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Dokumentnr. 21/04091-1 
Sagsbehandler Ulla Grosmann 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 28-01-2022

GODKENDELSE AF DAGORDEN 

Indstilling: 

at dagsordenen godkendes 
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Dokumentnr. 21/04091-5 
Sagsbehandler Lars Berg 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 28-01-2022

VALG AF BESTYRELSESFORMAND OG 
BESTYRELSESNÆSTFORMAND 

Sagsfremstilling: 

I henhold til § 17 i vedtægten for Sydtrafik vælger bestyrelsen selv sin formand og 
næstformand. 
Bestyrelsesformanden er automatisk medlem af bestyrelsen for foreningen Trafikselskaberne 
i Danmark (TiD). Honorering for dette hverv er indeholdt i formandsvederlaget. 
Direktør Lars Berg forestår valghandlingen. 

Målopfyldelse ift. visionen: 

Intet. 

Lovgrundlag: 

Intet. 

Økonomi: 

Formandens månedlige vederlag er pr. 1. oktober kr. 14.361 og næstformandens månedlige 
vederlag er kr. 3.590,39 også pr. 1. oktober 2021. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmers månedlige vederlag er pr. 1. oktober 2021 1.795,20 kr.  

Indstilling: 

at der foretages valg af formand og næstformand til Sydtrafiks bestyrelse 
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Dokumentnr. 21/04091-4 
Sagsbehandler Lars Berg 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 28-01-2022

GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDENEN FOR BESTYRELSEN 
I SYDTRAFIK 

Sagsfremstilling: 

I henhold til §18 i Sydtrafiks vedtægt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. 

Den nuværende forretningsorden blev godkendt af den seneste bestyrelse på mødet den 
26.01.2018. 

Der er sket det væsentlige siden sidste bestyrelse, at Sydtrafiks bestyrelse pr. 1. januar 2022 
er blevet udvidet til 13 medlemmer frem for de 9 medlemmer som var antallet i de 
forgangne bestyrelser. 

Det betyder at alle repræsentanter i repræsentantskabet, som består af de 11 ejer 
kommuner, også er med i bestyrelsen. Tidligere var det kun 7 ud af de 11 medlemmer i 
repræsentantskabet, der blev valgt ind i bestyrelsen. 

Grundet ovenstående foreslår direktøren at der sker nogle teksttilretninger i den nuværende 
forretningsorden. 

Følgende tilretninger foreslås: 

 §1 stk. 6: Stykket fjernes, da det ikke længere er relevant, da alle
repræsentantskabsmedlemmer også er medlem af bestyrelsen.

 §2 stk. 1: Ordlyden ”når mindst 3 medlemmer begærer det” ændres til ”når mindst 4 
medlemmer begærer det”. Grunden til at foreslå 4 i stedet for 3 er, at 3 var en
tredjedel af antal bestyrelsesmedlemmer (3/9) i de tidligere bestyrelser. Nu er der 13
medlemmer, så 4 er det der er tættest på en tredjedel.

 §4 stk. 3: Ordlyden ”eller øvrige repræsentantskabsmedlemmer” fjernes, da alle er
medlemmer af bestyrelsen.

 §5 stk.1: Ordlyden i sidste sætning ”mindst 3 medlemmer” ændres til ”mindst 4 
medlemmer”. 

 §5 stk. 2: Ordlyden ”begæres af 3 medlemmer” ændres til ”begæres af 4 
medlemmer”. 

 §6 stk. 1: Ordlyden i første sætning ”eller et øvrigt repræsentantskabsmedlems” 
fjernes. 
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 §6 stk. 1: Ordlyden sidst i stykket ”lige som et øvrigt repræsentantskabsmedlem ikke 
er afskåret fra at deltage i forhandlingen i en tilsvarende situation” fjernes.

 §6 stk. 2: Ordlyden ”eller et øvrigt repræsentantskabsmedlem” fjernes.
 §7 stk. 3: Stykket fjernes da det ikke længere er relevant.

Målopfyldelse ift. visionen: 

Intet. 

Lovgrundlag: 

Lov om trafikselskaber, herunder den godkendte vedtægt for Sydtrafik, som er trådt i kraft 
pr. 1. januar 2022.  

