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Forord

BERETNING 2020

”Mest af alt holder jeg af hverdagen” lyder det 
kendte Dan Turell citat, der igen er blevet aktuelt. 
Hvis nogle af os ikke altid var helt enige med ham, 
så blev året 2020 undtagelsen, der bekræfter reglen.  

Vi var kun lidt over 2 måneder inde i året, da hverda-
gen blev sat på pause - i Danmark såvel som resten 
af verdenen - og vi venter stadig på at få den tilbage. 
Eller på at få så meget af den tilbage, som det nu er 
muligt at få… 

Covid-19 fik en kolossal indvirkning på den kollektive 
trafik og på Sydtrafik, og det kan du selvfølgelig læse 

om i denne beretning. De langsigtede konsekvenser 
står stadig hen i det uvisse, men det er tydeligt, at 
medarbejderne i Sydtrafik ikke har mistet hverken 
modet eller momentum i de lange seje måneder 
med hjemsendelse og alt for mange online møder.  

Derfor indeholder denne beretning også mange 
gode historier om nyudvikling og innovation, der 
skete både på grund af og på trods af Covid-19.  

God læselyst 

Lars Berg
Direktør

Henning Ravn
Bestyrelsesformand
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NÆSTEN ET ÅR MED COVID-19

Onsdag den 11. marts 2020
Første nedlukning:
Busserne kører med halv kapacitet, 
der opsættes information om korrekt 
adfærd, og der indgås en aftale med 
vognmændene om øget rengøring af 
kontaktflader i busserne.
Der er meget få meldinger om forbi-
kørte passagerer og overfyldte busser. 

Torsdag den 12. marts 2020
Sydtrafik indfører hjemmearbejde 
for alle medarbejdere med mulighed 
for det, og har nedsat bemanding i 
kundecentre. Der oprettes en særlig 
hjemmeside (Sydtrafik.dk/corona) 
med kundeinformation vedr. Sydtra-
fik og Coronavirussen. 
Busdriften fortsætter med fuld køre-
plan, men Sydtrafik indleder dialog 
med kommunerne vedr. skolebusser. 
Det besluttes på landsplan, at alle 
periodekort (inkl. Ungdomskort) kan 
refunderes uden fratræk af gebyr for 
refusion.

Fredag den 13. marts 2020
Kunder i flextrafikken opfordres til 
kun at foretage nødvendige rej-
ser, og alle flexrejser foregår som 
solo-rejser, dvs. 1 kunde pr. vogn
Bussens fordøre lukkes af hensyn til 
chaufførerne. Kørslen over grænsen 
med rute 110 bibeholdes selv om 
grænserne lukkes.

Mandag den 16. marts 2020
De første skoleruter indstilles i Søn-
derborg. Arbejdet med at indstille 
kørslen på skoleruterne fortsætter 
frem mod 30. marts med Haderslev 
og Varde som de sidste kommuner.

Torsdag den 19. marts 2020
På opfordring fra Transportmi-
nisteren stopper Sydtrafik for alt 
kontantsalg i busserne. Kunderne 
henvises i stedet til rejsekort og 
mobilbillet app.

Fredag den 20. marts 2020
Det er ikke længere muligt at 
betale med kontanter i Flexbilerne. 
Betaling håndteres nu kontantfrit af 
administrationen ved bestilling. Det 
er ikke længere tilladt at sidde på 
forsædet ved siden af chaufføren i 
Flex-bilerne. Al kørsel med natbus-
serne indstilles

Mandag den 23. marts 2020
Vestbanen stiller om til søndagskøre-
plan alle dage undtagen lørdag

Mandag den 30. marts 2020
Bybusser i Vejle og Esbjerg stiller om 
til CORONA køreplan, der svarer til 
sommerkøreplan.

Torsdag den 2. april 2020
Bybusser i Sønderborg stiller om til 
Corona-køreplan, der svarer til en 
lørdagskøreplan

Torsdag den 2. april 2020
Sydtrafik går i gang med forberedel-
serne til at lukke op for den kollektive 
trafik pr. 14. april 2020, hvor det 
ventes at samtlige ruter er tilbage ved 
normal drift.

Onsdag den 15. april 2020
Busserne kører igen efter normal 
køreplan, men fortsat med halv kapa-
citet. 

Mandag d. 18. maj 2020
Ændrede afstandskrav fra myndig-
hederne betyder at busserne nu kan 
fyldes til 70% af deres samlede kapa-
citet. Det betyder en person på hvert 
enkeltsæde og 50% af ståpladserne 
fyldt.

Onsdag d. 27. maj 2020
Alle ansatte i administrationen må 
igen tage ind og arbejde på Sydtrafik.

Sommerferie 2020
Hen over sommerferien svinger 
passagertallet meget – det kommer 
så højt op som 81% af den normale 
trafik og så langt ned som 58%. Der-
til kommer aktiviteten på de specielle 
rejsepas og andre DSB-produkter.

