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Forord

BERETNING 2019

Årtiets sidste år blev et forrygende år for Sydtrafik. Et 
år med ro på bagsmækken, hvor der var kræfter til at 
udvikle og nytænke. Det blev også året, hvor linjerne 
for Sydtrafiks fremtidige arbejde blev lagt i form af en 
ny Strategiplan, som du kan læse mere om i starten 
af denne årsberetning.

Vi har især udviklet på brugen af de data, vi nu høster 
fra det store arbejde med at digitalisere alle vores 
produkter. 2019 blev det første fulde kalenderår, hvor 
rejsekortdata sammen med data fra realtidssystemet 
og vores billetapp giver os et bedre overblik end 
nogen sinde før over bussernes drift og passagerernes 
rejsemønstre. Det har givet mange nye muligheder, 
som vi er i fuld gang med at udnytte.

Et af årets højdepunkter var, da hele Sydtrafik var samlet 
til en aktiv dag på Gammelrøj Herregård ved Kolding. 
Temaet for dagen var vores værdier: Samarbejdende, 
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professionelle og ambitiøse – der i 3 år har dannet 
grundlaget for vores arbejde i Sydtrafik. På dagen var 
vi både ambitiøse i højden, samarbejdende omkring 
vandets rejse og professionelle i vores brobygning.

Som det også var tilfældet i resten af verden, så 
blev Sydtrafiks fokus på bæredygtighed endnu mere 
udtalt i 2019. Vi oplever stor interesse for grøn 
omstilling af den kollektive trafik fra alle vores kom-
muner, og det kommer til at sætte et stort præg på 
de næste udbud af busser. 

Vi har en spændende rolle som videnscenter, 
formidler og bindeled mellem busoperatører og 
busleverandører på den ene side og kommunerne 
og regionen på den anden side. Alle er vi interesse-
rede i at mindske den miljømæssige belastning mest 
muligt – inden for den ramme, som kommunernes 
og regionens økonomi sætter.
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De første spadestik til Strategiplan 2019 - 2022 blev 
taget allerede i slutningen af 2018, hvor bestyrelsen og 
ledelsen gennem flere processer udvalgte de fire strate-
giske fokusområder: Datadrevet udvikling, behovs styret 
betjening, tæt på kunden og strategiske Partnerskaber, 
der blev endeligt godkendt i januar 2019.

Derefter fulgte workshops, hvor medarbejdere fra alle 
afdelinger i organisationen var med til at identificere 
indsatser til hvert af disse fokusområder. Det hele blev 
samlet i en publikation, der kunne endeligt godken-
des i september 2019. Dermed er grundlaget for det 
fremadrettede arbejde med udviklingen af Sydtrafik 

lagt, og strategiplanen skal fungere som holdepunkt 
for bestyrelse, ledelse og medarbejdere, når der sættes 
nye projekter i søen, og når der kommer nye ideer til.

De fire fokusområder bygger ovenpå et fundament 
af værdier, ledelse og kultur, som det illusteres i 
’strategi huset’ herover.

Sydtrafik er en arbejdsplads med en meget høj 
medarbejdertilfredshed og en positiv og åben 
ledelses kultur, og det skaber et godt grundlag og 
et fordelagtigt udgangspunkt for det videre arbejde 
med de strategiske fokusområder. 

RETNING FOR FREMTIDEN

VISION
”Vi vil være et attraktivt trafikselskab,  

som med kunden i centrum, drives effektivt  
med fokus på innovation, bæredygtighed og mobilitet.”

FOKUSOMRÅDER

VÆRDIER

KULTUR OG LEDELSE

Datadrevet 
udvikling

Behovsstyret 
betjening

Tæt på  
kunden

Strategiske 
partnerskaber

Samarbejdende  |  Ambitiøse  |  Professionelle
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Business Intelligence samler data
2019 blev året, hvor vi for alvor begyndte at høste 
frugterne af mange års strategisk satsning på 
rejse kort data. Siden det sidste fastkortprodukt – 
ung doms kortet – i marts 2018 blev konverteret til 
rejsekort, så har Sydtrafik modtaget data på ca. 96 % 
af alle rejser. 

Data fra rejsekortets ind- og ud-tjekninger blev i star-
ten af 2019 kombineret i Business Intelligence (BI) 
platformen med data om enkeltrejser og periodekort 
fra Sydtrafiks mobilapp. BI-systemet giver form og 
struktur til de store datamængder, og både planlæg-
gere i Sydtrafik og kommunens administratorer kan 
få adgang til dele af BI-platformen, der bliver sam-
lingspunktet for alt data i hele Sydtrafik. 

I gennem hele 2019 er arbejdet med at kvalificere disse 
data fortsat, fx ved at køre automatiske opdateringer 
på rejseplansoplysninger og stoppesteds info igen-
nem systemet hver nat. Der er også løbende kommet 
nye datasæt til. Flextrafikken leverer store mængder 
data om vognløb, rejsemønster og omkostninger, og 
i 2019 er disse data kommet på BI-platformen, og en 
række kommuner har på forsøgsbasis fået adgang. 
Det har betydet, at de har kunnet følge udviklingen 
i antallet af flexture og deres omkostninger til den 
åbne flextrafik.

