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Forord 
 
Sydtrafiks administration har efter aftale med Region Syddanmark påbegyndt en grundig 
gennemgang af alle regionale ruter, med henblik på at få optimeret det regionale rutenet, så 
flest muligt får glæde af de regionale busruter.  
 
Arbejdet er sket på baggrund af alle de data, som Sydtrafik har adgang til. I Sydtrafik har vi 
lagt en meget progressiv data-strategi, hvor næsten alle billetprodukter tilbydes på Rejsekort. 
Det giver os mulighed for at få præcis viden om rejsemønstre for en langt større del af de 
rejsende, end noget andet trafikselskab i Danmark. Vi har yderligere verificeret vores data ved 
at lave manuelle optællinger på udvalgte afgange. 
 
De nye data gør det tydeligt, at bussen har en stor berettigelse i myldretiden, hvor mange 
vælger bussen. Men der er andre tidspunkter, hvor busserne næsten kører tomme rundt. Derfor 
er det også vigtigt at tænke i nye baner og afprøve nye mobilitetstilbud. Et eksempel på dette 
kunne være flexrute, der kun kører, når der bestilles en kørsel.  
 
Det er vigtigt for os, at der gennemføres en ordentlig proces i forbindelse med tilretningen, så 
alle kommuner har mulighed for at drøfte, om ændringerne på regionale ruter betyder, at der 
skal ske ændringer i de kommunale tilbud om kollektiv trafik. Dette høringsmateriale indeholder 
gennemarbejdede anbefalinger fra Sydtrafiks administration til tilretning af en række regionale 
ruter, og disse sendes i høring hos kommunerne forud for den endelige beslutning.  
 
Det regionale rutenet er rygraden i Sydtrafiks busbetjening og det er vigtigt at de regionale 
ruter hænger godt sammen med de kommunale tilbud. Region, kommuner og Sydtrafik skal 
fortsat arbejde tæt sammen om at skabe den bedst mulige kollektive trafik for borgerne – 
indenfor de økonomiske rammer der er til rådighed. 
 
 
Med venlig hilsen 
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1.0 Det regionale rutenet i Sydtrafiks område  
 
De regionale ruter i Sydtrafiks 
område sikrer, at alle hovedbyer 
med mindst 15.000 indbyggere er 
indbyrdes forbundet enten med tog 
eller med regional busbetjening.  
 
Også alle mellemstore byer (min. 
5.000 indbyggere) er forbundet til 
mindst 1 hovedby samt indbyrdes 
forbundet til nærmeste 
mellemstore naboby.  
 
Alle mindre byer med min. 2.500 
indbyggere betjenes i dag af det 
regionale rutenet, idet byerne 
befinder sig på ruten mellem de 
større byer, så de kan betjenes af 
regionale ruter uden den store 
omvejskørsel. Dog udgør 
betjeningen af enkelte byer i 
Sønderborg Kommune en 
undtagelse, da byerne på Als 
betjenes af kommunens egen 
højfrekvente rute.  
 
Desuden har Sydtrafik en række 
uddannelsesruter, hvis primære 
formål er at sikre 
uddannelsessøgende transportmulighed til ungdomsuddannelse. 
 
Sydtrafik nuværende regionale rutenet kan opdeles i 3 hovedtyper af ruter:   

- Hovedruter 
- Basisruter 
- Øvrige ruter (primært uddannelsesruter) 
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Hovedruter (på kortet til højre indtegnet som orange ruter) 
Hovedruter forbinder de største byer (med over 
15.000 indbyggere) i Sydtrafiks område, der ikke er 
direkte indbyrdes forbundet med tog.  
 
Det drejer sig om: Esbjerg-Billund, Billund-Vejle, 
Vejle-Kolding, Kolding-Haderslev, Haderslev-
Aabenraa, Aabenraa-Sønderborg og Sønderborg-
Flensborg. Desuden forbindes de to mellemstore byer 
(5.000-15.000 indbyggere) i vest (Ribe og Tønder) 
med de største byer i øst (Haderslev og Aabenraa). 
 
En hovedrute har mindst 12 afgange på en hverdag 
og mindst 6 afgange lørdag/søndag. En hovedrute 
har min. timesdrift på hverdage kl. 6-17 samt 2-
timesdrift hverdagsaftener og i weekenden. 
 
Hovedruter udgør 57% af Sydtrafiks nuværende 
regionale buskørsel. Der køres 149.000 køreplantimer 
årligt på hovedruter.     
 
 
 
 
 
Basisruter (På kortet til højre indtegnet som blå 
ruter) 
Basisruter forbinder primært de mellemstore byer 
(5.000-15.000 indbyggere) med hinanden. Desuden er 
der basisruter, der sikrer forbindelse fra mellemstore 
byer til de største byer (med over 15.000 indbyggere) 
i Sydtrafiks område. 
 
En basisrute har mindst 7 daglige afgange på 
hverdage og 3 i weekenden. En basisrute har min. 2-
timesdrift på hverdage kl. 6-17.  
     
Der køres 63.000 køreplantimer årligt på basisruter, 
hvilket udgør 24% af den regionale buskørsel.     
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Øvrige ruter (på kortet til højre indtegnet som 
grønne ruter) 
Som supplement til hoved- og basisruter har 
Sydtrafik en række øvrige ruter.  
 
Mange af disse ruter fungerer som uddannelsesruter, 
der primært har til formål at sikre direkte forbindelse 
fra oplandet til ungdomsuddannelser (105, 106, 115, 
119, 124, 128, 147, 148, 188 og 341).  
 
Andre ruter er delvist regionalt finansierede fordi der 
historisk er indgået en aftale med kommunen om 
regional medfinansiering (8C, 140, 204, 220). Det 
primære formål for medfinansierede ruter er 
understøtte uddannelseskørsel fra oplandet til de 
store uddannelsesbyer. 
 
Regionen finansierer desuden en række natbusser, 
der ikke er indtegnet på kortet.  
 
Der køres 49.000 køreplantimer årligt på øvrige ruter     
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1.1 Dækningsgrader for regionale ruter 

 

Ruteøkonomien for regionale ruter er en kompleks størrelse. Hverken indtægter eller udgifter 
kan entydigt henvises til en enkelt rute, da både busmateriel og passagerer bevæger sig på 
tværs af ruter. Nedenstående overblik over ruteøkonomi består således af estimerede tal. 

 
 Nøgletal for regionale ruter, periode 01.07.2018-29.06.2019  

 Rute Køreplan-
timer 

Busser Udgift i alt 
(kr.) 

Passagerer Indtægt 
estimeret* 

(kr.) 

Dæknings
grad 

estimeret  

Nettoomkost-
ning/påstiger 

(kr.) 

 

H
ov

ed
ru

te
r 

43 15.710 3 9.319.856 238.359 11.722.106 126% -10,08  

110 12.544 5 8.754.878 252.694 7.810.547 89% 3,74  

134 9.083 3 5.195.964 187.697 4.631.223 89% 3,01  

900 17.287 5 11.429.682 180.581 9.672.434 85% 9,73  

143 8.187 3 5.274.370 148.186 4.172.350 79% 7,44  

103 14.146 6 9.537.239 325.296 6.930.556 73% 8,01  

135 12.371 3 6.905.283 168.438 3.970.874 58% 17,42  

944 12.561 3 7.853.697 102.197 4.315.950 55% 34,62  

116 11.231 5 7.682.538 152.659 4.199.800 55% 22,81  

112 12.729 6 9.439.436 179.522 4.942.618 52% 25,05  

123 8.103 4 5.402.808 104.627 2.648.701 49% 26,32  

144 15.011 5 8.850.629 138.113 3.296.972 37% 40,21  

Ba
si

sr
ut

er
 

111 6.863 2 4.096.533 97.408 2.271.138 55% 18,74  

138 8.182 3 5.434.892 141.218 2.970.442 55% 17,45  

136 10.530 4 7.152.233 142.893 3.766.021 53% 23,70  

166 10.408 3 6.589.661 99.523 3.291.155 50% 33,14  

177 4.728 2 3.367.798 64.583 1.294.088 38% 32,11  

179 4.919 2 3.354.475 45.697 1.118.027 33% 48,94  

915 6.682 2 4.397.224 24.711 1.401.079 32% 121,25  

198 6.691 2 3.998.808 55.383 1.258.336 31% 49,48  

125 3.734 2 2.776.500 31.399 650.179 23% 67,72  

U
dd

an
ne

ls
es

ru
te

r 

147 3.945 3 3.241.801 66.690 1.501.625 46% 26,09  

124 5.901 2 3.784.456 56.213 1.490.972 39% 40,80  

106 4.053 2 2.903.654 57.130 1.078.365 37% 31,95  

148 6.711 2 4.229.620 76.952 1.343.957 32% 37,50  

105 2.609 1 1.706.155 31.220 533.797 31% 37,55  

128 2.742 2 2.167.077 26.271 671.419 31% 56,93  

119 4.563 2 3.169.176 39.108 941.575 30% 56,96  

188 4.215 2 2.913.337 47.784 771.980 26% 44,81  

115 1.109 1 982.723 18.449 252.309 26% 39,59  

341 138 1 277.617 2.046 48.302 17% 112,08  

 140 2.470  1     1.573.191  14.899 303.822 19% 85,20  

*Indtægterne er estimeret ved tage højde for bl.a. antal passagerer, anvendt rejsehjemmel, antal rejste zoner i 
gennemsnit samt ikke kørselsafhængige indtægter. 
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1.2 Sydtrafiks datagrundlag 
 
Sydtrafik har siden 2015 arbejdet målrettet på at sikre sig adgang til data på bussernes kørsel 
og på passagernes rejsemønstre. Som det første trafikselskab i Danmark er det lykkedes os at 
få alle vores egne gængse produkter på rejsekort eller andet digitalt medie, så vi fra og med 
foråret 2018 har data fra 96% af alle de rejser, der påbegyndes i Sydtrafiks busser. Det 
betyder, at vi nu kan trække langt mere præcise passagertal end tidligere, både på overordnet 
niveau, for den enkelte rute og for den enkelte tur.  
 
