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Forord 
 

I Randers Kommune bruger mere end 8.000 personer hver dag den kollektive transport, 
heraf bruger de fleste bus. Mange mennesker er altså afhængige af et velfungerende og 
sammenhængende kollektivt transportsystem.  

Med sammenlægning af fem kommuner, der hver har deres serviceniveau for busbetje-
ningen, og med den nye rollefordeling mellem kommune, region og trafikselskab, er det 
et passende tidspunkt at foretage et eftersyn af den kollektive transport i den nye store 
Randers Kommune. Midttrafik og Randers Kommune har derfor i fællesskab taget initiativ 
til at udarbejde en overordnet plan for den kollektive bustransport. 

Det er en strategisk plan, hvor de mål, der skal være retningsgivende for fremtidige initia-
tiver, er formuleret. Planen danner således afsæt for overordnede beslutninger om fx, 
hvilken service vi vil tilbyde borgere og besøgende, hvordan vi vil prioritere busserne i 
forhold til andre transportformer, samt hvordan busserne skal bidrage til et bedre miljø. 
Planen indeholder ikke konkrete anvisninger på, hvor og hvornår busserne skal køre i 
Randers. 

De fremtidige mål udstikkes på baggrund af en grundig analyse af dagens serviceniveau. 
Der er også gennemført en uformel høring via Internettet, hvor mange borgere og bruge-
re af den kollektive transport har skrevet indlæg med ris, ros og forslag til forbedringer. 

 

Poul Vesterbæk 
Bestyrelsesformand, 
Midttrafik 

Mogens Nyholm 
Formand for Miljø- og teknikudvalget, 
Randers Kommune 
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Sammenfatning 

Hvad vil vi med bustransporten i Randers?  
Dette er en langsigtet plan, som udstikker de overordnede rammer for, hvordan den kol-
lektive bustransport skal udvikle sig i Randers. Hvad for en service er det, vi ønsker at 
give borgere og besøgende, og hvordan skal vi prioritere ressourceindsatsen? Planen er 
ikke konkret med anvisninger på, hvad man præcist skal gøre hvor. Det er en strategisk 
plan, hvor de mål, der skal være retningsgivende for de konkrete initiativer, udstikkes.  

Udgangspunktet for bybusserne i Randers by er, at man her har et velfungerende system 
med en høj produktivitet, dvs. der er mange passagerer i forhold til ressourceindsatsen 
sammenlignet med andre tilsvarende bybussystemer i Region Midtjylland. Det betyder 
imidlertid ikke, at der ikke kan være behov for en korrektur af, hvor og hvornår bybusser-
ne betjener.  

For oplandets lokale busser er situationen den, at der er forskellige betjeningsprincipper 
og -niveauer. På længere sigt bør der ske en harmonisering, så alle borgere i den nye 
kommune tilbydes en ensartet service. Den service, man kan forvente, vil naturligvis væ-
re afhængig af, om man bor i en lille eller en stor by, men der bør være en minimums-
standard for sammenligelige lokaliteter.  

De regionale busser udgør en central livline for Randers. De regionale linjer betales af 
Region Midtjylland. Sammenhængen mellem de lokale og regionale busser er vigtig. Dels 
fordi de regionale busser også fungerer som lokale busser på strækninger i Randers, og 
dels fordi eventuelle ændringer på de regionale ruter har betydning for, hvor der skal 
indsættes lokale ruter.  

Den kollektiv transport i Randers – kort fortalt 
Ca. 5 % af alle rejser, som har relation til Randers Kommune, foregår med kollektiv trans-
port. Det lyder ikke af meget, men det dækker over, at mindst 8.000 personer på en hver-
dag benytter kollektiv transport i Randers Kommune, og dermed er afhængige af et vel-
fungerende system.   

På en hverdag er der ca. 1.500 personer, som benytter tog fra Randers eller Langå stati-
oner. De øvrige 6.500 kollektivt rejsende bruger bus, eventuelt flere busser i kombination. 
Alt i alt tegnes der et billede af Randers som en kommune, hvor busserne har en meget 
central betydning for den kollektive transport.  

Busrejserne i Randers er som gennemsnit betragtet forholdsvis lange, 18 kilometer, hvil-
ket dækker over, at bussen spiller en væsentlig rolle også til regionale rejser, hvor turene 
naturligvis er længere end en rejse indenfor bybussystemet.  

Den kollektive bustransport består af forskellige busnet med forskellige formål. Fælles for 
de fleste net, skolebusserne undtaget, er, at de kommer til Randers Busterminal, hvor der 
er korrespondance til andre busser. Busterminalen er systemets absolut største knude-
punkt.  
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De forskellige busnet er: 

• Bybusser: 9 linjer med mindst ½ times drift i dagtimerne på hverdage. Årligt ca. 
3,3 mio. påstigere  

• Lokalruter: 8 linjer med varierende betjeningshyppighed og -tidsrum. Årligt ca. 0,6 
mio. påstigere 

• Regionale busser: 16 linjer heraf to X-busser, med timebetjening i dagtimerne. 
Årligt ca. 1,2 mio. påstigninger i Randers Kommune  

• Skolebusser: 12 skoler udenfor Randes tilbyder skolebuskørsel, typisk med to 
udkørsler og 2-4 hjemkørsler 

De samlede udgifter til lokal bustransport i Randers Kommune var i 2008 ca. 64 mio. Kr. 
De samlede indtægter var i samme periode på ca. 28 mio. kr. Det giver en selvfinansie-
ringsgrad på 44 %, hvilket svarer til et gennemsnitligt tilskud på 9 kr. for hver påstiger. 
Ser man alene på bybusserne i Randers Kommune var selvfinansieringsgraden i 2008 på 
62 %, hvilket er højt sammenlignet med tilsvarende bybussystemer i Region Midtjylland. 

I meget grove tal så er brugerne i den kollektive bustransport i Randers sammensat såle-
des: lidt over en tredjedel er skoleelever og studerende, en tredjedel er pensionister og 
andre udenfor arbejdsmarkedet, og lidt under en tredjedel er folk i arbejde. Den kollektive 
transport har altså flere opgaver: at bringe børn i skole, at bringe unge til deres uddan-
nelsessteder, at bringe pendlere mellem bopæl og arbejde, at sikre at ældre kan komme 
ud og handle osv. De forskellige brugere har forskellige behov, som et optimalt kollektivt 
transportsystem skal kunne varetage.  

Midttrafik har spurgt brugerne af busser, herunder i bybusserne i Randers, hvor tilfredse 
de er med den kollektive bustransport. Generelt viser det sig at Randers Bybusser på 
næsten alle parametre har en højere grad af tilfredshed end gennemsnittet for hele un-
dersøgelsen. Samlet set er tilfredsheden med bybusserne udtryk for et system, som i det 
store hele er godt til at opfylde brugernes behov.  

Hvad siger brugerne ? 
Problemer og ønsker i den kollektive bustrafik kendes bedst af brugerne. De er derfor 
inddraget gennem en uformel høring, hvor det har været muligt via et internetbaseret 
spørgeskema på kommunens og Midttrafiks hjemmesider at give sin mening til kende. 
Mange benyttede sig af muligheden, og der er kommet mange konkrete betragtninger, 
kritikpunkter og forslag frem, som kan danne afsæt for justeringer i den eksisterende 
betjening. Høringen gav 188 borgere anledning til at skrive mere end 300 indlæg om 
kollektiv transport i Randers.  

Det gav mange konkrete forslag til forbedringer i systemet, men også mere generelle 
betragtninger om den eksisterende betjening: 

• Borgerne er godt tilfredse med bybussystemet, men systemet er sårbart overfor 
forsinkelser 

• Mange ønsker en bedre betjening i ydertidspunkterne, eksempelvis i weekenden 
• I det nærmeste opland til Randers er der ønsker om bedre betjening, evt. i form 

af en udvidelse af bybussystemet 
• Der er - særligt i landsbyerne - frygt for at der vil ske nedskæringer i busdriften, 

som forringer borgernes mobilitet 
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• Pladsforholdene på busterminalen kritiseres for at være for trange til de mange 
mennesker, der på visse tider er her  

• forholdene i myldretiderne for trange til de mange passagerer 
• Korrespondancen mellem bus og tog er særligt i aftentimerne for dårlig på Ran-

ders Station 

Servicemål – hvor og hvornår bussen kører? 
Tilgængelighed til den kollektive transport er et spørgsmål om med hvilken lethed, den 
kan anvendes. Grundelementer i tilgængelighed er spørgsmålet om: Hvor langt man har 
til den kollektive transport, hvor hurtigt og hvor hyppigt man kan komme dertil, man øn-
sker samt spørgsmålet om gener undervejs fx i form af skift. 

I Randers har de fleste ikke særlig langt til et stoppested. 90 % af alle boliger har et stop-
pested indenfor en luftlinjeafstand på 400 meter, og 93 % af alle arbejdspladser har det. 
Størstedelen af alle aktiviteter, hvortil der må forventes mange besøgende, – butikker, 
offentlige kontorer mm – har også et stoppested indenfor denne afstand. 

Rejsetiden med kollektiv trafik til hovedbyen er et godt mål for, hvor effektivt den kollekti-
ve trafik dækker kommunen. En opgørelse viser, at i morgenmyldretiden har 84 % af 
boligerne i Randers Kommune en rejsetid til Randers centrum med kollektiv transport på 
højest 30 min, målt fra det tidspunkt de går ud af hoveddøren. En samlet rejsetid på over 
1 time er et vilkår for under 2 % af boligerne.   

Det er ikke nok at have et stoppested indenfor rækkevidde, hvis bussen ikke kører på det 
tidspunkt, man har behov for det, eller den kører sjældent. Målt på antal afgange på et 
hverdagsdøgn tilbydes godt 50 % af borgerne i kommunens bysamfund en service som 
svarer til 15-min drift. I Randers by er det trefjerdedele, og i de øvrige byer er det i gen-
nemsnit hver tredje.  

Analyserne af den nuværende service er sammenfattet i en tabel, som viser hvilken ser-
vice, der i dag tilbydes de fleste borgere i de forskellige typer af byer i kommunen. Tabel-
len udtrykker den eksisterende minimumsstandard, som den er langt de fleste steder i 
Randers Kommune. Eftersom der generelt er tilfredshed med betjeningen i dag, så fast-
lægges det fremtidige serviceniveau, med udgangspunkt i det eksisterende. Dvs. målet 
er, at alle så vidt muligt har en betjeningsstandard, svarende til tabellens servicemål.        
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  Rejsetid Frekvens  
hverdage 

Aftenbetjening  
hverdage  

Afgange  
søndage Materiel 

Bybusnettet  Lav  
4  busser/time på cen-
trale stræk 
2 busser/time i øvrigt  

Sidste afgang  
kl. 22-24 

Flere end 10 
afgange 

Høj  
standard 

Byer med >1.000 
indbyggere Relativ lav  1 bus i timen Sidste afgang  

kl. 22-24 6-10 afgange Medium 
standard 

Byer med 500-1.000 
indbyggere Relativ lav  1 bus i timen Sidste afgang  

kl. 20-22 4-5 afgange Medium 
standard 

Byer med 200-500 
indbyggere Relativ lav  1 bus hver anden time Sidste afgang  

kl. 20-22 4-5 afgange Medium 
standard 

Midttur  
Byer < 200 indbyg-
gere og landområder

Max. 100 % 
omvejskørsel 

Efter behov  
kl. 6-24 

Efter behov  
kl. 6-24 

Efter behov  
kl. 6-24 

Taxa, mini-
bus 

Skoleruter Ikke prioriteret Tilpasning til ringetider 
Kun dagtimer hverdage - - Lavere 

standard 
 
De opstillede servicemål er sammenholdt med de nuværende forhold i alle bysamfund i 
kommunen med mere end 200 indbyggere, og der er udpeget 7 byer, hvor betjeningen 
på et eller flere af servicemålene med hensyn til frekvens afviger fra den ønskede mini-
mumstandard. 

I disse byer er der grundlag for at se 
på muligheder for at forbedre den 
nuværende betjening. Det er særligt 
kravet om minimum én bus i timen 
på hverdage for byer med 200-500 
indbyggere, som ikke kan opfyldes.  

I denne kategori optræder 4 byer. Af 
disse har Ålum og Dalbyover også 
en ringere betjening på søndage end 
den ønskelige minimumstandard – I 
disse byer er der slet ingen 
weekendbetjening. 

I Mellerup, som er en by med 500-
1.000 indbyggere, er der kun 6 
afgange til Randers på hverdage.  

I Fårup og Havndal er aftenbetjeningen ringere end det opstillede servicemål og i Fårup, 
som er en by med mere end 1.000 indbyggere, er også weekendbetjeningen ringere end 
det opstillede mål. 

Andre servicemål  
Service handler om andet end køreplaner, og deres fastlæggelse af, hvor og hvor ofte 
der betjenes. Det handler bl.a. også om, hvorvidt busserne kan komme frem i trafikken, 
evnen til at inkludere mennesker med midlertidige eller permanente funktionsnedsættel-
ser, miljøvenlighed, stoppesteders adgangsforhold og information. 
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I takt med at trængslen på vejnettet stiger, påvirkes også bustrafikken. I Randers er køre-
tiderne i den kollektive trafik presset til det yderste, og selv små forsinkelser kan få stor 
betydning. Der kan arbejdes med løsninger, som fremmer bussernes fremkommelighed 
fx ved busprioritering i signalanlæg, særlige busveje og busbaner. Planen rummer en 
identifikation af problemsteder, som der bør ses nærmere på. 