Bussernes realtidssystem, der blandt andet bruges 
til at måle rettidighed samt sende informationer til 
rejseplanen og stoppestedstavler, bliver også indlæst 

DEN DIGITALE REJSE

i BI systemet. I sommeren 2019 blev det dog tydeligt, 
at på grund af tekniske vanskeligheder var kvaliteten 
af data for ringe. Det krævede en ny og opgraderet 
integration på dataudvekslingen, og den kom på 
plads i slutningen af året.  Efter en grundig test vil 
vognmænd i 2020 få adgang til BI-platformen, og 
kan således følge med i alle data omkring kørslen.

Henover hele 2019 har Sydtrafik også arbejdet med 
at GDPR-sikre alle data. Udover dette, har Sydtrafik 
yderligere valgt at lave et dataflow projekt, hvor 
alle dataudvekslinger imellem systemer i hele huset 
er blevet kortlagt. Det har givet mulighed for at 
identificere de steder, hvor der sker GDPR-følsomme 
dataudvekslinger, som efterfølgende er dokumente-
ret og sikret. 

Sydtrafiks data er til  
for at blive brugt
Det store arbejde med at kvalificere og bearbejde rå 
data til brugbar information, er først meningsfyldt, 
når disse data bliver brugt i hverdagen hos både 
kommuner og Sydtrafiks planlæggere. For at facili-
tere dette blev der i 2019 ansat en ny medarbejder 
i en stilling, der binder BI-teamet sammen med Plan 
og Udvikling på etagen over.

1. august 2019 startede en ny analysemedarbej-
der med ansættelse i Plan, Udvikling og HR. Hans 
opgave er at foretage de mange dataudtræk som 
efterspørges internt i Sydtrafik, hvad enten det er en 
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planlægger, der skal vide noget om fordelingen af 
passagertal på en rute – eller marketing der er ved at 
evaluere effekten af en kampagne. Samtidigt skal han 
facilitere kommunernes brug af data – både gennem 
BI-platformen, men også ved at sende kommunerne 
forskellige dataudtræk til inspiration. 

Ansættelsen frigjorde de nødvendige ressourcer i BI- 
teamet til at fortsætte med at udvikle og kvalificere 
data.

Optimering af den regionale køreplan
Som en del af aftalen omkring Trafikplan 2018-2022 
skal Sydtrafik i løbet af trafikplanperioden gennemgå 
og optimere alle regionale ruter på baggrund af de 
nye rejsekortdata og realtidsdata, som Sydtrafik nu 
har adgang til. Første del af denne optimering blev 
påbegyndt i efteråret 2019.

Som det første skridt kunne man identificere en række 
afgange på de regionale ruter, hvor der i gennemsnit 
har været under 5 passagerer pr. tur i løbet af et helt 
køreplansår. Disse ture er hverken økonomisk eller 
miljømæssigt bæredygtige, og der kunne identifice-
res i alt 370 ugentlige ture, hvor der i gennemsnit var 
lige knap to passagerer med pr. tur.

For at sikre kvaliteten af disse resultater foretog 
Sydtrafik i december 2019 en høring blandt alle vogn-
mænd, der ved at involvere deres chauffører skulle 
efterprøve om dataudtrækket tegnede et korrekt 
billede. De fleste steder var der ingen bemærkninger, 
men på enkelte afgange meldte chaufførerne tilbage, 
at de oplevede flere passagerer, end hvad der kunne 
ses på Sydtrafiks data. Det kunne fx dreje sig om 
passagerer på DSB-produkter som DSB pendlerkort, 
militærkort eller DSB mobilbilletter, hvorfra Sydtrafik 
ikke får nogen rejsedata. Generelt viste det sig, at 
dataene havde tegnet et retvisende og ret præcist 
billede af passagertal på de ”tynde ture”.

Der kom også enkelte indmeldinger fra berørte kom-
muner, og det førte alt sammen til en endelig liste 
med 333 ugentlige ture, der bliver nedlagt i forbin-
delse med køreplansskiftet i juni 2020.

Det betyder 12.725 timers mindre buskørsel, og det 
sparer miljøet for udledning af cirka 500 ton CO2. Efter 
nedlæggelsen af de ’tynde busture’, vil Sydtrafik stadig 
tilbyde 247.114 timers regional buskørsel årligt. Med 
reduktionen påvirkes 1,0 % af de påstigninger, der i 
dag kan registreres på de regionale ruter, mens der 
spares 8,3 % af nettoudgifterne til regional buskørsel. 

15.335.392 PASSAGERER REJSTE  
MED SYDTRAFIK I 2019

ANTAL PASSAGERER FORDELT PÅ KOMMUNE

151.420
Varde

119.773
Billund

140.935
Vestbanen

2.352.996
Esbjerg

3.495.334 789.712

918.975
Aabenraa

Region Syddanmark Ukendt

332.105
Tønder

758.525
Fredericia

2.208.697
Vejle

748.574
Haderslev

1.350.775
Sønderborg

1.783.575
Kolding

18.521
Vejen

Bybus Mellemby Regional Ukendt TogLokal-/skolebus Natbus
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2019 gav en rekord  
for kundernes tilfredshed 
Der er ikke tidligere set så høj en kundetilfredshed, 
som den man kunne se i Sydtrafiks tilfredshedsmåling 
i busserne i 2019. Den overordnede tilfredshed er 
hoppet fra 79 til 85 ud af 100 mulige point – en hidtil 
uset høj tilfredshed i den kollektive trafik.

