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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 busbetjeningen, 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
initiativer, 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
brugere af den kollektive transport har skrevet indlæg med ris, ros og forslag til forbedringer.

Poul Vesterbæk
Bestyrelsesformand,
Midttrafik
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Formand for Miljø- og teknikudvalget,
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Forskellige udgangspunkter og udfordringer
Udgangspunktet for bybusserne i Randers er, at det er et stort set 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 korrektion af, hvor og
hvornår bybusserne 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 være afhængig af, om man bor i en lille eller en stor by, men der bør være
en minimumsstandard for sammenlignelige 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 busser.

Den kollektive transport i Randers – kort fortalt

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 knudepunkt, med mange
passagerer og mange busskift. Randers
Banegård har ikke tilnærmelsesvis samme
betydning som knudepunkt og skiftested.
Bybusserne tager sig af de fleste buspassagerer nemlig totredjedele. Regionalbusserne benyttes af en fjerdedel af
busbrugerne i Randers Kommune, resten
bruger lokalruterne. En busrejse i Randers
er som gennemsnit betragtet 18 kilometer
fra dør til dør. Selvom der er mange korte
bybusture, så trækker de lange regionale
ture op i kilometerforbruget.
De samlede udgifter til bybusserne i
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I meget grove tal så er brugerne i den
kollektive bustransport i Randers sammensat således: 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 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.
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Randers Kommune var i 2008 ca. 38 mio.
kr. De samlede indtægter var i samme
periode på ca. 23 mio. kr. Det giver en
selvfinansieringsgrad på 62 %, hvilket er
højt sammenlignet med tilsvarende bybussystemer i Region Midtjylland.

te

Ca. 5 % af alle rejser, som har relation
til Randers Kommune, foregår med kollektiv transport. Det lyder ikke af meget, men
det dækker over, at mindst 8.000 personer
på en hverdag benytter kollektiv transport
i Randers Kommune. På en hverdag er
der ca. 1.500 personer, som stiger på et
tog på Randers eller Langå stationer. 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.
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De forskellige busnet i Randers Kommune:
• Bybusser: 9 linjer der kører mindst hver halve time 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 Randers tilbydes skolebuskørsel, typisk med to
udkørsler og 2-4 hjemkørsler.

Citybusrute fra august 2009
Randers Kommune
Servicebus i midtbyen
Målforhold
Dato

1:5000
30/1-2009
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Hvad siger brugerne?

Brugerne af den kollektive bustrafik er
dem der bedst kender problemerne. Og det
er dem, der bedst kan formulere ønsker til
en anden betjening. Brugere 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 betragtninger, kritikpunkter og forslag frem. Høringen gav
188 borgere anledning til at skrive mere
end 300 indlæg om kollektiv transport i
Randers.
I høringen er brugerne blevet bedt om
at give bussystemet karakter på en række
emner. Samlet set får busserne en positiv
vurdering – mere positiv end andre byer,
hvor der gennemført tilsvarende undersøgelser.

Sådan vurderes den kollektive
transport i Randers

 Busserne samlet set
 Skiftemuligheder på Banegården
 Venteforhold på Busterminalen
 Hvor ofte og de tider bussen kører
 Stoppesteders placering og udformning
 Hvor busserne kører
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Emner der er mange indlæg
om i borgerhøringen
• 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.
• Pladsforholdene på Busterminalen
kritiseres for at være for trange til de
mange passagerer.
• Korrespondancen mellem bus og tog
er for dårlig på Randers Station - særligt i aftentimerne.
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Servicemål – hvor og hvornår bussen kører

Tilgængelighed til den kollektive transport er et spørgsmål om med hvilken
lethed, den kan anvendes. Hvor langt har
man til et busstoppested eller en station?,
hvor hurtigt og hvor hyppigt kan man
komme med den kollektive transport til sit
mål?

dedele af borgerne, og i de øvrige større
byer med mere end 1.000 indbyggere er
det i gennemsnit hver tredje.

I Randers by har de fleste ikke særlig
langt til et stoppested. 90 % af alle boliger
har et stoppested indenfor en luftlinjeafstand på 400 meter, og 93 % af alle
arbejdspladser har det. Størstedelen af alle
aktiviteter, der kan forvente mange besøgende, – butikker, offentlige kontorer mm
– har også et stoppested indenfor denne
rækkevidde.
Rejsetiden med kollektiv transport til
hovedbyen er et godt mål for hvor effektivt
den kollektive trafik dækker kommunen.
Ca. 84 % af boligerne i Randers Kommune
har 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
halvdelen af borgerne i kommunens bysamfund en service, som svarer til en bus
hvert kvarter. I Randers by er det trefjer-

Så mange minutter går der, fra man stiger på bussen, til man er på
Randers Busterminal.
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Servicemål – hvor ofte bussen kører

Man kan ikke forvente, at busserne
kører lige så ofte, hvis man bor på landet,
som hvis man bor i byen. Til gengæld er
det vigtigt, at busserne kører på de rigtige
tidspunkter, hvis der er lang tid mellem
dem. Vi har opgjort, hvor tit der kører
en bus i de forskellige områder i Randers
Kommune.

eller flere af servicemålene med hensyn til
frekvens afviger fra den ønskede minimumstandard.
I disse byer er der grundlag for at se på
muligheder for at forbedre den nuværende
betjening.