Økonomi: 

Intet. 

Indstilling: 

at forslag til ændringer til forretningsorden godkendes, således at den nye forretningsorden 
for bestyrelsen er gældende fra 28. januar 2022. 
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Dokumentnr. 21/04091-6 
Sagsbehandler Lars Berg 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 28-01-2022

UDPEGNING AF 3 BESTYRELSESMEDLEMMER OG 3 
STEDFORTRÆDERE TIL VESTBANEN A/S 

Sagsfremstilling: 

Vestbanen A/S er en privatbanestrækning fra Nr. Nebel til Varde. Banen har 2 aktionærer: 
Varde Kommune med 37,8% af aktierne og Sydtrafik med 62,2% af aktierne. 
Banen finansieres i henhold til Lov om Trafikselskaber af Regionen. 
Vestbanens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for de 4 
år, der følger efter et kommunalvalg. Bestyrelsen i Vestbanen vælger selv af sin midte 
formand og næstformand. 

I henhold til aktionæroverenskomst mellem Varde Kommune og Sydtrafik, indgået i maj 
2007, forpligter parterne sig på kommende generalforsamlinger til at stemme på 2 
medlemmer udpeget af Varde Kommune henholdsvis 3 medlemmer udpeget af Sydtrafik og 
disses stedfortrædere. 

Stedfortræderne indtræder alene ved varigt forfald. 

De 3 medlemmer, Sydtrafik udpeger, udpeges blandt medlemmerne i bestyrelsen. 

Målopfyldelse ift. visionen: 

Intet. 

Lovgrundlag: 

Intet. 

Økonomi: 

Der er fastsat et formandshonorar, der i 2021 udgjorde kr. 40.000 årligt. Næstformanden og 
øvrige bestyrelsesmedlemmer oppebærer kr. 7.000 årligt. 
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Indstilling: 

at der udpeges 3 medlemmer samt 3 stedfortrædere til Vestbanen A/S’ bestyrelse 
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Dokumentnr. 21/04091-8 
Sagsbehandler Ulla Grosmann 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 28-01-2022

MØDEDATOER FOR 2022 

Sagsfremstilling: 

I henhold til forretningsordenen holder bestyrelsen ordinære møder på fastsatte dage. 

Der er ikke fastlagt et givet antal. 

Der foreslås afholdelse af møder i 2022 efter nedenstående forslag: 

 Fredag den 28. januar 2022 kl. 9.00 (Dagens møde)
 Fredag, den 4. marts 2022 kl. 9.00 hos Sydtrafik (Ekstra møde i 2022)
 Fredag den 6. maj 2022 kl. 9.00
 Fredag den 17. juni 2022 kl. 9.00
 Fredag den 16. september 2022 kl. 9.00
 Fredag den 9. december 2022 kl. 9.00

Forventet mødested for alle møder er: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen. 
Der vil være morgenkaffe fra kl. 8.30 og møderne slutter ca. kl. 12.00 med efterfølgende 
frokost. 

Derudover foreslås afholdt repræsentantskabsmøde: 

 Fredag, den 9. december2022 kl. 12.00

Der foreslås afholdt bestyrelsesmøde især for nye medlemmer fredag, den 4. marts kl. 9.00 
på Banegårdspladsen 5, Vejen. Mødet vil udelukkende omhandle introduktion til Sydtrafik. 

Målopfyldelse ift. visionen: 

Intet. 

Lovgrundlag: 

Intet. 
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Økonomi: 

Intet. 

Indstilling: 

at mødedatoer for 2022 godkendes 
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Dokumentnr. 22/00091-2 
Sagsbehandler Kasper Sartov Larsen 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 28-01-2022

REVISIONSBERETNING NR. 19 AF 29. NOVEMBER 2021 

Sagsfremstilling: 

Sydtrafiks revision - EY - har fremsendt beretning for løbende revision for året 2021. Den 
løbende revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Målopfyldelse ift. visionen: 

Intet. 

Lovgrundlag: 

Intet. 

Økonomi: 

Revisionens anbefalinger har ingen økonomiske konsekvenser. 

