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1. Kommunal erklæring til ansøgning om det Musiske Hus 
som regionalt spillested 

Sagsfremstilling
Det Musiske Hus er for den fireårige periode 2013-2016 udpeget som Regionalt 
spillested og tildeleles således i denne periode et årligt tilskud fra Statens Kunstråd.
 
Det Musiske Hus har igangsat arbejdet om ansøgning til Statens Kunstråd med 
henblik på at blive udpeget som Regionalt spillested for den kommende fireårige 
periode 2017-2020. 
 
Ansøgningsfristen er den 29. februar 2016.
 
Som bilag til denne ansøgning skal der foreligge en kommunal erklæring, der som 
minimum skal indeholde følgende oplysninger.

1. Kommunens godkendelse og anbefalinger af spillestedets ansøgning om at 
være regionalt spillested i perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020. 

2. Kommunens erklæring om årligt tilskud til spillestedet i 2017 – 2020. 

3. Oplysninger om kommunen støtter spillestedet på anden måde f.eks. med 
lokaler. 

4. Kommunens forventninger til spillestedet som en del af det lokale og 
regionale kulturliv.  

5. Eventuelle supplerende mål fremsat af kommunen, de kommunale mål kan 
indskrives i spillestedets strategi. 

6. Erklæring om at kommunen har godkendt spillestedets vedtægter, og at 
vedtægterne opfylder kravene i Lov. Nr. 1531 af 21. december 2010 om 
økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet.  

7. Stilling, navn, adresse, telefonnummer og mail på kontaktperson i 
kommunen. 

 
Det forudsættes, at det kommunale bidrag til Det regionale Spillested fortsættes i 
en kommende bevillingsperiode på fire år.
 
Det Musiske Hus har fremsendt inspirationsmateriale til Kultur- og Fritidsudvalget 
med henblik på at kunne beskrive indholdet af den kommunale erklæring 
vedrørende punkt 4 og 5. Materialet er vedlagt som bilag. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget kan blandt andet på den baggrund beslutte, om man 
ønsker at stille yderligere eller supplerende forventninger til spillestedets virke op. 
Administrationen bemærker, at det fra Statens Kunstråd anses som en positiv 
faktor, at der er et tæt samarbejde mellem det regionale spillested og kommunale 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/6078
 Forvaltning: BKF 
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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forventninger til spillestedet. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. drøfter hvilke, om nogen, specifikke ønsker udvalget ønsker skal indgå i 
ansøgningsmaterialet til Statens Kunstråd vedrørende Det Musiske Hus 
som regionalt spillested

2. bemyndiger Center for Kultur- og Fritid til, på denne baggrund, at 
udarbejde en kommunal erklæring til brug for spillestedets ansøgning

3. anbefaler til Statens Kunstråd, at Det Musiske Hus’ ansøgning som 
regionalt spillested i perioden 2017 – 2020 imødekommes 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. november 2015
Indstillingen følges. Udvalget ønsker fokus på det tværkommunale samarbejde i 
Vendsyssel.

Fraværende: Karsten Drastrup
 
Bilag
Bilag til ansøgning om regionalt spillested 2017-2020 (dok.nr.172345/15)
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2. Kollektiv trafikplan - åbning af ”lukkede ruter” (kommunale 
kørselstilbud) i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har besluttet at udarbejde en kollektiv trafikplan for 
kommunen, hvori der indgår en effektivisering af det nuværende rutenet.  Den 
kollektive trafikplan skal tage højde for den nye skolestruktur og sikre, at den 
lovpligtige skolekørsel overholdes. 
 
Kommunen har pligt til at befordre folkeskoleelever, der går på distriktsskolen og 
har længere til skole end de foreskrevne afstandskriterier. Ydermere kan en elev 
være befordringsberettiget grundet trafikfarlige veje eller på grund af 
sygdom/handicap.
 
Frederikshavn Kommune har hidtil anvendt ”lukkede” skolebusruter som et 
supplement til de åbne, offentlige ruter til befordring til kommunens folkeskoler. 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i efteråret 2014, at andre end 
kørselsberettigede skoleelever kan benytte disse ”lukkede” skolebusruter. 
 
Kommunen må ifølge Lov om Trafikselskaber ikke opkræve betaling for benyttelsen 
af de ”lukkede” skolebusruter, som alene er planlagt i forhold til skoleeleverne, og 
befordringen på ”lukkede” skolebusruter har derfor været gratis. Det har betydet 
uens serviceniveau for kommunens borgere, idet borgerne på steder med ”lukkede” 
skolebusruter kan køre gratis med, mens man skal betale NTs takster på det åbne 
offentlige rutenet.
 
For at opnå den størst mulige samlede effektiviseringsgevinst for hele 
Frederikshavn Kommune vil det være hensigtsmæssigt at indarbejde de ”lukkede” 
skolebusruter i det åbne offentlige rutenet. Samtidig vil det betyde, at vilkårene for 
borgere, der benytter bustransport, ensrettes i hele kommunen. 
 
En konsekvens ved at åbne ruterne vil være, at alle ikke-kørselsberettigede 
passagerer skal betale for at benytte bussen.  Elever, som på grund af afstand, 
sygdom eller trafikale forhold er berettiget til kørsel, visiteres som hidtil til kørsel 
uden betaling efter kommunens vedtagne serviceniveau, og der udstedes buskort 
til disse elever. 
 
Styregruppen for Kollektiv Trafikplan foreslår med afsæt i gruppens arbejde i 2014-
2015 samt NTs notater om fordele og ulemper, at man ensarter vilkårene for at 
benytte den kollektive trafik i kommunen. Styregruppen og kommunens 
Kørselskontor foreslår, at ”de lukkede skolebusruter” åbnes som del af den 
kollektive trafikplan for kommunen.
 
Fakturering for de yderligere åbne ruter håndteres fremadrettet som i dag, hvor 
Center for Teknik og Miljø fakturerer Center for Bibliotek og Borgerservice for åbne 
ruter, der benyttes til skolekørsel. 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9320
 Forvaltning: CBB
 Sbh: anrv
 Besl. komp: KFU
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Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren samt Kommunaldirektøren indstiller 
forslaget om at åbne de ”lukkede” skolebusruter til Kultur- og Fritidsudvalgets samt 
Plan- og Miljøudvalgets godkendelse og til Børne- og Ungdomsudvalgets 
orientering.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. november 2015
Indstillingen følges.
 
Fraværende: Karsten Drastrup
 
Bilag
Tidsplan 22. sep. 2014.pdf (dok.nr.169199/14)
Baggrundsrapport vers 3 - 24092014.pdf (dok.nr.169203/14)
Notat om lukkede ruter Frederikshavn Kommune - 24. sep. 2014.docx (dok.nr.169204/14)
Tillægsnotat Frederikshavn 23. oktober 2014 (dok.nr.185135/14)
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3. Orientering til udvalget

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område.

 Kulturkanten - mulighed for projektansættelse af kunstner med økonomisk 
støtte

 Integrationsindsatsen
 Kulturalliancens årsmøde afholdes 28. januar kl. 16.00 – Hjørring er vært.

 
Indstilling
Børne- kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. november 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Karsten Drastrup.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25426
 Forvaltning: BKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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SERVICENIVEAUET FOR DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIV TRAFIK 
I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Baggrundsrapport til
KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE
Sep. 2014
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Indledning

Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinsti-
tutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer 
til at skabe gode og attraktive rammer for borgerne i Fre-
derikshavn Kommune. 

Vi har derfor i Frederikshavn Kommune valgt at udarbej-
de en kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune. 
Planen er en fuldstændig gennemgang af vores nuvæ-
rende tilbud om kollektiv trafik samt en omlægning af 
samme, med henblik på i højere grad at brugertilpasse 
og optimere tilbuddet. 

Samtidigt opstår muligheden for at tænke nyt og tænke 
alternativt. Eventuelt med mere fleksible kørselsordnin-
ger hvor der samtidigt kan sikres tilpasning til en mere 
fleksibel hverdag eller en mere fokuseret indsats som 
tilgodeser de primære grupper af brugere der dagligt er 
afhængige af gode kollektive forbindelser.