Mandag d. 10. august 2020
Det er nu igen muligt at købe en billet 
i busserne og betale med kontanter. 

Lørdag d. 22. august 2020
Stigende smittetal betyder et påbud 
om brug af mundbind i al kollektiv 
trafik samt på stationer og terminaler. 

Fredag d. 28. august 2020
Natbusserne i Trekantområdet starter 
op igen for at matche de udvidede 
åbningstider i nattelivet, men den 
sidste tur køres fortsat ikke. I Søn-
derborg er natbusserne stadig ikke 
startet op, da deres afgange stadig 
er senere end nattelivets lukketid kl. 
2.00.

Fredag 18. september 2020
Sydtrafik lukker igen administratio-
nen delvist ned, så alle medarbejdere 
med mulighed for det primært skal 
arbejde hjemmefra.

Fredag d. 25. september 2020
Natbusserne lukker midlertidigt 
ned igen på grund af nye corona 
restriktioner for restauranter, barer 
og diskoteker. 

Onsdag 16. december 2020
Store dele af landet lukkes ned på 
samme måde som i foråret. Skoler 
og uddannelsesinstitutioner lukkes 
helt ned, sammen med butikker, 
restauranter, kulturinstitutioner og 
fritidstilbud. , og bussernes kapacitet 
nedsættes til 50% igen. Sydtrafik laver 
sammen med kommunerne en plan 
for at lukke skolekørslen, hvis nedluk-
ningen forlænges efter årsskiftet.

I starten gik det stærkt med konstante ændringer, og 
da sommeren kom, virkede det til, at alt nok skulle 
gå. Så kom efteråret med masser af bekymringer, der 

hen mod vinteren viste sig at være helt berettigede. 
Vi har samlet de vigtigste datoer for Sydtrafik i en 
tidslinje, så du hurtigt kan få et overblik over 2020.
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Covid-19 har haft store konsekvenser for billet- 
indtægterne i 2020. Et markant fald i passagertallet 
kombineret med en række udgiftsdrivende krav 
betød, at Sydtrafik kom ud af 2020 med et øget 
finansieringsbehov på 46,1 mio kr. Heldigvis kunne 
ministeriet allerede i midten af juni garantere, at 
trafikselskaberne får fuld kompensation for både ind-
tægtstab og øgede omkostninger i forbindelse med 
Covid-19 restriktionerne. Senere på året blev rege-
ringen, KL og Danske Regioner enige om at der også 
kommer en ordning med økonomisk kompensation i 
2021. Det giver tid til at vinde det tabte tilbage, samt 
lave dispositioner, der forbereder Sydtrafik til at vinde 
kunderne tilbage til den kollektive trafik.

Det drastiske fald i passagertallet til trods, så har der 
været flere lyspunkter i løbet af året med Covid-19: 

Fantastisk samarbejde med 
vognmænd og kommuner
Skiftende Covid-19 restriktioner har krævet mange 
og hurtige ændringer – nogle gange fra dag til 
dag. Det fantastiske samarbejde, vi i forvejen har 
med vognmændene, har virkelig vist sit værd, og 
vognmændene har udvist kæmpe fleksibilitet. Og 
samarbejdet er sket i stor gensidig respekt for de 
udfordringer, som de hurtige ændringer gav hver 
part.

Dialogen med kommuner er også gået utroligt smi-
digt. Kommunerne har været hurtige til at melde ind 
med ønsker og tilretninger af busdrift. Vi har kunnet 
gøre det på en god måde, hvor vi hele tiden har 
kunnet sikre overblik til kunderne om, hvad der var 
gældende. 

Medarbejderne har præsteret fra 
hjemmekontoret
2020 har budt på tvunget hjemmearbejde næsten 
halvdelen af året for mange af Sydtrafiks medarbej-
dere. Da administrationen lukkede ned i midten af 
marts, blev det 1. juni før alle var tilbage på Bane-
gårdspladsen, og allerede i september måtte vi igen 
træffe beslutningen om at hjemsende alle medarbej-
dere med mulighed for at arbejde hjemmefra. Den 
hjemsendelse er ikke ophørt i skrivende stund.

Hjemmearbejdet giver nogle udfordringer, men 
medarbejderne har udvist fantastisk engagement og 
høj effektivitet gennem hele nedlukningen. Opfind-
somheden har været stor i alle teams for at holde 
humøret og sammenholdet ved lige over diverse 
onlinemøder med konkurrencer, foredrag og sociale 
sammenkomster. I kundecentrene, hvor man fortsat 

er mødt ind, har der været eksemplarisk efterlevelse 
af forholdsreglerne, og der har ikke været nogen 
smittede medarbejdere. Vi glæder os alle til at kunne 
være sammen igen i dagligdagen, men Sydtrafik er 
fortsat en arbejdsplads med høj trivsel.