Der er dog stadig (og vil altid være) enkelte ”huller” i data, bl.a.: passagerer der ikke får 
checket ud, medfølgende (gratis) børn der ikke checkes ind, rejsende på andre trafikselskabers 
ikke digitale billetmedier samt billetmedier som andre trafikselskaber (endnu) ikke har givet 
Sydtrafik adgang til data fra.   
 
Sydtrafiks rejsedata fortæller os meget med rimelig stor sikkerhed. Men når man arbejder med 
passagertalsdata er det vigtigt altid at være agtpågivende og have for øje, at data aldrig 
fortæller 100%, men repræsenterer et meget stort udsnit af rejserne. 
 
I analysearbejdet har vi kigget på data for et helt køreplanår, nemlig K18 (køreplanåret fra juni 
2018 til juni 2019). For den enkelte rute har vi desuden kvalitetssikret konklusioner ved at 
undersøge for en uge i den travleste tid (november 2019), samt med løbende krydstjek i 
forhold til andre datakilder og perioder. Analysearbejdet er alene gennemført på data fra inden 
Covid 19 udbruddet i Danmark. 
 
Ved ruter hvor en stor del af passagererne estimeres at kombinere busrejsen med tog er der 
foretaget manuel passagertælling på ruten, så omfanget af rejsende på DSB pap-produkter 
(eksempelvis militærkort og pendlerkort) samt mobilbilletter og webbilletter også indgår i 
analysen. 
 
 
Inden tilretning af køreplaner gentages analysen med nye data – og dialog 
Analysearbejdet kræver en grundig og helhedsorienteret gennemgang af ruterne fra mange 
vinkler og at ”virkeligheden” løbende konsulteres undervejs i form af dialog med kommuner, 
vognmænd, chauffører, uddannelsesinstitutioner m.m. 
 
I den endelige tilretning af ruterne vil Sydtrafik også trække på nyere data, og vi vil løbende 
holde øje med, om der sker ændringer der taler for højere/lavere frekvens på ruterne. De 
konkrete tider i køreplanerne vil blive drøftet med kommuner og uddannelsesinstitutioner. 
Sydtrafik vil tilstræbe at opnå gode korrespondancer til kommunale ruter samt bedst mulig 
betjening af uddannelsesinstitutioner.  
 
Udkast til nye køreplaner vil i oktober 2020 blive drøftet med kommune og 
uddannelsesinstitutioner på de årlige netværksmøder for alle uddannelsesinstitutioner i hver 
kommune.  
 

 

1.3 Tilretning på baggrund af regionale betjeningsprincipper 
Sydtrafiks tilretning af regionale ruter tager udgangspunkt i Region Syddanmarks regionale 
principper for bustrafik, hvor det overordnede mål for regionale ruter er at flytte mest mulig 
transport over i den kollektive trafik ved at fokusere på strækninger, hvor passagerpotentialet 
er størst. En regional rute skal passere mindst én kommunegrænse og ruter og frekvenser skal 
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sikre flest mulige passagerer for pengene - dog med særligt hensyn til at imødekomme 
potentialet/behovet hos pendlere og uddannelsessøgende. 
 
Regionen lægger vægt på, at et formål med de regionale ruter er at bidrage til reduktion af 
trængsel samt en mere klimavenlig transport. Derfor skal ruter og frekvenser tilpasses med 
henblik på at optimere forholdet mellem passagerkilometer og netto-omkostninger. Regionale 
ruter skal forbinde områdets største byer og køre med få stop og komme hurtigt frem. 
 
I Sydtrafiks analysearbejde har vi haft fokus på tilretning af de regionale ruter, så de indenfor 
tilskudsrammen og de regionale betjeningsprincipper bedst muligt betjener de rejsende, 
herunder særligt de uddannelsessøgende. 
 
Sydtrafiks regionale ruter efterlever allerede i dag i høj grad de regionale betjeningsprincipper. 
Hovedparten af den regionale buskørsel foregår mellem de største byer (Esbjerg, Kolding, Vejle, 
Fredericia, Sønderborg) samt Billund Lufthavn. Busserne er tilrettelagt så de er attraktive for 
pendlere og uddannelsessøgende ved at de kører hurtigt og direkte med få stop mellem de 
største byer (med over 15.000 indbyggere) med minimum timesdrift. Hovedruterne udgør 57% 
af den nuværende kørsel på regionale ruter. Da hovedruterne tiltrækker mange passagerer, har 
de en forholdsvis lav nettoomkostning for regionen pr. påstiger på 12,5 kr. i gennemsnit. 
 
24% af den nuværende kørsel anvendes til basisruter, der forbinder de mellemstore byer 
(5.000-15.000 indbyggere) og skaber forbindelse til de største byer. Basisruterne kræver i 
gennemsnit et regionalt tilskud på 33 kr. pr påstiger.  
 
19% af den nuværende regionale kørsel anvendes på øvrige ruter, som primært består af 
uddannelsesruter. Uddannelsesruter kræver i gennemsnit en regional medfinansiering på 40 kr. 
pr påstiger.  
 
 

1.4 Høringsprocessen 
I forbindelse med Sydtrafiks Trafikplan 2018-2022 blev det aftalt med Region Syddanmark, at 
Sydtrafik i løbet af trafikplanperioden skal foretage en analyse af de regionale ruter som 
grundlag for dialog om muligheder for at tilpasse det regionale rutenet, så det optimeres i 
forhold til efterspørgsel, de regionale betjeningsprincipper samt den regionale tilskudsramme.  
 
Sydtrafik har påbegyndt analysearbejdet og i første omgang udarbejdet forslag til tilretning af 
13 regionale ruter med virkning fra sommeren 2021 samt udkast til tilretning af 3 ruter til 
sommeren 2022. Sydtrafiks forslag sendes hermed i høring hos de 11 kommuner i Sydtrafiks 
ejerkreds m.h.p. at kommunernes høringssvar kan indgå i den endelige beslutning vedr. 
tilpasningerne.  
 
Hvis en kommune i forlængelse af de foreslåede ændringer ønsker at etablere supplerende 
kommunal kørsel, som der først skal findes finansiering til, kan ændringerne på den 
pågældende regionale rute evt. udskydes til sommeren 2022.  
 
Høringssvar skal sendes til Sydtrafik, att. Lotte Stensberg los@sydtrafik.dk, så vi har dem i 
hænde senest den 19. oktober kl. 12.00.  
 
Forslagene i vedhæftede høringsmateriale medfører en række besparelser på regionale ruter. 
Desværre vil besparelserne ikke umiddelbart kunne anvendes til nye investeringer i regionale 
ruter. På grund af stigende udgifter til buskørsel og stagnerende billetindtægter er der aktuelt 
behov for at skabe balance i økonomien til drift af de regionale busruter. Hvis den nuværende 
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kørsel skulle fortsætte uændret, ville der fra 2021 og frem være en ubalance på 6-7 mio. kr. 
årligt. Med det igangværende databaserede analysearbejde har Sydtrafik identificeret 
besparelser, der kan genskabe balance i den regionale økonomi fra sommeren 2021. 
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2.0 Sydtrafiks overordnede anbefalinger til ændringer på regionale 
ruter 
 
Sydtrafik har påbegyndt en grundig analyse af 16 regionale ruter med fokus på effektivisering 
og udvikling af ruterne. Målet er samlet set at sikre, at de regionale ruter kan blive attraktive for 
så mange passagerer som muligt. 
 
Sydtrafiks forslag til optimering af regionale ruter vil især påvirke de 10 uddannelsesruter: 

105 Fredericia-Erritsø-Middelfart 
106 Kolding-Erritsø-Middelfart 
115 Tørring-Jelling 
119 Billund-Give-Tørring 
124 Aabenraa-Rødekro-Løgumkloster-Skærbæk 
128 Aabenraa-Felsted-Kværs-Hokkerup-Gråsten 
147 Kolding-Vamdrup-Jels(-Toftlund) 
148 Esbjerg-Vejrup-Holsted-Brørup-Vejen  
188 Kolding-Vejen 
341 Thyregod-Tørring 

 
De 10 uddannelsesruter kører (bortset fra 341) med en langt højere frekvens, end man kan 
forvente af en uddannelsesrute. Sydtrafik anbefaler, at ruter betjenes som reelle 
uddannelsesruter, dvs. med reduceret frekvens (se anbefalet ny frekvens for hver rute på side 
20-36), så de bedre efterlever de regionale betjeningsprincipper og får et kørselsmønster hvor 
strækningen primært betjenes morgen og eftermiddag, hvor de uddannelsessøgende har et 
kørselsbehov. 
 
På de følgende sider gennemgås alle Sydtrafiks forslag til optimeringer.  
 
Ud over ændringerne på uddannelsesruter, foreslås der ændringer på følgende ruter fra 
sommeren 2021: 

112 Sønderborg-Varnæs-Felsted-Aabenraa 
125 Aabenraa-Rødekro-Toftlund-Ribe  
915X Esbjerg-Ribe-Toftlund-Aabenraa 

 
Endelig skitseres mulige ændringer fra sommeren 2022 på: 

140 Oksbøl-Blåvand 
144 Esbjerg-Agerbæk-Grindsted-Billund Lufthavn  
944X Esbjerg-Grindsted-Billund Lufthavn 

 
Med Sydtrafiks forslag til optimering af regionale ruter vil efterlevelsen af de regionale 
betjeningsprincipper blive endnu bedre. Der vil fortsat være en høj busfrekvens mellem de 
største byer og der vil komme en lavere frekvens på uddannelsesruter, der primært har til 
formål at sikre uddannelsessøgende transport fra landområder til byerne morgen og 
eftermiddag.  
 