Det er et væsentligt mål, at gøre den kollektive transport tilgængelig for så mange som 
muligt. For mennesker med handicap er det, ligesom for alle andre, forbundet med bedre 
livskvalitet selv at kunne vælge hvor, hvornår og hvordan, man kommer rundt mellem 
dagligdagens gøremål og de aktiviteter, man ønsker at deltage i. Alle bybusser i Randers 
har, i overensstemmelse med EU’s busdirektiv, lavgulvsindstigning. Randers Kommune 
har derudover arbejdet med at gøre udvalgte centrale stoppesteder mere handicapvenli-
ge. Ved køreplanskiftet i august 2009 introduceres en citybusrute specielt indrettet til 
gangbesværede passagerer. Et særligt problem, som der fortsat arbejdes med er Ran-
ders Busterminal, der set ud fra et handicap perspektiv er vanskelig at orientere sig på.  

Den kollektive trafik er en miljørigtig transportform, og fremme af en overflytning fra bil til 
bus og tog kan medvirke til at begrænse transportsektorens energiforbrug og CO2-udslip. 
Det er samtidig en udfordring at sikre, at busparken gøres mere miljøvenlig. At køre med 
store og halvtomme busser er ikke miljømæssigt optimalt. En vej til at opnå en mere mil-
jøvenlig bustransport kan gå gennem incitamentskontrakter, hvor operatøren belønnes 
med en bonus, hvis brændstofforbruget minimeres og busserne overholder de gældende 
EU-normer for nye køretøjer. 

Der er mere end 1.000 stoppesteder i Randers Kommune. Hver dag venter mange men-
nesker på busserne, og det er vigtigt, at de kan komme sikkert til stoppestederne, har 
gode muligheder for læ, og at der er de faciliteter, som passagerne har brug for. På de 
store stoppesteder kan indførelse af realtidsinformation, hvor der informeres om hvornår 
bussen faktisk kommer, bidrage til at gøre ventetiden mere bekvem. På Jernbanestatio-
nen og især på Busterminalen vil brugerne opfatte det som en bedre service, hvis man på 
informationstavler viser, hvor og hvornår busserne faktisk ankommer og afgår.    

Hvad gør vi i Randers Kommune? 
Randers Kommune og Midttrafik vil have fokus på fire indsatsområder, som skal være 
styrende for de prioriteringer, der foretages for den kollektive transport i de kommende år: 
servicemål, fremkommelighed, miljø og information. 

Servicemål 
• Vi vil arbejde for, at der i alle bysamfund i kommunen tilbydes en ensartet ser-

vice, som opfylder nogle minimumstandarder for betjeningen afhængig af byer-
nes størrelse.  

• Vi vil bevare det nuværende bybussystem som rygraden i den kollektive transport 
i Randers.  

• Vi vil fastholde at Busterminalen forsat vil være er omdrejningspunktet for al bus-
trafik  - lokal og regional i Randers.  

Fremkommelighed 
• Vi vil arbejde for at sikre kvaliteten i bybussystemet ved gøre en indsats for at 

bussen kan komme frem – om nødvendigt på bekostning af biltrafikken.  
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• Vi vil arbejde systematisk med fremkommelighedsprojekter og søge om statslig 
medfinansiering til at gennemføre projekterne. 

Miljø 
• Vi vil udbygge den kollektive trafik som en grøn transportform. Vognmændene 

skal belønnes for at køre med de mest miljøvenlige busser og for at spare på 
brændstoffet og dermed begrænse CO2 udslippet.  

• Vi vil have flere til at bruge bus og færre til at bruge bil. Det vil give en betydelig 
miljømæssig gevinst  - både lokalt og globalt. Kommer der flere i bussen skal 
vognmændene have kontant belønning. 

Information 
• Vi vil tilbyde bedre informationen til kunderne før rejsen, mens man venter, og 

mens man er på vej. 
• Vi vil arbejde for at forbedre informationen på Busterminalen. 
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1 Indledning 

Midttrafik og Randers Kommune har i fællesskab taget initiativ til at udarbejde en samlet 
kollektiv trafikplan for Randers Kommune. 

Den kollektive trafikplan er en strategisk plan, som vil danne grundlag for de kommende 
års arbejde med konkrete forbedringer af den kollektive transport i Randers. Der tegnes 
et billede af, hvilken rolle den kollektive transport spiller i Randers. Hvem er brugerne? 
Hvordan er systemet? Hvilken service tilbydes borgere og andre brugere af busserne? 

Problemer og ønsker i den kollektive bustrafik kendes bedst af brugerne. De er derfor 
inddraget gennem en uformel høring, hvor det har været muligt via et internetbaseret 
spørgeskema på kommunens og Midttrafiks hjemmesider at give sin mening til kende. 
Mange benyttede sig af muligheden, og der er kommet mange konkrete betragtninger, 
kritikpunkter og forslag frem, som kan danne afsæt for justeringer i den eksisterende 
betjening.  

Planen udpeger en række indsatsområder, som Randers Kommune ønsker at arbejde 
med i den videre planlægning for den kollektiv trafik. 

Rapporten er bygget op i følgende afsnit: 
 
I kapitel 2 beskrives baggrunden for arbejdet med den kollektive trafikplan, herunder øv-
rige planer fra stat og kommune, som kan have betydning for udviklingen af den kollekti-
ve trafik. 

I kapitel 3 gennemgås det kollektive trafiksystem i Randers Kommune i forhold til udbud 
og efterspørgsel. Kapitlet giver i tal og figurer et overblik over det nuværende system og 
dets brugere. 

I kapitel 4 er der fokus på tilgængeligheden til den kollektive trafik. Her beskrives den 
geografiske dækning af boliger, arbejdspladser og vigtige rejsemål i kommunen. Der er 
fokus på afstande til stoppesteder, rejsetider og frekvens.  

I kapitel 5 behandles en række øvrige serviceparametre, som er vigtige for en velfunge-
rende kollektiv trafik. 

I kapitel 6 gennemgås brugernes synspunkter, der er indsamlet gennem en uformel bor-
gerhøring på Internettet. 

I kapitel 7 præsenteres de konkrete indsatsområder som Randers Kommune og Midttrafik 
vil arbejde videre med for at forbedre den kollektive trafik i kommunen.    

Der er udarbejdet en separat bilagsrapport med alle kort, som danner baggrund for ana-
lyserne. Derudover er der, som led i arbejdet med kollektiv trafikplan for Randers Kom-
mune, udarbejdet følgende baggrundsnotater: 
 

• Bussens brugere 
• Borgerhøring om kollektiv transport 
• Borgerhøring om kollektiv transport – skriftlige kommentarer 
• Serviceniveau og tilgængelighed 
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2 Baggrund 

Med strukturreformen har kommunerne fået det fulde finansieringsansvar og dermed 
også ansvaret for at definere serviceniveauet i den lokale kollektive bustransport. Bybus-
systemet i Randers var også før strukturreformen drevet og finansieret af den gamle 
Randers Kommune. Sammenlægning af 5 kommuner til den nuværende Randers Kom-
mune betyder, at kommunen nu alene, eller i samarbejde med Region Midtjylland, skal 
forholde sig til et større busnet. 

Den kollektive trafikplan skal fungere som et redskab for den kollektive trafikplanlægning i 
Randers Kommune i de kommende år, men skal også særskilt ses som en forløber for en 
forventet etablering af en incitamentskontrakt for kommende vognmænd i Randers by-
busser. Kørslen i Randers by udbydes i 2009 med kontraktstart januar 2010. Midttrafik og 
Randers Kommune ønsker i den forbindelse at udbyde kørslen som en incitatamentsafta-
le hvor betalingen til vognmanden afhænger af en række forhold, fx passagertal, brænd-
stofforbrug, miljø m.m. 

Selve incitatamentsaftalen udarbejdes af Midttrafik og Randers Kommune og er ikke en 
del af den kollektive trafikplan for Randers Kommune.  

Trafikplanen kan ses som et serviceeftersyn af det nuværende system. Dette gøres med 
to indgangsvinkler: 

• En kortlægning og analyser af serviceniveauet i hele kommunen, som grundlag 
for en politisk fastsættelse af servicemål for det efterfølgende arbejde med kon-
kret ruteplanlægning. 

• En høring hos borgerne om problemer og ønsker til den kollektive transport i 
kommunen. Herigennem afdækkes også hvilke parametre, der har størst betyd-
ning for tilfredsheden med systemet. 

2.1 Andre planer 

Planstrategi 2007-2016 
I ”Strategi 2007-2016 - Planlægning og udvikling i et bæredygtigt perspektiv” udstikker 
byrådet retningen for kommunens udvikling i de kommende år.  

Her er målet i 2016, at nettet af bybusser er bredt ud, så også de større oplandsbyer til 
Randers er koblet på. Samtidig forventes det, at den nye letbane i Århus er åbnet, og 
planlægningsarbejdet med at føre den videre til Hadsten og Randers er i gang. 

Randers Kommune har som et hovedmål at arbejde for en midtby uden betydende biltra-
fik, og alternativerne til privatbilismen skal styrkes gennem forbedringer af den kollektive 
trafik og forholdene for de bløde trafikanter. En velfungerende kollektiv busdrift skal sikre 
en let færdsel fra alle dele af kommunen til og fra Randers – og mellem byerne i kommu-
nen. 
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Infrastrukturplanen for Randers Kommune 
Randers Kommune har i 2008 vedtaget en Infrastrukturplan, som danner grundlaget for 
de kommende 25 års investeringer i vejinfrastrukturen i kommunen. Planen omfatter ud-
videlse af eksisterende veje og anlæg af nye større trafikveje. Derudover skal der afsæt-
tes ressourcer til årlige investeringer i lokale kapacitetsforbedringer i vejkryds samt til 
trafiksikkerhedsarbejder, stianlæg, prioritering af den kollektive trafik m.m. 

Letbane til Randers 
Randers Kommune arbejder for etablering af en 
letbane mellem Randers og Århus. Der er skitseret 
et forslag til linjeføring, som følger den gamle lande-
vej til Randers.  

I Randers vil letbanen skabe muligheder for en yder-
ligere fredeliggørelse af bymidten for biltrafik. Der er 
tale om et højklasset kollektiv trafikløsning, der vil 
løfte serviceniveauet i den kollektive transport og 
være et alternativ til bilen i betjening af midtbyen. 

I Regeringens grønne transportplan fra 2009 er der afsat midler til en realisering af den 
første etape af letbanen i Århus, men der kommer til at gå mange år, inden letbanen 
kommer til helt til Randers. Det forventes, at den første etape i Århus åbnes om syv år.  

Trafikplan for Midttrafik 2009-2013 
I Trafikplan for Midttrafik fra 2009 beskrives både langsigtede visioner og mål og indsats-
områder for en mere sammenhængende og bedre kollektiv trafik i den kommende fire års 
periode. Blandt en række konkrete indsatser er der flere med relevans for Randers 
Kommune. Eksempelvis har Midttrafik fokus på fremkommelighed for busserne, og der 
lægges op til en dialog mellem Midttrafik og kommunerne for at tænke bussernes frem-
kommelighed ind i den kommunale trafikplanlægning. I trafikplanen er der også fokus på 
en forbedret information før, under og efter rejsen. Forsøg med incitamentskontrakter 
lanceres i trafikplanen.  

Regeringens grønne transportplan 
I Regeringens grønne transportplan: ”Bæredygtig transport – bedre infrastruktur” fra 2008 
lægges op til en væsentlig styrkelse af  den kollektive transport. I første omgang ved en 
opgradering og udbygning af jernbanenettet, men også ved forbedringer for bustrafikken. 
I den forbindelse er der afsat betydelige puljemidler til fremkommelighedsprojekter og 
andre tiltag, som kan forbedre bustrafikkens konkurrenceevne. Puljemidlerne kan søges 
af kommunerne og trafikselskaberne, men der kræves forventes at være medfinansiering 
fra kommunerne. Støtte fra puljen til fremkommelighedsprojekter kræver en kommunal 
medfinansiering på 50 %.  
 

Letbanen er en type sporvogn, 
der dels kører sammen med 
almindelig biltrafik på almindelige 
veje og dels kører i eget tracé 
udenfor eksisterende vejanlæg. 
Letbanesporet kan tilpasse til det 
omgivende bymiljø, og sporet 
opleves kun som en barriere, når 
der passerer tog. De steder, hvor 
letbanen kører i blandet trafik, 
optager den et kørespor i hver 
retning.  
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3 Udbud og efterspørgsel 

3.1 Beskrivelse af den kollektive transport 

Mere end 20.000 gange på en hverdag stiger en person på et kollektivt transportmiddel i 
Randers Kommune. I 90 % af tilfældene er det på en bus. Nogle skifter mellem forskellige 
busser og mellem bus og tog. Derfor er antallet af passagerer i  den kollektive transport 
mindre. Hvis det skønsmæssigt sættes til 16.000 og man samtidig antager, at de fleste 
passagerer på én dag foretager to kollektive rejser, svarer det til at 8.000 personer på en 
hverdag er afhængige af et velfungerende kollektivt transportsystem i Randers Kommu-
ne. 
 
Den kollektive transport i Randers Kommune udgøres af tog og bus. I bustrafikken indgår 
flere forskellige net med forskellige formål og funktion.  

