
Side 1 af 2 

Passagertal 2020 

Forklaringer til tabel 

Ukendt 
Der kan være forskellige årsager til at data ender i kategorien ukendt. Nogle produkter som mobile pendler kort og zonebilletter kan ikke tilknyttes 
specifikke ruter. Andre gange skyldes det uhensigtsmæssigheder i stamdata. I alt har vi ca. 6-7% data på totalniveau, der ikke kan tilknyttes en 
regional rute eller en kommune, men vi arbejder hele tiden på at optimere datakvaliteten.  

Sum af Antal Passagerer Rutetype 
Bestiller Bybus Lokal/skolebus Mellemby Natbus Region Tog Ukendt Total 
Aabenraa 263.856 162.804 156.928  26.277 609.865 
Billund 38.097 23.594 2.775 64.466 
Esbjerg 1.333.058 97.566 148.787 1.312 68.503 1.649.226 
Fredericia 435.940 7.755 19.903 463.598 
Haderslev 263.749 56.482 145.569  21.118 486.919 
Kolding 988.187 61.714 103.160 53.431 1.206.491 
Region Syddanmark  2.248 2.177.228 2.285.016 
Sønderborg 144.801 128.043 600.373 39.781 913.599 
Tønder 126.614 108.341 10.693 245.647 
Ukendt 390.091 390.091 
Varde 10.593 31.095 47.202 3.907 92.797 
Vejen 9.620 100.713 3.875 5.090 119.298 
Vejle 964.245 107.685 426.169 62.354 1.424.931 
Vestbanen 104.821 109.799 
Total 4.414.048 918.568 1.628.477 4.160 2.177.228 104.821 814.441 10.061.743 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
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Vestbanen 
Da rejsende på Vestbanen tjekker ind på standere og ikke i toget ender deres data i første omgang i ’ukendt’ puljen. Vi kan tilknytte størstedelen af 
de relevante data til Vestbanen via viden om stoppesteder, men antallet af passagerer på Vestbanen må betegnes som et minimum og ikke den 
fulde sandhed. Vi arbejder på at løse disse udfordringer med datakvaliteten på Vestbanen.  

Antagelser og udfordringer 

Passagertallene er et kvalificeret estimat baseret på en række antagelser og udfordringer: 

Antagelser 
1. Vi kender omstigningsprocent på alle rejser med Rejsekort produkter. Vi antager at omstigningsprocenten på enkeltbilletter,

mobilbilletter og grupperejser er den samme.

2. På mobile pendlerkort har vi ikke data på antal rejser og rute. Vi antager et gennemsnitligt antal månedlige rejser på 35, og disse rejser
ryger i kategorien ukendt i forhold til kommune og rute.

3. Zonebilletter, der er enkeltbilletter købt gennem grupperejse-systemet kender vi heller ikke destination eller rute på.

Udfordringer 
1. Der er ingen data på medrejsende børn – en betalende voksen kan gratis medtage to børn.

2. Der eksisterer stadig et lille antal ikke-digitale kort, som ikke er indeholdt i de nuværende data:
• Ca. 50-60 stk brutto erhvervskort
• 340 stk. 3. parts kort (eksempelvis kort købt af en døgninstitution og anvendt af brugerne)
• Ca. 400 grænsekrydsende skolekort i kommuner med gratis skolekort (udfases i skoleåret 19/20)
• Ca. 290 militærkort
• Ca. 320 blindekort
• Alle rejsende på DSB pendlerkort
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