Virtuelle møder med 
samarbejdspartnere
Virtuelle møder er blevet en integreret del af arbejds-
dagen for alle medarbejdere, og det samme gør sig 
gældende hos vores samarbejdspartnere. Og mens vi 
stadig ser meget frem til at kunne mødes fysisk igen, 
så har covid-19 faciliteret en kulturændring, hvor det 
er naturligt at mødes online med nye mennesker.

Som et resultat af dette er samarbejdet på nogle 
fronter blevet lettere. Specielt i mindre fora kan et 
virtuelt møde på bare 30 minutter bidrage til hurtig 
afklaring af spørgsmål og vidensdeling og det kan ske 
uden noget spildtid i form af transport for nogen af 
parterne. Den læring ønsker vi i Sydtrafik at bringe 
med ind i tiden efter covid-19.

Udvikling i passagertallet under Covid-19.

Billetsalg i bussen

Kompensation for 
indtægtstab pga. Covid-19

Rejsekort

Mobilapp
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STRATEGIHUSET
I snart to år har vi arbejdet med den nuværende 
strategiplan, der udgør den midterste del af huset i 
denne illustration. De fire strategiske områder reali-
seres gennem et fundament af kultur og værdier, og 
øverst ligger visionen, som et overordnet princip for 
Sydtrafik.

Det er også i visionen, at vi finder baggrunden for 
Sydtrafiks omfattende arbejde med bæredygtighed, 
der i disse år bliver et helt centralt omdrejningspunkt 
for den kollektive trafik – og en vigtig prioritet for 

Sydtrafik. Dette er ikke nyt for Sydtrafik, der sammen 
med kommuner som Fredericia og Sønderborg var 
med blandt de første til at afprøve biogas som driv-
middel i den kollektive trafik. Siden da har fokus dog 
ændret sig til primært at handle om nul-emissions 
drivmidler som elektricitet, hvor teknologien har gen-
nemgået en rivende udvikling. Hos kommunerne og 
regionen er bæredygtighed blevet så stort et fokus, 
at vi nu kan sige, at alle fremtidige udbud i Sydtrafiks 
regi kommer til at indeholde CO2 reducerende tiltag.

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

I de næste afsnit kan du først læse mere om et par 
specifikke indsatser omkring bæredygtighed, og 
derefter gennemgår vi udviklingen under hvert af de 
strategiske fokusområder. 
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BÆREDYGTIGHED I SYDTRAFIK 
Elbusser indtager byerne

Det har længe været et accepteret faktum, at den 
grønne omstilling kan blive en dyr fornøjelse i den 
kollektive trafik. Derfor var der også dobbeltglæde, 
da resultatet af Esbjerg kommunes seneste udbud 
kunne offentliggøres i september.

Det var første gang i Sydtrafiks område, at et helt 
bybusnet blev udbudt med et krav om nul-emissions 
busser. Kontrakten på bybuskørslen blev vundet af 
Tide Bus A/S mens DITO Bus vandt oplandskørslen, 
der fortsat køres med diesel busser. Prisen på bybus-
driften med el blev endda lavere end prisen på den 
nuværende kontrakt - selv når man medregner de 
udgifter, som  Esbjerg kommune har til etablering af 
garageanlæg og ladekapacitet til busserne. En elbus 
koster det dobbelte af en dieselbus, men er billigere 
i drift, og med mange køreplantimer giver det en 
besparelse. Esbjerg kommuner opnår en 70% Co2 
reduktion på den kollektive trafik fra december 2021.

Næste gang er det i Kolding, hvor der er offentlig-
gjort et udbud i slutningen af 2020. Det får driftsstart 
til juni 2022, og det vil give hele 85% reduktion i 
CO2 udledningen, da både bybusnettet og en del af 
oplandskørslen skal køres med nul-emissions busser.  

Fremtiden byder også på et grønt udbud i Vejle, hvor 
der fra oktober 2022 opnås en CO2 reduktion på 
75%.

Elbiler i flex
I forlængelse af den gode nyhed i Esbjerg kan vi også 
fortælle om et forsøg med en el-bil i flextrafikken. Den 

2. juni 2020 satte Sydtrafik i samarbejde med VTS en 
el-bil i drift som garanti-vogn med base på Aabenraa 
Sygehus. Vognen var en Kia E-Soul med en opgivet 
rækkevidde på 452km efter den nye WLTP-standard, 
og den blev begrænset til en aktionsradius på 30 min 
fra hjemzonen.

Resultatet af forsøget viste, at det på ingen måder var 
problematisk for trafikstyringen at arbejde med den 
begrænsede rækkevidde, og at driften af el-bilen har 
været billigere end for de fleste andre garanti-biler i 
samme zone – sammenlignet med en lignende peri-
ode sidste år.

Dette bliver dog i nogen grad opvejet af, at de die-
seldrevne garantibiler har skullet tage alle de længere 
ture, hvor der er mere tom returkørsel involveret, 
men resultatet blev stadig et lille plus på bundlinjen.  