Bybusnettet 

Bybusnettet i Randers består af 9 linjer. Hoved-
linjerne er linje 1-6, der alle har ½-times drift 
(linje 6 dog 15 min drift i dagtimerne man-fre). 
Linjerne 7, 10 og 11 kører længere ud end by-
området og betjener de nærmeste landsbyer. 
Den geografiske udstrækning af bybusnettet 
fremgår af Figur 3.1. Det detaljerede ruteforløb 
for hver bybuslinie er derudover vist på figur 22 i 
bilagsrapporten. 

Alle linjer mødes ved Busterminalen, så der kan foretages skift på faste minuttal 4 gange 
i timen. Hovedlinjerne er radialer, som hver betjener 2 bydele  - én nord for fjorden og én 
syd for. Ved at flere af linjerne følger de samme grene, er der flere strækninger med 15 
min drift. 

Bybusnettet har et årligt passagertal på ca. 3,3 mio. påstigere. Linje 6 tegner sig alene for 
næsten 30 % af passagertallet i bybusserne. I Figur 3.2 kan man se, hvor mange køre-
plantimer, der er på de enkelte linjer, samt hvor mange passagerer der benytter dem. 

Randers Kommune introducerer med køreplanskiftet i august 2009 en citybusrute speci-
elt velegnet for gangbesværede passagerer, men åben for alle – se Figur 3.2. Ruten for-
ventes at blive betjent med en mindre bus, og den er tilrettelagt, så den er tilgængelig 
også for handicappede, folk med barnevogn og folk med meget bagage. I forbindelse 
med at citybussen etableres omlægges bybusserne fra Østervold, så de i stedet kører på 
Centerringen. Citybussen kører hvert kvarter i dagtimerne på hverdage samt lørdag for-
middag, og den korresponderer med de øvrige bybusser på Busterminalen.     

 

En bybuslinje har til formål at betjene 
byområder lokalt, oftest til og fra cen-
trum. En bybuslinje binder byområder 
sammen på tværs og har forbindelse til 
andre linjer. Bybusser benyttes til for-
mål som pendling, fritid, besøg og ind-
køb. Stoppestederne ligger tæt for at 
begrænse gangafstandene. 
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Figur 3.1 Bybusnettet i Randers Kommune 

 
Figur 4.2 Citybussen 
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Figur 3.2 Bybusserne. Årlige køreplantimer og passagerer fordelt på linje og ugedage 

Bybusnettet er suppleret med lokalruter, som betjener oplandet til Randers med særligt 
fokus på uddannelsessøgende og pendlere, men de fungerer også som skolebus for 
folkeskoleeleverne. Endvidere skal de lokale ruter bringe kunderne fra de mindre bysam-
fund i kommunen ind til centerbyen.  

Lokalruter  
Der er i Randers 8 lokalruter. Linjerne 12-16 og 21 kører kun på hverdage, mens linje 231 
og 238 også har weekend kørsel. Linjerne er vist i Figur 3.4. 

Lokalruterne har et årligt passagertal på ca. 0,6 mio. påstigere. Køreplantimer og passa-
gerer på de enkelte linjer fremgår af  Figur 3.3  
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Figur 3.3 Lokalruterne. Årlige køreplantimer og passagerer fordelt på linje og ugedage 

Regionale ruter 
De regionale busser skal binde bysamfund og kommuner sammen. Regionalruterne har 
desuden en funktion i transport af uddannelsessøgende til ungdomsuddannelserne samt 
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pendlere til arbejdspladser og regionale rejsemål. De er også føderuter til det landsdæk-
kende togsystem og skal supplere det eksisterende tognet. X-busruterne er også regio-
nale ruter, og betjener typisk pendlere og besøgsrejsende (fjernrejsende) over større 
afstande og evt. mellem flere regioner. 

Der er 16 regionale buslinjer, heraf to X-bus-linjer, som betjener Randers Kommune – se 
figur 3.4. Det årlige passagertal i regionalbusserne er på 1,2 mio påstigere. Passagertal-
lene gælder kun for den del af ruteforløbet som forløber i Randers Kommune. De største 
passagertal findes på rute 118 – Århus-Randers. Her er der mere end 200.000 påstigere 
pr år i Randers Kommune.  

Figur 3.4 Det regionale rutenet og lokalruterne i Randers Kommune  
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Figur 3.5 Regionalruterne. Årlige køreplantimer og passagerer på linje og ugedage 

 

Skolekørsel 
Randes kommune tilbyder skolekørsel til 12 skoler i landområderne:  
 
Gl. Langå Kommune 
Langå Skole og Munkholmskolen 
 
Gl. Sønderhald Kommune 
Assentoftskolen,  
 
Gl. Nørhald Kommune 
Hald-Kærby Skole, Gjerlev-Enslev Skole, Korshøjskolen, Grønhøjskolen 
 
Gl. Purhus Kommune 
Asferg Skole, Fårup Skole, Bjerregrav Skole og Blicherskolen.  
 
Gl. Mariager Kommune 
Havndal Skole 
 
Der køres typisk 2 ture om morgenen til skolerne og 2-4 ture om eftermiddagen. Alle sko-
lebusser er åbne for de passagerer, der ønsker at bruge dem. Men antallet af passagerer 
udover skolebørn er begrænset.   
 
Midttur 
I Randers Kommune kan borgerne benytte Midttur, der fungerer som en slags taxaord-
ning, men hvor flere køres sammen, og hvor man kan risikere mindre omvejskørsel, hvis 
andre brugere skal samles op eller sættes af. Prisen er ca. halv taxatakst, dvs. billigere 
end en taxa, men dyrere end almindelig kollektiv transport.  
 
Midtturs produktionsapparat relaterer sig til den Individuelle Handicapordning, hvor stærkt 
bevægelseshæmmede tilbydes kørsel fra dør til dør. Andre brugere, såkaldte åbne bru-
gere, kan benytte ordningen, mod en betaling på ovennævnte niveau. Ordningen er sær-
ligt interessant i tyndt befolkende områder, hvor der ikke er grundlag for køreplanlagt drift, 
og hvor passagerunderlaget måske også er for svagt til at køre med telebusser.         
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Tog 
Randers Kommune betjenes af tog i Randers og Langå. I Randers er der timedrift med 
både Intercity og Lyntog mod Århus og Ålborg. I Langå er der endvidere forbindelser med 
Intercity tog mod Struer og Herning.  
 
Dagligt benyttes Randers Station af ca. 2.300 afrejsende eller ankommende passagerer. 
For Langå Station var det tilsvarende tal i 2008 på 641 passagerer  

DSB har som led i deres løbende passagerundersøgelse ”KundeBarometer” gennemført 
en analyse af, hvordan de rejsende kommer til og fra stationerne. Her viser tallene for 
Randers Station at 14 % kommer med bus, 43 % kommer med bil, 9 % på cykel og en 
tredjedel går. Undersøgelsen viser, at der i Randers i forhold til de øvrige større byer i 
Region Midtjylland er færre, som kombinerer bus og tog. 
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Figur 3.6 Transport til/fra udvalgte stationer. Kilde: DSB KundeBarometer 

 

3.2 Produktiviteten i busserne 

De samlede udgifter til lokal bustransport, bybusser og lokalbusser i Randers Kommune i 
2008 var på ca. 64 mio. kr. De samlede indtægter var i samme periode på ca. 28 mio. kr. 
Det har ikke været muligt at opgøre indtægterne fordelt på de enkelte buslinjer i by-
busnettet, men samlet set var selvfinansieringsgraden for bybusserne i Randers Kommu-
ne i 2008 på 62 %, hvilket er højt sammenlignet med tilsvarende bybussystemer i Region 
Midtjylland. 

Produktiviteten målt som antal påstigere pr. køreplantime er stærkt afhængig af forholdet 
mellem rutens længde og passagerernes gennemsnitlige rejselængde, så den fortæller 
ikke noget om det udførte transportarbejde i form af kørte personkm. med bus. Men den 
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giver mulighed for at sammenligne de enkelte ruter, hvilke ruter har en høj produktivitet 
og hvilke en lav. I bilag 1 er nøgletallene for de enkelte linjer vist.  

For bybusserne varierer produktiviteten på de enkelte linjer fra 21 til 56 påstigere pr kø-
replantime. Rute 11, der kun kører på hverdage og lørdage, har den højeste produktivitet 
på 56 påstigere pr. køreplantime. Samlet for bybusnettet er produktiviteten 41 påstigere 
pr. køreplantime. Bybusserne koster i gennemsnit cirka 13 kr. pr. påstiger at køre i entre-
prenørudgifter. 
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Figur 3.7 Produktivitet for bybusserne i form af antal påstigere pr. køreplantime 

 

Lokalruterne har samlet set en lidt lavere produktivitet med et gennemsnit på 28 påstige-
re pr. køreplantime og en gennemsnitlig omkostning på 19 kr. pr passager. 

Samlet for både bybusser og lokalbusser udgør det kommunale tilskud til busdriften ca. 9 
kr. pr påstiger. 
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Figur 3.8 Produktivitet for lokalruterne i form af antal påstigere pr. køreplantime 
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Linje 21 har en meget høj produktivitet. Det skyldes, at der er tale om en busrute, som 
primært betjener Teknisk Skole og AMU-centeret. Der høres kun 3 afgange på hverdage, 
og disse har en høj belægning.  
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Figur 3.9 Produktivitet for regionalruterne i form af antal påstigere pr. køreplanstime 
  

De regionale ruter har i gennemsnit en produktivitet på 24 påstigere pr køreplantime i 
Randers Kommune. Produktiviteten varierer på de enkelte linjer fra 12 til 39 påstigere pr 
køreplantime. Ruteforløbet for lokalruterne og de regionale ruter fremgår af figur 2 i bi-
lagsrapporten. 

For bybusser og lokalruter er der foretaget en sammenligning med tilsvarende ruter i 
større byer i Region Midtjylland, se Tabel 3.1. Tabellen viser, at bybusserne i Randers 
har en produktivitet, der ligger væsentlig højere end tilsvarende systemer i de øvrige stør-
re byer i Region Midtjylland. Også lokalruterne i Randers har en høj produktivitet sam-
menlignet med de øvrige byer. Og når antallet af påstigere sættes i forhold til indbygger-
tal er det tydeligt, at busserne i Randers Kommune har et godt tag i markedet. Målt på 
antal påstigere pr. indbygger har bussystemet i Randers 80 % flere end gennemsnittet for 
de øvrige sammenlignelige byer i Region Midtjylland. 
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Tabel 3.1 Produktivitet for by- og lokal busser i sammenlignelige kommuner 

  Påstigere pr. køreplantime 
Kommune Bybusser Lokalruter 

Påstigere pr.  
indbygger 

Herning 33 15 19 
Holstebro 32 19 17 
Horsens 37 24 29 
Randers 41 28 42 
Silkeborg 36 22 34 
Viborg 34 24 17 
Kilde: Passagertælling 2008, hovedresultater, Midttrafik 
 
Medvirkende til den høje produktivitet i Randers er, at systemet er nøje planlagt og opti-
meret ud fra en økonomisk synsvinkel med meget lidt spildtid indbygget. Bybussystemet 
har en høj frekvens i store dele af byområdet, dækker byområdet godt geografisk og til-
byder en god korrespondance mellem linjerne - både bybusser, lokalbusser og regional-
busser - på busterminalen. Dette gør det til et attraktivt tilbud for borgerne. 

3.3 Bussen i forhold til andre transportmidler  

Hvordan er bussens placering i det samlede transportmarked? En beskrivelse kan give et 
billede af konkurrencerelationer til især bil og cykel.  

Knap 4 mio. personer stiger hver år på en af de busser, som Randers Kommune i dag 
har ansvaret for. Derudover bruger 1,2 mio passagerer de regionale ruter, som kører i 
kommunen.  

I  Figur 3.10 er samtlige ture vist opdelt på transportmidler, og på om de er kommunein-
terne eller går over kommunegrænsen. Af figuren fremgår at: 
 

• Interne bilture (som fører eller passager) er den dominerende turform. Men der er 
samtidig en hel del bilture - mere end en tredjedel - som krydser kommunegræn-
sen. 

• Cykel og gang udgør en mindre del af det samlede antal ture i Randers. Fælles 
er at langt størstedelen af disse ture foregår internt i kommunen. 

• Busturene udgør en meget lille andel af alle ture (ca. 6 % af alle motoriserede tu-
re). 

• Togene fylder ikke så meget i det samlede ”turbillede” - kun 1 % af turene er tog-
ture - og de krydser i sagens natur stort set alle kommunegrænsen. 
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Figur 3.10 Andel af alle ture med relation til Randers Kommune opdelt på transportmid-

ler, og på om rejsen er kommuneintern eller passerer kommunegrænsen 

 
Som det fremgår af Figur 3.11 er der en betydelig ind- og udpendling til Randers. Dagligt 
rejser 9.500 personer til Randers kommune, mens 12.700 pendler til arbejdspladser 
udenfor kommunen. Den interne pendling i Randers Kommune er på 34.500 ture pr 
døgn.  
 
37 % af udpendlingen er til Århus Kommune, mens Viborg, Favrskov og Mariagerfjord 
kommuner hver står for 12 % af udpendlingen.  
 