Vi har fundet i alt 7 byer (større end
200 indbyggere), hvor betjeningen på et

I de røde byer kører bussen sjældnere end i andre
byer af tilsvarende størrelse

Servicemål:
Frekvens
hverdage

Aftenbetjening
hverdage

Afgange
søndage

Bybusnettet

4 busser/time på centrale Sidste afgang
stræk
kl. 22-24
2 busser/time i øvrigt

Flere end 10
afgange

Byer med >1.000 indbyggere

1 bus i timen

Sidste afgang
kl. 22-24

6-10 afgange

Byer med 500-1.000 indbyggere

1 bus i timen

Sidste afgang
kl. 20-22

4-5 afgange

Byer med 200-500 indbyggere

1 bus hver anden time

Sidste afgang
kl. 20-22

4-5 afgange

Midttur
Byer < 200 indbyggere og landområder

Efter behov
kl. 6-24

Efter behov
kl. 6-24

Efter behov
kl. 6-24

Skoleruter

Tilpasning til ringetider
Kun dagtimer hverdage

-

-

Busservicen i dag - de fleste steder
Midttur er et tilbud til borgerne i landområderne. Det er en slags taxaordning, men hvor flere køres sammen.
Prisen er ca. halv taxatakst, dvs. billigere end en taxa, men dyrere end almindelig kollektiv transport.
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Servicemål – er andet end køreplaner

Service handler om andet end køreplaner og deres fastlæggelse af hvor og hvornår busserne kører. Det handler bl.a. også
om, hvorvidt busserne kan komme frem i
trafikken, evnen til at inkludere mennesker
med midlertidige eller permanente funktionsnedsættelser, miljøvenlighed, stoppesteders adgangsforhold og information.
I takt med at trængslen på vejnettet stiger, påvirkes også bustrafikken. I Randers
er køretiderne 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 f.eks. ved busprioritering i signalanlæg, særlige busveje og
busbaner.
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
lavgulvsindstigning. Randers Kommune har
derudover arbejdet med at gøre udvalgte
centrale stoppesteder mere handicapvenlige. Ved køreplanskiftet i august 2009 introduceres en citybusrute specielt indrettet
til gangbesværede passagerer. Et særligt
problem, som der fortsat arbejdes med er
Randers Busterminal, hvor handicappede

har særlige vanskeligheder med at finde
den rette bus.
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 miljøvenlig bustransport kan gå gennem incitamentskontrakter, hvor operatøren belønnes med en
bonus, hvis brændstofforbruget minimeres,
og busserne overholder de gældende EUnormer for nye køretøjer.
Der er mere end 1.000 stoppesteder
i Randers Kommune. Hver dag venter
mange mennesker på busserne, og det er
vigtigt, at de kan komme sikkert til stoppestederne, har gode læmuligheder og,
at der er de faciliteter, som passagerne
har brug for. På de store stoppesteder kan
indførelse af realtids information, hvor der
informeres om hvornår bussen kommer, bidrage til at gøre ventetiden mere bekvem.
På Banegården og især på Busterminalen
vil brugerne opfatte det som en bedre
service, hvis man på informationstavler
viser, hvor og hvornår busserne ankommer
og afgår.
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Det vil vi gøre

Randers Kommune og Midttrafik vil have fokus på fire indsatsområder. De skal være
styrende for de prioriteringer, der foretages for den kollektive transport i de kommende
år.

De fire indsatsområder:
Servicemål
• Vi vil arbejde for, at der i alle bysamfund i kommunen tilbydes en service, som opfylder nogle minimumstandarder for betjeningen afhængig af byernes størrelse.
• Vi vil bevare det nuværende bybussystem som rygraden i den kollektive transport i
Randers.
• Vi vil fastholde at Busterminalen forsat er omdrejningspunktet for al bustrafik - lokal
såvel som 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.
• 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 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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Du kan læse mere om kollektiv trafikplan for Randers Kommune på kommunens hjemmeside og på Midttrafiks
hjemmeside.
www.randers.dk
www.midttrafik.dk