I udvælgelsen af regionale ruter til første analyse-runde har vi prioriteret at kigge nærmere på 
ruter med forholdsvis lav dækningsgrad, som umiddelbart ser ud til at have et stort 
optimeringspotentiale. 
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Udvalgte ruter er markeret med rød tekst i skemaet nedenfor:  
 

 Nøgletal for regionale ruter, periode 01.07.2018-29.06.2019  

 Rute Køreplan-
timer 

Busser Udgift i alt 
(kr.) 

Passagerer Indtægt 
estimeret* 

(kr.) 

Dækningsgrad 
estimeret  

Nettoomkost-
ning/påstiger 

(kr.) 

 

H
ov

ed
ru

te
r 

43 15.710 3 9.319.856 238.359 11.722.106 126% -10,08  

110 12.544 5 8.754.878 252.694 7.810.547 89% 3,74  

134 9.083 3 5.195.964 187.697 4.631.223 89% 3,01  

900 17.287 5 11.429.682 180.581 9.672.434 85% 9,73  

143 8.187 3 5.274.370 148.186 4.172.350 79% 7,44  

103 14.146 6 9.537.239 325.296 6.930.556 73% 8,01  

135 12.371 3 6.905.283 168.438 3.970.874 58% 17,42  

944 12.561 3 7.853.697 102.197 4.315.950 55% 34,62  

116 11.231 5 7.682.538 152.659 4.199.800 55% 22,81  

112 12.729 6 9.439.436 179.522 4.942.618 52% 25,05  

123 8.103 4 5.402.808 104.627 2.648.701 49% 26,32  

144 15.011 5 8.850.629 138.113 3.296.972 37% 40,21  

Ba
si

sr
ut

er
 

111 6.863 2 4.096.533 97.408 2.271.138 55% 18,74  

138 8.182 3 5.434.892 141.218 2.970.442 55% 17,45  

136 10.530 4 7.152.233 142.893 3.766.021 53% 23,70  

166 10.408 3 6.589.661 99.523 3.291.155 50% 33,14  

177 4.728 2 3.367.798 64.583 1.294.088 38% 32,11  

179 4.919 2 3.354.475 45.697 1.118.027 33% 48,94  

915 6.682 2 4.397.224 24.711 1.401.079 32% 121,25  

198 6.691 2 3.998.808 55.383 1.258.336 31% 49,48  

125 3.734 2 2.776.500 31.399 650.179 23% 67,72  

U
dd

an
ne

ls
es

ru
te

r 

147 3.945 3 3.241.801 66.690 1.501.625 46% 26,09  

124 5.901 2 3.784.456 56.213 1.490.972 39% 40,80  

106 4.053 2 2.903.654 57.130 1.078.365 37% 31,95  

148 6.711 2 4.229.620 76.952 1.343.957 32% 37,50  

105 2.609 1 1.706.155 31.220 533.797 31% 37,55  

128 2.742 2 2.167.077 26.271 671.419 31% 56,93  

119 4.563 2 3.169.176 39.108 941.575 30% 56,96  

188 4.215 2 2.913.337 47.784 771.980 26% 44,81  

115 1.109 1 982.723 18.449 252.309 26% 39,59  

341 138 1 277.617 2.046 48.302 17% 112,08  

 140 2.470  1     1.573.191  14.899 303.822 19% 85,20  

*Indtægterne er estimeret ved tage højde for bl.a. antal passagerer, anvendt rejsehjemmel, antal rejste zoner i 
gennemsnit samt ikke kørselsafhængige indtægter. 
 
 
I analysearbejdet er Sydtrafik i løbende dialog med de faglige medarbejdere i hver kommune, 
så det sikres at ændringerne harmonerer bedst muligt med det kommunale rutenet. 
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Alle forslag i høringsnotatet har forlods været drøftet med administrationen i hver kommune og 
den videre tilretning vil ske i tæt samarbejde med de kommunale administrationer. Sydtrafik vil 
også involvere kommunerne i arbejdet med at analysere de resterende regionale ruter, hvor 
eventuelle større ændringer forventes at træde i kraft i sommeren 2022. I det omfang Sydtrafik 
foreslår større tilretninger af frekvens eller linjeføring på de resterende regionale ruter, vil 
Sydtrafik sende forslagene i høring i de berørte kommuner inden endelig beslutning.    
 

 

 

2.1 Mulighed for at oprette regionalt finansierede flexruter 
Hvis Region Syddanmark eller kommunerne i forbindelse med tilpasningerne af regionale ruter 
ønsker at kombinere de samlede tilbud med yderligere rejsemuligheder, vil der kunne oprettes 
flexruter finansieret af enten region eller kommune.  
 
En flexrute kan oprettes, så der er mulighed for indenfor et nærmere defineret tidsrum at 
foretage flexkørsel med en almindelig personbil/minibus i regi af flextrafikken på bestemte 
ruter/delstrækninger af ruter.  
 
Midttrafik har gode erfaringer med drift af et lignende produkt ”Flexbus”, der betjenes med 
mindre vogne (flexbiler) som kun kører, når den efterspørges og til samme pris som en 
almindelig enkeltbillet i bussen.  
 
Sydtrafik vil kunne udarbejde en behovsstyret løsning for Region Syddanmark i form af 
flexruter, der kan fungere som et fleksibelt supplement til busserne.  
 
Flexrute medtager kun passagerer til og fra stoppesteder. Flexrute vil kunne etableres i tidsrum 
eller geografiske områder, hvor der ikke er passagergrundlag eller behov for tilbud om 
almindelig busrutedrift og hvor region eller kommune ønsker at tilbyde et offentligt støttet 
transporttilbud. Her vil kørsel med flexrute både økonomisk og miljømæssigt være mere 
bæredygtigt end fast busrutekørsel. 
 
Sydtrafik anbefaler at gennemføre forsøg med regionalt finansierede flexruter 3 steder med 
henblik på at teste konceptet:  
 

 Rute 124: Sydtrafik anbefaler at weekendbetjening med bus ophører, da der ikke er 
weekendbetjening på en uddannelsesrute. Der kan i stedet etableres en regionalt 
finansieret flexrute betjening med weekendbetjening i udvalgte tidsrum, da rute  
rute 124 har et vist passagergrundlag og ingen alternative kollektive 
transportmuligheder i weekenden ud over flextur. 

 Rute 140: Sydtrafik anbefaler, at en del af kørslen på ruten som et 1-årigt pilot-projekt 
ændres til flexrute, for at vurdere om der er basis for at betjene området med et mere 
fleksibelt mobilitetstilbud. Konceptet for flexrute udvikles i samarbejde med Varde 
Kommune og turistattraktioner i området.  

 Rute 147: Sydtrafik anbefaler at del-strækningen mellem Toftlund og Jels fra sommeren 
2021 betjenes med flexrute på de tidspunkter, hvor der i dag er busbetjening. Der er i 
dag så få passagerer på delstrækningen, at det vil være økonomisk og miljømæssigt 
mere bæredygtigt at betjene strækningen med mindre materiel.   
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Vilkår for flexrute 
Kunden skal bestille Flexrute rejser senest 2 timer før rejsens start via Flextrafik Kundecenter. 
Bestilling kan foretages op til 14 dage før rejsen. Afbestilling af rejser skal ske, hurtigst muligt 
og senest 1 time før via Flextrafik Kundecenter. 
For Flexrute er det muligt for en længere periode at bestille rejser, der gentages med et 
bestemt interval.  
Åbningstid for Flexrute kan variere inden for tidsrummet 06-24 og afhænger af behov og 
eksisterende tilbud om almindelig busdrift. 
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3.0 Optimering af uddannelsesruter 
En uddannelsesrute har typisk 3-5 daglige hverdagsture i hver retning. Uddannelsesruten 
henter om morgenen (på 1-2 morgenture) uddannelsessøgende fra oplandet og kører ind mod 
byen/uddannelsesinstitutioner. Om eftermiddagen kører uddannelsesruten de 
uddannelsessøgende hjem igen (på 2-3 eftermiddagsture).  
 
Nogle uddannelsesruter betjener uddannelsesinstitutioner i begge ender af ruten. 
Rejsemønsteret vil her typisk i begge ender gå fra oplandet ind til nærmeste by. Men enkelte 
studerende vil også benytte den ”dobbelte” uddannelsesrute til at foretage en længere rejse til 
den fjernere by.  
 
Uddannelsesruter har typisk ingen kørsel i weekenden, men kører alle hverdage også i ferier.  
 
Enkelte uddannelsesruter har kun 1 morgenafgang. 
 
Uddannelsesruter kører som åben, kollektiv trafik og kan også benyttes af andre end 
uddannelsessøgende. De uddannelsessøgende er dog uddannelsesruternes primære målgruppe 
og kørslen tilrettes løbende for bedst at imødekomme de uddannelsessøgendes behov.  
 
På en del af de eksisterende uddannelsesruter er der i dag (af historiske årsager) flere afgange 
end 3-5 daglige hverdagsture i hver retning. I det omfang de eksisterende uddannelsesruter har 
opnået et bredere passagergrundlag og en rimelig dækningsgrad kan der bibeholdes en højere 
frekvens. Sydtrafik følger løbende udviklingen på den enkelte rute og justerer frekvensen ud fra 
passagerudviklingen. Den konkrete køreplanlægning foretages i samspil med kommuner og 
uddannelsesinstitutioner. 
 