Indpendlingen stammer hovedsageligt fra Århus (22 %), Favrskov og Norddjurs (15 % 
hver) samt Mariager fjord (13 %). 
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Figur 3.11 Pendlingsstrømme til/fra Randers. Streger og tal viser antal personer som 

bor hhv. arbejder i de forskellige kommuner  
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I Randers fordeler personturene med relation til kommunen sig på ture, udførte kilometer 
og tidsforbrug i forskellige transportmidler, som vist i Figur 3.12. 
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Figur 3.12 Fordeling af ture, km og minutter på den samlede tur fra dør til dør 

 

Bussen har en vigtig rolle i at transportere skoleelever, unge og ældre, der ikke har eller 
kan køre bil. Men når man ser på det store billede, er bilen klart det foretrukne transport-
middel. Bussen har 4 % af turene, 5 % af kilometrene og 8 % af transporttiden, mod bi-
lens 70 % af turene, 87 % af kilometrene og 74 % af transporttiden i Randers kommune. 

Gang og cykel tegner sig for 25 % af alle ture, 4 % af alle kilometer og 15 % af alle minut-
ter. Fælles er at langt størstedelen af disse er kommuneinterne. 

 
Figur 3.13 Gennemsnitlig længde og tid for ture udført med forskellige transportmidler 
 
Det fremgår af Figur 3.13 at: 
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• En bustur i gennemsnit er omtrent 18 kilometer lang, hvoraf størstedelen af ki-
lometerne tilbagelægges i bussen 

• En bustur i gennemsnit tager 39 minutter, hvoraf de 32 minutter er selve bus-
kørslen 

• Bilturene er lidt længere end busturene, men gennemføres gennemsnitligt på 
kortere tid 

• Togturene i gennemsnit er 78 km, hvoraf 6 km af den samlede rejse er en til-
bringertur 

• Cykel- og gangture som gennemsnit er væsentligt kortere end busturene 
 
I Randers har bussen en væsentlig rolle i den regionale trafik, hvor turene er forholdsvis 
lange. Figur 3.14 viser, at fordelingen på turlængder for bil og bus i forskellige kilometer-
intervaller er forholdsvis ens.   
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Figur 3.14 Fordeling af turlængder for bilture og busture med relation til Randers Kom-

mune 

3.4 Profil af brugerne   

Den kollektive transport har flere opgaver: At bringe børn i skole, at bringe unge til deres 
uddannelsessteder, at bringe pendlere mellem bopæl og arbejde, at sikre at ældre kan 
komme ud og handle osv. De forskellige brugere har forskellige behov, som et optimalt 
kollektivt transportsystem skal kunne varetage.  
 
Ser man på formålet med busturen, fylder de ture, der typisk foregår på relativt faste tids-
punkter (turen til og fra arbejde, skole/uddannelse) næsten halvdelen af busturerne, ture 
til indkøb og andre ærinder udgør 20 % og ture til fritidsformål 22 %. Der hvor bussen 
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adskiller sig markant fra de øvrige transportformer er for de uddannelsesrelaterede ture. 
Hver fjerde bustur har hjem-uddannelses som turformål.  

 

Tabel 3.2 Turformål opdelt på hovedtransportmidler 

 
Hjem-

arbejde 
Hjem-

uddannelse 
Hjem- 

ærinde/indkøb Hjem-fritid 
Ikke hjem-

baseret I alt 
Gang 8 % 7 % 30 % 42 % 13 % 100 % 
Cykel 33 % 8 % 24 % 26 % 9 % 100 % 
Bil fører 26 % 1 % 33 % 24 % 16 % 100 % 
Bil passager 11 % 2 % 22 % 50 % 14 % 100 % 
Bus 24 % 24 % 20 % 22 % 10 % 100 % 
Tog 44 % 21 % 6 % 24 % 6 % 100 % 
Alle 23 % 4 % 29 % 30 % 14 % 100 % 

 

Gruppen af busbrugere i Randers er karakteriseret ved: 

• Oftere at komme fra en husstand uden bil end øvrige trafikanter 

• At være kvinde (65 % af busbrugerne) 

• At der er flere enlige uden børn end i de øvrige grupper 

• At der er mange skoleelever og uddannelsesrejsende – disse grupper udgør næ-
sten 40 % af de busrejsende  

• At have en lavere gennemsnitlig indkomst end andre trafikanter 

• At de i gennemsnit er yngre end de øvrige trafikantgrupper  

Det er tydeligt, at man som studerende i Randers i høj grad benytter bus – formentlig 
fordi afstanden til uddannelsesstedet overstiger den typiske cykelafstand. 

3.5 Brugernes tilfredshed 

Når man ser på det samlede bussystem, er det interessant at vide hvilke forhold, der er 
vigtige for busbrugerne. I efteråret 2008 gennemførte Midtrafik en interviewundersøgelse 
i et udvalg af busserne i Region Midtjylland. Da undersøgelsen dækkede hele Region 
Midtjylland er det også muligt at sammenligne resultaterne for bussystemerne i de for-
skellige byer med hinanden og med det gennemsnitlige niveau for hele Midttrafiks områ-
de.  

I undersøgelsen indgik 375 interview med passagerer i bybusserne i Randers.  

Generelt viser det sig at Randers Bybusser på næsten alle parametre har en højere grad 
af tilfredshed end gennemsnittet for hele undersøgelsen. Det kan delvis forklares med 
kundesammensætningen, hvor der i Randers er forholdsvis mange (tilfredse) ældre og få 
(utilfredse) unge. Også det forhold, at der er en større andel af kvinder og fritidsrejsende i 
busserne Randers end i den samlede undersøgelse, kan have betydning for den højere 
grad af tilfredshed med busserne som ses i Randers. 
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Ser man på de enkelte parametre, er der er størst tilfredshed med trygheden i bussen.   
Størst er utilfredsheden med informationen i busserne og med prisen.  
 
I forhold til den samlede undersøgelse skiller buspassagererne i Randers sig særligt ud 
ved: 
 

• At have en større tilfredshed med skifteforhold ved stoppesteder og information 
ved stoppestederne 

• At have en større utilfredshed med chaufførens kørsel, mulighed for en sidde-
plads og rengøring af bussen  

 
Flere af disse forskelle er forventelige, fordi der i et bybussystem er mere trængsel om 
pladserne og bussen kører i sammenblandet bytrafik osv.  

Besvarelserne afspejler også karakteristika ved det konkrete bussystem. At eksempelvis 
mulighederne for omstigning scorer højt i Randers er også forventeligt, da udvekslingen 
mellem alle linjer på Busterminalen 4 gange i timen er et markant kendetegn ved Ran-
ders bybusser.    
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Figur 3.15 Kundetilfredshed i Randers, sorteret efter faldende tilfredshed 

 
Utilfredse kunder er ikke et problem, hvis det de er utilfredse med ikke tillægges stor be-
tydning. Omvendt er det problematisk, hvis utilfredsheden er stor med forhold, som kun-
derne tillægger stor betydning. I Figur 3.16 er relationen mellem gennemsnitlig tilfredshed 
og den gennemsnitlige betydning parameteren tillægges vist. Her kan man bla. læse at: 
 

• Overholdelse af køreplanen er den parameter, der tillægges størst betydning. Og 
her er tilfredsheden højere end gennemsnittet i den samlede undersøgelse. Her 
scorer Randers også væsentlig flere point end bybusserne i Århus og Horsens.   
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• Chaufførens kørsel tillægges stor betydning, samtidig med at tilfredsheden er lav. 
Det tyder på en sted med potentiale for forbedringer.   

• Prisen er der forventeligt stor utilfredshed med, hvilket der altid er i denne form 
for interviewanalyser. Prisen tillægges samtidig en stor betydning. 

• Andre temaer af stor vigtighed, men med en lavere grad af tilfredshed, er Inde-
klima i bussen og bussens afgangs- og ankomsttidspunkter.    

• Tryghed i bussen, bussens skiltning og information ved stoppesteder er vigtige 
parametre, hvor der samtidig er en stor tilfredshed. 

• Information i bussen er, når man ser bort fra prisen, den parameter, der er mindst 
tilfredshed med. Her er det dog samtidig det tema, som har mindst betydning for 
brugerne.   

• Støj i bussen (fx Mobiltelefoner) er et andet tema som der er en lav grad af  til-
fredshed med, men samtidig tillægges det en lav betydning. 
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Figur 3.16 Kundetilfredshed i Randers. X-aksen: tilfredshed på skala beskrevet i tekst. 

Y-aksen: vigtighed på en skala, hvor 1=ikke vigtigt, 2=vigtigt og 3=meget vig-
tigt 
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4 Tilgængelighed 

Tilgængelighed til den kollektive transport er et spørgsmål om med hvilken lethed, den 
kan anvendes. For mennesker med handicap, barnevogn eller bagage kan det være et 
spørgsmål om adgangsforhold og indretningen. For børn kan trafiksikkerhedsspørgsmål 
være afgørende for, om den kollektive transport er tilgængelig. For flertallet, dvs. folk som 
uden problemer kan anvende systemet, er tilgængelighed bl.a. et spørgsmål om, hvor 
langt man har til den kollektive transport, hvor hurtigt og hvor hyppigt man kan komme 
dertil, man ønsker samt spørgsmålet om gener undervejs fx i form af skift. 

4.1 Afstand til stoppested 

Analysen af tilgængeligheden målt på afstand til nærmeste stoppested, er vist på kortene 
i Figur 4.1 og Figur 4.2, hvor stoppestedernes oplande samt lokaliseringen af henholdsvis 
boliger og arbejdspladser er optegnet. På baggrund af kortene er det beregnet, hvor 
mange boliger, arbejdspladser og forskellige udvalgte servicefunktioner, som har en gi-
ven betjening indenfor en given luftlinieafstand. Her i gennem kan man opgøre, hvor god 
en tilgængelighed indbyggerne i Randers har, målt på hvor langt de har til et stoppested.  

Tabel 4.1 Boligers afstand i luftlinie til stoppesteder i Randers 

  <200 m <400 m  <800 m <1200 m
Bolig i stuehus 16 % 31 % 49 % 65 %
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) 61 % 86 % 94 % 96 %
Bolig i række-, kæde- eller dobbelthus 71 % 95 % 99 % 99 %
Bolig i etageboligbebyggelse 91 % 100 % 100 % 100 %
Kollegieværelse/lejlighed 3 % 100 % 100 % 100 %
Døgninstitution  23 % 33 % 100 % 100 %
Anden enhed til helårsbeboelse 87 % 94 % 96 % 97 %
Alle boliger 72 % 90 % 95 % 97 %

 

Tabel 4.2 Arbejdspladsers afstand i luftlinie til stoppesteder i Randers 

 <200 m <400 m  <800 m <1200 m
Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 22 % 37 % 52 % 62 %
Industri 58 % 90 % 97 % 97 %
Energi- og vandforsyning 85 % 91 % 99 % 99 %
Bygge og anlæg 76 % 93 % 97 % 98 %
Handel, hotel og restauration 76 % 93 % 99 % 99 %
Transport, post og tele 52 % 90 % 95 % 98 %
Finansiering og forretningsservice 81 % 98 % 99 % 100 %
Offentlige og personlige tjenester 81 % 95 % 99 % 100 %
Uoplyst aktivitet 75 % 92 % 92 % 92 %
I alt 73 % 93 % 98 % 98 %
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Inden for 400 m luftlinjeafstand er dækningen over 90 % for boliger og 93 % for arbejds-
pladser. Grænsen på 400 meter er sat, fordi det erfaringsmæssigt er den afstand, man er 
villig til at gå til et stoppested. 
 

 
Figur 4.1 Boligadresser og stoppestedsoplande. Cirkelslag omkring stoppesteder sva-

rende til luftlinjeafstand på 400, 800 og 1200 meter  
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Figur 4.2 Arbejdspladser og stoppestedsoplande. Cirkelslag omkring stoppesteder 

svarende til luftlinjeafstand på 400, 800 og 1200 meter 

  

 
For boligerne kan man, som det er vist i Tabel 4.1, opgøre, at: 
 

• 72 % af kommunens boliger ligger under 200 meter fra et stoppested 
• 90 % af kommunens boliger ligger under 400 meter fra et stoppested 
• 97 % af kommunens boliger ligger under 1.200 meter fra et stoppested  
• det er især i kategorien ”stuehuse” at der er langt til stoppestedet 
• etageboliger og kollegieboliger ligger tæt ved stoppesteder (under 400 m)  
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For arbejdspladserne kan man, som det er vist i Tabel 4.2, opgøre, at: 
 

• 73 % af kommunens arbejdspladser ligger under 200 meter fra et stoppested 
• 93 % af kommunens arbejdspladser ligger under 400 meter fra et stoppested 
• 98 % af kommunens arbejdspladser ligger under 800 meter fra et stoppested  

 
 
For nogle typer af aktiviteter er det vigtigere, at der er en god tilgængelighed med offent-
lig transport end for andre. Det gælder især uddannelsesinstitutioner og kundeorientere-
de steder, hvor der dagligt er mange besøgende: detailhandel, sundheds- og omsorgsin-
stitutioner mm. I Tabel 4.3 er for en række udvalgte virksomhedstyper vist, hvor godt de 
er beliggende i forhold til stoppestederne. Det fremgår af tabellen, at disse typer af virk-
somheder gennemgående har en meget god beliggenhed i forhold til stoppestederne. 
Indenfor en afstand til stoppesteder på højest 400 m kan man nå næsten alle de udvalgte 
virksomheder.  

