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Pressemeddelelse  

 
2. marts 2012 

 
 
Midttrafiks bestyrelse har den 2. marts tildelt kørsel efter 28. 
udbud. Udbuddet omhandler bybusserne samt en række lokale 
ruter i Viborg Kommune. 
 

Midttrafiks bestyrelse har den 2. marts besluttet hvilke busselskaber, der 
skal udføre den kollektive buskørsel efter Midttrafiks 28. udbud.  
 
Hovedparten af udbuddet omfatter 12 bybusser i Viborg, og er på samlet 
41.741 køreplantimer årligt. I samarbejde med Viborg Kommune har 
Midttrafik omlagt og udvidet bybussernes rutenet i forbindelse med 
udbuddet. Antallet af køreplantimer i den kommende kontrakt er således 
forøget med 5.790 årligt. Det nye bybusnet træder i kraft fra 13. august. 
 
Vindere af 28. udbud 
Ti busselskaber afgav tilsammen 20 tilbud på de 4 pakker, som kørselen 
er opdelt i. Følgende busselskaber er på baggrund af de indkomne tilbud 
valgt som vindere: 
 

 Arriva Danmark A/S vinder pakke 1 (bybusserne) 

 De Gule Busser vinder pakke 2 

 Thykjær A/S vinder pakke 3 

 Morten’s Busser vinder pakke 4 

 
Den specificerede kørsel kan ses af vedlagte bilag. 
 
Alle selskaberne udfører i forvejen kørsel for Midttrafik.  
 
Viborg Kommune skal fremover betale 5 % mere om året for kørselen. 
Prisstigningen skyldes forøgelsen i kørselsomfanget. Den gennemsnitlige 
timepris for den udførte kørsel falder samlet set med 5 %. 
 
Kørslen har driftsstart i sommeren 2012. Pakke 1 og 2 er blevet udbudt 
for en periode på otte år med mulighed for forlængelse i op til fire år. 
Pakke 3 og 4 er udbudt for en periode på tre år med mulighed for 
forlængelse i op til halvandet år. 
 
Yderligere oplysninger 

 Arne Lægaard, bestyrelsesformand, Midttrafik 
Tlf. 2016 6392, e-mail: arl@midttrafik.dk  

 
 Thomas Dalgaard Mikkelsen, udbudsansvarlig, Midttrafik 

Tlf. 8740 8364, e-mail: tdm@midttrafik.dk 
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Bilag 1: Tildeling af kørsel og ruteoversigt

1 Liseborg/Teglmarken - Trappetorvet - H.C.Andersensvej - Houlkær (Odshøjvej) -
2 Møgelparken - Viborg Storcenter - Trappetorvet - Randersvej - Houlkær (Odshøjvej) -
3 Engelsborg - Vestervangsvej - Trappetorvet - Falkevej -
4 Engelsborg - Lundvej - Trappetorvet - Overlund Øst (Asmild Mark) -

Sum 41.471
711 Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind -
712 Viborg - Finderup - Dollerup -
713 Hald Ege - Lysgård - Almind -
Sum 6.434
752 Hammershøj - Vorning - Hvidding -
754 Ørum - Foulum - Vammen -
Sum 1.728
772 Rødkærsbro - Vindum - Bjerringbro -
Sum 1.065

50.698Det samlede udbud udgør
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