
Notat vedr. optimering af busruter og afgange  
 

Det er i forbindelse med budget 2020 besluttet, at der på den kollektive trafik skal findes en 

besparelse på 0,5 mio. kr.   

Forvaltningen fremlagde på Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 11. december 2019 hvilke 

afgange, der kunne nedlægges. De enkelte afgange er udvalgt på baggrund af udtræk af data 

om rejsendes brug af bussen. Der er trukket oplysninger om rejsende, der benytter Rejsekort 

og kontantbilletter. Dette forslag blev sendt i høring den 13. december 2019, og der indkom i 

alt 11 høringssvar inden høringsfristens udløb. 

På Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 15 januar 2020, vedtog udvalget en række optimeringer 

af den kollektive trafik.  

På baggrund af høringssvarene er der foretaget nogle justeringer af hvilke afgange, der 

foreslås nedlagt. Ligeledes er der fremkommet nogle forhold, der skal undersøges nærmere. 

I dette notat gennemgås de enkelte busruter med markering af hvilke afgange, der udgår af 

køreplanen. Notatet er opdelt i 2 afsnit. I det første afsnit beskrives ”Justeringer” af 

eksisterende afgange, mens der i andet afsnit beskrives ”Ændringer i køreplanen”. Her 

præsenteres ligeledes hvilke afgange, der nedlægges.  

Teknik og Miljø vurderer, at det vedtagne forslag forventes at give den årlige besparelse på 0,5 

mio. kr., når der samtidig medtages et forventet fald i antal solgte billetter samt forøgede 

udgifter til Flextur. 

I høringssvarene var der bekymring for morgenafgangene og de passagerer, som benytter sig 

af disse. På udvalgsmødet blev det besluttet, at fastholde disse morgenafgange på Rute 5 og 

Rute 6, da det ikke vurderes muligt at bruge flextrafik på dette tidspunkt. Med den beslutning 

prioriteres de passagerer, der er på vej til skole eller arbejde. 

 

På baggrund af de indkomne høringssvar og drøftelser på udvalgsmødet undersøges 

nedenstående nærmere: 

 Det skal undersøges, hvad der er af muligheder, for at kunne tilbyde et billigere Flex-

produkt til de unge.  

 Det skal undersøges, om der på Rute 5 og Rute 6 kan være mulighed for at medbringe 

cykel.  

 Ved det næste udbud af den kollektive trafik, skal der ske en gennemgang af ruterne, 

hvor det også skal undersøges, om der særligt fra den nordligste del af kommunen, 

kan opnås en bedre forbindelse til Idrætscenter / svømmehal, som ikke kræver 

busskift eller ventetid i forbindelse med dette.  

 Det skal undersøges, om det er muligt, at tilføje kontaktoplysninger til Flextrafik på 

køreplanstavlerne. Dette til gavn for de ældre.   



Afsnit 1 - Justeringer 

 

Dette afsnit beskriver mindre justeringer i køreplanen samt ændringer, som gælder flere 

ruter.  

Sommerkøreplan 

Fremover vil der ikke være begrænset kørsel i sommerperioden. Det vil derfor være muligt at 

køre efter den køreplan man kender, hele året.  

Rute 1:  

Rute 1 opdeles i 2 ruter uden ændring af køreplanen. Fremover vil bussen i Nordbyen hedder 

”Rute 1”, mens bussen i Vestbyen vil hedde ”Rute 8”. Dette skal sikre at det er nemmere for 

den rejsende at finde den rigtige bus på banegården.   

Rute 2:  

Ingen mindre justeringer - se afsnittet ”Ændringer af køreplanen”.  

Rute 3:  

Ingen mindre justeringer - se afsnittet ”Ændringer af køreplanen”.  

Rute 4:  

Ingen mindre justeringer - se afsnittet ”Ændringer af køreplanen”.  

Rute 5:  

Ingen mindre justeringer - se afsnittet ”Ændringer af køreplanen”.  

Rute 6:  

Rute 6 – Skolebus 

Skolebussen, som kører på Rute 6, vil fremover kører ca. 5-7 min tidligere fra Trelde, og vil 

efter det nuværende sidste stop ved Fredericia Gymnasium, køre videre til Norgesgade i 

bymidten. Dermed vil børn til midtbyens privatskoler også kunne bruge bussen.  

Ligeledes vil de studerende på ungdomsuddannelserne i Erritsø kunne skifte til Rute 3 og 

benytte denne videre mod Erritsø. Det vil betyde ca. 30 minutters kortere rejsetid om 

morgenen for denne gruppe.  

For øvrige justeringer - se afsnittet ”Ændringer af køreplanen”.  

Rute 7:  

Ingen mindre justeringer - se afsnittet ”Ændringer af køreplanen”.  

  



Afsnit 2 – Køreplansændringer 

 

Rute 2 – Ændringer i køreplanen  

Det blev besluttet, at reducere i antallet af afgange pga. meget få passagerer. Afgange som er 

vist med gult udgår af køreplanen fra sommeren 2020.  

 

På hverdage udgår følgende afgange vist med gult:  

 

 

 

 

  



På lørdage udgår følgende afgange vist med gult: 

 

 

 

 

På søn- og helligdage udgår følgende afgange vist med gult:  

 

  



Rute 3 – Ændringer i køreplanen 

Der tilføjes 3 nye afgange om aftenen på hverdage. Med rød skrift herunder er det vist, 

hvornår bussen kører fra banegården. 

Køreplanen fastholdes uden ændringer på lørdage samt søn- og helligdage. 

 

Rute 4 – Ændringer i køreplanen 

Der tilføjes 1 ny afgang om aftenen på hverdage. Med rød skrift herunder er det vist hvornår 

bussen kører fra banegården, hvornår den er ved Taulov Station samt på Skærbæk Ringvej. 

Bussen stopper ligeledes ved alle de øvrige stoppesteder på ruten, selv om der ikke er vist 

tidspunkter for det i køreplanen herunder.  

Køreplanen fastholdes uden ændringer på lørdage samt søn- og helligdage. 

 

 



Rute 5 – Ændringer i køreplanen 

 

Det blev besluttet, at reducere i antallet af afgange pga. meget få passagerer. Afgange som er 

vist med gult udgår af køreplanen fra sommeren 2020.  

På hverdage udgår følgende afgange vist med gult:  

 

 

 

På lørdage udgår følgende afgange vist med gult:  

 

 

 

 

 

 



På søn- og helligdage udgår følgende afgange vist med gult:  

 

 

  



Rute 6 – Ændringer i køreplanen 

Det blev besluttet, at reducere i antallet af afgange pga. meget få passagerer. Afgange som er 

vist med gult udgår af køreplanen fra sommeren 2020.  

På hverdage udgår følgende afgange vist med gult:  

 

 

På lørdage udgår følgende afgange vist med gult: 

 



På søn- og helligdage udgår følgende afgange vist med gult: 

 
 

 