Det er igen analyseinstituttet Wilke, der har udført 
1.065 personlige interviews på en lang række  buslinjer 
i hele den jyske del af Region Syddanmark, og de var 
selv overraskede over niveauet i årets måling. Der 
måtte lige regnes en ekstra gang på resultaterne, før 
undersøgelsen kunne offentliggøres. 

Der er fremgang på stort set alle parametre i under-
søgelsen, og hvis man kigger på oplevelsen af selve 
busturen, så er støjniveauet, billettering og chauf-
førens kundeservice nogle af de faktorer, hvor man 
kan se en stor stigning i tilfredsheden. Chaufførernes 
adfærd stiger fra en allerede flot score på 84 til hele 
90 point. 

Der er ikke de store udsving på tværs af brugergrup-
per med forskellig rejsefrekvens, men alligevel kan 
man se, at personer, der bruger busserne ofte, også 
er dem, der er mest tilfredse. Det er en god markør 
for at kerneproduktet er i orden, og at Sydtrafiks 
samarbejdspartnere – vognmændene og deres bus-
chauffører – kan være stolte af det, de leverer.

Målingen kommer efter et år uden de store omlæg-
ninger eller nedskæringer i den kollektive trafik i Syd- 
trafiks område, og det har givetvis bidraget positivt 
til brugernes oplevelse. Der er fortsat et stort fokus i 
Sydtrafik på at arbejde med alle aspekter af kundens 
oplevelse i den kollektiv trafik, så det gode niveau kan 
opretholdes i løbet af de næste års omstruktureringer 
af for eksempel den regionale kørsel. 

Mere dialog med kunderne
På listen over indsatser i den nye Strategiplan 2019-
2022 er en indsats omkring en tættere dialog med 
brugerne højt prioriteret. Noget af denne dialog 
kommer i form af brugerpanelmøder, og sydtrafik 
afholdte i slutningen af oktober 2019 det første bru-
gerpanel på Hotel Britannia i Esbjerg. 

Deltagerne blev rekrutteret gennem kundeambassa-
dørernes netværk i fx ældreråd og på gymnasier 
– suppleret med deltagere fundet gennem opslag på 

TILFREDSE KUNDER

Facebook. Målet var at samle ca. 24 deltagere ligeligt 
fordelt på tre aldersgrupper: Unge 16-25 år, voksne 
26-64 år og seniorer over 65 år. 

Brugerpanelet blev afviklet som et fyraftensmøde 
fra kl. 16.30 til 18.30, og Sydtrafik var vært ved 
en let anretning. Mødet blev indledt med en 
kort introduktion til Sydtrafik, og derefter var der 
tilrettelagt tre workshops med overskrifterne: Kam-
pagner og Markedsføring, Digital Selvbetjening 
samt Busindretning. Alle deltagere kom igennem de 
tre workshops, og der kom mange gode indsigter 
frem i de rammer som workshopsne dannede for 
brugernes samtaler. 

Der var også plads til, at deltagerne kunne fremføre 
andre synspunkter og ideer løbende ved at sætte 
sedler på en ”parkeringsplads”. Synspunkter og ideer 
som kundeambassadørerne efterfølgende har fulgt 
op på. 

Der kom mange positive tilbagemeldinger fra delta-
gerne, der alle gerne ville være en del af et blivende 
brugerpanel, der kan anvendes til at teste nye løs-
ninger og kampagner. Mødet i Esbjerg blev på den 
måde det perfekte startskud til arbejdet i 2020, hvor 
der skal afholdes omkring 6-8 brugerpanelmøder 
rundt i hele Sydtrafiks område. 

Digitale informationstavler  
giver en pris
I oktober 2019 kunne Sydtrafik vende hjem fra den 
årlige Kollektiv Trafik Konference med Passager-
pulsens Initiativpris i tasken. Prisen hylder de gode, 
kundevendte tiltag, trafikselskaberne lancerer. Syd-
trafik dystede med Midttrafik om prisen, og Sydtrafik 
vandt for projektet med digitale informationstavler 
ved stoppesteder. Et projekt som blev afsluttet i 2019. 

Projektet blev igangsat tilbage i 2018 i samarbejde 
med Region Syddanmark, og alle kommuner i Syd-
trafiks område har fået tildelt tavlerne efter deres 
andel af køreplanstimer. Passagerne har været meget 
positive, og de anfører, at informationstavlerne har 
løftet deres oplevelse af at rejse med kollektiv trafik. 

Sydtrafik deltog også i Passagerpulsens konkurrence 
med projektet korrespondancesikring, som fik en 
andenplads i afstemningen. Initiativet sørger for, at 
passagerer, der skal skifte bus, ikke misser bus num-
mer to, hvis den første bus kun er lidt forsinket.
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Løsningen er, at busser, som stopper samme sted, kan 
kommunikere i tilfælde af forsinkelser. Realtidssyste-
met holder øje med, om de to busser, der skal mødes, 
overholder køreplanen. Hvis bus 1 bliver forsinket, får 
bus 2 automatisk besked på at vente 2-5 minutter, 
hvis det giver mening i det konkrete tilfælde. Chauf-
førerne kan med få tastetryk kommunikere, så de kan 
afklare, om de kan sikre korrespondancen.

Overflytning af salgssteder  
til borgerservice.
På årets sidste bestyrelsesmøde i 2018 godkendte 
bestyrelsen beslutningen om at ændre Sydtrafiks 
salgs strategi. I løbet af 2019 skulle de fem eksiste-
rende salgssteder nedlægges, og der skulle i stedet 
oprettes 11 servicecentre gennem kommunerne.