 

Tabel 4.3 Andel af udvalgte virksomhedstyper efter afstand til stoppested. Baseret på 
udtræk fra det Centrale Virksomhedsregister, CVR 

  <200 m <400 m  <800 m <1200 m
Dagligvarer 96 % 99 % 100 % 100 %
Folkeskoler 78 % 96 % 100 % 100 %
Fritids- og kulturaktiviteter 86 % 96 % 97 % 98 %
Hotel og restauration 80 % 97 % 97 % 97 %
Offentlige kontorer 100 % 100 % 100 % 100 %
Omsorgsinstitutioner 74 % 93 % 99 % 100 %
Private kontorer*  82 % 98 % 100 % 100 %
Sundhedsvæsen 93 % 99 % 100 % 100 %
Udvalgsvarer 76 % 99 % 100 % 100 %
Ungdomsuddannelser 91 % 100 % 100 % 100 %
Videregående uddannelse 100 % 100 % 100 % 100 %
I alt 83 % 97 % 100 % 100 %
*finansiering og forretningsservice   

 
 
 
Samlet kan det konstateres, at der er en god dækning med kollektiv transport i Randers 
målt på, om der er et stoppested i nærheden. De fleste boliger, arbejdspladser og virk-
somhedstyper med mange besøgende har et stoppested i beliggende tæt ved.   

4.2 Rejsetid 

Rejsetiden med kollektiv trafik til hovedbyen i kommunen er et godt mål for, hvor effektivt 
den kollektive trafik dækker kommunen. Som en indikator for tidsforbruget er der lavet en 
opgørelse af, hvor lang tid det tager at komme med kollektiv transport (bus eller tog) fra 
alle adresser i kommunen til Randers Busterminal. 
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Figur 4.3 viser med en farvesignatur, hvordan rejsetiden varierer med geografien. Tallene 
er baseret på opslag i Rejseplanen.dk i morgenspidstimerne og viser rejsetiden for af-
gange omkring kl. 8.00. I rejsetiden er indregnet gangtid fra adressen til nærmeste bus-
stoppested. Det skal bemærkes, at der ikke i figurerne er taget højde for vinkestræknin-
ger uden for bysamfundene1. Det betyder at rejsetiden for adresser i det åbne land i man-
ge tilfælde vil være overvurderet, da det i beregningen er forudsat, at man bevæger sig til 
det nærmeste stoppested, som indgår i Rejseplanen. 
 
 

 

                                                      
1 Vinkestrækninger er strækninger på busruterne uden for bysamfund, hvor man kan standse bus-
sen på anfordring selvom der ikke er et stoppested 
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Figur 4.3 Rejsetid fra alle adresser i Randers Kommune til Randers Centrum (Buster-
minalen). Gælder for en afgang omkring kl. 8 om morgenen. Og der er ind-
regnet gangtid fra boligen (adressen) til stoppested 

Når kortet omsættes til tal, som i Tabel 4.4, ses, at 84 % af boligerne i kommunen har en 
tilgængelighed udtrykt som rejsetid til Randers centrum med kollektiv transport på højest 
30 min. Ved en samlet rejsetid på 45 min er det kun 5 % af boligerne, som ikke opfylder 
kriteriet. En samlet rejsetid på over 1 time er et vilkår for under 2 % af boligerne – typisk 
inden for kategorien ”stuehuse”.  
 
Randers By inklusive de nærmeste ”forstæder” som Haslund, Over Hornbæk og Paderup, 
samt byerne Assentoft og Langå har udtrykt ved både rejsetid og frekvens en god tilgæn-
gelighed. 
 
Længere ude bliver tilgængeligheden ringere. Her er det frekvensen som typisk er lavere. 
Rejsetidskravet på 30 min er opfyldt for de fleste byer indenfor en radius fra Randers på 
op til 20 km. 

Tabel 4.4 Rejsetid fra boliger til Randers Busterminal. Baseret på Rejseplanen.dk og på  
kommunens BBR register 

 <15 min <30 min <45 min <60 min <75 min <90 min
Bolig i stuehus 1 % 26 % 57 % 80 % 92 % 96 %
Fritliggende enfamiliehus  22 % 76 % 93 % 97 % 99 % 100 %
Bolig i række-, kæde-, dobbelthus 27 % 87 % 99 % 99 % 100 % 100 %
Bolig i etageboligbebyggelse 83 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kollegieværelse/lejlighed 3 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Døgninstitution  20 % 28 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Anden enhed til helårsbeboelse 65 % 88 % 97 % 99 % 100 % 100 %
Boliger i alt 47 % 84 % 95 % 98 % 99 % 100 %

 

4.3 Frekvens 

Det er ikke nok at have et stoppested indenfor rækkevidde, hvis bussen ikke går derhen, 
hvor man skal, eller den ikke kører på det tidspunkt, man har behov for det. Serviceni-
veau beskrevet i forhold til frekvens er et udtryk for, hvor mange afgange man har inden 
for et givent tidsrum, fx et hverdagsdøgn. Hvis frekvensen er lav dvs. få afgange i døgnet, 
kan det betyde, at den kollektive transport ikke er et reelt alternativ.  

Kortet i Figur 4.4 giver en grafisk præsentation af tilgængeligheden til den kollektiv trafik. 
De mørkeblå områder har mange busafgange indenfor 400 meter, de lysegrønne få. Bo-
liger uden kollektiv trafikbetjening indenfor 400 meter fremstår som en grå plet på kortet.  

Ikke overraskende er frekvensen højest i Randers by, hvor de mange bybusser med 
mange afgange giver mange muligheder. Men også Langå, hvor der er togbetjening træ-
der tydeligt frem. Udenfor bybusnettet er der også mange afgange til store dele af Assen-
toft. 
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Figur 4.4 Antal afgange pr hverdagsdøgn som kan nås inden for en afstand på 400 m 

fra boligen til stoppested. 

Ud fra kortet er der udtrukket resultater for de forskellige størrelser af bysamfund i Kom-
munen. Byerne er opdelt i 6 grupper af byer efter antal husstande – se Tabel 4.5  
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Tabel 4.5  Antal byer i Randers Kommune opdelt efter antal husstande  

Bystørrelse Antal byer 
Byer m. færre end 100 husstande 93
Byer m. 100- 200 husstande 12
Byer m. 200-500 husstande 8
Byer m. 500-1000 husstande 5
Byer m. mere end 1.000 husstande 2
Randers by 1
I alt 121

 

For hver by er det opgjort, hvordan boligerne fordeler sig efter hvor god en betjening i 
form af antal afgange i døgnet, som tilbydes. Betjeningen er opgjort i 5 klasser: 

• 0 afgange i døgnet  inden for 400 m 
• 1-35 afgange i døgnet  inden for 400 m  - svarer til maksimalt 1-timesdrift  i hver 

retning 
• 36-70 afgange i døgnet  inden for 400 m - svarer til maksimalt  ½-timesdrift  i hver 

retning 
• 71-105 afgange i døgnet  inden for 400 m - svarer til maksimalt  20 min. drift  i 

hver retning 
• 106-140 afgange i døgnet  inden for 400 m - svarer til maksimalt  15 min. drift  i 

hver retning 
• Over 140 afgange  - bedre end 15 min drift. I hver retning 

Nedenstående tabel viser en gennemsnitlig betjening for de forskellige bystørrelser og for 
Randers By. 

Tabel 4.6 Boliger i Randers Kommune, fordelt på bystørrelse og antallet af bus- og 
togafgange indenfor 400 meter 

 Afgange pr hverdagsdøgn 
 Andel af boliger 0 1-35 36-70 71-105 106-140 >140
Byer m. færre end 100 husstande 34 % 53 % 13 % 0 % 0 % 0 % 
Byer m. 100- 200 husstande 11 % 67 % 22 % 0 % 0 % 0 %
Byer m. 200-500 husstande 12 % 49 % 28 % 8 % 1 % 1 %
Byer m. 500-1000 husstande 6 % 8 % 52 % 20 % 9 % 4 %
Byer m. mere end 1.000 husstande 11 % 21 % 28 % 0 % 11 %  29 %
Randers by 0 % 1 % 2 % 4 % 19 % 74 %
Total 5 % 13 % 12 % 5 % 14 % 51 %

 

Målt på antal afgange på et hverdagsdøgn tilbydes godt 50 % af borgerne i kommunens 
bysamfund samlet set en service som svarer til 15-min drift. I Randers by er den nuvæ-
rende service på et niveau, så 75 % af borgerne inden for en afstand af 400 m har mindst 
4 afgange i timen i hver retning. I de største byer med mere end 1.000 husstande, Langå 
og Assentoft, er det tilsvarende tal 29 %. 
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4.4  Betjening af kommunens bysamfund  

I de følgende analyser er der fokuseret på de enkelte byer i Randers Kommune. Der teg-
nes et billede af, hvad der er den gennemsnitlige betjeningsstandard i byer af forskellige 
størrelse, og der sættes fokus på de byer, hvor servicen afviger fra det gennemsnitlige.  

Udover rejsetid og frekvensen har den periode, hvor busserne kører (driftsdøgnet), en  
væsentlig betydning for kvaliteten af den service, der tilbydes. Også tidspunktet for første 
og sidste afgang er en vigtig parameter i beskrivelsen af servicen. 

I de følgende figurer er der set på de 34 byer i Randers Kommune, som har et indbygger-
tal på mere end 200 indbyggere.  

I Figur 5.5 er længden af driftsdøgnet på hverdage vist for kommunens bysamfund. Kor-
tet viser længden af det tidsrum på hverdage, hvor der er busforbindelser til eller fra  
Randers.  

Generelt er det længste driftsdøgn i Randers by og nærmeste opland, hvor bybussyste-
met dækker, men også i byerne Langå, Assentoft og Spentrup er der busdrift i mindst 17 
af døgnets timer. Dette gælder også for Udbyhøj, hvor den første bus afgår kl. 5.25 og 
den sidste bus fra Randers ankommer kl. 22.30. 

Størstedelen af de øvrige byer har busdrift på hverdage i 14-17 timer. 6 byer har busdrift i 
færre end 14 timer.  
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Figur 4.5 Længden af driftsdøgnet på hverdage opgjort for byer i Randers Kommune. 
Driftsdøgnet dækker det antal timer på en hverdag, hvor der kører busser.  
Tallene viser antal indbyggere 

Betjeningen af byerne på hverdage er derudover målt på antal afgange i timen (frekven-
sen) til Randers Busterminal. På figuren kan man se hvilke byer der har timedrift, hvilke 
der har 30-minutters drift eller bedre og hvilke, som har lavere frekvens end timedrift på 
hverdage. Kategorien 0,5 afgange i timen svarer til en bus hver anden time. Frekvensen 
er udregnet som antallet af afgange mod Randers sat i relation til den aktuelle længde af 
driftsdøgnet i hver by. De fleste byer har timedrift eller bedre, men der er 14 byer, hvor 
det ikke er tilfældet. Af disse er Øster Bjerregrav den største. 
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Figur 4.6  Antal afgange i timen til Randers Busterminal på hverdage fra de enkelte 
byer i Randers Kommune 

I Figur 4.7 er der på tilsvarende måde for hver by i kommunen vist, hvornår man har den 
sidste forbindelse på hverdage fra Randers Busterminal. Der er 8 byer, med Havndal 
som den største, hvor den sidste bus kører inden kl. 20, hvilket gør det vanskeligt at be-
nytte kollektiv trafik i forbindelse med aften aktiviteter i Randers.  
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Figur 4.7 Tidspunkt for sidste busafgang fra Randers Busterminal på hverdage til de 
enkelte byer i Randers Kommune 

 
I weekender og på helligdage er betjeningen reduceret. En sammenligning af længden af 
driftsdøgnet i weekenden viser, at de fleste byer har busbetjening i 12 timer eller mere. 
Kun to byer, Paderup og Helstrup, er betjent i mindre end 8 timer. Antallet af afgange på 
lørdage og søndage er bedre udtryk for betjeningen, da driftsdøgnet ikke i sig selv siger 
noget om frekvensen. Et langt driftsdøgn kan i princippet dække over få afgange, som er 
tidsmæssigt spredt. I Figur 4.8 er antal afgange til Randers på en søndag vist for de en-
kelte byer.  
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Figur 4.8 Antal afgange til Randers Busterminal på søn- og helligdage fra de enkelte 

byer i Randers Kommune 

Dalbyover og Ålum har som de eneste byer med mere end 200 indbyggere ingen betje-
ning på hverken lørdage eller søn- og helligdage.  
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4.5 Servicemål 

Den kollektive transport adskiller sig fra andre forsyningsområder ved, at det er vanskeligt 
at opnå samme forsyningsgrad til alle. Den kollektive trafik har sin styrke i byområder 
med en vis koncentration af boliger og arbejdspladser. I mindre byer og i landområder 
varierer serviceniveauet.  

Den service, som Randers Kommune ønsker for de forskellige byområder i kommunen, 
er sammenfattet i Tabel 4.7. Tabellen er bygget op om de nuværende forhold, som er 
gennemgået i det forrige kapitel, men kan anvendes fremadrettet ved at fokusere på de 
byer, som falder udenfor det generelle billede.   