 
Samarbejde med uddannelsesinstitutioner 
Uddannelsessøgende udgør en stor del af Sydtrafiks kunder og hovedparten af de regionale 
ruter sikrer forbindelse til uddannelsesinstitutioner, enten på alle afgange (dette gælder særligt 
for uddannelsesruter) eller med særlige uddannelsesture med et andet ruteforløb morgen 
og/eller eftermiddag.  
 
Sydtrafik har et meget tæt samarbejde med alle uddannelsesinstitutioner i området, for at 
kunne servicere de uddannelsessøgende bedst muligt.  Alle uddannelsesinstitutioner inviteres 
årligt til et fælles netværksmøde i hver kommune, hvor bl.a bus- og ringetider gennemgås og 
optimeres. Til netværksmøderne i oktober 2020 påtænker Sydtrafik at fremlægge udkast til 
køreplaner for alle de beskrevne forslag. Så uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at 
bidrage med eventuelle forslag til tilretninger og så de kan nå at blive indarbejde i de endelige 
køreplaner for sommeren 2021, inden de skal sendes til vognmændene i marts 2021. 
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Sydtrafiks årshjul for køreplanlægning 

 
 
 
 
Analysemetode uddannelsesruter 
I arbejdet med at analysere uddannelsesruter har vi haft fokus på at vurdere passagertallet på 
de forskellige afgange for at vurdere, hvilket behov der er for at opretholde yderligere afgange 
på ruten ud over de 3-5 daglige ture i hver retning. Vurderingen er foretaget på baggrund af 
passagertal for et helt køreplanår K18-19 samt løbende opslag i de aktuelle passagertal for 
vinteren 2019-20.  
 
På uddannelsesruter er der et meget markant rejsemønster, langt de fleste passagerer benytter 
ruten morgen og eftermiddag:  
 
Figur: Antal påstigere på uddannelsesruterne (105, 106, 115, 119 124, 128, 147, 148, 188 og 
341) K18-19 
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Den nuværende betjening af uddannelsesruter, hvor der på flere af ruter er afgange hen over 
hele dagen, betyder at uddannelsesruterne bliver relativt dyre.  
 

Reduktion af hverdagsbetjening 
På de følgende sider gennemgås for hver rute, hvilke ændringer der påtænkes. For hver rute 
beskrives et mulighedsinterval for den fremtidige daglige hverdagsfrekvens fra K21 (ny køreplan 
fra sommeren 2021), f.eks. 3-5. Omfanget af afgange afhænger af udviklingen i passagertallet, 
som Sydtrafik løbende følger.  
 
Mulighedsintervallet for den enkelte rute afspejler dækningsgrad og passagergrundlag. 
Sydtrafik anbefaler, at ruter med lav dækningsgrad og lavt passagergrundlag 
betjenes med 3-5 hverdagsafgange i hver retning. Mens ruter med højere 
dækningsgrad og bredere passagergrundlag får et bredere mulighedsinterval, helt 
op til 8 hverdagsafgange. Enkelte steder er der kun behov for 1 daglig afgang på en 
uddannelsesrute. 

Tidspunkter for den fremtidige betjening tilrettelægges løbende i tæt samarbejde med 
kommuner og uddannelsesinstitutioner.  
 

Rute Dækningsgrad 
estimeret Hverdagsture K20 Sydtrafiks anbefaling 

Hverdagsture fra K21 

105 31% 12 3-7 
106 37% 12 3-8 
115 26% 6 3-5 
119 30% 10 3-5  
124 39% 11 3-8 
128 31% 6 3-5 
147 46% 11 3-8 
148 32% 8/10 3-7 
188 26% 9 3-7 
341 17% 1 1 

 

Uddannelsesruter uden weekendbetjening 
Tre af de nuværende uddannelsesruter har i dag weekendbetjening, nemlig 119, 124 og 148. 
Formålet med den regionale betjening af uddannelsesruter er at sikre uddannelsessøgendes 
rejse til uddannelse, hvilket ikke er aktuelt i weekenden. Sydtrafik anbefaler, at den 
regionale weekendbetjening på uddannelsesruterne ophører, så ruterne bliver til 
egentlige uddannelsesruter. Dog opretholdes weekendbetjening på 119 på den del 
af strækningen mellem Give Station og Billund Lufthavn, der ikke betragtes som 
uddannelsesrute. Sydtrafik anbefaler desuden at der opretholdes et vist niveau af 
weekendbetjening på 124 i form af en flexrute. 
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Mulighed for kommunalt tilkøb af ture på regionale ruter 
Uddannelsesruterne vil blive tilrettelagt, så de harmonerer med uddannelsesinstitutionernes 
ringetider. Det kan betyde, at andre rejsende såsom grundskole-elever og ældre fra oplandet 
oplever bustiderne som mindre attraktive og efterspørger supplerende ture på andre 
tidspunkter. Såfremt kommunen vurderer, at der er passagergrundlag for yderligere ture og at 
kørslen ligger indenfor kommunens serviceniveau, har kommunen mulighed for at tilkøbe 
ekstrature på regionale ruter.  
 
 
Generelle konsekvenser for passager ved reduktion af antal afgange på 
uddannelsesruter 
Reduktionen af afgange på uddannelsesruter betyder, at frekvensen på mange ruter halveres 
på hverdage. Det betyder mindre fleksibilitet for de rejsende i forhold til valg af rejsetidspunkt.  
 
Hvis passagererne ikke har mulighed for at benytte de tilbageblevne afgange, vil der være 
mulighed for at benytte flextur.  
 
Nogle ruter (124, 148 samt dele af 119) mister busbetjeningen i weekender. Under 
gennemgangen af de enkelte ruter på de følgende sider angives eventuelle alternativer i 
weekenden. 
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105 Fredericia-Erritsø-Middelfart 

Ruten har i dag 12 daglige hverdagsafgange i hver retning.  
 
Ruten har ingen weekendkørsel. 
 
Fredericia og Middelfart er direkte forbundet af tog. 
 
Rutens primære regionale rejseformål er at forbinde uddannelsesinstitutionerne i Erritsøområde 
med hhv. Fredericia centrum og Middelfart centrum, hvor der er mulighed for videre forbindelse 
med bus og tog. 
 
Mange rejsende på 105 kombinerer busrejsen med tog. Derfor er der foretaget manuel 
passagertælling på ruten, så omfanget af rejsende på DSB pap-produkter samt mobilbilletter 
også indgår i analysen. 
 

 
 
Anbefalet betjeningsniveau på 105 fra sommeren 2021 
Ruten har stor variation i passagertal på de nuværende afgange med mange passagerer 
morgen og eftermiddag og et moderat passagertal midt på dagen. Sydtrafik vurderer, at der 
kan reduceres i antal afgange midt på dagen.  
 
Sydtrafik anbefaler, at ruten fra sommeren 2021 skal betjenes med 3-7 daglige 
afgange i hver retning. Omfanget af afgange afhænger af udviklingen i passagertallet. 
Tidspunkter for den fremtidige betjening tilrettelægges løbende i tæt samarbejde med 
kommuner og uddannelsesinstitutioner.  
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Konsekvenser for passagerer ved reduceret frekvens 
Rute 105 betjener en strækning med mulighed for at benytte adskillige andre bustilbud, særligt 
bybuskørsel i Fredericia og 4 forskellige regionale ruter over Lillebælt. Bycentrene er desuden 
indbyrdes direkte forbundet med tog. Passagererne vil derfor opleve en mindre reduktion i 
rejsemuligheder. 

 
 
Ændringer i ruteforløb på 105 
Sydtrafik overvejer at foretage en mindre ruteændring på 105, så ruteforløbet i Fredericia 
centrum gøres hurtigere og mere direkte. Sydtrafik er i dialog med Fredericia Kommune om nyt 
ruteforløb samt om muligheder for at opnå bedst mulige korrespondancer til kommunens 
busruter. 
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106 Kolding-Erritsø-Middelfart 

Ruten har i dag 12 daglige hverdagsafgange i hver retning.  
 
Ruten har ingen weekendkørsel. 
 
Kolding og Middelfart er direkte forbundet af tog.  
 
Rutens primære regionale rejseformål er at skabe hurtig forbindelse fra oplandet til 
uddannelsesinstitutionerne i Kolding samt i Erritsøområdet. Bussen fortsætter desuden på alle 
afgange videre til Middelfart Station, hvor der er forbindelser til tog og bus. 
 
Mange rejsende på 106 kombinerer busrejsen med tog. Derfor er der foretaget manuel 
passagertælling på ruten, så omfanget af rejsende på DSB pap-produkter samt mobilbilletter 
også indgår i analysen 
 

 
 
 
Anbefalet betjeningsniveau på 106 fra sommeren 2021 
Ruten har stor variation i passagertal på de nuværende afgange med mange passagerer 
morgen og eftermiddag, et moderat passagertal midt på dagen og et meget lavt passagertal 
tidlig morgen samt om aftenen. Sydtrafik vurderer, at der kan reduceres i antal afgange tidlig 
morgen, midt på dagen samt om aftenen. 
 