Indstilling: 

at revisionens beretning om den løbende revision godkendes og underskrives 
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Dokumentnr. 21/01346-5 
Sagsbehandler Lotte Stensberg 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 28-01-2022

STATUS PÅ IGANGVÆRENDE PROCES FOR TRAFIKPLAN 2022 

Sagsfremstilling: 

Sydtrafik skal jfr. Lov om Trafikselskaber udarbejde en Trafikplan hvert fjerde år. 
Trafikplanen skal tage udgangspunkt i Statens Trafikplan og den skal sætte de overordnede 
rammer for udviklingen af kollektiv trafik i det relevante område og indeholde en plan for 
serviceniveauet for den offentlige servicetrafik. Trafikplanen skal som minimum fastlægge de 
overordnede principper for rutenettet med et flerårigt budgetoverslag. 

Sydtrafiks nuværende Trafikplan 2018-2022 (bilag 1) blev godkendt i Sydtrafiks bestyrelse 
den 31. august 2018 og dækker perioden 2018-2022. Den nye trafikplan skal gælde for 
perioden 2022-2026.  

Sydtrafiks bestyrelse godkendte den 18. juni 2021 en procesplan, hvor den politiske proces 
omkring trafikplan kunne gennemføres af den ny bestyrelse i 2022 med henblik på endelig 
vedtagelse af en ny trafikplan i august/september 2022. 

Status på procesplanen: 
Planlagt proces Status 
11-12/5 Inspiration til ny trafikplan fra
bestyrelsens studietur

Gennemført (se bilag 2) 

18/6 Bestyrelsen igangsætter 
trafikplanarbejdet  

Gennemført 

Sydtrafiks administration udarbejder 
forslag til overordnede temaer for 
trafikplanen 

Gennemført 

17/9 Bestyrelsen drøfter forslag til 
overordnede temaer for trafikplanen 

Gennemført (se bilag 3) 

Administrativ proces med om de 
overordnede temaer (med kommuner, 
region, vognmænd og eventuelle andre 
interessenter) 

Administrationen er godt i gang med 
dialogen. Der gennemføres: 
- administrative workshops med
kommunerne i december-marts
- dialog med vognmænd 16/12 samt 2/2
- workshop for uddannelsesinstitutioner
16/3
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1/11 Drøftelse med udvalg for regional 
udvikling om overordnede temaer samt 
perspektiver for de regionale ruter de 
kommende 4 år  

Indgår som en del af høringsprocessen i 
foråret 

10/12 Opsamling på efterårets proces i 
Sydtrafiks bestyrelse  

Gennemført 

Primo 2022 Orientering af Sydtrafiks ny 
bestyrelse om den hidtidige proces 
samt opstart af høringsproces  

På dagsordenen 

Forår 22 Høring af udkast til trafikplan 
2022 i ejerkredsen  
Aug./sept. 22 Godkendelse af trafikplan 
2022 i Sydtrafiks bestyrelse 

Sydtrafiks bestyrelse godkendte den 17/9 2021, at der i trafikplanprocessen arbejdes med 4 
overordnede temaer: ”Behovsstyret kollektiv trafikbetjening”, ”Grøn omstilling”, ”Vi vil have 
flere med” samt ”På vej mod fremtidens mobilitetslandskab”. 

TEMA: Behovsstyret kollektiv trafikbetjening 
Med Trafikplan 2018-2022 blev ”Behovsstyret betjeningsniveau” defineret som fokusområde 
og Sydtrafik har siden arbejdet målrettet (bl.a. gennem intensiveret brug af data) på at 
tilpasse den kollektive trafikbetjening, så den matcher behovet.  Det betyder i praksis, at 
busserne kører med højere frekvens på tidspunkter og strækninger, hvor mange rejser. 
Mens bussen kører med lavere frekvens på tider og steder, hvor få rejser med kollektiv 
trafik. Sammen med kommuner og region tilpasser vi løbende udbuddet af kollektiv trafik, så 
det matcher efterspørgslen. Der tilbydes bus og tog, når mange rejser samtidigt og der 
tilbydes åben flextrafik, hvor det kollektive trafikbehov er mindst. I de kommende år kommer 
vi måske også til at arbejde med nye mobilitetsformer (se punktet ”På vej mod fremtidens 
mobilitetslandskab”). 
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I trafikplanen skal Sydtrafik beskrive det forventede betjeningsomfang for den kommende 4-
årige periode. Da betjeningsomfanget besluttes af den kommune/region, der finansierer 
kørslen, gennemføres en proces, hvor Sydtrafik i vinteren 2021/22 går i dialog med 
administrationerne i kommuner og region om det forventede betjeningsomfang for de næste 
4 år med henblik på politisk behandling af forventet betjeningsomfang i hver 
kommune/region i foråret 2022. 
Sydtrafik gennemførte i 2020-21 en optimering af en række regionale ruter, hvor alle 
regionale ruter blev kategoriseret som hovedrute, basisrute eller uddannelsesrute.  