Forsøget viste også, at chaufføren kan spille en stor 
rolle, da der kan være brug for lidt fleksibilitet og 
initiativ fra chaufførens side i forhold til pauser og 
opladning.

Erfaringer fra dette projekt har dannet baggrund for, 
at efterårets Flextrafik udbud indeholdte fem elbiler i 
Sydtrafiks område og yderligere to elbiler hos Fynbus 
samt fem biler hos Midttrafik. De ruller ud i trafikken 
i marts 2021, og de markerer starten på den grønne 
omstilling inden for Flextrafikken.
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DATADREVET UDVIKLING
Nye hurtige passagertal

Corona-krisen blev baggrund for en nyudvikling 
inden for Sydtrafiks Business Intelligence funktioner. 
En af de største kilder til data om antallet af passa-
gerer kommer fra Rejsekortet. Indtil marts 2020 
modtog Sydtrafik kun rejsekortsdata for den seneste 
hele måned, og de var først tilgængelige efter d. 20 
i måneden efter. Det vil sige, at man tidligst 20. april 
kunne se passagertallet for marts måned.

Det blev hurtigt tydeligt, at det ikke var godt nok 
i forhold til at følge med i passagertallet gennem 
nedlukninger og genåbninger, og derfor kom den 
nye Corona-applikation til verden henover en hektisk 
torsdag eftermiddag lige efter den første nedlukning.  

Corona-app’en får rejsekortsdata på daglig basis og 
helt op til dagen i går. Den opdateres løbende men 
altid kun 30 dage bagud, og kvaliteten af data er helt 
afhængig af den løbende synkronisering af busserne. 
Derfor kan man ikke regne så meget med gårsdagens 
tal, da de vil stadig stige betragteligt, ligesom at der 
kan ske nogle stigninger på sidste uges tal, efterhån-
den som alle busser synkroniseres.

Denne nyudvikling har betydet, at vi har kunnet følge 
udviklingen i passagertallet med få dages forsinkelse, 
og den danner grundlag for, at vi også i fremtiden 
kan arbejde hurtigere med de store datasæt fra Rej-
sekort.

Hvor mange i bussen?
Selvom den nye corona-app kun var nogle måneder 
gammel, blev der hurtigt udviklet endnu en funktion 
i app’en: En ny beregning, der kunne give et esti-
mat over belastningen på de enkelte afgange – det 
vil sige hvor mange mennesker, der sidder i bussen 
samtidigt.

Det er regnet udelukkende på data fra rejsekortet, 
men det giver en helt central mulighed for at over-
våge kapaciteten på de mest brugte ruter. Covid-19 
restriktioner dikterede først 50% belægning i bus-
serne og senere steg dette kun til 70%, og derfor har 
det været yderst vigtigt at kunne følge med i, hvornår 
det har været nødvendigt med dubleringsbusser.

Der har forsøgsvis også været udregnet en gennem-
snitlig belægningsgrad for samtlige bybusafgange i 
Vejle. Den blev brugt til at illustrere overfor passage-
rerne, hvornår det er bedst at tage bussen, hvis man 
kan være lidt fleksibel med sit rejsetidspunkt.

Flextrafik på BI
Den sidste nyudvikling på BI-platformen er et flextra-
fik dashboard, der overvåger driften af flextrafikken. 
Som i bustrafikken er der flere forskellige datakilder, 
der skal kombineres for at give et overblik over 
omfanget og økonomien i flextrafikken i de forskel-
lige kommuner.

Løsningen blev først testet hos Esbjerg, Sønderborg, 
Kolding og Vejle kommuner. Både handicapkør-
sel, kommunalt visiteret kørsel og den åbne del af 
flextrafikken - dvs. den flextrafik som kan bestilles af 
privatpersoner uden visitation af kommunen/regio-
nen - kan undersøges i dashboardet.

BI-dashboardet for flextrafik giver kommunerne og 
Sydtrafik mulighed for at følge med i både antallet 
af ture, samt data om de forskellige kørselstyper fx 
graden af samkørsel. Alt sammen information der 
kan bruges til at holde snor i økonomien, samt få øje 
på geografiske områder med så høj aktivitet, at man 
med fordel kan se ind i at stille andre mobilitetsløs-
ninger til rådighed.

Data på rettidighed fra BI

I alt kørte/målte ture
2019

2020

1.346.875

1.321.261

(0-5 minutter for sent)
I gennemsnit kørte rettidigt
2019

2020

92,34%

95,35%

(mere end 5 minutter)
I gennemsnit forsinket
2019

2020

7,66%

4,65%
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STRATEGISKE PARTNERSKABER 
Optimering af regionale ruter

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 vi nu har 
adgang til. Første del af denne optimering blev 
implementeret i juni 2020.

