremtidens brændstoffor-
syning er store udfordringer, som først og fremmest skal tackles ved at spare på brændstoffet og - 
på sigt – ved at indføre nye teknologier og brændstoffer i transportsektoren. Midttrafik kan hjælpe 
busselskaberne til at gøre det. 
 
I den forbindelse udgav Midttrafik i november 2011 brochuren ”Vejen til en grønnere kollektiv tra-
fik – Gode råd til busselskaber som vil være grønnere”. Brochuren på 12 sider er sendt ud til alle 
busselskaber i Midttrafik og indeholder en række praktiske og let omsættelige råd til gode initiati-
ver, som skal gøre selskabernes kørsel grønnere, spare brændstofforbrug, og reducere de skadeli-
ge udledninger for både klima og miljø. 
 
Brochuren giver blandt andet råd og vejledninger til reducering af tomgang, rigtig dæk og dæktryk 
samt hastighedsbegrænsninger. Brochuren kan findes på www.midttrafik.dk/miljø. 
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 Miljømæssig udvikling af Midttrafiks buspark   

   

Midttrafik modtager løbende oplysninger om busserne fra alle 49 vognmænd, der kører rute-
kørsel for Midttrafik. Udover de 926 kontraktbusser, er busdatabasen udvidet i 2011 med op-
lysninger om 150 reserve- og dubleringsbusser. Da disse busser udfører knap 11 % af alle kø-
replantimer i Midttrafik, er de vigtige at medtage for at give et samlet retvisende billede af 
Midttrafiks kørsel. Da reservebusser er generelt ældre og mere forurenende end kontraktbus-
ser, har de bidraget til busparkens marginalt højere gennemsnitlige busalder og lavere euro-
norm i 2011. Med henblik på evaluering af udviklingen i 2011 i forhold til 2010, som kun be-
handler kontraktbusserne, præsenteres der her statistik både med og uden reservebusserne.  

 
Busalder  
En række nye kontrakter i 2011 medførte udskiftning af busser i både Randers, Skive, og Her-
ning, samt Syddjurs og Norddjurs Kommune.  
 
Bybusserne er de nyeste i hele busparken, efterfulgt af de regionale busser, mens busserne, 
der kører på lokale- og skoleruter, i gennemsnit er dobbelt så gamle som bybusserne.  
 
Aarhus Kommune har de nyeste busser, mens de ældste busser kørte i Lemvig i 2011. Den 
største fornyelse af busparken er sket i Norddjurs, Skive og Randers Kommuner. 
 
Tabel 1. Gennemsnitlig busalder i 2011 og 2010 (år) pr rutetype 

Busalder 
2011 

Busalder 2011 
(ekskl. reserve) 

Busalder 2010 
(ekskl. reserve) 

Bybus kørsel 5,0 4,3 3,8 
Regional kørsel 5,8 5,0 4,4 
Lokal kørsel  9,9 9,7 9,2 
Rabat ruter og skolekørsel 11,4 11,1 11,9 

 

 2011  2011 (ekskl. re-
servebusser) 2010 

Antal busser 1.076 926 926 
Gennemsnitlig busalder (år) 7,4 6,8 6,6 
Gennemsnitlig euronorm (0-5) 3,2 3,3 3,2 
Antal busser som opfylder EURO III eller 
lavere 727 591 617 

Busser med partikelfiltre (fra busser med 
EURO III eller lavere) 283 197 170 
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Euronorm og emissioner 
Nyere busser forurener mindre end ældre busser – dette sikres af de såkaldte euronormer, 
som er grænseværdier for udledningen af luftforurenende stoffer. Fornyelse af busparken med-
fører derfor en automatisk forbedring af bussernes euronorm, og dermed en reduktion af bus-
sernes udledninger af luftforurenende stoffer. Reservebusserne har en gennemsnitlig euronorm 
på 2,5, og alder på 9,8 år. 
 

Tabel 2. Gennemsnitlig euronorm i 2011 og 2010 (år) pr rutetype 
Euronorm  
2011 

Euronorm 2011  
(ekskl. reserve) 

Euronorm 2010 
(ekskl. reserve) 

Bybus kørsel 4,0 4,2 4,1 
Regional kørsel 3,4 3,6 3,6 
Lokal kørsel  2,5 2,5 2,5 
Rabat ruter og skolekørsel 2,0 2,1 1,9 
 

 
 
Bybusserne opfylder den højeste gennemsnitlige euronorm, og busserne i Aarhus Kommune 
opfylder den laveste emissionsniveau i Midttrafik. 
 