Intensionen er, at vi gennem trafikplanen skaber et nyt 
fundament for kommunens kollektive trafik som samti-
digt bidrager med at implementere vores visioner og mål 
for den kollektive trafik i fremtiden.

Nærværende rapport er en baggrundsrapport, der be-
skriver retningslinjer for hvordan den kollektive trafik 
skal planlægges og prioriteres i projektet og i fremtiden, 
samt beskriver et konkret serviceniveau for den fremti-
dige åbne kollektive trafik i Frederikshavn Kommune. 

Det er også vigtigt at afklare serviceniveauet for den kol-
lektive trafik, altså hvilken service vi ønsker at tilbyde 
borgerne i Frederikshavn Kommune. Derfor udarbejdes 
der også nye servicestandarder for den åbne kollektive 
trafik, som skal give borgerne en harmoniseret service 
for kollektiv trafik.

Samtidigt er der en økonomisk udfordring for den kol-
lektive trafik i Frederikshavn Kommune. Derfor er det 
essentielt at finde vejen til at bruge det reducerede øko-
nomiske råderum, bedst muligt. 
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Hvad er kollektiv trafik i Frederikshavn Kommune?

Nordjyllands Trafikselskab er i daglig tale bedst kendt 
som NT. Som det nordligste af de danske trafikselskaber 
er det NTs opgave at varetage og administrere kollektiv 
bus-, tog- og flextrafik i Nordjylland. En opgave der blev 
udvidet efter strukturomlægningen i 2007, hvor blandt 
andre Thisted Kommune og Morsø Kommune blev en 
del af Region Nordjylland.

Nordjyllands Trafikselskab er ejet af de 11 nordjyske 
kommuner og Region Nordjylland. Trafikselskabets ni 
mand store bestyrelse består ligeledes af repræsentan-
ter fra kommuner og region.

Den kollektive trafik består dels af åbne ordninger, som 
er tilgængelige for alle borgere: Tog, busser, teletaxa, 
Flexlinje og Flextur. Dels af de offentlige kørselsordnin-
ger, hvor visiterede borgere køres til forskellige formål. 

Den største del af den kollektive trafik i Frederikshavn 
Kommune varetages og administreres i dag af Nordjyl-
lands Trafikselskab (NT). 

Tog
I Nordjylland har både DSB, Arriva og NT togtrafik. Ska-
gensbanen og Hirtshalsbanen betjenes af Nordjyske 
Jernbaner A/S, som hovedsagligt ejes af NT. Regionen 
finansierer Nordjyske Jernbaner A/S og fastlægger ser-
viceniveauet, mens det er NT, der har det daglige ansvar 
og tilsyn. DSB trafikerer de øvrige banestrækninger mel-
lem Frederikshavn og Hobro, og Arriva trafikerer Thyba-
nen efter kontrakt indgået med Staten. Kortet på side 7 
viser togbetjeningen i Frederikshavn Kommune.

X bus
X busser er hurtige og komfortable ekspresruter, der kø-
rer på kryds og tværs i Jylland efter princippet ”få stop, 
hurtigt frem”. Ruternes primære funktion er at skabe 
forbindelse mellem Aalborg og regionens øvrige hoved-
byer. X busserne finansieres udelukkende af region nord-
jylland og den primære målgruppe er pendlere. Der er 
i Frederikshavn Kommune, primært grundet den store 
dækning af togtrafik, kun en x bus i kommunen, rute 973 
x, som har rute mellem Frederikshavn, Sæby og Aalborg.

Regionalruter
De regionale busruter kører typisk på tværs af kommu-
negrænserne og sikrer forbindelse mellem de større 
byer i regionen. Ruternes primære funktion er at trans-
portere uddannelsessøgende til/fra uddannelse, og fi-
nansieres derfor primært af regionen. Ruterne kan også 
have delt finansieringen mellem kommuner eller kom-
muner og region. Ruterne er også hyppigt benyttet af 
pendlere. Kortet på side 7 viser regionalbusbetjeningen i 
Frederikshavn Kommune.

Bybus
Bybusser er busser som udelukkende betjener byom-
råder. Der findes et bybus system i Frederikshavn Kom-
mune som betjener Frederikshavn by og nærområde. 
Bybussen finansieres af Frederikshavn Kommune.

Lokalruter (Skolebusser)
Lokalruter er hovedsageligt små ruter, med den primære 
funktion at transportere folkeskoleelever til/fra skole, og 
kan benyttes af alle (heraf åbne ruter). Busserne kører 
efter fast køreplan, og er typisk planlagt ud fra de skoler 
den respektive rute betjener. Kortet på side 7 viser lokal-
rutebetjeningen i Frederikshavn Kommune.

Kommunale lukkede skoleruter og svømmekørsel
Dette er ruter som udbydes og administreres af kommu-
nerne selv. Ruterne har til formål at transporterer fol-
keskoleelever til/fra skole eller til/fra svømmeundervis-
ning. Ruterne kan ikke benyttes af andre en skoleelever 
(heraf lukkede ruter). Frederikshavn Kommune har 10 
lukkede skoleruter i drift. Muligheden for at åbne disse 
ruter og indarbejde dem i det samlede kollektive trafik-
system, behandles politisk i november 2014. 

Flextrafik
Flextrafik er kørsel styret efter kundernes behov. Med 
andre ord omfatter flextrafik ordninger for borgere med 
et helt særligt transportbehov (typisk lovbestemt), samt 
tilbud om transport for alle, på tidspunkter og i områder, 
hvor det giver bedre mening at køre efter behov, frem 
for med store busser i fast rute og med fast frekvens. 
NT varetager gennem flextrafikken, centrale funktioner 
indenfor behovsstyret kollektiv trafik, på samme niveau 
som for den nordjyske bustrafik og dele af togtrafikken.

I Frederikshavn Kommune varetages alt kommunens 
specialkørsel via NTs flextrafik. Kommunen vælger selv 
i hvor stor grad den lovpligtige kørsel (bortset fra be-
fordring af handicappede) der skal varetages via NT. På 
kortet på side 7 vises hvilke kørselsordninger under NT 
Flextrafik Frederikshavn Kommune deltager i.
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VISIONER OG MÅL FOR KOLLEKTIV TRAFIK
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NT udgiver hvert 4. år en kollektiv trafikplan for Nordjyl-
land som er en strategisk plan med de overordnede ret-
ningslinjer for den kollektive trafik i de kommende 4 år. 
Målet med NTs trafikplan er, at den skal bidrage til kom-
munernes og regionens argumentation, for de priorite-
ringer der skal foretages vedrørende den kollektive tra-
fik, og sikre at de foretages på den bedst mulige måde.

Derfor afspejler NTs gældende trafikplaner ”Kolletiv tra-
fikplan for Nordjylland 2013-16” og ”Flextrafikplan for 
Nordjylland 2013-16” i videst muligt omfang de ønsker 
og planer, som de 11 nordjyske kommuner samt Region 
Nordjylland har for den fremtidige kollektive transport i 
Nordjylland. 

Begge trafikplaner har været i høring hos Region Nord-
jylland og alle de nordjyske kommuner. Den kollektive 
trafikplan er godkendt i Frederikshavn Kommune i april 
2012 med få bemærkninger. Flextrafikplanen er taget til 
efterretning i Plan og Miljø Udvalget i december 2012 
uden bemærkninger.