Vi identificerede 333 afgange på de regionale ruter, 
hvor der i gennemsnit har været under 2 passage-
rer pr. tur i løbet af et helt køreplanår. Disse ture er 
hverken økonomisk eller miljømæssigt bæredygtige. 
Fjernelsen af disse ture betød en besparelse på 8,3% 
af nettoudgifterne til regional buskørsel, mens det 
kun påvirkede ca 1% af passagererne. Ydermere 
sparede vi miljøet for udledning af cirka 500 ton CO2 
pr år.

Hen over efteråret havde Sydtrafik en grundig dia-
log med kommuner og uddannelsesinstitutioner 
om næste del af den igangværende optimering af 
de regionale ruter. Det drejer sig om tilretning af 
10 uddannelsesruter samt tilpasning af yderligere 
3 regionale ruter, og disse ændringer træder i kraft 
sommeren 2021.

Nye regionale betjeningsprincipper
Region Syddanmark reviderede i maj 2020 de regi-
onale betjeningsprincipper, så det nu står endnu 
klarere, hvordan samarbejdet mellem regionen, Syd-
trafik og Fynbus skal være.

På baggrund af betjeningsprincipperne har Sydtrafik 
opdelt de regionale ruter i tre kategorier:
- Hovedruter = orange 
- Basisruter = blå 
- Uddannelsesruter = grøn 

For hver kategori er defineret kriterier for antal dag-
lige afgange, ruteforløb og lignende. De regionale 
hovedruter forbinder byer med mere end 5000 ind-
byggere, og suppleres af basisruterne, der forbinder 
byerne på tværs af Sydtrafiks område.

Uddannelsesruterne fokuserer på at bringe unge til 
deres uddannelse, og deres kørsel bliver tilrettelagt 
efter uddannelsernes mødetider.

Mobilitetsprojekt i Give
Sydtrafik påbegyndte i 2020 sammen med Vejle 
Kommune og Nordjyllands Trafikselskab et fælles 
mobilitets-projekt i Giveområdet. Projektet er todelt 
og første del omhandler optimering af skolekørsel, 
mens anden del skal starte en borgerdialog om 
mobilitet.

Sydtrafik fik adgang til data på de kørselsberettigede 
børn i området, og kunne på baggrund af en grundig 
analyse optimere den åbne skolekørsel, så langt færre 
skolebørn havde brug for den dyre lukkede skolekør-
sel.

Vejle Kommune transporterer så vidt muligt de kør-
selsberettigede skolebørn via åbne skoleruter, der 
bliver driftet af Sydtrafik. Men der, hvor det ikke kan 
lade sig gøre, er kommunen nødt til at stille lukket 
transport til rådighed, hvor børnene bliver hentet på 
egen adresse i mindre vogne. Vejle Kommune drifter 
selv den lukkede skolekørsel.

Den nye omlægning af skoleruterne, der træder i 
kraft juni 2021, vil for nogle familier betyde, at deres 
børn nu skal transportere sig til et busstoppested i 
stedet for at blive hentet hjemme – men samtidigt 
kan eventuelle større søskende, der ikke længere er 
kørselsberettigede, nu også benytte bussen.

Ændringerne betyder at kommunen kan spare 0,9 
mio. kroner årligt på skolekørslen – uden at der er 
ændret på serviceniveauet.
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627.859 PASSAGERER REJSTE  
MED FLEXTRAFIK I 2020

73%

27%
Mænd

Kvinder

FLEXTRAFIKS PASSAGERER

Patientbefordring

20-29 år

Åben Flextrafik

30-39 år

Handicap

40-49 år50-59 år70+ år

Kommunal

60-69 år

BEHOVSSTYRET BETJENING
Plustur og Flextur på Rejseplanen

Produktet Plustur, der via flextrafik forlænger række-
vidden af den kollektive trafik blev i sommeren 2020 
udrullet i de sidste kommuner i Sydtrafiks område der 
ønsker at tilbyde produktet. Dermed afsluttes imple-
menteringsprojektet, og udrulningen har været uden 
større tekniske udfordringer, og produktet er blevet 
taget godt imod i målgruppen.

Plustur kan kun bestilles gennem Rejseplanen, hvor 
det vises som en mulighed, hvis man har langt til det 
nærmeste stoppested. Som noget nyt i 2020 er selve 
Flextur-produktet også kommet på Rejseplanen, hvor 
det bliver foreslået, når man søger på en rejse, der 
ikke kan gennemføres tilfredsstillende med anden 
kollektiv trafik.
Brugerne bliver på Rejseplanen gjort opmærksom på 
betingelserne for brugen af Flextur, og de ledes der-
efter over i flextrafikkens selvbetjeningsløsning, hvor 
bestillingen foregår.

Flextur er på den måde blevet meget mere synlig 
over for alle passagerer i den kollektive trafik, da Rej-
seplanen er kendt af 90 % af den danske befolkning 
og dagligt viser over 1 mio. rejser til kunderne.