- Hovedruter har minimum timesdrift kl. 6-17 på hverdage (min 12 daglige ture) og
kører min. 6 daglige ture i weekenden.

- Basisruter har minimum 2-timesdrift kl. 6-17 på hverdage (min 7 daglige ture) og
kører min. 3 daglige ture i weekenden.

- Uddannelsesruter kører typisk 1-2 ture om morgenen og 2-3 ture om
eftermiddagen. Ingen weekendkørsel

Sydtrafik vil sammen med kommunerne gennemgå de kommunale ruter og vurdere, om der 
er kommunale ruter, der i de kommende 4 år forventes at have et betjeningsomfang der gør, 
at de kan kategoriseres som hovedruter eller basisruter. Med en ensartet kategorisering af 
ruter vil Sydtrafik nemmere kunne visualisere betjeningsomfanget overfor kunderne og 
synliggøre, hvor og hvornår der er høj frekvens af buskørsel og hvor og hvornår den åbne 
flextrafik er det optimale kollektive trafiktilbud. 

TEMA: Grøn omstilling 
Sydtrafik har igennem de seneste år fået stor erfaring i grøn omstilling i forbindelse med 
udbud af 0-emissions buskørsel i områdets 3 største kommuner; Esbjerg, Kolding og Vejle. 
Gennem tæt dialog med vognmænd og kommuner er det lykkedes at gennemføre udbud, 
der har betydet at hovedparten af kommunernes buskørsel fremover udføres med 0-
emissions busser, samtidig med at kommunerne har fået en økonomisk attraktiv aftale. 

I de kommende år fortsætter arbejdet med omstilling af buskørsel i en stor del af Sydtrafiks 
øvrige kommuner. Fra 2024/25 står også mange regionale ruter overfor nye kontrakter, som 
det vil være relevant at udbyde med funktionskrav om 0-emmission.  

Prisudviklingen på elbusser betyder, at en stor del af omstillingen til 0-emmission forventes 
at kunne ske uden væsentlige merudgifter, således at over 90% af Sydtrafiks buskørsel 
forventes omstillet til 0-emission eller CO2 neutral drift i 2030. 

Omstillingen af skolebuskørsel udgør dog en særlig udfordring, da skolebuskørsel typisk 
varetages af ældre materiel (op til 16 år) som har lavere afskrivningsomkostninger end helt 
nyt materiel. Skolebusser kører desuden meget få timer dagligt og dermed skal afskrivningen 
fordeles over meget færre timer. Omstilling af skolebuskørsel til 0-emission må derfor i de 
kommende år forventes at betyde en væsentlig merudgift – i hvert fald indtil der kommer 
brugt 0-emissions materiel på markedet. Et alternativ til grøn omstilling af skolebuskørsel er 
anvendelse af bæredygtig biodiesel, som ”kun” forventes at medføre en merudgift på 10-
12% pr køreplantime. 

Den grønne omstilling af flextrafikken udgør en særlig udfordring, hvor utilstrækkelig 
ladeinfrastruktur, ladetid og rækkevidde vanskeliggør vognmændenes muligheder for at 
omstille vognparken. 
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TEMA: Vil vil have flere med 
Den kollektive trafik har igennem mange år oplevet et dalende passagertal, samtidig med at 
flere transporterer sig i egen bil. Denne tendens har været forstærket under Corona 
pandemien. I alle trafikselskaber er der særligt fokus på, hvordan vi vinder passagererne 
tilbage og gerne får endnu flere med end før. 