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16
Målet med trafikplanen er at opnå:

• 2 % flere passagerer om året
• Bedre tog betjening i Nordjylland
• Bedre Flextur
• Bedre terminaler og stoppesteder
• Bedre trafikinformation
• 60 % mindre udledning af CO2 i 2050 og en væ-

sentlig reduktion af andre skadelige stoffer

Samlet set er omdrejningspunktet for planen at skabe en 
bedre sammenhængende rejse for kunderne. De over-

ordnede mål er omsat til en række delmål, strategier og 
indsatsområder, som favner hele kundens rejse: 

• Forstærkning af busnettet
• Udvikling af banebetjeningen
• Videreudvikling af Flextur
• Opgradering af stoppesteder og terminaler
• Fremkommelighed for busserne
• Bedre trafikinformation
• Mindre klima- og miljøpåvirkning

Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16
Denne plan beskriver konkrete indsatser der skal arbej-
des med    for at udvikle og forstærke den nuværende 
Flextrafik forretning. 

Indsatserne er NTs oplæg til hvordan flextrafikken sættes 
på dagsordenen i de nordjyske kommuner og hvordan 
der kan skabes forankring, accept og udvikling hos både 
kunder, ejere, leverandører og NTs egen forretning.

De overordnede mål for Flextrafikplanen er at:

• Den samlede kundetilfredshed for alle kørselsord-
ningerne i Flextrafik er mindst 90 %

• Nettoomkostningerne for variabel kørsel i gennem-
snit er mindst 20 % lavere end ved ukoordineret 
kørsel

• Grundlaget for kørselskoordinering i NT Flextrafik 
øges, således at 80 % af regionens og kommunernes 
specialkørsel udføres som Flextrafik. 

Omdrejningspunktet for flextrafikplanen er at sikre at NT 
Flextrafik holder det høje niveau, har den rette kurs ind 
i fremtiden og fortsat har kunden og kundens behov i 
centrum.

Visioner og mål for kollektiv trafik i Nordjylland

Strategien for gennemførelsen af flextrafikplanens i alt 
16 indsatspunkter er:

• Vi arbejder for kunden
• Vi styrker samarbejdet
• Vi styrker relationerne
• Vi skaber fortsat effektivisering.
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Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinsti-
tutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elemen-
ter til at skabe gode og attraktive rammer for borgerne 
i Frederikshavn Kommune. Den kollektive trafik er et 
vigtigt led i kommunens transportsystem, der sikrer et 
godt alternativ til bilen. Den kollektive trafik er blandt 
andet nødvendig, for at arbejdsmarkedet kan rekruttere 
arbejdskraft, for at uddannelsessystemet kan fungere og 
er samtidigt også nyttig for turismen i kommunen.

Byrådet i Frederikshavn Kommune har, i Kommuneplan 
2009-20 opstillet følgende mål for den kollektive trafik:

”Den interne kollektive trafik i kommunen skal være et 
attraktivt og økonomisk alternativ til kørsel i privatbil. 
Der er således fortsat behov for en aktiv indsats mod 
at tilpasse trafikudbuddet til efterspørgslen. Det hand-
ler om en markedsorientering af den kollektive trafik, så 
den bliver et bedre alternativ til bilen på strækninger og 
tidspunkter med stort transportbehov”.

Hertil kommer at Frederikshavn kommune har mange 
ønsker til udvikling af kommunens kollektive trafiktilbud:

• Understøtte Frederikshavns status som uddannel-
sesby via den kollektive trafik 

• Vidreføre kommunens strategi om bedre forbindel-
ser for pendlere i yderområderne

• At flextrafikken kan varetage en større del af de rej-
ser som ikke følger de store pendlerstrømme

• Forsøg med implementering af biogas busser
• En analyse og en evt. nytænkning af bybussystemet 

i Frederikshavn
• En analyse af muligheden for implementering af en 

sommerbybus i Skagen
• Installation af internet i busser med størst kunde-

potentiale

Strategi og retning for den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune

Hertil kommer også en række konkrete udfordringer til 
den kollektive trafik:

• Et behov for økonomiske besparelser på området
• Potentiel skolestrukturændring allerede fra sommer 

2015
• Et behov for at gøre trafik nettet mere attraktivt 

og vedkommende for alle borgere i Frederikshavn 
Kommune

• Et uhomogent serviceniveau grundet meget lukket 
bustrafik i kommunen 
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Formålet med en kollektiv trafikplan

En trafikplan for Frederikshavn Kommune er et værk-
tøj til at imødekomme kommunens visioner, strategi og 
retning for kollektiv trafik, samt formulere og prioriterer 
en række indsatser for samme, som skal imødekomme 
kommunens ønsker og udfordinger. Dette samtidigt med 
at kommunen har en konkret økonomisk udfording på 
kollektiv trafik.

Formålet med en kollektiv trafikplanen er derfor:

• At samle og udleve visioner, mål og strategier
• Imødekomme ønsker og udfordringer
• Udnytte kommunens økonomiske råderum til kol-

lektiv trafik bedst muligt 

Trafikplanen skal yderligt bidrage med at opstille og do-
kumentere en række grundprincipper for planlægningen 
af kollektiv trafik samt konkretisere og dokumentere et 
serviceniveau for alle lag i den kollektive trafik. Dette for 
at opbygge og implementere:

• et harmoniseret og struktureret serviceniveau
• et harmoniseret og struktureret rutenet i kommu-

nen

Ved en trafikplan er der også mulighed for at nytænke og 
fremtidssikre den kollektive trafik

Grundprincipperne, serviceniveau samt de ønskede ind-
satser implementeres i den kollektive trafik i Frederiks-
havn Kommune gennem en konkret trafikomlægning. 
Trafikomlægningen træder i kraft ved NTs køreplanskifte 
sommer 2015. Det samlede projekt samles og dokumen-
teres ”Kollektiv trafikplan for Frederikshavn kommune” 
som samtidigt vil blive kommunens retning for kollektiv 
trafik i fremtiden.
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Indsatser til projektarbejdet

Ud fra visioner, strategier, ønsker og udfordringer, kan 
følgende indsatser med fordel bringes med videre i ar-
bejdet med en kollektiv trafikplan for Frederikshavn 
Kommune. 

Indsatser som skal skabe et fortsat attaktivt tilbud i kom-
munen, tilpasse kørslen efter behov kundernes reelle 
behov og imødekomme det økonomiske råderum til kol-
lektiv trafik:

1. Ny strategi/fokus på det overordnede net: Hvordan 
kan vi tilpasse det overordnede trafiknet så vi etab-
lerer bedre forhold for de uddannelsessøgende, og 
hvordan kan vi gøre trafikken mere tilgængelig og 
attraktiv for alle borgere i Frederikshavn Kommune.

2. Lokal trafikken: Kan vi tilpasse trafikken yderligt 
efter de enkelte kundegruppers behov, evt. ved at 
indføre andre betjeningsformer end den ordinære 
lokale bus. 

3. Skolebuskørslen: Vi skal tilpasse skolebuskørslen til 
gældende skolestruktur for 2015/16 uden at gå på 
kompromis med lovgivningen og den service vi fast-
sætter for  området. For at harmonisere det lokale 
rutenet og det tilhørende serviceniveau tages der 
en politisk beslutning om, om de nuværende lukke-
de skoleruter med fordel kan åbnes og indarbejdes 
i det åbne net.

4. Bybus trafikken: Vi laver en analyse af bybuskørslen 
i Frederikshavn by for at skabe det mest effektive 
bybus net med tankerne om en ny trafikterminal i 
Frederikshavn By indarbejdes. Yderligt laver vi en 

analyse af potentialet ved at etablere en sommer 
bybus i Skagen hvor indbyggertallet i sommermå-
nederne stiger voldsomt fra ca. 8.000 til ca. 50.000 
indbyggere.

5. Synergi mellem bus- og flextrafik: Kan Flextur eller 
andre kørselsordninger i Flextrafikken med fordel 
erstatte elementer i bustrafikken, eller omvendt kan 
bustrafikken erstatte dele af kørslen i Flextrafikken. 

6. Biogas busser. Vi vil gerne etablere en mere grøn 
profil i Frederikshavn Kommune og vil derfor have 
dele af bustrafikken til at køre på alternative driv-
midler.
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NYE PRINCIPPER FOR PLANLÆGNINGEN
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På de følgende sider beskrives 3 overordnede principper 
der vil komme til at ligge til grund for projektets plan-
lægning.