FlexPendler i Vejen Kommune
Særligt i tyndt befolkede områder er det svært at sikre 
busbetjening fra oplandet til ungdomsuddannelser, 
uden at rejsetiderne bliver meget lange.

Det var bl.a. tilfældet i Vejen Kommune, og kommu-
nen tog derfor initiativ til et forsøg med at tilbyde 
studerende flextrafik i stedet for bus.

Sydtrafik, Vejen og Aabenraa Kommune gennem-
førte  et forsøg, hvor studerende med mere end 45 
minutters transporttid fik tilbudt at køre med flextra-
fik i stedet for bus. Turene indgik i den almindelige 
flexkørsel, så der kunne både være samkørsel med 
andre flex-kunder samt forlænget rejsetid i forhold til 
den direkte rejse.

Projektet fik 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 de studerende har været meget tilfredse med 
ordningen. Derfor har Vejen kommune fra skoleåret 
2020/2021 valgt at gøre tilbuddet permanent for 
studerende med mere en 60 minutters transporttid 
til og fra uddannelsen med den almindelige kollektive 
trafik.

Der er en egenbetaling på 15 kr. om dagen, så de 
samlede udgifter for den studerende svarer til pri-
sen for et periodekort. Det er et godt eksempel på 
behovsstyret kollektiv trafik, der sikrer mobiliteten i 
områder, hvor man ikke har passagergrundlaget til at 
etablere busdrift, der tilgodeser alles behov.

62 % 13 % 10 % 7 % 3 % 5 %
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TÆT PÅ KUNDEN
Digitale skærme i regionale busser

Sydtrafik ansøgte i slutningen af 2019 Region Syd-
danmarks mobilitetsfond om et tilskud til at etablere 
infotainmentskærme i de regionale busser. Det 
betød, at vi i juni 2020 kunne gå i udbud med digi-
tale skærme til 45 regionale busser.

Der har længe været et stort ønske om at kunne 
levere hurtigere og mere effektiv kommunikation til 
vores passagerer, og løsningen er også efterspurgt 
blandt passagererne. 77% af respondenter i kunde-
tilfredshedsundersøgelsen i 2018 mente, at digitale 
skærme i bussen vil give en bedre rejseoplevelse.

De digitale skærme kommer til at understøtte mobili-
tet i regionen ved at give de rejsende alle nødvendige 
informationer om mulige korrespondancer og andre 
mobilitetsservices end Sydtrafiks. Den enkelte får der-
med et større kendskab til tilgængelige services, som 
de ikke nødvendigvis selv havde opsøgt på forhånd, 
fordi den viden gives i den helt rigtige kontekst.

Projektet begrænser sig til 45 regionale busser, og 
forventes afsluttet i marts 2021. Det kommer dog 
også til at danne udgangspunkt for implementerin-
gen af infotainment i bybusser, der sker som en del af 
kørselsudbuddet i kommunerne.

Nye kræfter i Team Marketing og 
Kommunikation
I den første periode af Covid-19 lockdown blev det 
tydeligt, at et højt tempo i kommunikationen er 
vigtigt, når skiftende retningslinjer skal meldes ud 
til vognmænd og passagerer. At opnå dette tempo 
kræver dog, at de nødvendige ressourcer er til stede i 
Sydtrafik, så der ikke skal bruges tid på at uddelegere 
opgaver til eksterne grafiske bureauer.

Da vi samtidigt kunne konstatere, at kampagnebud-
gettet ikke kunne bruges fuldt ud, så længe der var 
passagerrestriktioner i busserne, blev en del af det 
ubrugte kampagnebudget konverteret til en pro-
jektstilling i teamet Kommunikation og Marketing. 
Stillingen blev besat af en nyuddannet mediegrafiker, 
og det har haft stor betydning for vores kommuni-
kation efterfølgende. Det har betydet hurtigere og 
mere gennemarbejdet materiale i busserne, og det 
har betydet besparelser på anvendelsen af eksterne 
bureauer. Derudover har vi kunnet anvende anima-
tioner i kommunikationen på web og sociale medier 
i højere grad, og ordningen har været sådan en suc-
ces, at stillingen bliver gjort permanent i 2021.  

Tilgængelige køreplaner

Med loven om webtilgængelighed sikrer Digitalise- 
ringsstyrelsen, at offentlige hjemmesider er tilgæn-
gelige for brugere med både fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser. Hvis man som Sydtrafik har en 
hjemmeside, der blev offentliggjort før 2018, så man 
leve op til WCAG 2.1 standarden senest september 
2020.

Størstedelen af Sydtrafiks hjemmeside levede allerede 
op til kravene, men specielt brugen af pdf’er var pro-
blematisk i forhold til den tilgængelighedssoftware, 
der typisk bruges af personer med funktionsnedsæt-
telser. Da alle køreplaner offentliggøres som pdf’er 
på hjemmesiden, har det krævet en indsats, og fra 
sommeren 2020 er alle Sydtrafiks digitale køreplaner 
derfor gjort tilgængelige for fx blinde og svagsynede.