Sydtrafik anbefaler, at ruten fra sommeren 2021 skal betjenes med 3-8 daglige 
afgange i hver retning. Omfanget af afgange afhænger af udviklingen i passagertallet. 
Tidspunkter for den fremtidige betjening tilrettelægges løbende i tæt samarbejde med 
kommuner og uddannelsesinstitutioner.  
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Konsekvenser for passagerer ved reduceret frekvens på 106 
Rute 106 betjener en strækning der er bybusbetjent i begge ender, både i Kolding og 
Fredericia. Desuden er de to bycentre direkte indbyrdes forbundet af tog. Derfor har de fleste 
passagerer andre rejsemuligheder. Den reducerede frekvens vil særligt påvirke passagerer fra 
oplandet omkring Eltang. På de ture der forventes reduceret er passagertallet fra Eltang dog 
p.t. meget lavt.   
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115 Tørring-Jelling 

Ruten har i dag 6 daglige hverdagsafgange i hver retning.  
 
Ruten har ingen weekendkørsel. 
 
Rutens primære regionale formål er at skabe forbindelse fra oplandet i Vejle Kommune til 
Tørring Gymnasium i Region Midtjylland.  
 
Mange rejsende på 115 kombinerer busrejsen med tog. Der kan også være rejsende der køber 
billetprodukter fra Midttrafik, som Sydtrafik ikke får data på. Derfor er der foretaget manuel 
passagertælling på ruten, så omfanget af rejsende på andre billetprodukter også indgår i 
analysen. 
 
 

 
 
Anbefalet betjeningsniveau på 115 fra sommeren 2021 
Ruten har stor variation i passagertal på de nuværende afgange med mange passagerer 
morgen og eftermiddag, et moderat passagertal midt på dagen og et lavt passagertal sen 
eftermiddag. Sydtrafik vurderer, at der kan reduceres i antal afgange midt på dagen samt sen 
eftermiddag. 
 
Sydtrafik anbefaler, at ruten fra sommeren 2021 betjenes med 3-5 daglige afgange i 
hver retning. Omfanget af afgange afhænger af udviklingen i passagertallet. Tidspunkter for 
den fremtidige betjening tilrettelægges løbende i tæt samarbejde med kommuner og 
uddannelsesinstitutioner.  
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Ændringer i ruteforløb på 115 
Ruteforløbet drøftes og justeres i forbindelse med mobilitetsprojektet i Give-området (se 
afsnittet ”Samarbejde med NT og Vejle om mobilitetsprojekt i Give”). I det omfang ruten skal 
have ture eller ruteforløb hvis primære formål er at betjene elever til grundskolen skal 
kommunen finansiere disse. 
 

Samarbejde med NT og Vejle om mobilitetsprojekt i Give (rute 115, 119 og 341) 
I Vejle Kommune gennemføres i 2020 i samarbejde med Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab 
et fælles mobilitets-projekt i Giveområdet, som i dag betjenes af 3 regionale uddannelsesruter, 
115, 119 og 341.  
 
Målet med mobilitetsprojektet er at kigge helhedsorienteret på al kollektiv trafik i området, og 
med lokal borgerinvolvering gentænke og gentegne hele den kollektive trafik i området.  
 
Sydtrafik anbefaler at de regionale ruter i Give området til sommeren 2021 saneres i 
samme omfang som øvrige uddannelsesruter i Sydtrafiks område, men at den 
konkrete tilretning af ruteforløb og frekvens sker i forlængelse af mobilitets-
projektet i efteråret 2020, hvor der også vil være dialog med Tørring Gymnasium 
om tilretningen. 
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119 Billund-Give-Tørring  

Ruten har i dag 10 hverdagsafgange samt 4 afgange lørdag og søndag i hver retning.  
 
Ruten 119 tjener i dag to forskellige regionale rejseformål: 

- betjening af uddannelsessøgende til Tørring Gymnasium (uddannelsesrute) 
- betjening af rejsende fra Give Station til Billund Lufthavn 

Desuden benyttes ruten i mindre omfang af turister til Givskud Løvepark. 
 
Ca. halvdelen af turene på 119 kører hele strækningen Billund Centeret-Billund Lufthavn-Give 
St.-Givskud-Tørring St. De øvrige ture forbinder kun dele af strækningen, enten Give St-
Givskud-Tørring St., Give St.-Billund Lufthavn-Billund Centeret eller Billund Centeret-Billund 
Lufthavn-Give Station-Løveparkvej. Enkelte ture morgen og eftermiddag har et forlænget 
forløb, så industriområdet i Billund er betjent. 
   
Mange rejsende på 119 kombinerer busrejsen med tog. Derfor er der foretaget manuel 
passagertælling på ruten, så omfanget af rejsende på DSB pap-produkter samt mobilbilletter 
også indgår i analysen 
 
 

 
 
I praksis anvendes ruten som 2 separate ruter – en rute mellem Give Station og Billund, samt 
en rute mellem Give Station og Tørring.  
 
Sydtrafik anbefaler at ruteforløbet mellem Give-Tørring fra sommeren 2021 tilrettes 
og kører som en uddannelsesrute med 3-5 daglige afgange i hver retning og uden 
weekendbetjening.  
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Konsekvenser for passagerer mellem Give og Tørring ved reduceret frekvens  
Passagerer fra området vil opleve reduceret busbetjening i hverdage og miste betjeningen i 
weekenden. Alternativet er flextur, eller eventuelle andre mobilitetstilbud der udvikles i i 
forbindelse med mobilitetsprojektet i Give-området (se afsnittet ”Samarbejde med NT og Vejle 
om mobilitetsprojekt i Give”). 
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124 Aabenraa-Rødekro-Løgumkloster-Skærbæk 

Ruten har i dag 11 hverdagsafgange, 3 lørdagsafgange og 3 søndagsafgange i hver retning.  
 
Rutens primære regionale formål er at skabe forbindelse fra oplandet til 
uddannelsesinstitutionerne i Aabenraa. Ruten bidrager til betjeningen mellem Aabenraa og 
Rødekro Station. Ruten sikrer desuden forbindelse til toget i Skærbæk.  
 

 
 
Anbefalet betjeningsniveau på 124 fra sommeren 2021 
Sydtrafik anbefaler, at ruten fra sommeren 2021 betjenes som uddannelsesrute 
med 3-8 daglige afgange i hver retning. Omfanget af afgange afhænger af udviklingen i 
passagertallet. Tidspunkter for den fremtidige betjening tilrettelægges løbende i tæt 
samarbejde med kommuner og uddannelsesinstitutioner.  
 
Sydtrafik anbefaler at weekendbetjening med bus ophører, da der ikke er weekendbetjening på 
en uddannelsesrute. Der kan i stedet oprettes en regionalt finansieret flexrute med 
weekendbetjening i udvalgte tidsrum. 
 
 
Konsekvenser for passagerer ved reduceret frekvens på 124 
Passagerer fra området vil opleve reduceret busbetjening i hverdage og miste betjeningen i 
weekenden. Alternativet er flextur. 

Forslag om weekendbetjening med flexrute 
Sydtrafik anbefaler, at weekendbetjening med bus ophører og at der i stedet 
foretages regionalt finansieret flexrute-kørsel. Rute 124 har et vist 
passagergrundlag og ingen alternative kollektive transportmuligheder i weekenden 
ud over flextur.  
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128 Aabenraa-Felsted-Kværs-Hokkerup-Gråsten 

Ruten har i dag 6 daglige hverdagsafgange i hver retning.  
 
Ruten har ingen weekendkørsel. 

 
Rutens primære regionale rejseformål er at skabe hurtig forbindelse fra oplandet til 
uddannelsesinstitutionerne i Aabenraa og Sønderborg. Forbindelsen til Sønderborg opnås via 
korrespondancer til andre busser i Rinkenæs samt ved Gråsten station. 
 

 

Anbefalet betjeningsniveau på 128 fra sommeren 2021 
Sydtrafik anbefaler, at ruten fra sommeren 2021 betjenes som uddannelsesrute 
med 3-5 daglige afgange i hver retning. Omfanget af afgange afhænger af udviklingen i 
passagertallet. Tidspunkter for den fremtidige betjening tilrettelægges løbende i tæt 
samarbejde med kommuner og uddannelsesinstitutioner.  
 
 
Ændringer i ruteforløb på 128 
Rute 128 har i dag en række forskellige ruteforløb, som Sydtrafik efter dialog med 
administrationen i Sønderborg og Aabenraa kommuner anbefaler forenklet til en 
ensartet linjeføring, hvor ruten på alle ture kører via Rinkenæs, Hokkerup, Kværs, 
Felsted og Lundsbjerg. De strækninger der mister betjening (markeret med rød steg på 
kortet ovenfor), har et meget lavt passagertal. Passagerer fra stoppestedet ved Flensborg 
Landevej har mulighed for alternativt at benytte rute 220. 
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147 Kolding-Vamdrup-Jels(-Toftlund) 

Ruten har 11 daglige hverdagsafgange i hver retning. På enkelte af turene betjenes Toftlund, 
med 1 morgenafgang og 2 eftermiddagsafgange (plus 1 ekstra fredag)  
 
Ruten har ingen weekendkørsel. 

 
Rutens primære regionale rejseformål er at skabe forbindelse fra oplandet til 
uddannelsesinstitutionerne i Kolding. 
 

 

Anbefalet betjeningsniveau på 147 fra sommeren 2021 
Sydtrafik anbefaler, at ruten fra sommeren 2021 betjenes som uddannelsesrute 
med 5-8 daglige afgange på strækningen Kolding-Jels i hver retning. Omfanget af 
afgange afhænger af udviklingen i passagertallet. Tidspunkter for den fremtidige betjening 
tilrettelægges løbende i tæt samarbejde med kommuner og uddannelsesinstitutioner. I det 
omfang ruten skal have ture eller ruteforløb, hvis primære formål er at betjene elever til 
grundskolen, skal kommunen finansiere disse. 
 