Det kommunale byperspektiv
Frederikshavn Kommune er en kommune i Region Nord-
jylland, der blev dannet i forbindelse med Kommunalre-
formen i 2007 af de tidligere kommuner Frederikshavn, 
Skagen og Sæby. 

Areal: 649,14 km² (2014)

Indbyggertal: 60.458 (2014) indbyggere

Byperspektivet er en inddeling af kommunens byer på 
baggrund af byernes størrelse, funktioner, forudsæt-
ninger, zonestatus og særlige profil. Byperspektivet er 
retningsgivende for, hvor det forventes, at der vil ske en 
byudvikling.

Kommunens byer opdeles i et byperspektiv bestående 
af hovedbyer, lokalbyer i byzone og lokalbyer i land-
zone:

• Hovedbyer: Skagen, Frederikshavn og Sæby er 
kommunens hovedbyer.

• Lokalbyer i byzone: Ålbæk, Jerup, Strandby, Elling, 
Kvissel, Ravnshøj, Skærum, Gærum, Haldbjerg, Van-
gen, Østervrå, Hørby, Syvsten, Dybvad, Præstbro og 
Voerså.

• Lokalbyer i landzone: Hulsig, Nielstrup, Øster 
Holmen, Åsted, Understed, Thorshøj, Brønden og 
Lyngså.

Indbyggertal i kommunens hovedbyer (2014):

Skagen  8.198 indbyggere
Frederikshavn 23.156 indbyggere
Sæby   8.803 indbygger

Definitioner for byperspektivet:

• Hovedbyer. Omfatter de vigtigste byområder, hvor 
arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, spe-
cialiseret udvalgsvarehandel og de overordnede 
servicefunktioner er placerede. Byerne rummer 
funktioner og tilbud, som opfylder en almindelig 
hverdag for indbyggere og byernes opland, som 
også rækker udover kommunegrænsen. I de tre 
hovedbyer vil størstedelen af kommunens by- og 
erhvervsudvikling foregå.

• Lokalbyer i byzone. Er bysamfund med butikker, er-
hverv, arbejdspladser, fritidstilbud samt offentlig og 
privat service i forskellig udstrækning. I disse byer 
kan der ske en udvikling til såvel boligformål som 
erhvervsformål.

• Lokalbyer i landzone. Er bysamfund, der rummer 
private og offentlige servicetilbud i varierende 
omfang. Nogle bysamfund kan være uden service-
tilbud. Der kan på baggrund af det enkelte by-
samfunds størrelse og potentialer være mulighed 
for byudvikling til bolig- og erhvervsformål for at 
understøtte eksisterende tilbud og funktioner

Planlægningsprincipper

Hovedby
Lokalby i byzone

Skagen

Frederikshavn

Sæby

Dybvad

Ålbæk

Jerup

Lokalby i landzone

Det kommunale 
byperspektiv
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2: Pendlingsstrømme
For at kvalitetssikre og forfine planlægningen af den kol-
lektive trafik, suppleres bystrukturen af en analyse af 
pendlingsstrømme.

I forbindelse med udarbejdelsen af Trafikplan for Nord-
jylland 2013-16, har NT kortlagt det nordjyske pend-
lermønster. Kortlægningen er blandt andet brugt til at 
afdække, om pendlerstrømmene i tilstrækkelig grad 
understøttes af kollektiv trafik. Kortlægningen er base-
ret på oplysninger om, hvor folk bor og hhv. arbejder og 
uddanner sig. Denne information er indhentet fra Dan-
marks Statistik. Analysen indeholder ikke fritidsrejser og 
rejser til skole (0.-9. klasse).

Det kan aflæses, hvor mange potentielle rejser mellem 
bopæl og arbejds- eller uddannelsessted, der foretages 
mellem de forskellige områder. For overskuelighedens 
skyld vises kun de pendlingsstrømme, hvor der er mere 
en 100 potentielle rejsende dagligt. Analysen giver et 
overblik over, hvor der er mange, der rejser. Dernæst er 
det muligt at detailanalysere de enkelte strækninger og 
kortlægge, om der er grundlag for en øget kollektiv be-
tjening. 

Pendlingsstrømmene er beregnet ud fra de tidligere 
kommunegrænser og rejserne omfatter arbejds- og ud-
dannelsespendling mellem de pågældende zoner. Alle 
rejser frem og tilbage mellem zonerne er medtaget. De 
interne pendlinger er ikke medtaget, hvilket betyder, at 
de største pendlingsstrømme, som findes i byerne, ikke 
er vist i figuren. (Kilde: NT’s rejsestrømsanalyse er ud-
arbejdet på baggrund af data fra Danmarks statistik og 
Transportvaneundersøgelsen)
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3: Kollektiv trafik i 3 lag 
Den kollektive trafik skal planlægges ud fra brugernes 
behov. Den individuelle mobilitet er stigende, og det stil-
ler krav til et samlet trafik system.  Det er vigtigt at have 
et transporttilbud til alle uanset behov. Et stærkt bus- og 
tognet vil bidrage til mobilitet, vækst, udvikling og mulig-
hed for menneskelig udfoldelse. 

Dette net kan suppleres med fleksible kollektive løs-
ninger for også at have et tilbud til de borgere som er 
mindre mobile eller ikke har mulighed for at benytte den 
ordinære kollektive trafik.

I projektet behandles følgende befordringstyper / -be-
hov:

• Sammentænkning med tog
• Sammentænkning, koordinering og evt. omlægning 

af x busser og regionale busruter
• Analyse og eventuel omlægning af fælleskommu-

nale busruter, lokale busruter 
• Frederikshavn Bybus
• Implementering af lukket skolekørsel i NT kørsel 

(evt. inkl. svømmekørsel)
• Flextur og sammentænkning med øvrig Flextrafik

For at imødekomme brugernes forskellige behov, og for 
at strukturere projektarbejdet bygges det kollektive tra-
fiknet op i 3 lag:

• Et stam-net. Stam-nettet skal binde kommunen 
sammen, og herved skabe de bedste mulige vilkår 
for pendlere og uddannelsessøgende. Stam-nettet 
består af tog, x busser, regionale ruter, fælleskom-
munale ruter og lokal ruter

• Et lokalt-net. Lokal-nettet skal sikre befordring 
internt i Frederikshavn Kommune. Nettet tilret-
telægges primært efter kommunens skoleelever, 
men også søge at nå så bredt som muligt til øvrige 
potentielle brugere som pendlere og uddannelses-
søgende.  Sidstnævnte ved at sikre sammenhæng / 
koordinering med stam-nettet. Lokal-nettet består 
af åbne og lukkede (skole-)busser. Bybus kørsel 
betragtes også som en del af lokal-nettet

• Et flex-net. Flex-nettet skal sikre tilbud om kollektiv 
trafik til de borgere som ikke kan eller ikke har mu-
lighed for at benytte den ordinære kollektive trafik. 
Flex-nettet består af Flextur og øvrig flextrafik.  
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Stam-nettet planlægges i kooridorer med 
stort brugerpotentiale og skaber kobling 
mellem interne og eksterne hovedbyer. 

Lokal-nettet planlægges primært ud fra fol-
keskoledistrikter og har kobling med stam/
nettet.

Flex-nettet dækker hele Frederikshavn 
Kommune og indeholder forskellige fleksible 
ordninger til definerede brugergrupper.
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SERVICENIVEAU FOR KOLLEKTIV TRAFIK



21

Dette afsnit beskriver de konkrete servicenivauer for 
de enkelte lag i det kollektive trafiknet. Serviceniveauer 
som skal implementeres gennem planlægningen både 
gennem projektet men også i den fremtidige planlæg-
ning af kollektiv trafik.