Arbejdet med tilgængelighed er også et stort fokus-
punkt, når Sydtrafik i 2021 får ny hjemmeside, der 
kommer til at leve op til WCAG 2.1 standardens 
niveau AA.

Gamification og legende 
kommunikation
2020 bød på flere nye tiltag i kommunikationen til 
kunderne. Det sidste, vi kan fortælle om, handler om 
brugen af gamification eller spilelementer i kampag-
nerne gennem platformen LeadFamly. Platformen 
tillader os at bygge små spil og konkurrencer, der 
giver et legende element til kampagnerne.

Systemet anvendes af mange kommercielle og 
offentlige virksomheder, og brugerne er derfor vant 
til at bruge disse elementer, når de fx deltager i en 
konkurrence. Vi oplever også, at tilføjelsen af et 
legende element betyder, at målgruppen tilbringer 
lidt mere tid med vores budskaber.

Kundernes tilfredshed i telefonerne
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Billetsalg i bussen 

Rejsekort

Mobilapp

Ungdomskort

Skolekort og friskolekort

SYDTRAFIK I TAL 2020
Indtægtsfordeling

Indtægtsfordeling 2020

Økonomi pr. køreplantime og indbygger

Millioner kr. 2020 2019 2018 2017 2016

Billetsalg i bussen 8,4 30,8 35,2 38,6 43,8

Rejsekort 66,8 93,0 97,4 104,0 105,7

Mobilapp 16,0 12,9 10,0 13,2 14,3

Ungdomskort 34,5 42,1 41,4 55,6 59,9

Skolekort og friskolekort 26,0 27,0 26,6 29,7 31,1

Specialprodukter 4,0 3,8 2,7 3,2 2,6

Regulering af indtægter m. DSB/Arriva 3,5 5,2 1,6 -7,7 -16,6

Regulering af indtægter m. Midttrafik 6,3 7,2 6,6 7,0 5,7

Ikke kørselsafhægige indtægter 20,0 21,7 23,0 22,6 17,7

Total 185,7 243,6 244,4 266,1 264,2

Indtægter  
pr. køreplantime

Nettobidrag
pr. køreplantime

Drift af busser
pr. køreplantime

Nettobidrag 
pr. indbygger
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2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019
Indtægter fra rejser med rejsekort i kr.

Antal solgte enkeltbilletter

Indtægter fra enkeltbilletter i kr.

Antal rejser med rejsekort

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

*salg af enkeltbilletter var midlertidigt stoppet fra 19. marts til 9. august
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2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

Antal rejser med åben flextrafik

Antal rejser med handicapkørsel

Antal rejser med patientbefordring

Antal rejser med kommunal flextrafik

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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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.

2020 2019 2018 2017 2016

Samlede antal anmeldelser 2 7 18 22 33

Heraf sms-billetter 0 0 0 9* 15

År Ansøgninger Godkendte Vognmandens andel Sydtrafiks andel

2020 220 201 47.452 kr. 68.735 kr.

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.

Bybusser 2020 2019 2018 2017 2016

Esbjerg 34 54 22 24 28

Fredericia 24 18 10 13 21

Haderslev 5 6 5 3 3

Kolding 20 46 23 10 20

Varde 0 0 0 2 4

Vejen 0 0 0 0 1

Vejle 58 54 39 29 40

Ribe 0 1 0 0 0

Sønderborg 4 4 0 2 0

Aabenraa 2 4 0 3 12

 