 

Tabel 4.7 Forslag til servicemål for betjeningen af forskellige bystørrelser i Randers 
Kommune. Frekvens er antal afgange pr. time til Randers Busterminal inden 
for driftsdøgnet 

  
Rejsetid Frekvens  

hverdage 
Aftenbetjening  
hverdage 

Afgange  
søndage Materiel 

Bybusnettet  Lav  
4  busser/time på cen-
trale stræk 
2 busser/time i øvrigt  

Sidste afgang  
kl. 22-24 

Flere end 10 
afgange  Høj standard 

Byer med >1.000 
indbyggere Relativ lav  1 bus i timen Sidste afgang  

kl. 22-24 6-10 afgange Medium 
standard 

Byer med 500-1.000 
indbyggere Relativ lav  1 bus i timen Sidste afgang  

kl. 20-22 4-5 afgange Medium 
standard 

Byer med 200-500 
indbyggere Relativ lav  1 bus hver anden time Sidste afgang  

kl. 20-22 4-5 afgange. Medium 
standard 

Midttur 2 
Byer < 200 indbyg-
gere og land 

Max. 100 % 
omvejskørsel 

Efter behov  
kl. 6-24 

Efter behov  
kl. 6-24 

Efter behov  
kl. 6-24 

Taxa, mini-
bus 

Skoleruter Ikke prioriteret Tilpasning til ringetider 
Kun dagtimer hverdage - - Laveste 

standard 

 

De opstillede servicemål er sammenholdt med de nuværende forhold i alle bysamfund i 
kommunen med mere end 200 indbyggere. I Tabel 4.8 og i Figur 4.9 er der udpeget 7 
byer, hvor betjeningen på et eller flere af servicemålene afviger fra den ønskede mini-
mums standard. 

                                                      
2 Midttur er et tilbud til borgerne i landområderne. Det er en slags taxaordning, men hvor flere køres 
sammen, og hvor man kan risikere mindre omvejskørsel, hvis andre brugere skal samles op eller 
sættes af. Prisen er ca. halv taxatakst, dvs. billigere end en taxa, men dyrere end almindelig kollek-
tiv transport. 
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Tabel 4.8 Byer med mere end 200 indbyggere, hvor et eller flere af de opstillede ser-
vicemål ikke opfyldes 

 

 
Figur 4.9 Udvalgte byer hvor busbetjeningen er ringere end et eller flere af de opstille-

de servicemål. For hver by er angivet hvilke(t) mål som ikke opfyldes  

  
Bystørrelse Frekvens  

hverdage 
Frekvens  
søndage 

Aftenbetjening 
hverdage 

Fårup >1.000 indbyggere   X X 

Havndal 500-1.000 indbyggere   X 

Mellerup 500-1.000 indbyggere X  X 

Ålum 200-500 indbyggere X X  

Dalbyover 200-500 indbyggere X X  

Albæk 200-500 indbyggere x   

Støvring 200-500 indbyggere X   
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I disse byer er der grundlag for at se på muligheder for at forbedre den nuværende betje-
ning. Det er særligt kravet om minimum én bus hver anden time på hverdage for byer 
med 200-500 indbyggere som ikke kan opfyldes. I denne kategori optræder fire byer. Af 
disse har Ålum og Dalbyover også en ringere betjening på søndage end den ønskelige 
minimumstandard.  

I Fårup er antal afgange på søndage og aftenbetjeningen ringere end servicemålet. 

I Mellerup er ønsket om mindst én afgang i timen ikke opfyldt ligesom aftenbetjeningen er 
ringere end servicemålet. 

I Havndal er aftenbetjeningen ringere end servicemålet. 
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5 Centrale serviceparametre 

Udover hvordan den kollektive trafik betjener kommunens borgere og arbejdspladser 
udtrykt ved tilgængeligheden, er der en række andre parametre som er vigtige for udvik-
lingen af den kollektive trafik som et attraktivt og miljømæssigt gunstigt alternativ til biltra-
fikken.  

5.1  Fremkommelighed  

I takt med at trængslen på vejnettet stiger, påvirkes også bustrafikken. Det kan betyde, at 
køretiderne ikke kan overholdes, og kunderne får længere rejsetider, med risiko for at 
komme for sent. Forsinkelser giver også en betydelig risiko for at miste en korrespondan-
ce til andre busser eller tog. 

Nedsat fremkommelighed har negative konsekvenser for økonomien i bussystemet. Når 
bussen holder i kø medfører det at færre kunder vil benytte bussen. Jo længere køretider 
jo flere bustimer forbruges uden, at det giver en gevinst for kunderne. I Randers er køre-
tiderne i den kollektive trafik presset til det yderste. I borgerhøringen er forsinkelserne og 
mistede korrespondancer på Busterminalen et hyppigt tema.  

Dette bør imødegås ved gennemførsel af foranstaltninger, der fremmer bussernes frem-
kommelighed. Det kan være busprioritering i signalanlæg, særlige busveje og busbaner 
m.v. Endvidere bør bustrafikken tænkes ind i forbindelse med renovering eller nyanlæg af 
veje og pladser. 

Udpegning af problemsteder 
Randers Kommune har i samarbejde med Midttrafik og linjerepræsentanterne fra vogn-
mændene udpeget en række strækninger og kryds, hvor der i særlig grad er fremkomme-
lighedsproblemer i Randers.  

Der er udpeget tre større overordnede problematikker, hvis løsning kræver en større om-
lægning og ressourceindsats: 

• Udkørselsforholdene ved Randers Busterminal 
• Randers bro 
• Århusvej  

På Randers Bro og Århusvej er det den tætte biltrafik, som begrænser bussernes frem-
kommelighed. En effektiv løsning her vil kræve, at der etableres busbaner mv. Dette kan 
ikke gøres uden at kapaciteten for biltrafikken reduceres.  
Problemstillingen i forbindelse med udkørsel fra Busterminalen er kompleks og hænger 
både sammen med pladsforhold, den øvrige biltrafik og signalanlæggene. På længere 
sigt vil etablering af Bolværkslinien kunne løse problemerne. 
 
Der er peget på problemer i følgende signalregulerede kryds: 

• Viborgvej/Fladbrovej: For lidt grøntid ved venstresving fra Viborgvej til Fladbrovej 
i myldretiden 
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• Århusvej/Vorup Blvd.: Mangler venstresvingspil ved venstresving fra Århusvej til 
Vorup Boulevard 

• Gl. Viborgvej/Fladbrovej: Signalreguleret kryds Fladbrovej/Gl. Viborgvej. Svært 
at svinge til venstre fra Gl. Viborgvej 

• Grenåvej: Problemer ved krydsning af Grenåvej ved Kristrup og Romalt 
• Århusvej: Problemer ved krydsning af Århusvej ved venstresving til Hans Bojes 

Allé 
 
Der er peget på følgende problemer relateret til strækninger:   

• Viborgvej – Udkørselsforholdene fra stoppestederne. Det kan være svært at 
komme ud pga. trafikken 

• Vestergade/Sjællandsgade – Problemer med at betjene stoppestederne pga. 
ulovligt parkerede biler og meget trafik   

 
Udpegningen omfatter både sammenhængende vejforløb og helt lokale problemsteder. 
Tilsvarende varierer de mulige løsninger. Enkelte steder har busserne vanskeligt ved at 
passere på en strækning på grund af mange parkerede biler. Her er løsningen tilsvaren-
de simpel og vil kræve en begrænsning i kantstensparkeringen. 

Som en del af regeringens grønne transportplan fra 2009 er der afsat en statslig pulje til 
fremkommelighedsprojekter for den kollektive trafik. Der er tale om en pulje, hvor der kan 
søges om et statsligt bidrag på maksimalt 50 % af anlægsomkostningerne. Denne pulje 
er relevant i relation til løsning af problemer der hvor busserne ikke kan komme frem i 
trafikken. Midttrafik har taget initiativ til et samarbejde med de største bykommuner i Re-
gion Midtjylland om at formulere konkrete fremkommelighedsprojekter, som kan opnå 
støtte fra puljen.  

5.2 Tilgængelighed for handicappede 

Det er et væsentligt mål, at gøre den kollektive transport tilgængelig for så mange som 
muligt. For mennesker med handicap er det, ligesom for alle andre, forbundet med bedre 
livskvalitet selv at kunne vælge hvor, hvornår og hvordan man kommer rundt mellem 
dagligdagens gøremål og de aktiviteter, man ønsker at deltage i.  

Omtrent hver tiende dansker har en større eller mindre funktionsnedsættelse. Heraf har 
ca. en tredjedel behov for særligt tilpassede transportmuligheder som fx den Individuelle 
handicapordning. Resten kan med større eller mindre besvær benytte den almindelige 
kollektive transport. Hvor mange der kan det, afhænger af hvor tilgængelig den kollektive 
transport er. Tilgængelighed handler ikke kun om, hvorvidt den kollektive transport er 
fysisk tilgængelig. Det handler også om, hvilke muligheder der er for at få assistance før 
og under en rejse, samt hvorvidt rejsen er økonomisk overkommelig 

En handicapvenlig bustransport i Randers  
EU’s busdirektiv, der har været gældende i Danmark siden 2004, foreskriver, at bybusser 
skal være lavgulvsbusser, der skal være plads til mindst én kørestol, og kørestolsbruge-
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ren skal kunne komme ind og ud via lift eller rampe. I takt med at busparken er fornyet, er 
disse krav nu implementeret i samtlige bybusser i Randers. 

Randers Kommune har derudover arbejdet med at gøre udvalgte centrale stoppesteder 
mere handicapvenlige ved at hæve fortovet, så det er nemmere at komme ind i bussen.  

Randers Kommune introducerer med køreplanskiftet i august 2009 en citybusrute. Ruten 
er indrettet så den er specielt velegnet for gangbesværede passagerer, men den kan 
anvendes af alle. Ruten forventes at blive betjent af en af en mindre bus, som kører hvert 
kvarter i forretningernes åbningstider og med korrespondance med de øvrige bybusser 
på Busterminalen.  

Et særligt problem, som der fortsat arbejdes med er Randers Busterminal. Selvom termi-
nalen er indrettet handicapvenligt med ledelinjer for blinde og med nedsænkede kantsten 
for kørestolsbrugere og gangbesværede, så fungerer den ikke optimalt ud fra et handi-
capperspektiv. Et af de større problemer består i, at bybusserne ikke har faste holdeplad-
ser. For blinde er det en svær opgave at finde frem til den rigtige bus, og for gangbesvæ-
rede kan det være vanskeligt at komme frem, på et areal der er trangt og til tider fyldt 
med mange mennesker. Der skal arbejdes med bedre indretning og information til for-
skellige grupper af brugere, herunder handicappede.        

5.3 Miljø og klima 

Den kollektive trafik er en miljørigtig transportform og fremme af en overflytning fra bil til 
bus og tog kan medvirke til at begrænse transportsektorens energiforbrug og CO2-udslip. 
Og derigennem sikres en mere bæredygtig udvikling på transportområdet. Det er dog 
samtidig en udfordring at sikre, at busparken gøres mere miljøvenlig i forhold til energi-
forbrug, emissioner og støj. Her er det også et vigtigt aspekt at optimere busstørrelsen i 
forhold til efterspørgslen. At køre med store og halvtomme busser er miljømæssigt ikke 
optimalt.      

En vej til at opnå en mere miljøvenlig bustransport kan gå gennem incitamentskontrakter, 
hvor operatøren belønnes med en bonus, hvis brændstofforbruget minimeres. Herved 
motiveres operatøren til i videst muligt omfang at vælge miljøvenlige busser, tilpasse 
busstørrelsen til efterspørgslen og fokusere på energiøkonomisk kørsel.  

I Randers forventer Midttrafik og Randers Kommune at anvende en incitamentsmodel for 
bybusserne, hvor der udbetales en bonus for hver måned, hvor der køres med en kon-
traktbus, der opfylder de til enhver tid gældende miljøkrav til nye busser 

Mere miljøvenlige busser, dvs. busser med reduceret energiforbrug og dermed reduceret 
CO2-emission, kan nås ad en række forskellige veje. Fokus har hidtil været på nye motor-
teknologier og nye drivmidler, men der findes også alternative løsninger til at reducere 
energiforbruget, som kan være både billige og hurtige at indføre. 
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Letvægtsbusser 
Der er et betydeligt potentiale for at begrænse energiforbruget ved at introducere let-
vægtsbusser. Movia har i samarbejde med Arriva i vinteren 2005/2006 gennemført et 
forsøg over nogle måneder med en letvægtsbus. Resultatet af forsøg var positivt om end 
der blev peget på bl.a et højere støjniveau internt i bussen sammenholdt med konventio-
nelle busser. Mest afgørende var dog, at energiforbruget blev reduceret med ca. 21 % 
sammenholdt med en konventionel bus.  

Motorteknologi – alternative brændstoffer 
Løsninger baseret på alternativ motorteknologi/alternative brændstoffer er oftest den vej 
der bliver fremhævet, når fokus er på de miljøvenlige busser. Der er mange nye teknolo-
gier i spil, og det vil næppe være hensigtsmæssigt udelukkende at satse på en enkelt 
teknologi. Dels fordi disse udvikler sig meget hurtigt, dels fordi forskellige teknologier kan 
passe til forskellige kørselsforhold.  

Helt grundlæggende kan man sige følgende: 

• De kommende år vil dieselbussen stadig stå uhyre stærkt, evt. i udgaver der an-
vender biobrændstoffer. Effekten reduceres lidt, og forbruget stiger, men miljø-
påvirkningen falder samlet set. 

• Sideløbende hermed er gasbusser, herunder ikke mindst naturgasbusser, også 
et godt alternativ. Der er mange positive erfaringer fra Sverige, men også her 
skal der regnes med en kombination af et højere energiforbrug og lavere emissi-
oner. Desuden må regnes med lidt højere anskaffelsespris og lidt højere service-
omkostninger. Omvendt er støjniveauet formentlig lavere. Et helt klart problem er 
forsyningsinfrastrukturen, idet der pt. ikke findes et energiforsyningssystem til 
disse busser. Naturgas vil i nogen udstrækning kunne suppleres med metan-
gas/biogas fra landbrug mm. 