Som en konsekvens af en øget selvbetjeningsgrad 
blandt kunderne efter konverteringen af alle fastpris-
produkter til rejsekortprodukter, var der grundlag for 
at gentænke strukturen omkring betjente salgssteder 
i Sydtrafiks område. De 11 kommuner betalte alle 
sammen til de kun 5 salgssteder, som i vid udstræk-
ning kun blev brugt at borgere i den kommune, hvor 
salgsstedet befandt sig. Samtidigt havde Kolding 
og Fredericia kommuner allerede åbnet for, at deres 

borgere kunne få hjælp til rejsekortet på borger-
service, og tilbagemeldingerne herfra var meget 
positive. Det gav god mening at løfte opgaven i regi 
af borgerservice, da gruppen af ikke-digitale borgere 
allerede var til stede der.

Sydtrafiks oplæg var derfor, at de fem salgssteder 
blev nedlagt i løbet af 2019, og at kommunerne 
selv kunne vælge, om de ville tage opgaven hjem til 
deres borgerservice eller lignende centre, eller alter-
nativt selv drive salgsstedet videre. Det hele blev løst i 
dialog med kommunerne, og Sydtrafik stod både for 
indkøb af materiel samt oplæring af personalet. Den 
første kommune til at åbne et nyt rejsekortservice-
center blev Varde Kommune, der fra den 1. februar 
2019 kunne hjælpe deres borgere med at bestille og 
sætte penge på alle rejsekortprodukter. Disse borgere 
havde tidligere været nødt til at tage til Esbjerg for at 
få samme service.

Alle de resterende kommuner, med undtagelse af 
Billund kommune, har i løbet af 2019 og starten af 
2020 oprettet rejsekortservicecentre – enten i forbin-
delse med deres borgerservice eller på biblioteker. 
Den rullende opstart af disse er forløbet gnidningsfrit, 
og de fleste af Sydtrafiks ikke-digitale kunder har der-
ved fået meget kortere til personlig hjælp.

85 %

85 %

79 %

78 %

61%39%

2018

2018

88% er tilfredse med chaufførens kørsel
90% er tilfredse med chaufførens kundeservice

2019

2019

Mænd Kvinder

SAMLEDE TILFREDSHED MED SYDTRAFIK

SYDTRAFIKS PASSAGERER

SAMLEDE KUNDEOPLEVELSE AF TUREN

Under 18 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 60-69 år50-59 år 70+ år
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Tilfredse kunder i Flextrafik 
Der er også gennemført en kundetilfredshedsunder-
søgelse i Flextrafik i hele Region Syddanmark i 2019. 
Den viser tilfredse kunder, der bruger den fleksible 
kollektive trafik til at besøge familie og venner.

Den samlede tilfredshed med flextrafikken ligger på 
86 point ud af 100 mulige, og det er samme høje 
niveau som ved sidste måling i 2017. Analysen 
er foretaget af bureauet Wilke, og den er lavet via 
telefon interviews med kunder i flextrafikken.

Den absolutte topscorer hos kunderne er kontakten 
med chaufføren i bilen. Chaufførernes service, kørsel 
og hjælpsomhed scorer igen allerhøjest af de forskel-
lige parametre. På skalaen fra 1-100 svarer kunderne 
i gennemsnit 93, og det giver et billede af, at de får 
den nødvendige hjælp og en rigtig god service. 

Flere selvbetjente kunder  
i flextrafikken
Den åbne flextrafik er populær i alle 11 kommuner i 
Sydtrafik, og i september 2019 var tiden inde til en 
justering af priserne, der sidst var blevet justeret i 
2014. Samtidigt blev det besluttet at give en rabat på 
20 % til de kunder, der benytter sig af selvbetjenings-
løsninger. Resultatet blev en stigning på 57 % i 
antallet af rejser bestilt gennem enten hjemmeside 
eller app. Mere end hver tredje Flextur bestilles nu via 
selvbetjening.

Den 1. september steg kilometerprisen på turene 
med 0,50 kr. til enten 4,00 eller 5,50 kr. afhængig 
af kommunens tidligere takst, og grundtaksten 
steg fra 35 til 40 kr. på alle flexture. Prisjusteringen 
gælder også handicapkørslen under Flextrafik, hvor 
kilometer prisen steg til 3,50 kr.

Prisjusteringen betød en stigning på omkring 15%, 
og det betyder, at kunder, der benytter sig af selv-
betjening, kommer til at rejse lidt billigere end de 
gjorde før prisjusteringen. Det er langt mere omkost-
ningstungt at tage imod en telefonisk bestilling, og 
online-rabatten er en del af en strategisk satsning på 
at få flere selvbetjente kunder.

Og effekten kunne stort set aflæses med det samme. 
Allerede i september kunne der ses en stigning på 
knap 10  %-point i antallet af rejser bestilt gennem 
hjemmeside og app, og da året var slut var det tal 
oppe på lidt over 12  %-point.

FLEXTRAFIKKEN BINDER 
MENNESKER SAMMEN

I de første måneder efter ændringen, har der ikke 
været et tilsvarende fald i antallet af opkald til den 
telefoniske bestilling, fordi alle kunder får et tilbud 
om telefonisk hjælp til at oprette sig og lære at bruge 
selvbetjenings-systemet. Der vil også altid være en 
gruppe af borgere, der ikke kan benytte sig af de 
digitale løsninger, og de vil altid have mulighed for 
telefonisk betjening. Efter årsskiftet er tendensen 
færre kald end året før.