Konsekvenser for passagerer ved reduceret frekvens på 147 
Ruten benyttes primært af rejsende mellem Vamdrup og Kolding samt mellem Jels og Kolding. 
For rejsende fra Jels vil der være mulighed for at alternativt at rejse med bus 138 til Vejen og 
herfra med tog til Kolding. For rejsende fra Vamdrup er der direkte tog til Kolding. 

Ændringer i ruteforløb på 147  
Sydtrafik anbefaler at forkorte bussens betjening af rute 147, så bussen ikke 
længere betjener Toftlund og Øster Lindet. Den nuværende betjening fra Jels til Toftlund 
som tager 29 minutter retur benyttes i gennemsnit af 1,5 passager dagligt.  
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Forsøg med Flexrute Jels-Toftlund 
Sydtrafik anbefaler at del-strækningen mellem Toftlund og Jels fra sommeren 2021 
som et 1-årigt forsøg betjenes med flexrute med mulighed for at rejse fra Toftlund-
Jels på hverdagsmorgener samt retur om eftermiddagen i et tidsrum der præciseres, 
så det matcher morgen- og eftermiddagsturene på uddannelsesrute 147 Kolding-
Jels. Der er i dag så få passagerer på del-strækningen, at det vil være økonomisk og 
miljømæssigt mere bæredygtigt at betjene strækningen med mindre materiel.   
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148 Esbjerg-Vejrup-Holsted-Brørup-Vejen 

 
Ruten har i dag 8/10 hverdagsafgange samt 3 afgange lørdag og søndag i hver retning. Heraf 
kører 6 hverdagsafgange samt alle weekendafgange hele ruteforløbet, mens de øvrige afgange 
forbinder Holsted/Brørup St. med Vejen St. 
 
Esbjerg og Vejen er direkte indbyrdes forbundet af tog.  
 
Rutens primære regionale rejseformål er at skabe forbindelse fra oplandet til 
uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg og Vejen. 
 
Ruten blev oprettet i sommeren 2017 med et krav fra Region Syddanmark om, at ruten 
indenfor 3 år skulle opnå en selvfinansieringsgrad på min. 50%. Efter 2 år har ruten opnået en 
selvfinansieringsgrad på 32%. Sydtrafik forventer ikke at ruten opnår 50% selvfinansieringsgrad 
medmindre den saneres og får et betjeningsomfang som uddannelsesrute. 
 
Ruten forbinder stationsbyer der er indbyrdes togbetjent. Alligevel er ruten attraktiv for 
uddannelsessøgende fordi de med bussen kan komme direkte til uddannelsesinstitutioner i både 
Esbjerg og Vejen. På 1 morgenafgang samt 2 eftermiddagsafgange mødes 148 med 144 og 
144U i Esbjerg Lufthavn og udveksler passagerer, så studerende kan komme direkte videre til 
deres uddannelsesinstitution i de 3 primære uddannelsesområder i Esbjerg. 
 

 

Anbefalet betjeningsniveau på 148 fra sommeren 2021 
Sydtrafik anbefaler, at ruten fra sommeren 2021 betjenes som uddannelsesrute 
med 3-7 daglige afgange og at weekendbetjeningen ophører. Omfanget af afgange 
afhænger af udviklingen i passagertallet. Tidspunkter for den fremtidige betjening 
tilrettelægges løbende i tæt samarbejde med kommuner og uddannelsesinstitutioner.   
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Ændringer i ruteforløb på 148  
For at sikre optimal udnyttelse af busmateriellet overvejer Sydtrafik at bytte ruteforløb i Esbjerg 
by på de 3 ruter, der har korrespondance i Esbjerg Lufthavn, 144, 144U og 148.  
 
 
Konsekvenser for passagerer ved reduceret frekvens på 148 
De fleste passagerer benytter ruten fra stationsbyerne, hvor der er alternative rejsemuligheder 
med tog både på hverdage og i weekender. 
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188 Kolding-Vejen 

Ruten har i dag 9 daglige hverdagsafgange i hver retning.  
 
Ruten har ingen weekendkørsel. 
 
Kolding og Vejen er direkte indbyrdes forbundet af tog. 

 
Rutens primære regionale rejseformål er at skabe forbindelse fra oplandet til 
uddannelsesinstitutionerne i Vejen og Kolding. 
 

 

Anbefalet betjeningsniveau på 188 fra sommeren 2021 
Sydtrafik anbefaler, at ruten fra sommeren 2021 betjenes som uddannelsesrute 
med 3-7 daglige afgange. Omfanget af afgange afhænger af udviklingen i passagertallet. 
Tidspunkter for den fremtidige betjening tilrettelægges løbende i tæt samarbejde med 
kommuner og uddannelsesinstitutioner.  
 
Konsekvenser for passagerer ved reduceret frekvens på 188 
De fleste passagerer benytter ruten fra stationsbyerne, hvor der er alternative rejsemuligheder 
med tog. 

 
Ændringer i ruteforløb på 188  
Sydtrafik overvejer at forkorte ruteforløbet gennem Lunderskov by, så der kan spares 7 
minutters køretid på hver tur. I givet fald vil der skulle etableres et nyt busstoppested i den 
nordlige del af Lunderskov. Dette vil give en rejsetidsgevinst til de passagerer, der rejser på 
tværs af kommunerne. Mens det betyder en længere gå/cykeltur til busstoppestedet for 
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passagerer, der stiger af eller på i den sydlige/centrale del af Lunderskov by. Sydtrafik har 
påbegyndt dialog med Kolding og Vejen kommuner om muligheder for tilretning af ruteforløbet. 
Sydtrafik vil desuden involvere chauffører og passagerer i tilpasning af ruteforløbet. 
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341 Thyregod-Tørring 

Ruten har 1 daglig hverdagsafgang i hver retning  
 
Rutens primære regionale rejseformål er at skabe forbindelse fra Thyregodområdet til Tørring 
Gymnasium i Region Midtjylland. 
 

 

 

Ændringer på 341 fra sommeren 2021 
Sydtrafik anbefaler at de regionale ruter i Give området til sommeren 2021 saneres i 
samme omfang som øvrige uddannelsesruter i Sydtrafiks område, men at den 
konkrete tilretning af ruteforløb og frekvens sker i forlængelse af mobilitets-
projektet i efteråret 2020, hvor der også vil være dialog med Tørring Gymnasium 
om tilretningen. 
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4.0 Analyse af 4 ruter/rutekombinationer med optimeringspotentiale 
 
 

112 Sønderborg-Varnæs-Felsted-Aabenraa 

Ruten har i dag 24 daglige hverdagsafgange i hver retning, 12 afgange lørdag samt 9 afgange 
søndag.  
 
Strækningen Sønderborg-Aabenraa betjenes desuden af rute 900X med 13 ture dagligt på 
hverdage og 6 ture dagligt i weekenden.  
 
Rute 112 har i dag en række forskellige linjeføringer, hvilket gør køreplanen vanskelig at 
afkode. De varierende ruteforløb betyder også lavere frekvens på de forskellige variationer af 
ruten.  
 
Rutens primære regionale rejseformål er at sikre en stærk forbindelse mellem Aabenraa, og 
Sønderborg samt at forbinde oplandet mellem byerne med uddannelsesinstitutionerne i 
Aabenraa og Sønderborg. 
 
 
På årsbasis benyttes rute 112 af 180.000 passagerer. Ruten har en dækningsgrad på 52%. 
 

 
 
Sydtrafik anbefaler at linjeføringen forenkles og at ruten deles op i 2 separate ruter, 
nemlig rute 112 som hovedrute og rute 113 som uddannelsesrute. 
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Rute 112 forventes at få en helt klassisk linjeføring langs hovedvejen mellem Sønderborg og 
Aabenraa, hvor mindre byer primært betjenes med stop ved hovedvejen. Ved større byer vil der 
kunne foretages en begrænset omvejskørsel såfremt der er tilstrækkeligt passagergrundlag. 
 
Rute 112 forventes at få timesdrift (i samspil med 900X) på hverdage samt 2-times drift i 
weekenden. 
Desuden oprettes en uddannelsesrute 113, som sikrer forbindelse fra oplandet omkring Varnæs 
og Blans til uddannelsesinstitutionerne i Aabenraa og Sønderborg. Rute 113 forventes af få 4 
daglige afgange i hver retning på hverdage. 
 
 
Sygehusbetjening 
Ruten kører på enkelte ture videre fra Aabenraa Busstation til Aabenraa Sygehus. Antallet af 
passagerer der benytter forbindelsen videre til sygehuset, er dog meget lille og Sydtrafik 
overvejer at lade dette delforløb udgå af ruten, da forlængelsen betyder en stor ekstraudgift og 
der er gode muligheder for ved Aabenraa Busstation at skifte til bybus der betjener sygehuset.  
 
 
 
Konsekvenser for passagerer ved omlægning af 112 til ny rute 112 samt 113 
Passagerer fra byerne langs hovedvejen som betjenes af den ny rute 112, vil opleve en 
forbedret betjening med fast timesdrift.  

Passagerer fra de mindre byer, der hidtil har været betjent af de forskellige rutevarianter, vil 
opleve en forringet betjening.   
 

 

  



 

Side 39 af 48 

Sammenlægning af rute 125 og 915X 

 
Rute 125 og 915X betjener i dag næsten samme ruteforløb. Begge ruter har en meget lav 
dækningsgrad (på hhv. 23% og 32%).  
 
 

125 Aabenraa-Rødekro-Toftlund-Ribe  
Ruten har i dag 4 daglige hverdagsafgange i hver retning. Ruten har ingen weekendkørsel. 
 
Rutens primære regionale rejseformål er at forbinde oplandet med Aabenraa og Ribe, herunder 
uddannelsesinstitutionerne i Aabenraa og Ribe. Fra Ribe er der videre forbindelse til Esbjerg 
med bus og tog. 
 