Frekvens, pris og rejsetid er væsentlige faktorer for at bussen kan konkurrere med bilen. 
Bussen har størst chance for at udkonkurrere bilen, der hvor mange benytter den kollektive 
trafik og hvor der er mulighed for at tilbyde et attraktivt produkt. Sydtrafik vil i samarbejde 
med kommuner og region intensivere markedsføringen af busruter med størst 
kundepotentiale, og optimere ruter og stoppesteder, så bussen bliver et mere attraktivt valg. 

Også der hvor udvalget er mindre, skal det være let at tilvælge den kollektive trafik. Her skal 
vi gøre det nemt for kunderne at finde det rigtige flexprodukt. 

Der opstår løbende ideer til specialprodukter som er skræddersyet til særlige målgrupper, 
f.eks. virksomheder, turister og cyklister. Specialprodukter kan skabe øget opmærksomhed
på mulighederne i den kollektive trafik. Specialprodukter kræver dog som regel en øget
investering fra kommune/region. Sydtrafik er løbende i dialog med kommuner og region om
ønsker til specialprodukter.

Tema: På vej mod fremtidens mobilitetslandskab 
Nye mobilitetsformer vokser frem i Danmark, og paletten af kollektive transportformer 
udvides, så tog, bus og flextrafik nu flere steder har fået selskab af samkørsel, delebiler, 
løbehjul, bycykler m.m. 

I Sydtrafiks område er udbredelsen af nye mobilitetsformer endnu begrænset, da mange nye 
mobilitetstjenester i første omgang satser på de største byer, hvor indtjeningspotentialet er 
højest. 

Sydtrafik er i dialog med ministeriet om, hvorvidt Sydtrafik kan få tilladelse til at gennemføre 
”fri-trafikselskabsforsøg” med samkørsel og frivilligbus, så vi kan få erfaringer med disse nye 
mobilitetsformer  

En udfordring ved indførelsen af nye mobilitetsformer er, hvordan mobilisterne finder 
hinanden. Hvor er fremtidens mobilitetsknudepunkter for samkørsel, delecykler m.m.? 
Sammen med de øvrige trafikselskaber i Danmark har Sydtrafik fået dispensation til 
opsætning af et nyt vejskilt ”Knudepunkt”, som trafikselskaberne i samarbejde med 
vejmyndigheden (oftest kommunen) kan placere, hvor forskellige transportformer mødes. 

Sydtrafik vil løbende, i samarbejde med kommunerne, få opsat knudepunktskilte på landet, 
hvor der er behov for et ”træfpunkt” for forskellige mobilitetsformer. Vi starter med de mest 
benyttede plusturs stoppesteder. 

Også på de største stationer og busstoppesteder kan der være behov for at etablere et 
”træfpunkt” for nye mobilitetsformer og også her vil vi samarbejde med kommunerne om 
etablering af knudepunkt. 
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I mange trafikselskaber er der i øjeblikket øget fokus på, hvordan stoppestederne gøres 
attraktive - både for buspassagerer og andre mobilister. Ventetiden ved stoppestedet udgør 
for mange rejsende en ikke ubetydelig del af rejsetiden og en væsentlig del af 
rejseoplevelsen. Potentielle passagerer fravælger nedslidte stoppesteder der føles utrygge 
eller hvor der ikke er mulighed for at stå i læ for regn og vind. Midttrafik har eksempelvis 
afsat en pulje på 5 mio. kr. til 50% medfinansiering af stoppestedforbedringer. 

Langt de fleste stoppesteder i Sydtrafiks område er ejet af kommunen. Hvis der skal ske en 
større opgradering af stoppestederne, skal kommunerne afsætte midler til det. 