Regionale + Vestbanen

Alle ruter 164 255 139 125 133

I alt 311 442 238 211 262



21

Antal 

Umove Vest A/S 216

Tide Bus Danmark A/S 108

Rutebilselskabet Haderslev A/S 25

Herning Bilen Specialruter A/S 25

Nobina A/S 18

Blåvandshuk Turisttrafik 16

De Blå Busser 9

Arriva A/S 0

I alt 417

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

Vognmand Område Kontrakt
Drifts-
busser

Køreplan timer 
pr. år

Udløb Senest

Umove Vest A/S Regional, Kongeå 2020 2022 13 28,332

Umove Vest A/S Gram+Vojens 2019 2021 5 3,822

Umove Vest A/S Vejleområdet+Frc., lokalkørsel 2022 2024 20 11,961

Umove Vest A/S Vejleområdet, mellembyskørsel 2022 2024 17 31,251

Umove Vest A/S Vejle bybusser 1. halvår 2022 2023 28,584

Umove Vest A/S Billund lokalkørsel 2022 2024 11 7,331

Umove Vest A/S Kolding lokalkørsel 2020 2022 21 19,651

Umove Vest A/S Sønderborg 2027 2029 39 58,163

Umove Vest A/S Regional, Syd 2025 2027 16 42,713

Umove Vest A/S Aabenraa 2023 2025 42 58,047

Umove Vest A/S Tønderområdet, Toftlund 2023 2025 32 34,794

Nobina A/S Vejle bybusser, 2. halvår 2020 2022 18 28,148

Tide Bus Danmark A/S Kolding bybusser 2020 2022 21 67,716

Tide Bus Danmark A/S Esbjerg bybusser 2019 2021 29 118,274

Tide Bus Danmark A/S Esbjerg lokalkørsel 2019 2021 22 32,003

Tide Bus Danmark A/S Fredericia bybusser 2021 2023 11 39,432

Tide Bus Danmark A/S Regionalt, Trekantområdet 2026 2028 25 69,244

Rutebilselskabet Haderslev A/S Haderslevområdet 2019 2021 25 61,981

Herning Bilen Specialruter A/S Vejen 2023 2025 25 27,164

Blåvandshuk Turisttrafik Vardeområdet 2021 2023 16 26,195

De Blå Busser Esbjerg-Billund 2021 2023 4 13,053

De Blå Busser 915X + 944X 2025 2027 5 19,857

I alt 2020 (busser pr. 31.12, køreplantimer for 2020) 417 827,746



22

Kontraktkørsel fordelt på by og land

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

Kontraktbusser pr. vognmand

Busser Køreplantimer

By 97 333,471

Regional og lokal 320 494,275

I alt 417 827,746

Bybusser

Esbjerg 29 118,274

Fredericia 11 39,432

Haderslev 4 13,747

Kolding 21 67,716

Ribe 1 2,338

Sønderborg 5 11,358

Varde 1 2,975

Vejen 1 2,984

Vejle 18 56,732

Aabenraa 6 17915

2020 2019 2018 2017 2016

Umove Vest A/S 216 234 234 257 151

Tide Bus Danmark A/S 108 106 76 51 128

Arriva Danmark A/S 29 30 37

Rutebilselskabet Haderslev A/S 25 25 25 25 76

Nobina A/S 18

Blåvandshuk Turisttrafik 16 16 16 16 16

De Blå Busser 9 9 9 9 4

Herning Bilen Specialruter A/S 25 25 25 24

I alt 417 415 414 412 412
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Besøgende på sydtrafik.dk

Telefonopkald fra kunder

Skriftlige henvendelser fra kunder

Samlet antal besøgende pr. år

2020 853.142

2019 1.508.131

2018 1.567.936

2017 1.728.058

2016 1.716.766

Pr. år

2020 1.542

2019 2.521

2018 2.278

2017 2.230

2016 2.430

2020 Tilbudte kald Besvarede kald Procent

Kortkontor 11.910 10.756 90 %

Kundecenter 32.101 30.136 93 %

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 %
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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 3 1 2 33 % 67 %

25-29 1 0 1 0 % 100 %

30-34 7 4 3 57 % 43 %

35-39 14 5 9 36 % 64 %

40-44 10 2 8 20 % 80 %

45-49 15 8 7 53 % 47 %

50-54 18 6 12 33 % 67 %

55-59 14 4 10 29 % 71 %

60+ 11 4 7 36 % 64 %

I alt 93 34 59 37 % 63 %

Alder 2020 2019 2018 2017 2016

FOA 5 5 5 5 7

HK'er 60 59 59 55 55

AC'er 18 19 19 21 19

Dansk Metal 3 3 3 3 3

Studentermedhjælpere 0 1 1 4 3

Rengøring 1 1 1 1 1

Journalister 1 1 1 1 1

Ledere 4 4 4 4 5

Direktør 1 1 1 1 1

I alt 93 94 94 95 95

Periode Antal medarbejdere Sygedage pr. ansat i alt Sygefraværsprocent pr. ansat

inkl. langtidssyge excl. langtidssyge

1. halvår 2015 80,93 4,87 3,74% 2,33%

2. halvår 2015 85,81 6,03 4,54% 1,56%

1. halvår 2016 88,91 6,32 4,85% 2,07%

2. halvår 2016 91,62 4,67 3,56% 1,75%

1. halvår 2017 92,88 6,1 4,68% 2,00%

2. halvår 2017 91,36 7,92 6,02% 1,39%

1. halvår 2018 87,77 5,57 4,26% 1,92%

2. halvår 2018 86,78 5,1 3,87% 1,91%

1. halvår 2019 89,12 5,44 4,12% 1,70%

2. halvår 2019 89,92 3,58 2,71% 1,50%

1. halvår 2020 91,72 4,36 3,28% 1,10%

2. halvår 2020 90,19 4,18 3,15% 1,30%
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Sydtrafiks organisation pr. 1. januar 2020

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



26

  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 2020

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

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 
Nielsen som suppleant. Bestyrelsen i Rejsekort og 
Rejseplan A/S består af 3 medlemmer fra DSB, 3 
medlemmer fra Movia, og 1 medlem fra hvert af sel-
skaberne NT, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus og Metro 
(Ørestadsselskabet) samt 1 medlem fra transportmi-
nisteriet.

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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