Afsnittene under de enkelte lag er bygget op så der først 
er en overskrift og en tilhørende beskrivelse for de en-
kelte betjeningsprincipper, og under hver beskrivelse er 
der med en pil og kursiv skrift beskrevet hvordan betje-
ningsprincipperne munder ud i konkrete serviceniveau-
er. 
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Stam-nettet

Et solidt net hægter sig på de byer med flest indbyggere 
og det største kunde potentiale, og samtidigt skaber det 
gode forbindelser til hovedbyerne i de omkringliggende 
kommuner. Derfor er stam-nettet konstrueret ud fra 
kommunale bystrukturer og pendlingsstrømme. 

Ved at bygge et stam-net for kollektiv trafik op om en 
bystruktur som understøtter befolkningstal og udvikling, 
etableres der et godt og effektivt tilbud om kollektiv tra-
fik til størstedelen af borgerne i Frederikshavn Kommune 
og samtidigt understøttes lokale udviklingsstrategier.

Stam-nettet implementeres ved NTs køreplanskifte som-
mer 2015, og består af store forholdsvise højfrekvente 
busforbindelser i fast rute med faste køreplaner og til-
stræbes koordineret med tog og x bus.

Serviceniveau for stam-nettet
Stam-nettet skal planlægges ud fra følgende bindende 
betjeningsprincipper:

Tog og x bus
Da tog og x bus forbindelser ikke finansieres og tilrette-
lægges lokalt omfatter trafikplanen ikke disse forbindel-
ser, men de indgår i stedet som vigtige værktøjer i stam-
nettet som to direkte vest/syd gående forbindelser. X 
bussen er den hurtigste og mest direkte forbindelse til 
regionens hovedby Aalborg og toget er til nabokommu-
nernes hovedbyer, alle byer som er store pendlingsdesti-
nationer fra Frederikshavn Kommune. 

→ Stam-nettet tilstræbes tilpasses ankomst og afgangs-
tider for tog, primært i Frederikshavn, for at sikre gode 
forbindelser til hovedbyerne i Region Nordjylland og i 
nabokommunerne.

Øvrige eksterne forbindelser
Der etableres eller fastholdes direkte forbindelser, ud 
over togforbindelser, til hovedbyerne i de omkring lig-
gende kommuner, for at sikre bedst mulige forbindelser 
for uddannelssøgende og pendlere. Disse forbindelser 
er typiske fælles finansieret kommunerne imellem eller 
af regionen og der skal derfor samarbejdes med ekster-
ne parter. Forbindelserne koordineres med mødetider i 
kommunens og de omkringliggende kommuners uddan-
nelsesinstitutioner hvor muligt, og i størst mulig omfang 
med kommunens interne forbindelser.

→ Stam-nettet skal indeholde forbindelser til de om-
kringliggende kommuners hovedbyer

Interne forbindelser
Der ses på mulighederne for at etablere eller udbygge 
forbindelse mellem kommunens 3 største byer Skagen, 
Frederikshavn og Sæby, for at give bedste mulige forhold 
for uddannelsessøgende og pendlere. Forbindelserne 
koordineres med mødetider i kommunens uddannelses-
institutioner og i størst mulig omfang med kommunens 
eksterne forbindelser.

→ Stam-nettet skal som min. indeholde forbindelser 
(enten via tog eller bus) mellem kommunens hovedbyer.

Koblingspunkter
Hovedbyerne og evt. lokalbyerne kan fungere som kob-
lingspunkter i stam-nettet. Det er i disse byer tilladt at 
etablere skift mellem bus/bus eller bus/tog.
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→ Det er i stam-nettet tilladt at etablere skift mellem 
bus/tog og bus/bus for at opnå størst mulig udnyttelse 
og koordinering og der skal integreres stoppesteder der 
understøtter dette.

Antal afgange og frekvens
Antal afgange og frekvens for kørslen på stam-nettet 
prioriteres ud fra behov. Derfor bestemmes antallet af 
afgange og frekvensen på de enkelte ruter i stam-nettet 
som første prioritet ud fra mødetiderne på uddannelses-
institutionerne samt ud fra normale arbejdstidspunkter. 
Er der yderligt økonomisk råderum til flere afgange skal 
disse afgange ligges ind i korridorer med det største bru-
gerpotentiale.

→ Stam-nettet skal som minimum betjene uddannelses-
institutionernes mødetidspunkter samt de 3 hovedbyer i 
nettet til normale arbejdstidspunkter.

Koordinering
For at opnå bedst mulig koordinering og udnyttelse af 
ruterne i stam-nettet er det nødvendigt at der i projek-
tets planlægning gives mulighed for at justere på ringe- 
og mødetider på kommunens uddannelsesinstitutioner.

→ For at opnå bedst mulig koordinering og optimering 
i Stam-nettet, er det tilladt at justere på ringe- og mø-
detider på kommunens uddannelsesinstitutioner hvor 
det giver mening ift. planlægningen (Indenfor intervallet 
7:45-8:15). Der tages i processen kontakt til de skoler/
uddannelsessteder der potentielt vil blive berørt af æn-
drede ringetider.

Køre- og ventetider 
For 10. klasseselever og uddannelsessøgende tilstræbes 
en køretid på maximum 1 time mellem stoppested, mø-
deplads eller vinkestrækning til skole/uddannelse/hjem. 
Her kan dog være forhold der forlænger køretiden i be-
grænset omfang. Herudover kan der opleves ventetid 
på skolerne eller uddannelsesinstitutioner før/efter an-
komst/afgang for busserne og inden/efter ringetiderne.

→ Køretiden mellem skole og hjem (nærmeste stoppe-
sted, mødested eller vinkestrækning) tilstræbes ikke at 
overstige 1 time for 10. klassecentre og uddannelsesin-
stitutioner.
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Lokal-nettet

Det er vigtigt at lokal-nettet planlægges med en kobling 
til stam-nettet så det også fra kommunens yderområder 
er muligt at nå frem til hovedbyerne med kollektiv trafik.

Lokal-nettet bygges op ud fra det perspektiv at børn og 
unge i kommunens yderområder skal sikres mulighed 
for at blive transporteret til/fra skole og uddannelse og 
tager derfor udgangspunkt i skoledistrikter og kørselsbe-
rettigede folkeskoleelever. Nettet består af busser eller 
minibusser i fast rute og med fast køreplan eller alter-
nativt andre mere fleksibel tilbud f.eks. telebusser eller 
flexlinjer. Frekvensen fastsættes ud fra behov. Lokal-
nettet indeholder også bustrafik i byområder herunder 
Frederikshavn bybus.

Lokal-nettet implementeres ved NTs køreplanskifte som-
mer 2015, og konkrete elevdata på folkeskoleelever, ud 
fra den gældende skolestruktur ved kørselsstart, indhen-
tes i forbindelse med det efterfølgenden projektarbejde. 

Lokal-nettet skal planlægges ud fra følgende betjenings-
principper:

Serviceniveau for lokal-nettet
Frederikshavn Kommune er ifølge Folkeskolelovens § 26 
forpligtiget til at tilbyde befordring til elever som opfyl-
der lovens kriterier til at opnå befordring og til elever 
som ikke må færdes på veje som kommunen har vurde-
ret trafikfarlige. Lokal-nettet planlægges derfor ud fra at 
alle kørselsberettigede folkeskoleelever har kørsel til/
fra skole. Vurderingen af om en elev er kørselsberetti-
get foretages af kommunen, og afgøres efter den afstand 
der er mellem skole og elevens registrerede folkeregiste-
radresse. De tilladte afstandskriterier er fastsat i Folke-
skoleloven og varierer efter elevens klassetrin.

→ Lokal-nettet planlægges primært ud fra kørselsberet-
tigede elever. Dette for at opfylde Frederikshavn Kom-
munes lovmæssige forpligtigelser om befordring af kør-
selsberettigede elever.
 
→ Der tilbydes kørsel fra barnets folkeregisteradresse/
opsamlingsplads og til skole, i såfald eleven er tilknyttet 
distriktsskolen. Der tilbydes kørsel efter endt undervis-
ning på skoledage (inkl. lektiecafe). Der tilbydes kun kør-
sel mellem skolefritidsordning og hjem, hvis det kan ske 
uden etablering af særskilt befordring og dermed uden 
merudgift for kommunen.