På årsbasis benyttes ruten af 27.000 passagerer. Rute 125 har en dækningsgrad på 23% 
 
 

 
 
 

915X Esbjerg-Ribe-Toftlund-Aabenraa 
Ruten 915X har 6 daglige hverdagsafgange i hver retning samt 4 afgange i hver retning lørdage 
og søndage.  
 
Rutens primære regionale rejseformål er at sikre hurtig forbindelse mellem Aabenraa, Ribe og 
Esbjerg. 
 
Da ruten kører som X-bus standser den undervejs kun i Ribe, Toftlund, Agerskov og Rødekro by 
og har dermed et forholdsvis lille passagergrundlag i forhold til en bus, der også standser i 
mindre byer på ruten og kan tage passagerer med på vinkestrækninger mellem byerne.  
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På årsbasis benyttes ruten af 15.500 passagerer. 915X har en dækningsgrad på 32% 
 

 
 
 
 
Ny rute 129 Aabenraa-Toftlund-Ribe 
Sydtrafik anbefaler, at rute 125 og 915X samles i et ruteforløb, som derved kan 
blive mere attraktivt. Den nye rute har fået arbejdstitlen rute 129 Aabenraa-Toftlund-Ribe. 
 
Den nye rute 129 forventes at få 7-10 daglige hverdagsafgange i hver retning. Samt 3-5 daglige 
afgange i hver retning i weekenden. 
 
Rejsen mellem Ribe og Aabenraa tager i dag 1 time og 11 minutter med rute 915X og 1 time og 
45 minutter med rute 125. Den ny rute 129 vil tage ca. 1 time og 26 minutter om at køre 
mellem Ribe og Aabenraa. Rejsetiden vil således blive op til 15 minutter længere for rejsende 
på 915X men op til 19 minutter kortere for rejsende på 125. 
 
Rutens primære regionale rejseformål vil være at forbinde oplandet med 
uddannelsesinstitutionerne i Aabenraa samt Ribe. Fra Ribe er der for videre forbindelse til 
Esbjerg med bus og tog. 
 
Rute 129 forventes at få et ruteforløb der minder meget om rute 125 nuværende forløb. Ruten 
vil dog ikke køre omvejskørsel ind gennem mindre byer, men betjene disse med stop ved 
hovedvejen og/eller med vinkestrækningsbetjening. Sydtrafik har indledt dialog med 
kommunerne omkring muligheder for at flytte stoppesteder. Sydtrafik vil foretage den nærmere 
køreplanlægning af ruten i samspil med uddannelsesinstitutioner og kommune. 
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Fordele og ulemper for passagererne på 125 ved omlægningen til 129   
Langt de fleste passagerer på 125 vil opleve omlægningen som en stor forbedring, hvor de går 
fra 4 til 7-10 daglige afgange plus weekendbetjening. 
Passagerer fra små byer vil måske være utilfredse med at skulle gå ud til hovedvejen. Til 
gengæld vil de få flere afgange i løbet af dagen.  
 
 
Fordele og ulemper for passagererne på 915X ved omlægningen af 129   
Passagerer fra 915X vil opleve en lidt højere frekvens end i dag og flere vil kunne benytte 
bussen, da den får flere stop end i dag. For de nuværende brugere af 915X vil de fleste 
passagerer næppe opleve omlægningen som en forbedring, da de vil få en lidt længere rejse og 
skulle dele bussen med flere medpassagerer.  
 
For direkte rejsende mellem Esbjerg og Aabenraa/Rødekro vil omlægningen af 915X til 129 
opleves som en forringelse. På årsbasis benytter kun 3.100 påstigere den direkte forbindelse 
mellem Esbjerg og Aabenraa/Rødekro, svarende til under 1 påstiger pr tur.  
 
Den nuværende rejse med 915X mellem Esbjerg og Aabenraa tager 1 time og 41 minutter. 
Rejsende mellem Esbjerg og Aabenraa har dog en række alternative rejsemuligheder: 
 

- Togrejse fra Esbjerg til Rødekro (med skift i Lunderskov) samt med bus (bybus eller 
regional rute) til Aabenraa kan gøres på 1 time og 30 minutter  

- Togrejse fra Esbjerg til Tinglev (med skift i Lunderskov) samt med bus 116 til Aabenraa 
tager 2 timer og 18 minutter. 

- Togrejse fra Esbjerg til Kolding og herfra med bus 900X til Aabenraa tager 2 timer og 
32 minutter  

 
For rejsende mellem Esbjerg og Ribe er der en del andre rejsemuligheder med tog og bybus 8C 
til Esbjerg. 
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140 Oksbøl-Blåvand 

Rute 140 adskiller sig fra de øvrige regionale ruter i Sydtrafiks område ved at være den eneste 
rute, der alene betjener rejsemål i én kommune, nemlig Varde kommune. Ruten er etableret 
som en særaftale. 
 
Ruten har i dag 10 hverdagsafgange i hver retning, 5 afgange lørdag samt 7 afgange søndag.  
 
Varde Kommune finansierer selv 12% af kørslen, nemlig de ture der er tilrettet kørsel til 
folkeskolen. 
 
Passagertallet på 140 er generelt meget lavt.  
 
På årsbasis benyttes ruten af 15.000 passagerer. Ruten har en dækningsgrad på 19%. 
 
Ruten benyttes primært af grundskoleelever samt af rejsende, der skal videre med tog, 
herunder ca. 150 værnepligtige, der 8 måneder om året rejser på ikke-digitale frikort. 
 

 
 
Sydtrafik har påbegyndt dialog med Varde Kommune og Oksbøl Kaserne om muligheder for at 
tilrette ruten, så den optimeres i forhold til efterspørgslen.  
 
Sydtrafik anbefaler, at der gennemføres en detaljeret kortlægning af 
passagerbehovet på ruten dækkende “almindelige” passager, skoleelever og 
værnepligtige soldater, med henblik på en justering af ruten fra sommeren 2022. 
Denne kortlægning skal tydeliggøre behovet på strækningerne Oksbøl Station - 
Oksbøl Kaserne hhv.  Oksbøl Kaserne - Blåvand. 
 
 
 



 

Side 43 af 48 

Sammenkobling af rute 144 og 944X  
 
Rute 144 og 944X betjener i dag næsten samme ruteforløb og forbinder Esbjerg by med Billund 
Lufthavn med en tilsammen rimelig høj frekvens. 
 
Rute 144 har en lav dækningsgrad på 37%. Rute 944X har en dækningsgrad på 55%, hvilket er 
relativt lavt for en lufthavnsbus hvor en stor del af passagererne køber kontantbillet til mange 
zoner.   
 
 

144 Esbjerg-Agerbæk-Grindsted-Billund Lufthavn  
Ruten har i dag 12 daglige hverdagsafgange i hver retning samt 8 daglige afgange i 
weekenden. 
 
På årsbasis benyttes ruten af138.000 passagerer. 144 har en dækningsgrad på 37%. 
 

 
 
 

944X Esbjerg-Grindsted-Billund Lufthavn 
Ruten 944X har 14 daglige hverdagsafgange i hver retning samt 10 afgange i weekenden. 
 
Rutens primære regionale rejseformål er at sikre hurtig forbindelse mellem Esbjerg og Billund 
Lufthavn samt de regionale rejsemål i Billund by (Lego, Legoland, Lalandia m.m.). 
 
På årsbasis benyttes 944X af 102.000 passagerer. 944X har en dækningsgrad på 55% 
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Ny sammenkoblet rute Esbjerg-(Agerbæk)-Grindsted-Billund Lufthavn 
Sydtrafik anbefaler at der iværksættes en grundig analyse af mulighederne for i 
højere grad at sammenkoble ruterne i eet primært ruteforløb, som derved kan blive 
mere attraktivt. Ændringen vil medføre behov for større ændringer på stoppesteder 
langs statsvejen Tingvejen. Sydtrafik vurderer derfor, at omlægningen ikke kan nås 
implementeret i 2021 men forhåbentlig til 2022.  
 
Den nye sammenkoblede rute forventes at få 18 daglige afgange i hver retning både hverdage 
og weekend. Samt 6 uddannelsesture i hver retning på hverdage. 
 
Til forskel fra de nuværende ruter 144 og 944X skal den ny rute ikke køre omkring Esbjerg 
Lufthavn på alle ture, da antallet af passagerer til lufthavnen er marginalt (se afsnittet Betjening 
af Esbjerg Lufthavn). Fremadrettet vil Esbjerg Lufthavn kun blive betjent på de særlige 
uddannelsesture, hvor der er planlagt korrespondance mellem 3 regionale busser i lufthavnen. 
Derved spares 3 minutters kørsel på alle ture, svarende til ca. 160.000 kr. årligt. 
 
Det forventes at den ny rute får et hurtigt og direkte linjeforløb ud af Esbjerg og at den kun på 
de 6 uddannelsesture kører omkring uddannelsesområderne. 
 
Sydtrafik er i dialog med Esbjerg, Varde og Billund Kommune om hvordan rutes forløb bedst 
kan tilrettelægges for både at skabe hurtig forbindelse mellem Esbjerg og Billund samt sikre at 
så mange passagerer som muligt fra oplandet og uddannelsesinstitutionerne får mulighed for at 
benytte ruten.  
 