Opstart af høringsproces 
For at få input fra alle kommuner om, hvilket trafikomfang der forventes i årene 2022-2026, 
sender Sydtrafik i starten af februar en sag til alle kommuner med en opfordring om at 
drøfte kommunens forventninger til kørselsomfang i den kommende trafikplanperiode. Som 
grundlag for drøftelsen i hver kommune har Sydtrafik udarbejdet informationsmateriale i 
form af: 

- Intro til kollektiv trafik og kommunens samarbejde med Sydtrafik (bilag 4)
- FAKTAnotat for hver kommune bestående af:

- Overblik over Sydtrafiks kørsel i kommunen
- Særlige tilbud til buskunder i kommunen
- Status på grøn omstilling i kommunen
- Påstigere pr. busrute
- Udvikling i antal køreplantimer og passagerer
- Udvikling i forholdet mellem buskørsel og flextrafik
- Plustur stoppesteder
- De mest benyttede stoppesteder
- Antal påstigere fordelt på persontype og produkttype
- Uddrag af kommunens nøgletal fra regionens Kontur-publikationer

Sydtrafik vil bede alle kommuner drøfte forventninger til omfanget af den kommunalt 
finansierede kollektive trafik i årene 2022-2026 og gerne inden 25/4 men senest 12/8 2022 
meddele Sydtrafik, hvorvidt niveauet for den kommunalt finansierede kørsel forventes 
fastholdt, øget eller reduceret. 

I det omfang vi får tilbagemeldinger fra kommunerne om forventet kørselsomfang inden 
25/4 vil forventningerne være indarbejdet i det første udkast til trafikplan, der udarbejdes til 
bestyrelsen i maj og herefter sendes i høring hos ejerkredsen (Sydtrafiks 11 kommunale 
ejere og Region Syddanmark). Input der modtages senere, indarbejdes i det endelige udkast 
til trafikplan, der forelægges bestyrelsen til september 2022. 

Sydtrafik påtænker ikke at anmode Region Syddanmark om at drøfte forventet 
kørselsomfang i årene 2022-2026, da rammen for den regionale kørsel allerede er 
velbeskrevet med Region Syddanmarks principper for den kollektive transport i Region 
Syddanmark. Heraf fremgår, at der er en fast økonomisk ramme, som trafikselskabet skal 
drive de regionale ruter indenfor. Der forventes ikke ændringer i det samlede omfang af 
regional kørsel i årene 2022-2026. 
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Målopfyldelse ift. visionen: 

Udarbejdelse af en ny trafikplan understøtter Sydtrafiks vision om at være et attraktivt 
trafikselskab, som med kunden i centrum, drives effektivt med fokus på innovation, 
bæredygtighed og mobilitet. 

Lovgrundlag: 

Lov om Trafikselskaber, Kapitel 2, §9. 

Økonomi: 

Der er afsat 300.000 kr. i budget 2022 til gennemførelse af Trafikplan-proces 

Indstilling: 

at bestyrelsen godkender, at administrationen fortsætter trafikplanarbejdet ud fra den i 
sagen beskrevne procesplan, som blev godkendt af Sydtrafiks bestyrelse den 18/6 2021 

-  
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Dokumentnr. 22/00120-3 
Sagsbehandler Anja Reilev 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 28-01-2022

PROJEKTSAMARBEJDE MED REGION SYDDANMARK VEDR. NYE 
MOBILITETSFORMER 

Sagsfremstilling: 

Demografien er i Sydtrafiks område meget forskelligartet. I nogle kommuner sker der en 
pæn tilvækst af borgere, og der er udfordringer med trængsel i byerne. Her har den 
kollektive trafik mulighed for at udvikle sig til et attraktivt alternativ til bilen, hvorved 
trængslen kan reduceres og økonomien i den kollektive trafik kan forbedres. 

I andre kommuner er befolkningstallet faldende. Når passagergrundlaget reduceres, kommer 
økonomien i den kollektive trafik under øget pres, og der kan være behov for at arbejde med 
alternativer til den traditionelle busbetjening.  

Særligt målgruppen af unge under uddannelse er udfordret i regionens landområder når den 
traditionelle busbetjening bliver tynd. Ungdomsuddannelserne er koncentreret i de større 
byer, hvor også vennerne og fritidsaktiviteterne er. Adspurgt svarer målgruppen også, at 
adgangen til kollektiv trafik spiller ind både på valg af ungdomsuddannelse og på fravær/ 
frafald på ungdomsuddannelserne. 