• Hybridbusser baseret på en kombineret brug af el- og diesel er også en oplagt 
mulighed. Volvo har en model på markedet, og har ganske mange års erfaring 
med disse motortyper. Lidt forenklet fungerer bussen ved, at en dieselmotor dels 
trækker bussen dels producerer strøm til nogle batterier. Endvidere omdannes 
bussens bremseenergi til el. Det må forventes at denne bus er en del dyrere end 
en traditionel bus, ligesom der skal regnes med en højere vægt, større omkost-
ninger til vedligehold og udskiftning af batterier. Støjniveauet må forventes at væ-
re en del lavere end ved en konventionel bus.    

• På længere sigt kan rene elbusser med batterier samt busser med brændsels-
celler (brint, træflis, metan og andet) være muligheder. Små elbusser (7,5 meter) 
kan fås nu, men er meget dyre. Store, traditionelle 12 meter busser vil ligge en 
del år frem i tiden før teknologien er på plads. Brintteknologien synes at fungere 
og har været prøvet i en række byer, men der er tale om en ganske dyr teknologi. 
Hvorvidt brintbusser kan regnes som miljøvenlige i forhold til CO2-problematikken 
afhænger af hvorledes brinten produceres.  

Energiøkonomisk kørsel 
Blandt de meget effektive og billige tiltag er kurser til chauffører i ECO-driving. Effekten 
på busområdet kendes ikke præcist, men for en lastbil er forbrugsreduktioner på op til 10 
% ikke ualmindelige. 
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Dæk og luftmodstand 
Ved at vælge dæk med lav rullemodstand og udstyr der reducerer vindpåvirkningen 
(spoilere mm) kan der spares op til 10 % på brændstoffet. 

5.4 Stoppestedsforhold 

Hver dag venter mange mennesker på busserne, og det er vigtigt, at de kan komme sik-
kert til stoppestederne, har gode læmuligheder og, at der er de faciliteter, som passager-
ne har brug for. På de store stoppesteder kan indførelse af realtidsinformation blive en 
realitet, når flere busser er udstyret med GPS. På stationerne og især på Busterminalen, 
vil brugerne opfatte det som en bedre service, hvis man på informationstavler kan vise, 
hvor og hvornår busserne faktisk ankommer og afgår.   

Der er mere end 1.000 stoppesteder i Randers Kommune. Benyttelsen er meget forskel-
lig, nogle har mange brugere og nogle benyttes kun sjældent. Ønskerne til et stoppesteds 
indretning og faciliteter er forskellige fx afhængigt af, om det overvejende er et afstig-
ningstoppested hvor der bare er brug for en stander og en skraldespand, eller det er et 
stoppested, hvor mange står og venter og gerne vil have læ og god information.   

Som oftest vil det være fornuftigt at rette opmærksomheden på de stoppesteder, der be-
nyttes af mange mennesker. Figur 5.1 er benyttelsen af de enkelte stoppesteder i form af 
passageromsætningen (gennemsnittet af antal påstigere og afstigere) på en hverdag vist. 
Det markant største stoppested/terminal er Randers Busterminal, hvor samtlige ruter 
mødes. Kortet giver et overblik over, hvilke stoppesteder, der har mange passagerer og 
er dermed en rettesnor for, hvor det vil gavne flest at forbedre de fysiske forhold på stop-
pestederne.  

Relativt få kommentarer fra borgerhøringen beskæftiger sig med stoppestedsforhold. Det 
der nævnes er, at der ønskes flere læskure og en forbedring af inventaret, større skralde-
spande, bedre bænke mv. Også forbedret vedligeholdelse er et ønske fra flere. 

Busterminalen er et vigtigt omdrejningspunkt for den kollektive transport i Randers, og 
den benyttes af mange. Flere kommenterer forholdene på Busterminalen i borgerhørin-
gen, hvor pladsforholdene kritiseres for at være for trange til de mange passagerer. En 
gennemgang af stationen bl.a. med henblik på at indrette gangarealerne bedre og give 
en bedre information vil være hensigtsmæssigt.            
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Figur 5.1 Passageromsætning på stoppesteder i Randers by 
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5.5 Information    

At give kunderne den nødvendige og korrekte information henholdsvis før og under rej-
sen er en vigtig serviceparameter i den kollektive trafik.  
 
IT-baserede systemer, som kan tilbyde realtidsinformation om faktiske ankomsttider ved 
stationer og stoppesteder, er allerede udbredt i flere større byer. Det vil være relevant 
også i Randers. Realtidsinformation opfattes meget positivt af kunderne og gør, at de 
oplever ventetiden som kortere og mindre stressende. 
 
På Busterminalen vil en central informationstavle med oplysning om busafgange og per-
ron nummer – gerne med realtider løfte informationsniveauet. En information om hvilke 
busser, både regional- og bybusser, som forbinder Busterminalen med Banegården og 
minuttal for disse, vil også være nyttig.  
 
Information før rejsen er i første omgang Midttrafiks ansvar. Her er de primære informati-
onskilder Midttrafiks hjemmeside, salgs- og informationssteder samt Rejseplanen.dk. 
 
At have den fornødne information til at kunne planlægge sin rejse er væsentlig. Her er 
den webbaserede informationstjeneste Rejseplanen.dk blevet mere og mere central i takt 
med, at den er udbredt til at dække hele landet.  

For mange handicappede er det også af stor betydning på forhånd at kunne planlægge 
en rejse i detaljer. Her gør Rejseplanen.dk det muligt hjemmefra at sætte sig ind i ruten, 
men den kan ikke fortælle om de særlige udfordringer, man vil møde som handicappet. 
Derfor er information under rejsen særlig vigtig for denne gruppe. En væsentlig hjælp til 
at blinde og svagtseende kan orientere sig er, hvis næste stop annonceres i højtalere. I 
øjeblikket sker det med chaufførens hjælp, hvilket til tider svigter. At introducere automa-
tisk højtalerannoncering af næste stoppested i bybusserne vil være en serviceforbedring, 
der kommer passagererne til gode. Det kan indarbejdes som elementer i de kommende 
udbudsrunder. 

Information om bussystemet som et led i en markedsføring af den kollektive trafik i Ran-
ders er et område, hvor kommunen kan påtage sig et ansvar. En folder: ”Bussen i Ran-
ders”, som beskriver systemet og principkøreplaner er en mulighed. Manglende kend-
skab til mulighederne i den kollektive trafik er en medvirkende grund til, at bussen vælges 
fra.  

Direkte markedsføring er et andet tiltag, der har vist sig effektivt til at skaffe flere kunder i 
den kollektive trafik. Det er bla. med succes afprøvet i Lund i Sverige, hvor det indgik i en 
samlet indsats for at fremme en bæredygtig mobilitet i kommunen.  

Markedsføringen kan være målrettet mod nytilflyttere som en del af en velkomstpakke til 
nye borgere i kommunen. Netop i forbindelse med jobskifte eller flytning, hvor de indgro-
ede vaner er i opbrud, er vi mere påvirkelige til at ændre transportadfærd. I disse situati-
oner er det særligt relevant at præsentere mulighederne og styrken i den kollektive trans-
port overfor borgerne.  
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6 Borgerhøring om kollektiv transport  

I perioden fra den 19/12 2008 til 26/1 2009 kunne man via Randers Kommunes hjemme-
side og Midttrafiks hjemmeside svare på et internetbaseret spørgeskema om den kollekti-
ve transport i kommunen. Formålet var at samle op på synspunkter, ønsker og kritik som 
nuværende og potentielle brugere har til den kollektive transport i Randers. I alt kom der 
besvarelser fra 188 personer. 

6.1 Gennemførelse 

Minihøringen om den kollektive transport i Randers Kommune blev åbnet for responden-
terne den 19.december 2008 og samtidig annonceret på kommunens hjemmeside og på 
Midttrafiks hjemmeside. Høringen blev derudover annonceret i lokalaviser i Randers, og 
busbrugerne blev orienteret om høringen ved hængeskilte i busserne. 
 
Det er især beboerne i Randers Kommune, der har bidraget til høringen. 80 % af respon-
denterne bor i Randers Kommune, 36 % arbejder her og 23 % går i skole i Randers. En-
kelte har andre relationer til kommunen fx børn, som går i skole eller på gymnasium i 
Randers.    
 
Ser man på, hvor i kommunen respondenterne bor og arbejder, er de primært koncentre-
ret i Randers by og Gl. Randers Kommune i øvrigt. 

6.2 Tilfredshed med den kollektive bustransport 

Respondenterne blev spurgt om, hvor tilfreds man er med 10 forskellige forhold ved bus-
transporten. Gennemsnittet er beregnet ved at værdien meget utilfreds=1, utilfreds=2, 
hverhen/eller=3, tilfreds=4 og meget tilfreds=5. Svaret ”ved ikke” lades ude af beregnin-
gen. Tal over 3 udtrykker således overvejende tilfredshed. Tal under 3 udtrykker overve-
jende utilfredshed. Busbetjeningen samlet set scorer 3,4 point.  

 

Tabel 6.1 Gennemsnit for tilfredshed med 12 forhold ved busbetjeningen  

Busbetjeningen samlet set 3.4 
Stoppesteders placering 3.9 
Hvor busserne kører 3.7 
Forholdene på Randers Station i øvrigt 3.6 
Stoppesteders udformning 3.6 
Skifteforholdene på Randers Busterminal 3.3 
Hvor tit bussen kører 3.2 
Venteforholdene på Randers Busterminal 3.0 
På hvilke tider bussen kører 3.0 
Forholdene på Langå Station 3.0 
Skifteforholdene mellem bus og tog på Randers Station 2.7 
Billetpriserne 2.6 
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Udover Billetpriserne er Skifteforholdene mellem bus og tog på Randers Station og For-
holdene på Langå Station de to spørgsmål, som der er relativt størst utilfredshed med.  
 
Stoppestedernes placering, Hvor busserne kører og Forholdene på Randers Station i 
øvrigt  er de forhold, som der er størst tilfredshed med.    

6.3 Specifikke kommentarer 

Favorittemaet, det som flest har ønsket at skrive noget om, er spørgsmålet om, hvor tit og 
på hvilke tider busserne kører – det har godt halvdelen skrevet indlæg om. Hver fjerde 
har skrevet om Busterminalen og ligeledes hver fjerde har kommenteret på, hvor bussen 
kører.   
 
Hertil kommer kategorien Øvrige kommentarer, som var et tilbud om at kommentere for-
hold, som ikke naturligt falder ind under de øvrige temaer om bustrafikken. Der er i alt 
kommet 61 skriftlige kommentarer under Øvrige kommentarer. 
 
Materialet er meget omfattende og problemstillingerne meget forskelligartede. Nogle 
kommentarer knytter sig til specifikke problemstillinger andre er mere generelle.  
 
Generelt er der god tilfredshed med bybussystemet. Men sårbarheden overfor forsinkel-
ser er et gennemgående tema.    
 
Det er  tydeligt, at de igangværende diskussioner/forhandlinger mellem Region Midtjyl-
land og kommunen om lukning eller nedskæringer på de regionale ruter optager busbru-
gerne. Mange har benyttet høringen til at udtale deres bekymring over de varslede regio-
nale besparelser på busdriften. 
 
Betjeningen af landsbyerne og betjening i ydertidspunkterne er væsentlige temaer som 
tages op. Manglende korrespondancer som følge af forsinkelser et andet. Busterminalen 
får mange hårde ord med på vejen, særligt de trange pladsforhold ved skift er problema-
tisk. 
 
Selvom kun få benytter kombinationen bus-tog er der mange, som nævner at korrespon-
dancen på Randers Station er for dårlig. Og at den i Langå er ikke eksisterende. 
 
I det følgende gennemgås de enkelte temaer mere detaljeret. 

Køreplanerne   
Op i mod 1/3 af besvarelserne vedr. Hvor tit og på hvilke tider bussen kører går på, at der 
savnes flere busafgange i ydertidspunkterne. Det er særligt i weekenderne, men også 
tidlige morgenafgange og senere aftenafgange efterlyses. Kommentarerne kommer især 
fra beboere i landsbyerne og handler især om regional- og lokalbusserne. Det opleves 
som en begrænsning af mulighederne for at udnytte kulturtilbud og sociale aktiviteter om 
aftenen og i weekender. Også brugere med skiftende arbejdstider og hyppigt weekend-
arbejde – fx i forbindelse med søndagsåbent i Randers Storcenter skriver, at de har 
svært ved at benytte bussen.  
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Korrespondanceforholdene på Busterminalen nævnes af mange. Bybussystemet er sår-
bart over for forsinkelser. Det gælder både mellem bybusser internt og mellem regional- 
og bybusser. Også bedre korrespondance mellem bus og tog på Randers Station næv-
nes af mange.  
 
Bekymring for serviceforringelser/lukning af ruter bliver kommenteret. Her er linje 61 ofte i 
fokus, da der allerede er foretaget nedskæring i kørslen. Bussen er i sær for studerende 
en livline. 
 
På spørgsmålet om, hvor busserne kører, er det gennemgående tema at betjeningen af 
landsbyerne er for dårlig. Det foreslås i flere af kommentarerne, at bybusnettet i Randers 
udvides til at inddrage de nærmeste landsbyer, eksempelvis Ålum, Bjerregrav, Spentrup, 
Harridslev, Vestrup og Assentoft. 