Flexpendler – forsøg  
med nyt kørselstilbud
De studerende på ungdomsuddannelser er sammen 
med skolesøgende børn den største og vigtigste 
bruger gruppe i den offentlige transport. Men særligt 
i tyndt befolkede områder er det svært at opretholde 
relevant busbetjening til ungdomsuddannelser, der 
typisk ligger samlet i de større byer. 

Derfor har der fra efterårsferien 2018 kørt forsøg i 
Vejen og Aabenraa kommuner, hvor studerende med 
mere end 45 minutters transporttid fik tilbudt at køre 
med flextrafik i stedet for bus. Turene indgår i den 
almindelige flexkørsel, så der kan både være samkør-
sel med andre flex-kunder og der kan være forlænget 
rejsetid i forhold til den direkte rejse. 

Projektet har fået tilskud fra Trafik-, Bygge- og Bolig-
styrelsen, og den første testperiode sluttede ved 
vinterferien 2019. En efterfølgende evaluering viste, 
at tilbuddet rent driftsmæssigt er velfungerende, og 
med en høj passagertilfredshed. Daglig kørsel inde-
bærer dog et relativt højt kommunalt tilskud. Efter 
sommerferien har Vejen kommune valgt fortsat at 
tilbyde Flexpendler foreløbig indtil juni 2020. 

Plustur forlænger  
den kollektive trafik
Med Plustur får kunden et tilbud om transport til 
eller fra udvalgte busstoppesteder gennem den 
åbne flextrafik. Det forlænger rækkevidden af den 
kollektive trafik ud til de egne, hvor der er langt til 
nærmeste stoppested. Servicen skal bestilles gennem 
Rejseplanen, og det koster det samme som en enkelt-
billet til bussen. 

Det startede som et pilotprojekt i Sønderborg i 2018, 
og i løbet af 2019 og de første måneder af 2020 er de 
resterende kommuner kommet med på ordningen – 
med undtagelse af Vejle Kommune, der indtil videre 
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har valgt ikke at tilbyde Plustur. I forbindelse med 
lanceringen har kommunen kunnet vælge frit fra en 
markedsføringspakke, så der i samarbejde med Syd-
trafik kunne skabes synlighed om ordningen blandt 
kommunens borgere.

Der er i løbet af 2019 afviklet i alt 428 Plusture i 
Sydtrafiks område, men der er en forventning om, 
at antallet vil stige efterhånden som ordningen bli-
ver mere kendt. Tilbagemeldingerne fra brugerne er 
overvejende positive, som fx denne kommentar fra 
Ris og Ros på Sydtrafiks hjemmeside:

”Jeg vil gerne rose jer  
rigtig meget for den aftale, I har 

med Flextrafik, der gør, at jeg kan 
komme helt frem til min søsters 
gårdsplads langt ude på landet, 
og blive hentet samme sted via 

plusture fra henholdsvis Brørup og 
til Skodborg. Det fungerede perfekt, 

og var tilmed såre billigt!”

1.042.557 PASSAGERER REJSTE  
MED FLEXTRAFIK I 2019

2017

2019

SAMLET TILFREDSHED HOS FLEXTRAFIKS KUNDER

86 %
87 %

73%

27%

2017

2019

Mænd

Kvinder

FLEXTRAFIKS PASSAGERER

SAMLET TILFREDSHED MED CHAUFFØREN HOS FLEXTRAFIKS KUNDER

93 %

93 %

Stigning i antallet 
af rejser bestilt med 
selv betjening

MERE END HVER  
TREDJE TUR KØBES 
VIA SELVBETJENING

Patientbefordring

20-29 år

Åben Flextrafik

30-39 år

Handicap

40-49 år50-59 år70+ år

Kommunal

60-69 år

FlexTrafik

57 %
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Markedsdialog om ’grønne’ udbud
Den grønne omstilling er et vigtigt fokuspunkt for 
både kommuner og region, og det sætter et stort 
præg på de næste udbud.

Sydtrafiks rolle er at være koordinator og facilitator 
for videndeling og rådgivning om bæredygtighed, 
og et af de tiltag Sydtrafik stod bag i 2019 var at 
samle relevante aktører til en markedsdialog om 
bæredygtige drivmidler.

Den teknologiske udvikling går meget stærkt, og 
den mest opdaterede viden om nye og fremtidige 
muligheder ligger hos busleverandørerne. Derfor 
blev de – sammen med busoperatører og ansatte 
fra Esbjerg, Vejle og Kolding kommuner indbudt til 
en markedsdialog 31. oktober 2019 i Vejen Idræts-
center. På mødet var der en livlig og konstruktiv 
debat om muligheder og udfordringer i forhold til 
busdrift med nye og bæredygtige drivmidler. Der 
var fokus på spørgsmål som: Hvor langt kan bussen 
køre? Kan vi få andet end 12 meter busser? Skal 
kommunen etablere depot og faciliteter til tank-
ning/opladning?

Dialogen fortsatte med individuelle møder med 
busoperatørerne i november, og dette dannede 
grundlag for bl.a. udbudsmaterialet til udbuddet af 
bustrafikken i Esbjerg kommune, der blev offentlig-
gjort primo 2020. 