Sydtrafik har de seneste år gennemført en række projekter med variable kørselstilbud som 
Flextur, Plustur og Flexpendler blandt andet målrettet unge under 18 år. Flextur og 
Flexpendler er ren behovsstyret flextrafik, mens Plustur kobler flex- og bustrafik. Årligt 
gennemføres der 160.000 flexture og ca. 3000 plusture. Antallet af årlige Plusture er altså 
forholdsvis begrænset – som formodentlig bl.a. skyldes manglende kendskab. 

I andre regioner, fx Region Nordjylland, er der afviklet flere målrettede projekter for at 
udbrede kendskabet til Plustur. Resultaterne har vist, at der er et forholdsvis stort uforløst 
potentiale, som styrket information, kendskab og test/erfaring medvirker til at forløse. 

Projektet med gratis Plustur til unge med Ungdomskort suppleret med intensiveret 
information til målgruppen og erfaringsopsamling samt evaluering vil forventelig forløse 
potentialet ved Plustur. Samtidig vil projektet give nyttig viden om, hvordan den kollektive 
transport kan bringes tættere på borgerne, og hvordan Sydtrafik mest optimalt tilrettelægger 
de regionale kørselstilbud, så også tyndtbefolkede områder har adgang til kollektiv trafik. 
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På den baggrund har Region Syddanmark og Sydtrafik udviklet vedlagte projekt, som giver 
unge med Ungdomskort adgang til gratis Plustur fra skolestart august 2022 til udgangen af 
juni 2023.  

Tilbuddet om gratis Plustur suppleres med intensiveret information målrettet 
ungdomsuddannelser i Region Syddanmark og erfaringsopsamling gennem bl.a. 
fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelser. 

I 3. kvartal 2023 opsamles erfaringerne i et kortfattet notat der beskriver både potentialer og 
udfordringer med Plustur til unge og potentielt i brede målgruppe. Notatet vil bl.a. berøre 
følgende spørgsmål: 

- Hvilke muligheder giver Plustur i udviklingen af den kollektive trafik i Region
Syddanmark?

- Hvilket fremtidsbillede af kollektive trafik vil Plustur kunne understøtte?

Projektet skal godkendes af Sydtrafiks bestyrelse, da gratis Plustur til unge med 
Ungdomskort er en takstændring, som vil være gældende fra skolestart august 2022 til 
udgangen af juni 2023. 

Målopfyldelse ift. visionen: 

I Sydtrafiks ” Strategiplan 2019-2022” er beskrevet 4 strategiske indsatsområder: 
- Datadrevet udvikling
- Behovsstyret betjening
- Tæt på kunden
- Strategiske partnerskaber.

Nærværende projektsamarbejde med Region Syddanmark vil bidrage til to af fire 
indsatsområder nemlig; ”behovsstyret betjening” og ”strategiske partnerskaber”. 

Behovsstyret betjening da projektet bidrager til udviklingen af flextrafikken og ikke mindst 
tilkoblingen til den ordinære kollektive transport. Projekter vil have fokus at udbrede 
kendskab, høste erfaringer/ ønsker og ikke mindst bringe begge dele i spil i forhold til 
fremtidens kollektive transport i tyndt befolkede områder. 

Strategiske partnerskaber da projektet er udviklet i tæt samarbejde mellem Region 
Syddanmark og Sydtrafik. Projektet har fokus på at udnytte eksisterende viden, yderligere 
udnyttelse af potentialet ved eksisterende kørselstilbud samt proaktiv ageren i forhold til 
regions politikernes ønsker om, at sikre mobilitet, bosætning, uddannelse samt udvikling af 
også de tyndtbefolkede områder i Region Syddanmark. 

Lovgrundlag: 

Jf. Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20/03/2015 ”Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber” 
kapitel 2, §5 stk. 1 har trafikselskabernes bestyrelsen kompetencen til ”fastlæggelse af 
takster og billetteringssystemer”. 
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Økonomi: 

Den samlede økonomi for pilotprojektet er 0,5 mio. kr. fordelt på følgende poster: 

- Markedsføring 100.000 kr.
- Evaluering/ erfaringsopsamling/ kvantitativt spørgeskema 150.000 kr.
- Afvikling af pilotprojekt 250.000 kr.