Den ny rute forventes på landevejen mellem Esbjerg og Grindsted at få et primært ruteforløb 
ad Tingvejen uden omvejskørsel ind gennem mindre byer. Passagerer fra mindre byer betjenes 
med stop ved hovedvejen. På uddannelsesture vil ruten dog køre igennem flere mindre byer, 
såfremt byen har mange påstigere og uhensigtsmæssige adgangsforhold til stoppestedet langs 
hovedvejen. 
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Sydtrafik vil foretage den nærmere køreplanlægning af ruten i samspil med 
uddannelsesinstitutioner og kommuner, når der foreligger mere præcist udkast til ruteforløb vil 
det inden endelig beslutning blive sendt i høring hos de berørte kommuner: Esbjerg, Varde og 
Billund. 
 

 

Betjening af Esbjerg Lufthavn 
Sydtrafik påtænker til sommeren 2021 at reducere betjeningen af Esbjerg lufthavn p.g.a. meget 
lave passagertal i busserne til/fra Lufthavnen. 
 
Der er 3 lufthavne i Sydtrafiks område. Kun Billund har et tilstrækkeligt højt passagertal til at 
understøtte direkte regional busbetjening: 
 
Årligt passagertal jfr. Trafikstyrelsen (2019) 
Billund Lufthavn 3.692.634 
Esbjerg Lufthavn 83.886 
Sønderborg Lufthavn 73.809 

  
Esbjerg Lufthavn betjenes i dag af de regionale ruter 148, 144 og 944X. Morgen og eftermiddag 
fungerer Esbjerg Lufthavn som korrespondancepunkt for de 3 regionale ruter, der kommer fra 
hver sit hjørne af oplandet, udveksler passagerer og kører videre til hvert sit 
uddannelsesområde i Esbjerg. Dette er en meget velfungerende ordning, som mange 
studerende benytter sig af for at opnå en hurtig og direkte rejse til uddannelse.  
 
Bortset fra de passagerer der benytter lufthavnen som korrespondancepunkt morgen og 
eftermiddag er der meget få busrejsende til/fra Esbjerg Lufthavn, tabellen nedenfor viser, at 
der i gennemsnit er 0,1 rejsekort-rejsende til/fra lufthavnen på alle de ture på 144, 148 og 
944X, hvor der ikke er planlagt korrespondance i Lufthavnen. Tabellen viser også, at der på et 
helt år kun blev solgt 698 billetter i lufthavnen, svarende til 2 om dagen.   
 
Af- og påstigere i Esbjerg Lufthavn på samtlige ture i K18/19 (sommer 2018 - sommer 2019) 
bortset fra uddannelsesture med planlagt korrespondance i lufthavnen (3-5 ture pr. rute 
benyttes til uddannelseskorrespondance):  

 Afstigere, 
rk 

Påstigere, 
rk 

Antal 
ture  

Afstigere/tur, 
rk 

Påstigere/tur, 
rk 

Enkeltbilletter 
i alt 

144 452 609 7.611 0,1 0,1 196
148 281 270 2.667 0,1 0,1 93
944X 786 831 8.706 0,1 0,1 409

 
Den nuværende betjening af Esbjerg Lufthavn på de mange ture uden 
uddannelseskorrespondance medfører at 144, 944X og 148 hver har minimum 3 minutters 
unødig ”omvejskørsel” i hver retning på hver tur. Det koster samlet set 316 køreplantimer årligt 
svarende til ca. 160.000 kr. årligt. Sydtrafik påtænker fra sommeren 2021 at reducere 
betjeningen af Esbjerg Lufthavn. Så lufthavnen fremadrettet kun betjenes på de 
særlige uddannelsesture, hvor der er planlagt korrespondance i lufthavnen. Rejsende 
til Esbjerg Lufthavn kan på hverdage benytte bybus 7C der kører med timesdrift til lufthavnen 
fra 5-17. Fra 17-24 samt i weekenden kan flextur benyttes. 
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5.0 Analyse af de resterende regionale ruter 
Sydtrafik vil hurtigst muligt påbegynde analyse af de øvrige regionale ruter, nedenfor nævnes 
de resterende ruter med eventuelle bemærkninger om særlige udfordringer der ligger i det 
kommende analysearbejde 
 
Større påtænkte ændringer af frekvens eller ruteforløb vil inden endelig beslutning blive sendt i 
høring hos de kommuner, som ruten betjener. 
  

Særlig udfordring: ”Lufthavnsbusserne” til Billund (166, 43, 143 og evt. 900X) 
Mange af Sydtrafiks regionale busser kører til/fra Billund, hvor de benyttes af rejsende til Billund 
Lufthavn, til Legoland/Lalandia samt ikke mindst til Billund Centeret.  
 
Antallet af regionale ruter gennem Billund by er meget højt. Sydtrafik vil i den kommende 
analyse af ”Lufthavnsbusser” forsøge at effektivisere rejsestrømmene gennem Billund så 
antallet af køreplantimer gennem Billund by kan reduceres.   

 
166 Kolding-Egtved-Billund-Billund Lufthavn 
Strækningen mellem Kolding og Billund Lufthavn har i dag en forholdsvis lav frekvens. Det 
skyldes at vej-forholdene mellem Kolding og Billund gør det vanskeligt at etablere en attraktiv 
direkte busbetjening.  
 
Dækningsgraden på den nuværende rute 166 mellem Kolding og Billund er kun på 50%, 
hvorimod den mere direkte forbindelse mellem Vejle og Billund med rute 43 er på 126%.  
 
Det overvejes, at sikre Kolding en bedre forbindelse til Billund ved at forlænge kørslen på den 
eksisterende rute 900X Vejle-Kolding-Haderslev-Aabenraa-Sønderborg så den fortsætter til 
Billund. Der er allerede i dag gode skiftemuligheder i Vejle, så rejsende fra Kolding kan opnå en 
hurtig og attraktiv forbindelse videre til Billund Lufthavn med rute 43 Vejle-Billund Lufthavn. 
 
 

43 Vejle-Billund Lufthavn-Billund samt 143 Vejle-Billund-Billund Lufthavn 
Begge ruter køre med en rimelig høj frekvens og har opnået høje dækningsgrader på hhv. 
126% og 79% 

 
Ruterne skal (med respekt for den store passagersøgning) strømlines så de bliver endnu mere 
attraktive og effektive. Der skal udarbejdes strækningskøreplaner, så passagererne nemt kan 
anvende begge busser og drage fordel af den høje frekvens.  
 
 

900X Vejle-Kolding-Haderslev-Aabenraa-Sønderborg 
Sydtrafik overvejer at forlænge rute 900X på udvalgte ture, så der sikres direkte forbindelse fra 
Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg til Billund Lufthavn. 
 
Det er dog en køreplanteknisk krævende opgave, og det kræver at der kan indgås aftaler med 
de vognmænd, som betjener de strækninger, der vil skulle kobles. 
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Basisrute uden weekendbetjening 

177 Vejen-Rødding-Ribe 
Sydtrafik overvejer, om ruten som basisrute skal have tilført weekendbetjening fra sommeren 
2022 
 
 

Øvrige regionale ruter der afventer nærmere analyse 

103 Vejle-Almind-Kolding 
110 Sønderborg-Adsbøl-Gråsten-Kruså-Flensborg 
111 Vejle-Egtved-Vejen 
123 Aabenraa-Løjt Kirkeby-Genner-Sønderballe-Haderslev 
134 Haderslev-Christiansfeld-Kolding 
135 Haderslev-Vojens-Gram-Ribe 
136 Haderslev-Vojens-Toftlund-Løgumkloster-Tønder 
138 Haderslev-Vojens-Jels-Vejen 
179 Vejen-Vorbasse-Hejnsvig-Grindsted 
198 Varde-Grindsted 
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6.0 Investeringsønsker 
 
På grund af den aktuelle økonomiske udfordring har Sydtrafik i de første runder af 
analysearbejdet haft særligt fokus på at udarbejde forslag til tilretning af kørsel på de regionale 
ruter, hvor der umiddelbart er størst optimeringspotentiale.  
 
Analysearbejdet er omfattende og kræver tæt dialog med kommuner, vognmænd og 
uddannelsesinstitutioner for at sikre optimale løsninger. Derfor har vi begyndt analysearbejdet i 
forhold til de 16 ruter, hvor der forventes at være størst effektiviseringspotentiale. Arbejdet 
med optimering af de resterende ruter påbegyndes hurtigst muligt med forventet 
implementering i sommeren 2022.   
 
Sydtrafik forventer i analysearbejdet at hente effektiviseringer, der forhåbentlig på sigt kan give 
mulighed for nye investeringer i den kollektive trafik 
 
Investeringsønsker 
Sydtrafik har modtaget en række investeringsønsker, som der vil kunne arbejdes videre med, 
hvis der opstår et økonomisk råderum: 
 

- Sydtrafik er af flere gange blevet kontaktet af særligt Haderslev Kommune med ønsket 
om en direkte forbindelse til Billund Lufthavn 

- Aabenraa Kommune ønsker en direkte regionale rute fra Aabenraa til Flensborg 
- Kolding Kommuner ønsker at forbindelsen Kolding-Billund opgraderes 
- Sønderborg Kommune efterspørger en hurtig, direkte uddannelsesrute mellem 

Flensborg og Alsion ved Sønderborg Station 

Haderslev Kommune har desuden efterspurgt øget frekvens mellem Vojens og Haderslev. 
Haderslev og Vojens er i dag forbundet af rute 135, 136 og 138 der tilsammen sikrer 40 daglige 
hverdagsafgange på strækningen i hver retning. I weekenden sikrer de regionale ruter 
tilsammen 18 daglige afgange i hver retning lørdag og 16 søndage. Dette betjeningsomfang er 
på niveau med frekvensen mellem de største byer i Sydtrafiks område og må betragtes som et 
højt betjeningsomfang. Derfor anbefaler Sydtrafik ikke at frekvensen mellem Vojens og 
Haderslev øges.  