→ En elev er kørselsberettiget og tilbydes kørsel på sko-
ledage, hvis eleven går på distriktsskolen og hvis afstan-
den mellem hjem og skole er mere end:

• 0-3 klasse : 2,5 km
• 4-6 klasse : 6,0 km
• 7-9 klasse : 7,0 km
• 10 klasse : 9 km

→ Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun 
afstanden ad nærmeste offentligt tilgængelig vej eller 
sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel 
eller knallert hele året mellem hjemmet (udkørsel eller 
udgang) og den nærmeste indgang til skolens område.

→ Frederikshavn Kommune tilbyder ikke kørsel til/fra 
ungdomsskoler, foreninger, friskoler, privatskoler og ef-
terskoler, med mindre det kan indpasses i planlægnin-
gen uden at tilføre væsentlige ekstra omkostninger.

→ Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kom-
munalbestyrelsen etableret befordring må normalt ikke 
overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. 
Dog tilstræbes i Frederikshavns Kommune en ventetid 
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på 10 min inden indringning og 10 min efter endt skole-
tid på folkeskolerne.

Trafikfarlige veje
Der er i Frederikshavn Kommune skoleveje som er er-
klæret trafikfarlige skoleveje. Det er kommunen der vi-
siterer elever til befordring grundet trafikfarlig vej. Afgø-
relsen træffes på grundlag af skøn over de trafikfarlige 
forhold på skoleveje, elevens alder og udviklingstrin mv. 
I forbindelse hermed indhentes udtalelse om vejens far-
lighed fra politi og myndighed.

→ Elever bosiddende på en trafikfarlig vej eller som skal 
krydse en trafikfarlig vej på vejen mellem skole og hjem, 
tilbydes kørsel hvis de går på distriktsskolen.

→ Der er pt. et arbejde i gang i kommunen der kigger på 
de trafikfarlige skoleveje, og som løbende genvurderer 
kommunens trafikfarlige veje.

Åben eller lukket kørsel
Frederikshavn Kommune har, i september 2014, indstil-
let om politisk accept til at der arbejdes med åbning af 
kommunens lukkede skolebusser. 

→ Der skal tages politisk stilling til en åbning af de luk-
kede skoleruter, så de kan indarbejdes i det åbne kol-
lektive trafiknet.

Planlægning af den enkelte rute
Den enkelte rute i lokal-nettet tilrettelægges efter fol-
keskolerne med tilhørende skoledistrikter og de kør-
selsberettigede elever. Men dette betyder ikke at alle 
elever samles op ved adressen. For at kunne ruteopti-
mere bedst muligt er det tilladt at den enkelte elev selv 
transporteres til nærmeste stoppested, mødeplads eller 
vinkestrækning. Her laves en individuel vurdering, hvor 

det tilstræbes at eleven maksimalt går/cykler halvdelen 
af afstandskriteriet for elevens klassetrin.  

→ Ruterme tilstræbes som udgangspunkt planlagt ud fra 
at de kørselsberettigede elever må gå/cykle følgende af-
stande (halvdelen af afstandskravene) mellem hjem og 
stoppested, mødeplads og vinkestrækning:

• 0-3 klasse : 1,25 km
• 4-6 klasse : 3,0 km
• 7-9 klasse : 3,5 km
• 10 klasse :  4,5 km

→ Der vil i projektarbejdet og planlægningen i projektet 
blive taget udgangspunkt i skolestrukturen i Frederiks-
havn kommune fra 2015/16. Der er i forbindelse med en 
tidligere skolestrukturændring lavet en særordning for 
elever i Voldsted om transport til valgfri skole. Det anbe-
fales at denne ordning ophæves, og at der ikke etableres 
nye særordninger i forbindelse med implementering af 
en ny skolestruktur.

→ Der laves en analyse af mulighederne for at benytte 
en mere fleksibel betjeningsform på lokal-nettet eksem-
pelvis telebusser, flexlinjer, fast rutekørsel eller Flextra-
fik.

Frekvens på Lokal-nettet
Der tilbydes morgen- og hjemkørselstidspunkter til den 
enkelte skole tilpasset den nye heldagsskole, og antal-
let af hjemkørsler skal, som udgangspunkt, samles på så 
få afgange som muligt. Yderlige afgange på den enkelte 
rute vurderes ud fra koblingsmuligheder til stam-nettet, 
potentiale til pendlere og andre brugere og økonomi.

→ Der er som minimum 1 morgenafgang og 2 eftermid-
dagsafgange for skoler med 0-9. klassetrin (tilpasset hel-

dagsskolens tidspunkter).

→ Skolerne og andre institutioner skal tilpasse mødeti-
der til bustiderne (indenfor intervallet 7:45 - 8:15), hvis 
der herved kan opnåes en større koordinering af ruterne 
i lokal-nettet.

Køre- og ventetider 
For folkeskoleeleverne er det gældende at køretiden 
mellem stoppested, mødeplads eller vinkestrækning til  
skole/hjem ikke må overstige 1 time pr. vej. Herudover 
kan der opleves ventetid på skolerne før/efter ankomst/
afgang for busserne og inden/efter ringetiderne.

→ Køretiden mellem skole og hjem inkl. skift (nærme-
ste stoppested, mødested eller vinkestrækning) må ikke 
overstige 1 time for folkeskoleelever.

Betjening i byerne (Hovedbyerne)
Frederikshavn har som den eneste by i Frederikshavn 
Kommune et fungerende bybus-system. Frederikshavn 
har med sin pladsering og status i kommunen mange 
busser der dagligt anløber byen og fungerer herved som 
det overordnede koordineringspunkt i stam-nettet, og er 
og vil fortsat være godt betjent af buskørsel.

→ Der foretages en analyse af bybuskørslen i Frederiks-
havn hvor der vurderes på bla. passagertal, brug over 
dagen og benyttede/ikke benyttede stoppesteder i byen. 
Her vurderes også på om der i bybussystemet kan benyt-
tes andre og mere flexible løsninger, eventuelt suppleret 
med kørselsordninger fra Flex-nettet, og om stam-nettet 
i højere grad kan benyttes af bybus kunderne.

→ Der foretages en analyse af relevansen af at etablere 
en bybus i Skagen i sommerperioden
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Flex-nettet

Flex-nettet dækker hele Frederikshavn Kommune og 
indeholder forskellige fleksible ordninger til definerede 
brugergrupper; hos NT defineret som Flextrafik. De pri-
mære målgrupper for flex-nettet er borgere med ingen 
eller begrænset adgang til kollektiv bus- eller togtrafik 
og/eller bruger i den kommunale specialbefordring. En 
stor del af kørslen i flex-nettet er visiteret kørsel (bort-
set fra Flextur og Flexlinje) dvs. kørsel hvor brugeren skal 
godkendes (visiteres) af Frederikshavn kommune til at 
benytte kørselsordningen. Kørslen udføres i dag udeluk-
kende via NT. Det er de åbne ordninger samt Flexskole 
der behandles i Trafikplanen.

Frederikshavn kommune gennemførte i 2013 et projekt 
omkring visiteringen til kørslen, som satte fokus på kom-
munens organisering af kørslen og visitationsprocedurer 
i forbindelse med kørslen. Projektet blev udført i samar-
bejde med Frederikshavn Kommune, NT og en ekstern 
rådgiver og med stor inddragelse af kommunens med-
arbejdere. 

Udgangspunktet for projektet var den nuværende visi-
tationspraksis i kommunen og formålet var at udpege 
besparelses- og effektiviseringspotentialer i visiteringen 
med efterfølgende udarbejdelse af nye kvalitetsstandar-
der (serviceniveau for kørslen) og procedurebeskrivelser 
til visiteringen. Disse standarder og procedurer med re-
levans for skolekørslen vil blive implementeret gennem 
nærværende projekt. De øvrige medtages ikke i dette 
projekt.