SYDTRAFIK TAGER ANSVAR FOR 
DEN GRØNNE OMSTILLING

Strategimøder med alle kommuner
Da Trafikplanen lå klar i slutningen af 2018, var det 
også startskuddet til en række strategimøder med alle 
11 kommuner. De første blev afholdt i januar 2019, 
og de fortsatte året igennem. 

Formålet med alle møder var at hæve sig op i et 
helikopterperspektiv og drøfte udviklingsmuligheder 
for den kollektive trafik i kommunen. Samtidigt blev 
projekter fra Trafikplanen konkretiseret, og det gene-
relle samarbejde fik et servicetjek. Kommunerne bød 
ind med deres visioner for fremtidens kollektive trafik, 
og mange brugte også lejligheden til at informere 
om langsigtede projekter, der kunne have direkte 
eller indirekte virkning på den kollektive trafik. Det 
kunne dreje sig om byudviklingsprojekter, og for en 
del kommunernes vedkommende handlede det også 
om bæredygtighed og grøn omstilling.

Fra Sydtrafik deltog repræsentanter fra flere afde-
linger, sådan at Økonomi, Flextrafik samt Kunde og 
Marked kunne supplere Plan og Udvikling, der er den 
afdeling, der har den daglige kontakt med kommu-
nernes bestillere. Fra kommunerne deltog bestillerne 
samt områdechefer og andre relevante personer, og 
tilbagemeldinger fra de deltagende har været meget 
positive. Flere kommuner ønsker at disse møder 
kunne afholdes med et fast interval på måske hvert 
andet år, og den overvejelse tager Sydtrafik med ind 
i 2020. 
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SYDTRAFIK I TAL 2019
Indtægtsfordeling

Indtægtsfordeling 2019

Økonomi pr. køreplantime og indbygger

Millioner kr. 2019 2018 2017 2016 2015

Billetsalg i bussen 41,9  46,3  48,9  51,8  59,7 

Kortsalg, rejsekort, sms, mobil 113,5  114,7  124,0  123,6  119,4 

Ungdomskort 40,6  39,6  52,9  57,8  58,2 

Skolekort og friskolekort 27,8  28,0  31,5  31,1  30,3 

Fælles billetindtægter 1,1  1,3  1,6  1,3  1,3 

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva -2,2  -6,5  -19,8  -32,0  -38,1 

Nettoindtægt nabotrafikselskaber 7,2  6,6  7,0  5,7  5,4 

Betaling fra DSB/Arriva 7,4  8,1  12,1  15,4  12,2 

Kompensation fra trafikministeriet 
for ændring af aldersgrænser 15,3  15,1  15,0  14,9  14,8 

Diverse fællesindtægter 0,7  0,6  0,6  0,5  0,5 

Total 253,2  253,8  273,7  270,2  263,6 

Billetsalg i bussen 

Kortsalg, rejsekort, mobil

Ungdomskort

Skolekort og friskolekort

Indtægter  
pr. køreplantime

Nettobidrag
pr. køreplantime

Drift af busser
pr. køreplantime

Nettobidrag 
pr. indbygger
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2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

Indtægter fra rejser med rejsekort i kr.

Antal solgte enkeltbilletter

Indtægter fra enkeltbilletter i kr.

Antal rejser med rejsekort
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

6363++7878
6464++8585

94.594.5++9898
86.586.5++8989

5454++6464
5555++6969

8181++8181
7777++73.573.5

6060++7171
61.561.5++7575

94.594.5++9292
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61.561.5++7676
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5757++6363
5757++6363

7979++7676
7777++73.573.5
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2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

Antal rejser med åben flextrafik

Antal rejser med handicapkørsel

Antal rejser med patientbefordring

Antal rejser med kommunal flextrafik
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Kontrolafgifter

*21. september var sidste dag for sms-billetterne. 

Sydtrafik anmelder kunder for dokumentfalsk og/eller bedrageri, 
hvis der er forsøgt at snyde med billet eller kort. 

Anmeldelser for bedrageri eller dokumentfalsk

Rejsegaranti

Kunder kan søge om rejsegaranti, hvis bussen er skyld i, at de kommer mindst 20 minutter for sent 
til det sted, hvor deres planlagte rejse med Sydtrafik slutter.

2019 2018 2017 2016 2015

Samlede antal anmeldelser 7 18 22 33 23

Heraf sms-billetter 0 0 9* 15 11

År Ansøgninger Godkendte Vognmandens andel Sydtrafiks andel

2019 572 532 131.251 kr. 84.585 kr.

2018 537 493 63.437 kr. 59.511 kr.

2017 636 548 98.924 kr. 35.646 kr.

2016 497 430 83.911 kr. 34.987 kr.

2015 471 348 76.674 kr. 29.360 kr.