Projektet afvikles med en ekstrabevilling fra Region Syddanmark på 0,5 mio. kr. Region 
Syddanmark er indstillet på at fortsætte det gratis kørselstilbud efter endt pilotperiode, hvis 
projektet er vellykket og forventer at finansiere projektet indenfor den regionale ramme. 

Indstilling: 

at bestyrelsen godkender, at unge med Ungdomskort får tilbudt gratis Plustur fra skolestart 
august 2022 indtil udgangen af juni 2023 finansieret af projektmidler fra Region 
Syddanmark 
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Dokumentnr. 21/04091-9 
Sagsbehandler Lotte Stensberg 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 28-01-2022

TOUR DE FRANCE 2022 

Sagsfremstilling: 

3. etape af årets Tour de France køres fra Vejle til Sønderborg søndag den 3. juli 2022.
Gennemførelsen af touren kommer til at påvirke trafikken i mange timer i både Vejle og
Sønderborg. Også trafikken omkring Kolding, Haderslev og Aabenraa vil være påvirket i flere
timer.

Bustrafikken i de 5 byer (både bybuskørsel og anden regional og kommunal buskørsel) samt 
på landevejene imellem (primært regionale ruter) vil skulle tilrettes.  Det præcise omfang af 
tilrettelser kendes endnu ikke. Sydtrafik er i løbende dialog med løbsarrangørerne og 
kommunerne om muligheder for at tilrette buskørslen efter de trafikale forhold på løbsdagen. 
Sydtrafik vil så vidt muligt gennemføre normal kørsel på de berørte strækninger (før og efter 
afvikling af cykelløbet), samt indsætte ekstra materiel, hvor der vurderes at være behov 
herfor. 
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Flere kommuner arbejder på at afspærre centrum af byen og lede alle bilister hen til store 
parkeringspladser udenfor byen, hvorfra der vil være shuttlebus-kørsel ind mod byen. 

I det omfang den ønskede shuttlebuskørsel betjener sig af samme ruteforløb som Sydtrafiks 
almindelige rutekørsel vil Sydtrafiks busser kunne benyttes som en del af shuttlebus-kørslen. 
Jfr. Lov om trafikselskaber må Sydtrafik nemlig kun foretage rutekørsel, der har en fast 
karakter (min 3 kørselsdage). Kommunerne køber desuden supplerende buskørsel hos 
turistvognmænd. 

Den kommunalt bestilte shuttlebus-kørsel forventes at blive gratis for borgerne. Sydtrafik 
forventer at flere kommuner vil bede om lov til at gøre al kommunens bybuskørsel gratis den 
3. juli, for at få flest borgere til at vælge bus fremfor bil. Sydtrafik overvejer også om det vil
være hensigtsmæssigt at tilbyde gratis buskørsel på de regionale og mellembysruter, der
bliver berørt af løbet. Dermed vil bussen blive et mere let tilgængeligt alternativ for
passagerer, der ikke er vant til at bruge bussen.

Når de præcise tidsrum og trafikale forhold kendes, vil Sydtrafik i tæt dialog med bestillere i 
kommuner og region vurdere, hvordan buskørslen skal tilrettes den 3. juli 2022. 

Målopfyldelse ift. visionen: 

Tilretning af buskørsel den 3. juli (herunder evt. gratiskørsel) bidrager til visionen om at 
være et attraktivt trafikselskab med kunden i centrum. 

Lovgrundlag: 

Lov om trafikselskaber, kapitel 13, §19. 

Økonomi: 

Gratis kørsel giver et lille indtægtstab (1 dags søndagskørsel) på de ruter, hvor der tilbydes 
gratiskørsel - til gengæld vurderes gratis kørsel at give positiv omtale og en god oplevelse 
for potentielle nye busbrugere. 

Indstilling: 

at bestyrelsen giver administrationen bemyndigelse til sammen med bestillerne i kommuner 
og region at vurdere i hvilket omfang, der tilbydes gratis buskørsel den 3. juli 2022 

Bilag: 

Ingen. 

chd
Rektangel
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SAGER TIL ORIENTERING 

Sagsfremstilling: 

 Ny selvbetjeningsløsning i Flextrafik
 Covid-19 økonomi

Indstilling: 

Tages til efterretning 
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EVENTUELT 
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