Flere kommenterer betjeningen af  Ålum, og der foreslås af flere at forlænge bybusline 11 
til Ålum.  
 
Der er også flere kommentarer til betjeningen af Værum, som ligger midt mellem Langå 
og Randers. Her er der også ønsker om en bybusforbindelse. Den regionale rute Silke-
borg-Randers (233), som har timedrift på hverdage, er eneste forbindelse. Seneste af-
gang på hverdage fra Randers er kl. 20.15 og på lørdage kl. 18.15. Her peges på, at en 
forlængelse af bybussen (linje 1) fra Haslund til Værum kunne være en løsning. 
 
En anden problemstilling, der nævnes i forbindelse med betjeningen af Værum, er, at der 
ikke er forbindelser til Langå, hvilket særligt er et problem for skoleelever, da de er tilknyt-
tet Langå skoledistrikt og dermed har svært ved at deltage i fritidsaktiviteter mv. sammen 
med skolekammerater.  
 
Det påpeges i enkelte kommentarer, at de mange radiale ruter til/fra Randers by gør det 
vanskeligt at komme på tværs i kommunen. 
 
Forbindelserne til Paderup, hvor der er en koncentration af uddannelsesinstitutioner, bli-
ver flittigt kommenteret. Det er mange konkrete kommentarer knyttet til køreplaner og 
placering af stoppesteder.  
 
I Randers by er der enkelte forslag til mindre ruteomlægninger. Men også et forslag til en 
ringrute som kan forbinde større rejsemål i periferien af byen (sygehus, gymnasium, ud-
dannelsesinstitutioner, Randers Storcenter).  

Randers Busterminal 
Kommentarerne til Randers Busterminal er meget enslydende og overvejende kritiske til 
de nuværende forhold. Pladsforholdene er for trange, hvilket gør skiftet mellem busserne 
i myldretiderne vanskeligt. Det er særligt pladsforholdene ved bybusserne som kritiseres, 
herunder placeringen af læskurene, som spærrer for udstigende passagerer, når der 
holder mange busser i forlængelse af hinanden. De trange pladsforhold giver -  at døm-
me på kommentarerne - også anledning til en del farlige situationer.  
 
Ventefaciliteterne ved Busterminalen kritiseres. Åbningstiderne til ventesalen er for be-
grænsede, og det ønskes, at der er åbent om aftenen. Derudover er der for lidt plads og 
for få bænke i ventesalen.  
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Der efterlyses bedre information på Busterminalen, eksempelvis i form af elektroniske 
informationstavler, som brugerne kender fra andre byer. 

Stoppestederne 
Stoppestedernes standard og placering er kommenteret af 24 respondenter. Her er det 
gennemgående tema at der ønskes flere læskure og en forbedring af inventaret – større 
skraldespande, bedre bænke mv. Også forbedret vedligeholdelse er et ønske. 
 
I forhold til den konkrete placering af stoppesteder nævnes at placeringen af stoppeste-
det i Østervold er forkert og at stoppestedet ved Adelgade skal bibeholdes.  
 
Randers og Langå stationer 
Halvdelen af kommentarerne til forholdene på Randers Station går på, at der er dårlige 
forbindelser til byen fra stationen. Adgangsforhold til busstop, information og antal busaf-
gang nævnes som problematisk. Problemet er særligt udtalt i aftentimerne. 
Der efterlyses bedre information om, hvilke busser som kører ind til Busterminalen. Dette 
forhold er også nævnt i kommentarerne til Busterminalen. En enkel respondent foreslår 
etablering af en ny kombineret bus/tog terminal på ”Gasværksgrunden” for enden af Ve-
stervold. 
 
Der er indkommet 7 kommentarer til forholdene på Langå Station. Kommentarerne ved-
rører adgangsforholdene til perron tre for kunder med barnevogne/kørestole. Her mangler 
der tilsyneladende tilstrækkelig skiltning/information. Derudover efterlyses busforbindel-
ser mellem Langå by og stationen. 
 
Service i øvrigt – chauffører, materiel, information mm   
Der har i spørgeskemaet været muligt dels at skrive om andre temaer vedrørende bussen 
og dels at give kommentarer til undersøgelsen i øvrigt. Der er i alt indkommet 84 kom-
mentarer inden for disse kategorier. Kommentarerne er meget spredte og størstedelen 
hører naturligt under en af de øvrige kategorier. Det er eksempelvis spørgsmålet om be-
tjening af landsbyerne og forsinkelser, som går ud over korrespondancerne.  
 
Der er mange, der har valgt at kommentere på chaufførernes kørsel og service. Og der er 
overvejende ris både til kørsel og service. Kritikken er særligt rettet mod chauffører i by-
busserne. Flere er bekymrede for chaufførernes kørsel, når de fx fører samtaler med 
kunderne. Selv om de kritiske kommentarer er flest, er der også flere som roser chauffø-
rerne.  
 
Der er flere som roser kommunen og Midttrafik for, at de gennemfører denne undersø-
gelse. Og der er opfordringer til at inddrage chaufførerne i planlægningen.  
 
Frygten for nedskæringer i busdriften går igen i flere kommentarer her. Det er typisk en 
bekymring for nedskæringer i betjeningen af landsbyerne, som er fremtrædende.  
 
Der er flere som kritiserer, at pensionister i Randers Kommunen har fået tildelt gratis 
buskort. Særligt studerende mener ikke det er en rimelig ordning. 
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7 Indsatsområder 

Randers Kommune har som et hovedmål at arbejde for en midtby uden betydende biltra-
fik. Dette skal nås ved at styrke alternativerne til privatbilismen gennem forbedringer af 
den kollektive trafik og forholdene for de bløde trafikanter. En velfungerende kollektiv 
busdrift skal sikre en let færdsel fra alle dele af kommunen til og fra Randers. 

For kommunen som helhed er der en god geografisk dækning af såvel boliger som ar-
bejdspladser. Mere end 90 % af alle boliger har et stoppested inden for 400 m fra adres-
sen, for arbejdspladserne er tallet endnu højere. Randrusianerne er da også flittige bus-
brugere, særligt i bybussystemet som har høje passagertal, men der er også mange som 
rejser over længere afstande med bussen. En gennemsnitlig bustur er 18 km lang. 

Grundlæggende er der blandt brugerne tilfredshed med bybussystemet i Randers. Det 
har en høj frekvens i store dele af byområdet og tilbyder en god korrespondance mellem 
linjerne – både øvrige bybusser og regionalbusser, på Busterminalen. Systemet er nøje 
planlagt og optimeret ud fra en økonomisk synsvinkel med meget lidt spildtid indbygget. 

Der er fra mange brugere et udtalt ønske om at få de nærmeste landsbyer til Randers 
hægtet på bybussystemet for derigennem at opnå en bedre service. I det tyndere befol-
kede områder ses en (fortsat) god betjening med kollektiv transport som en forudsætning 
for at fastholde en bosætning i landsbyerne. 

Det er kommunens vurdering at strukturen i bybussystemet skal fastholdes så længe som 
muligt, selvom der som følge af byudvikling i de kommende år opstår behov for en for-
stærket betjening af yderområderne og evt. også de nærmeste oplandsbyer. Dette behov 
må løses gennem udvidelse af de lokale ruter. 

Bussernes fremkommelighed er et vigtigt element i det fremadrettede arbejde med at 
forbedre den kollektive trafik. Både brugerne og chaufførerne oplever at den stigende 
trængsel sætter køreplanen under pres. Forsinkelser og mistede korrespondancer er et 
stort problem for kunderne. 

Busterminalen udgør en særlig udfordring. På den ene side er det en styrke at alle skift 
mellem bybusserne kan foretages på faste tider og at der er nem adgang til regionalbus-
serne. På den anden side opleves forholdene for brugerne ofte som kaotiske på grund af 
trange pladsforhold og manglende overskuelighed. Det er kommunens vurdering at forde-
lene ved den nuværende placering af Busterminalen med den tætte tilknytning til bymid-
ten, er så store at en flytning ikke er aktuel.     

Udenfor bybusnettet er betjeningen af landsbyerne overladt til de regionale busser og 
lokalruterne. Udfordringen i disse områder er særligt at opretholde en frekvens som er 
tilstrækkelig til at den kollektive transport er et reelt tilbud til borgerne. Blandt brugerne er 
der en udtalt bekymring for konsekvenserne af varslede besparelser på den regionale 
busdrift. 

Der er løbende sket en tilpasning af busdriften på ydertidspunkterne, da det har vist sig at 
der er meget få passagerer på særligt de sene afgange. Tilpasningen skal sikre at der 
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ikke kører for mange tomme busser rundt. Ønsket fra brugerne om en styrkelse af bus-
kørslen på ydertidspunkterne må derfor ses i sammenhæng med udviklingen i passa-
germængderne som løbende følges af Midttrafik og Randers Kommune.   

Ovennævnte forhold er sammenfattet i 4 indsatsområder, som vil være i fokus i det videre 
arbejde med den kollektive trafik i Randers Kommune: 

• Servicemål 
• Fremkommelighed 
• Miljø 
• Information 

 
For hvert af de 4 områder er det i det følgende gennemgået, hvilke initiativer kommunen 
og Midttrafik vil tage. 
 

7.1 Servicemål 

Randers kommune og Midttrafik vil fastholde og udbygge det nuværende bybussystem 
som rygraden i den kollektive transport i Randers. Forbedringer af betjeningen af op-
landsbyerne kan ske gennem en styrkelse af de lokale ruter.  

Busterminalen skal forsat være omdrejningspunktet for bustrafikken i Randers – både for 
den lokale og den regionale bustrafik. 

Randers Kommune og Midttrafik vil fortsat tilbyde en god service i form af rejsetider og 
antal afgange, som er tilpasset de forskellige geografiske områder i kommunen. Den 
ønskede minimumsbetjening for forskellige bystørrelser er sammenfattet i en række ser-
vicemål, hvor frekvensen på hverdage er central, men også i ydertidspunkterne, herunder 
lørdage og søndage, er det et mål at sikre en ensartet betjening med udgangspunkt i det 
nuværende serviceniveau.  

Det er målet at flest mulige af oplandsbyerne skal have en rejsetid på højest 30 min og 
busser til Randers mindst en gang i timen.  

Der er nogle byer, hvor serviceniveauet på et eller flere områder afviger fra det overord-
nede billede. I disse byer bør mulighederne for at forbedre betjeningen vurderes nærme-
re.   
 

7.2 Fremkommelighed 

Randers Kommune og Midttrafik vil gøre en forstærket indsats for at bussen og dermed 
kunderne kan komme frem - om nødvendigt på bekostning af biltrafikken. Der ligger man-
ge konkrete løsningsmuligheder - både små og store projekter - som kan afprøves. Ran-
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ders Kommune vil derfor i samarbejde med Midttrafik arbejde systematisk med frem-
kommelighedsprojekter. Udfra kortlægningen af problemsteder udarbejdes projekter som 
kan forbedre bussens rejsehastighed. 

Køretiderne i den kollektive trafik er presset til det yderste. Trængsel og byudvikling bety-
der, at det nuværende system, hvor bybusserne kører fra centrum ud til forstæderne og 
tilbage, kun lige hænger sammen.  

Det har derfor stor betydning af rejsetiderne kan fastholdes og forsinkelser begrænses. 
Da Randers Kommune ønsker at fastholde den nuværende struktur i bybussystemet skal 
der gøres en målrettet indsats for en bedre busfremkommelighed.  

Randers Kommune vil søge om statslig medfinansiering til de større projekter indenfor 
rammerne af regeringens grønne infrastrukturplan.  

7.3 Miljø og klima 

Randers Kommune og Midttrafik vil fastholde og udbygge den kollektive trafik som en 
grøn transportform.  
 
Dette kan ske ved at miljøhensyn indarbejdes som en parameter i kontrakterne med 
vognmændene. Ved at tilbyde en incitamentsstruktur, som fremmer anvendelse af miljø-
venlige busser, kan der opnås væsentlige besparelser på bussernes energiforbrug og 
CO2-udledning.  
 
I Randers forventer Midttrafik og Randers Kommune at anvende en incitamentsmodel for 
bybusserne, hvor der udbetales en bonus for hver måned, hvor der køres med en kon-
traktbus, der opfylder de til enhver tid gældende miljøkrav til nye busser. Dette har ikke 
kun betydning for energiforbruget, men vil også betyde at luftforureningen fra busserne 
begrænses. 

Ved også at give incitamenter til at busvognparken kan gøres mere fleksibel så busstør-
relsen i højere grad tilpasses efterspørgslen, kan der opnås yderligere forbedringer, som 
understøtter målet om at bustrafikken skal fremstå som et grønt transportmiddel. 
 
Flere i bussen og færre i bilen er også et indsatsområde, som har en betydelig miljø-
mæssig konsekvens – både lokalt og globalt. Dette mål bør også indarbejdes i incita-
mentsstrukturen så vognmændene får kontant belønning hvis der kommer flere passage-
rer i busserne. 

7.4 Information 

Randers Kommune vil arbejde for en forbedret information i busserne og på at forbedre 
informationen til kunderne på Busterminalen.  

En forbedret information i busserne, f. eks ved højtalerannoncering af stoppesteder vil 
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være en markant serviceforbedring for synshandicappede. Men vil samtidig have fordele 
for passagerer, som ikke er helt fortrolige med bussernes standsningsmønster. 
 
Et særligt tema som kan indgå i dette indsatsområde er en strategi for information på 
Busterminalen. 
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