Udslippet af de sundhedsskadelige partikler kan også reduceres i ældre busser (før EURO IV) 
gennem emissionsreducerende udstyr, som fx partikelfiltre. Siden ikrafttrædelsen af den nye 
miljøzone i Aarhus, som har til formål at begrænse adgangen af busser uden filtre i den indre 
by, er antallet af busser med partikelfiltre steget markant. 29 flere kontraktbusser er blevet 
udstyret med partikelfiltre i løbet af 2011, mens 84 ud af 150 reservebusser er med filter.  
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Midttrafik har gennemført driftsforsøg med hybridbusser i både Aarhus og Randers, samt ind-
arbejdet optioner for indsættelse af hybridbusser i udbuddene i Horsens og Skanderborg. Det 
er ikke lykkedes endnu, at indsætte hybridbusser i fast drift i de nuværende eller nye kontrak-
ter, på grund af prisen.  
 
Alle Midttrafiks busser kører på almindelig diesel i dag, og siden Region Midtjyllands forsøg 
med 5 % biodiesel i 2009, er der ikke gennemført yderligere forsøg med alternative brænd-
stoffer i Midttrafik. I skrivende stund er administrationen i gang med at analysere muligheder-
ne for kørsel med biogas i Holstebro, samt med at udarbejde værktøjer til at fremme anven-
delsen af biodiesel i Midttrafiks busser.  
 
Tabeller med detaljerede oplysninger om busparken pr bestiller 
 

Tabel 3. Gennemsnitlig busalder i 2011 og 2010 (år) pr bestiller 

Busalder 
2011 

Busalder 
2011 (ekskl. 

reserve) 

Busalder 
2010 (ekskl. 

reserve) 
Favrskov 10,3 10,2 10,1 
Hedensted 12,5 12,5 13,1 
Herning 10,1 10,2 10,4 
Holstebro 7,8 7,2 7,6 
Horsens 9,0 9,1 8,9 
Ikast-Brande 11,4 11,4 12,2 
Lemvig 15,1 15,1 14,6 
Odder 12,0 12,0 11,6 
Norddjurs 8,3 7,8 11,5 
Randers 6,5 6,1 6,4 
Regionen 5,8 5,0 4,4 
Ringkøbing-Skjern 12,5 12,6 13,2 
Samsø 6,5 6,5 6,0 
Silkeborg 7,4 7,4 6,8 
Skanderborg 11,6 11,0 11,3 
Skive 6,9 6,9 9,3 
Struer 11,3 11,3 10,8 
Syddjurs 6,8 6,2 5,5 
Viborg 10,5 10,3 12,3 
Århus 5,0 4,2 3,1 
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Tabel 4. Gennemsnitlig euronorm i 2011 og 2010 (år) pr bestiller 

Euronorm 
2011 

Euronorm 
2011 (ekskl. 
reserve) 

Euronorm 
2010 

Busser med 
partikelfiltre 
2011 

Busser med 
partikelfiltre 
2011 (ekskl. 
reserve) 

Busser med 
partikelfiltre 
2010 

Favrskov 2,1 2,2 2,1 11 10 8 
Hedensted 1,5 1,5 1,5 0 0 0 
Herning 2,3 2,4 2,2 16 16 4 
Holstebro 2,9 3,1 2,9 2 2 0 
Horsens 2,5 2,5 2,5 3 0 1 
Ikast-Brande 1,8 1,8 1,8 1 1 1 
Lemvig 1,2 1,2 1,2 0 0 0 
Odder 1,8 1,8 1,9 10 10 10 
Norddjurs 2,9 3,1 1,9 4 4 0 
Randers 3,5 3,6 3,4 20 16 18 
Regionen 3,4 3,6 3,6 96 57 43 
Ringkøbing-
Skjern 1,8 1,8 1,6 3 3 2 
Samsø 3,5 3,5 3,5 0 0 0 
Silkeborg 3,8 3,8 3,7 6 6 7 
Skanderborg 2,2 2,3 2,2 1 1 2 
Skive 3,7 3,7 2,6 0 0 2 
Struer 2,1 2,1 2,1 0 0 0 
Syddjurs 3,3 3,5 3,5 3 3 1 
Viborg 2,4 2,4 2,1 0 0 0 
Århus 3,9 4,2 4,2 107 70 71 
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