Serviceniveau for flex-nettets åbne kørsels-
ordninger

Flextur
Flextur kan benyttes af alle og bringer kunden fra adres-
se til adresse i Nordjylland. Der køres den kortest mu-
lige vej i forhold til de kunder, der har bestilt kørsel med 
maks. 100 % omvejskørsel for den enkelte for at opnå 
samkørsel. Ordningen tilbydes alle dage fra 6-23. Flex-
turen kan tidligst bestilles 14 dage før og senest to timer 
inden afgang. Brugertaksten fastsættes af kommunen 
ud fra 3 mulige niveauer (høj, mellem og lav takst) hvor 
kommunen bidrager med de resterende kørselsudgifter.
Visionen med Flextur er at tilbyde borgerne et fuldt 
dækkende kollektivt trafiknet på de steder og tidspunk-
ter, hvor de store busser og tog ikke kører.

Flextur har oplevet stor fremgang i Nordjylland siden 
2010. Produktet er blevet markedsført og brugt som 
adresse-til-adresse-kørsel, når kunderne ikke har kunnet 
benytte den almindelige kollektive trafik. Da de nordjy-
ske kommuner og regionen har en stor andel af kørslen 
med visterede borgere i Flextrafik, har det givet mulig-
hed for at tilbyde Flextur til en fornuftig driftsomkost-
ning.

Flextur er i dag udbredt til de 11 kommuner i Nordjyl-
land. Fra 2007 til 2010 er der ca. 10 gange så mange pas-
sagerer, der bruger Flextur, hvilket svarer til ca. 100.000 
passagerer. Samtidig er der også sket en mindre stigning 
i koordinationsgraden i og med, at flere bruger ordnin-
gen, og turene derfor kan koordineres bedre.

Omprioriteringen af ressourcerne fra lokalnettet til 
Flextur (som følge af Kollektiv trafikplan for Nordjylland 
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2009-12) har været et økonomisk plusstykke. Beregnin-
ger viser, at prisen pr. passager på de nedlagte ture i lo-
kalnettet i gennemsnit var 67 kr. Udgiften til Flextur er 
gennemsitligt 32 kr. pr. passager. Kommunerne har altså 
sparet ca. 50 % pr. passager i de nedlagte lokalruter.

I forbindelse med NTs Kollektive trafikplan for 2013-16 
forventes følgende forbedringer på flextur gennemført:

• Flextur på tværs af kommunegrænser
• Flextur i Rejseplanen.dk
• Elektronisk betaling og trafikinformation
• Kun Flextur, hvis ingen bus eller tog

Flextur tilbydes i dag til borgerne i Frederikshavn Kom-
mune til mellemtakst 5 kr/km bortset fra kørsel inden for 
Frederikshavn bygrænse hvor taksten er 12 kr/km. 

Flextur kan, ud fra et økonomisk aspekt, med fordel an-
vendes som erstatning for bustrafik i tyndt befolkede 
områder og/eller på tidspunkter hvor den ordinære bus-
trafik ikke er i drift.

→ Der laves en analyse af om Flextur i højere grad kan 
bruges som et element i planlægningen af det samlede 
kollektive trafik net og en analyse af fordele og ulemper 
ved en evt. takstjustering.

Flexlinje
En flexlinje er en forholdsvis ny kørselsordning ved NT, 
og er et mix mellem flextur og en lokal bus/telebus. En 
flexlinje dækker et afgrænset område hvor der er ind-
lagt et antal mødepladser, hvor det er muligt for kunden 
at bestille kørsel til og fra. Flexlinjen har typisk afgang 
1 gang pr. time, og turen planlægges via NTs flextrafik-

system fra time til time og ud fra de mødepladser der 
er bestilt kørsel til/fra i den respektive time. En tur med 
flexlinjen skal bestilles af kunden selv, via NTs Call Center. 

→ Der foretages en analyse af om flexlinje som kørsels-
ordning med fordel kan implementeres i Frederikshavn 
kommunen evt som erstatning for bybus trafik eller lo-
kalbus trafik eller evt. udvikles til et produkt der kan til-
godese pendlerne i de tyndt befolkede områder af kom-
munen.

Flexskole 
Flexskole er hvad der i flextrafikken kaldes fast kørsel, 
som betyder kørsel i faste ruter og til faste tidspunkter, 
hvor flere elever kan kører sammen i samme vogn.

Flexskole dækker over en kørselsordning som varetager
kørsel af børn med et særligt fast kørselsbehov, og hvis 
transportbehov ikke kan løses af traditionel kollektiv tra-
fik. Eleverne visiteres til kørselsordningen enten af sko-
leforvaltningen i bopælskommunen eller den respektive
skole, eleven går på. Flexskole kan fx varetage kørsel af 
specialskoleelever til/fra hjem/skole/SFO, kørsel til/fra 
afl astningsinstitutioner eller elever, der skal til/fra skole, 
hvor de lovmæssige krav om maksimal afstand til kollek-
tiv trafik ikke er overholdt eller hvor eleven er visiteret til 
kørsel grundet trafikfarlige skoleveje.

Kørselsordningen befordrer som udgangspunkt elever 
til/fra specialskoler og -klasser. Der er dog et potentiale 
ved at bruge flexskole til at befordre elever bosat langt 
fra ruten for den ordinære skolebus.

→ I planlægningen af lokal-nettet vil der blive analyse 
af potentialet ved at samkørsels- og koordineringsmulig-

hederne mellem primært lokal-nettet og flexskole ord-
ningen. 
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Så mange bruger den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune

Påstigere på årsbasis i den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune
Bybusnettet i og omkring Frederikshavn
Lokalruter i Frederikshavn Kommune
Det fælleskommunale net
Det regionale (og statslige) net

Påstigere på årsbasis på bybusnettet i og omkring Frederikshavn

402.000
18.000

168.000
890.000

1.478.000
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Påstigere på årsbasis i Frederikshavn Kommune på de fælleskommunale ruter Lokalruter, på årsbasis *
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26.000 13.000 81.000 15.000 24.000 9.000 11.000 7.000

Påstigere på årsbasis i Frederikshavn Kommune på regionale ruter og tog

Fr
ed

er
iks

ha
vn

 - 
Sæ

by
 - 

Aa
lb

or
g

Sæ
by

 - 
Øs

te
rv

rå
 - 

Hj
ør

rin
g

Hø
rb

y -
 D

yb
va

d 
- D

ro
nn

in
glu

nd
Fr

ed
er

iks
ha

vn
 - 

Sæ
by

 - 
Aa

lb
or

g
Fr

ed
er

iks
ha

vn
 - 

Sk
ag

en
Fr

ed
er

iks
ha

vn
 - 

Aa
lb

or
g -

 K
øb

en
ha

vn
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161.000 62.000 3.000 135.000 389.000 140.000

* - Alle tal er opgjort på 2013-niveau. Tallet for rute 21 er dog et estimat, da ruten er oprettet pr. august 2014.
DSB-tal er hentet fra Vesttællingen i 2011, da 2012 var et meget atypisk år og DSB's 2013-tælling endnu ikke foreligger.

Denne tabel viser udelukkende påstigere i Frederikshavn Kommune
Ved sammenligning Skagensbanen og DSB; da alle Skagensbanens stationer ligger i Frederikshavn Kommune tælles
passagererne som påstigere i Frederikshavn Kommune både i den ene og anden retning, mens rejsende med DSB kun
tælles i én retning, da langt de fleste rejser med DSB foregår enten til eller fra en station udenfor kommunen.

* - Alle tal er opgjort på 2013-niveau. Tallet for rute 
21 er dog et estimat, da ruten er oprettet pr. august 
2014. 

DSB-tal er hentet fra Vesttællingen i 2011, da 2012 var 
et meget atypisk år og DSB’s 2013-tælling endnu ikke 
foreligger.

Denne tabel viser udelukkende påstigere i Frederiks-
havn Kommune. 