Bybusser 2019 2018 2017 2016 2015

Esbjerg 54 22 24 28 36

Fredericia 18 10 13 21 22

Haderslev 6 5 3 3 3

Kolding 46 23 10 20 16

Varde 0 0 2 4 0

Vejen 0 0 0 1 0

Vejle 54 39 29 40 21

Ribe 1 0 0 0 0

Sønderborg 4 0 2 0 1

Aabenraa 4 0 3 12 3

 

Regionale + Vestbanen

Alle ruter 255 139 125 133 133

I alt 442 238 211 262 235



21

Kontraktkørsel fordelt på vognmænd og kontraktudløb

Fordeling af kontraktbusser på vognmand

Note: Rutebilselskabet Haderslev A/S er i 2013 overtaget af Tide Bus Danmark A/S

57+57+2525++66++66++44++22++00+I

Vognmand Område Kontrakt
Drifts-
busser

Køreplan timer 
pr. år

Udløb Senest

Umove Vest A/S Regional, Kongeå 2020 2022 13 28,133

Umove Vest A/S Gram+Vojens 2019 2021 5 3,616

Umove Vest A/S Vejleområdet+Frc., lokalkørsel 2022 2024 20 11,953

Umove Vest A/S Vejleområdet, mellembyskørsel 2022 2024 17 31,148

Umove Vest A/S Vejle bybusser 2022 2023 18 56,469

Umove Vest A/S Billund lokalkørsel 2022 2024 11 7,587

Umove Vest A/S Kolding lokalkørsel 2020 2022 21 20,396

Umove Vest A/S Sønderborg 2027 2029 39 60,234

Umove Vest A/S Regional, Syd 2025 2027 16 42,921

Umove Vest A/S Aabenraa 2023 2025 42 56,502

Umove Vest A/S Tønderområdet, Toftlund 2023 2025 32 35,591

Arriva Danmark A/S Esbjerg bybusser, 1. halvår 2018 2020 58,964

Tide Bus Danmark A/S Kolding bybusser 2020 2022 21 66,757

Tide Bus Danmark A/S Esbjerg bybusser, 2. halvår 2019 2021 29 58,470

Tide Bus Danmark A/S Esbjerg lokalkørsel 2019 2021 21 31,697

Tide Bus Danmark A/S Fredericia bybusser 2021 2023 10 40,054

Tide Bus Danmark A/S  (2. halvår) Regionalt, Trekantområdet 2026 2028 25 71,926

Rutebilselskabet Haderslev A/S Haderslevområdet 2019 2021 25 62,377

Herning Bilen Specialruter A/S Vejen 2023 2025 25 27,659

Blåvandshuk Turisttrafik Vardeområdet 2021 2023 16 27,794

De Blå Busser Esbjerg-Billund 2021 2023 4 13,023

De Blå Busser 915X + 944X 2025 2027 5 20,951

I alt 2019 (busser pr. 31.12, køreplantimer for 2019) 415 834,224

Antal 

Umove Vest A/S 234

Tide Bus Danmark A/S 106

Rutebilselskabet Haderslev A/S 25

Herning Bilen Specialruter A/S 25

Blåvandshuk Turisttrafik 16

De Blå Busser 9

Arriva A/S 0

I alt 415
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2019 2015201620172018

Kontraktkørsel fordelt på by og land

Note: Rutebilselskabet Haderslev A/S er i 2013 overtaget af Tide Bus Danmark A/S

Kontraktbusser pr. vognmand

300
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200

150
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-
Umove
Vest A/S

Tide Bus 
Danmark A/S

Arriva
Danmark A/S

Rutebilselskabet 
Haderslev A/S

Blåvandshuk 
Turisttrafik

De Blå Busser Herning Bilen 
Specialruter A/S

7878++7878++8686++51+51+5050 3636++2626++1717++42.5+42.5+42.542.5 00++9.59.5++9.59.5++12.5+12.5+1212 8.58.5++8.58.5++8.58.5++26+26+2626 5.55.5++5.55.5++5.55.5++5.5+5.5+55 33++33++33++3+3+11 8.58.5++8.58.5++88++0+0+00

Busser Køreplantimer

By 96 330,920

Regional og lokal 319 503,303

I alt 415 834,224

Bybusser

Esbjerg 29 115,110

Fredericia 10 40,054

Haderslev 4 13,670

Kolding 21 66,757

Ribe 1 2,324

Sønderborg 5 12,690

Varde 1 2,969

Vejen 1 2,962

Vejle 18 56,469

Aabenraa 6 17,915

2019 2018 2017 2016 2015

Umove Vest A/S 234 234 257 151 150

Tide Bus Danmark A/S 106 76 51 128 128

Arriva Danmark A/S 0 29 30 37 36

Rutebilselskabet Haderslev A/S 25 25 25 76 76

Blåvandshuk Turisttrafik 16 16 16 16 15

De Blå Busser 9 9 9 4 4

Herning Bilen Specialruter A/S 25 25 24 0 0

I alt 415 414 412 412 409
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2019 2018 2017 2016 2015

Besøgende på sydtrafik.dk

Telefonopkald fra kunder

Skriftlige henvendelser fra kunder

Samlet antal besøgende pr. år

2019 1.508.131

2018 1.567.936

2017 1.728.058

2016 1.716.766

2015 1.758.383

Pr. år

2019 2.521

2018 2.278

2017 2.230

2016 2.430

2015 2.021

2019 Tilbudte kald Besvarede kald Procent

Kortkontor 13.716 11.577 84 %

Kundecenter 36.217 32.504 89 %

2018 Tilbudte kald Besvarede kald Procent

Kortkontor 19.025 14.821 78 %

Kundecenter 42.581 33.983 80 %

2017 Tilbudte kald Besvarede kald Procent

Kortkontor 14.517 12.189 84 %

Kundecenter 41.557 32.317 78 %

2016 Tilbudte kald Besvarede kald Procent

Kortkontor 11.685 10.800 92 %

Kundecenter 33.055 28.245 85 %

2015 Tilbudte kald Besvarede kald Procent

Kortkontor 15.367 13.356 87 %

Kundecenter 34.190 29.761 87 %
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Aldersfordeling

Medarbejdere fordelt på grupper

Sygefravær

 Arbejdsskade medregnes i sygefravær.

Administrationen

Alder Antal medarbejdere Mænd Kvinder % Mænd % Kvinder

18-19 0 0 0 0 % 0 %

20-24 1 1 0 100 % 0 %

25-29 4 1 3 25 % 75 %

30-34 7 4 3 57 % 43 %

35-39 13 3 10 23 % 77 %

40-44 10 2 8 20 % 80 %

45-49 17 9 8 53 % 47 %

50-54 20 6 14 30 % 70 %

55-59 10 3 7 30 % 70 %

60+ 12 5 7 42 % 58 %

I alt 94 34 60 36 % 64 %

Alder 2019 2018 2017 2016 2015

FOA 5 5 5 7 7

HK'er 59 59 55 55 58

AC'er 19 19 21 19 17

Dansk Metal 3 3 3 3 0

Studentermedhjælpere 1 1 4 3 3

Rengøring 1 1 1 1 1

Journalister 1 1 1 1 1

Ledere 4 4 4 5 5

Direktør 1 1 1 1 1

I alt 94 94 95 95 93

Periode Antal årsværk Sygedage pr. årsværk Sygefraværsprocent pr. årsværk

inkl. langtidssyge excl. langtidssyge

1. halvår 2015 81 4,9 3,7 % 2,3 %

2. halvår 2015 86 6,0 4,5 % 1,6 %

1. halvår 2016 89 6,3 4,9 % 2,1 %

2. halvår 2016 92 4,7 3,6 % 1,8 %

1. halvår 2017 93 6,1 4,7 % 2,0 %

2. halvår 2017 91 7,9 6,0 % 1,4 %

1. halvår 2018 88 5,6 4,3 % 1,9 %

2. halvår 2018 87 5,1 3,9 % 1,9 %

1. halvår 2019 89 5,4 4,1 % 1,7 %

2. halvår 2019 90 3,6 2,7 % 1,5 %
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Sydtrafiks organisation pr. 1. januar 2019

Sydtrafiks bestyrelse 2018-2021

Direktør Lars Berg

Repræsentantskab

KOMMUNER
Tønder, Esbjerg, Varde, Billund, 
Vejle, Fredericia, Kolding, Vejen, 

Haderslev, Aabenraa og Sønderborg

BestyrelseRegion Syddanmark

Kunde  
& Marked

Jette Lauridsen

Økonomi  
& IT

Britta Søndergaard

Flextrafik

Michael Aagaard

Plan, Udvikling 
& HR

Lotte Stensberg

Ledelsessekretariat

Næstformand,  Preben Friis-Hauge
Region Syddanmark

Erik Lauritzen
Sønderborg

Karsten Uno Petersen
Region Syddanmark

Mathias Knudsen
Tønder

Majbrit Rasmussen
Billund

Vagn Sørensen
Vejen

Søren Rishøj Jakobsen
Haderslev

Per Olesen
Vejle

Formand, Henning Ravn
Esbjerg
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  Sydtrafiks repræsentantskab består af kommunale bestyrelsesmedlemmer samt 
repræsentanter fra kommuner, der ikke har en plads i bestyrelsen.

Sydtrafiks repræsentanter i andre bestyrelser m.m. i 2019

Vestbanen
Sydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved formand 
Jan Riber Jacobsen, Preben Friis-Hauge og Karsten 
Uno Petersen. Repræsentantskabsmedlem i Sydtrafik 
Peter Nielsen repræsenterer Varde Kommune.  

Rejsekort & Rejseplanen A/S
Rejsekort og Rejseplanen fusionerede i juli 2019, og 
Sydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved direktør 
Lars Berg med afdelingschef Britta Søndergaard Niel-
sen som suppleant. Bestyrelsen i Rejsekort A/S består 
af 3 medlemmer fra DSB, 3 medlemmer fra Movia, 
og 1 medlem fra hvert af selskaberne NT, Midttrafik, 
Sydtrafik, FynBus og Metro (Ørestadsselskabet).

Bus og Tog direktørgruppen
Sydtrafik er repræsenteret ved direktør Lars Berg.
Bus og Tog er nedlagt pr. oktober 2019.

Titsam
Sydtrafik er repræsenteret ved afdelingschef for Øko-
nomi og IT Britta Søndergaard Nielsen.

Trafikselskaberne i Danmark (TID)
Sydtrafik er repræsenteret ved formand for bestyrel-
sen i Sydtrafik, Henning Ravn.

FlexDanmark
Sydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved direktør 
Lars Berg med afdelingschef Michael Aagaard som 
suppleant.

Sydtrafiks repræsentantskab 2018-2021

Kommune Medlem

Billund Majbrit Rasmussen (V)

Esbjerg Henning Ravn (V)

Fredericia John Nyborg (A)

Haderslev Søren Rishøj Jakobsen (A)

Kolding Jakob Ville Jensen (V)

Sønderborg Erik Lauritzen (A)

Tønder Mathias Knudsen (V)

Varde Peter Nielsen (V)

Vejen Vagn Sørensen (V)

Vejle Per Olesen (V)

Aabenraa Jan Riber Jakobsen (C)
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