Ved sammenligning Skagensbanen og DSB; da alle 
Skagensbanens stationer ligger i Frederikshavn Kom-
mune tælles passagererne som påstigere i Frederiks-
havn Kommune både i den ene og anden retning, 
mens rejsende med DSB kun tælles i én retning, da 
langt de fleste rejser med DSB foregår enten til eller 
fra en station udenfor kommunen.
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De 50 populæreste destinationer i Frederikshavn Kommune

Navn Byområde Påstigere på årsbasis (2013)

Frederikshavn St. (tog) 295.000

Frederikshavn Busterminal 229.500

Sæby Busterminal 123.600

Skagen St. (tog) 90.800

Frederikshavnsvej (tog) 46.300

Rådhuspladsen Frh. 41.300

Aalbæk St. (tog) 39.000

EUC + Martec Frh. 31.400

Østervrå Torv 30.700

Frederikshavn Gymnasium 25.200

Strandby St. (tog) 21.900

Rimmenstorvet Frh. 20.400

Ravnshøj Skole 20.400

Jerup St. (tog) 19.400

Sæby Nord (Viking) 13.000

Nyholmstrand Frh. 12.000

Kulturøen Sæby 11.800

Privatskolen Frh. 11.000

Nordens Allé Sæby 10.300

Havnepladsen Frh. 10.300

Frydenstrandskolen Abildvej Frh. 8.900

Thorshøj 8.600

Bangsbostrand Kirke Frh. 8.100

Visbergsgade Frh. 8.000

Dybvadhallen 8.000

Bangsbostrand Skole Frh. 7.500

Hørby (Enebærvej) 7.400

Dybvad (Anlægsvej) 6.800

Stensnæsskolen Voerså 6.200

Gærum Skole 5.800

Syvsten Kro 5.800

Skærum 5.700

Fregatvej Frh. 5.400

Provst Dreslers Vej Frh. 5.300

Røllenvej Syvsten 5.300

Kvissel St. (tog) 5.300

Markedsvej Frh. 5.200

Trøderup 5.000

Bangsbovej Frh. 4.800

Møllehuset Frh. 4.500

Hulsig St.(tog) 4.500

Sofievej Frh. 4.400

Produktionsskolen Elling 4.300

Kvissel Torv 4.300

Engparken Frh. 4.200

Voerså (Albækvej) 4.100

Præstbro (Smedevej) 4.100

Svømmehallen Frh. 4.000

Gærum Syd 4.000

Buen Frh. 3.700
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Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune 

 

Indledning: 

Der er som kommune mulighed for at udbyde og administrere skolekørsel som lukkede skoleruter udenom 

trafikselskabet, via egne udbud og med egen administration. En lukket skolerute må kun benyttes af den 

borgergruppe ruten er tiltænkt, og det er derfor ikke tilladt at medtage andre passagerer på de lukkede ruter.  

 

Ønsker en kommune at benytte lukket kørsel, men ikke selv stå for udbud og administration, så er det også 

muligt at have lukkede ruter via trafikselskabet. Sidstnævnte har Frederikshavn Kommune på nuværende 

tidspunkt valgt at gøre for en del af skolekørslen i kommunen.  

 

Frederikshavn kommune har igangsat et projekt om udarbejdelse af en kollektiv trafikplan for Frederikshavn 

kommune, hvor en del af projektet er en effektivisering af det nuværende rutenet. For at opnå den største 

mulige effektiviseringsgevinst, vil det være oplagt at indarbejde det lukkede system i det åbne rutenet. 

 

Der kan dog både være en række fordele men også en række ulemper ved at åbne det lukkede net. 

Nærværende notat er en analyse af fordele og ulemper ved at beholde en del af skolebuskørslen i 

Frederikshavn Kommune som lukket kørsel.  

 

 

Summering: 

 

Fordelene ved lukket kørsel er:  

 

 De lukkede ruter kan justeres løbende, så bussen kun betjener kørselsberettigede elever.  

 Ture kan afbestilles ved eks. temadage og lign. 

 Da kundekredsen er "snæver" kan der hurtigt informeres omkring ændringer på kørslen 
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 Kørslen kan tilpasses til temauge, skolefest, ændret skoleskema osv. Nogle skoler benytter denne 

mulighed, andre stort set ikke.  

 

Ulemperne ved lukket kørsel er: 

 

 Uens serviceniveau for borgerne i Frederikshavn Kommune da borgere i nogle områder begrænses i 

adgang til bustrafikken 

 Uddannelseselever og lejlighedsvise rejsende kan ikke benytte lukkede ruter 

 Dobbelt kørsel kan forekomme, dvs. det åbne og det lukkede net kan dække samme geografiske 

område 

 Ikke-kørselsberettigede elever kan benytte ruterne, men ruterne tilrettelægges ikke efter deres behov 

 For de ruter der betjener grundskole og overbygningsskole kan ændringer pga. temauger osv. på den 

ene skole give ulemper for kørslen på den anden skole 

 Forskellige billetformer alt efter om der rejses i det åbne eller det lukkede system 

 Forskellig takst for de ikke kørselsberettigede elever alt efter om de rejser i det åbne eller det lukkede 

system 

 Økonomiske koordinerings gevinster ved sammentænkning af lukkede skolebusruter og det åbne net 

kan kun opnås, hvis begge rutetyper køres i det samme system.  
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Illu. 1: Kortet viser den lukkede kørsel med rutenumre i Frederikshavn Kommune pr. Sep. 2014 
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Illu. 2: Kortet viser det åbne kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune samt kommunens deltagelse i NT 

Flextrafik. Begge pr. sep. 2014. 
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Åben eller lukket kørsel - hvad er det bedste tilbud til borgerne? 

Lukkede skolebusruter er ikke tilgængelige for andre borgere end skoleelever. Dette medfører en udfordring i 

forhold til en overordnet vision om at have et bredt tilbud om kollektivt trafik til alle og om at få flere borgere 

til at benytte den kollektive trafik. Illustration 1 og 2 viser den nuværende betjening af lukket og åben kørsel i 

Frederikshavn Kommune. Her ses tydeligt en variation i den åbne og den lukkede trafik, fordelt i kommunen.  

 

Hvis de lukkede skoleruter åbnes, kan de to net sammentænkes. Det giver mulighed for at give en 

harmoniseret service som kan benyttes af alle, samt der kan være en økonomisk gevinst ved at fjerne ”dobbelt 

kørsel”. Åbne ruter giver således en større mobilitet for alle borgere i Frederikshavn Kommune. 

 

Fordele og ulemper i forhold til planlægningen af ruterne 

I Frederikshavn Kommune planlægges de lukkede ruter efter en grundrute, som lægges efter de 

kørselsberettigede elever. Det er samtidig bestemt, at ikke-kørselsberettigede elever også må benytte ruterne.  

Fordelene ved den lukkede kørsel er at fleksibiliteten i planlægningen af lukkede ruter er højere end ved åbne 

ruter som planlægges og administreres af trafikselskabet. Dog tilgodeser denne fleksibilitet kun de 

kørselsberettigede elever. Er du ikke kørselsberettiget der gerne vil benytte en lukket rute, vægtes dine behov 

ikke i planlægningen, og du kan risikere at bussen på nogen dage slet ikke kører eller ruten pludselig ligges om 

uden at tage hensyn til dig. 

 

På de åbne ruter skal alle ture på køreplanen være tilgængelige på alle de dage ruten kører. Dvs. turene skal 

også køre, selvom skolerne ikke har brug for dem pga. temauge eller lign. da der kan være andre kunder (ikke 

kørselsberettigede elever, uddannelsessøgende, pendlere, ældre mv.) der ønsker at benytte bussen.  

 

Det er i det åbne system muligt for skolen at "bestille" ekstra ture til eks. temadag eller lign. via kommunen og 

NT, men skolen skal være indstillet på selv at betale for denne kørsel (idet kommunen senere kan sende en 

regning baseret på oplysninger fra NT) 

 

 

Fordele og ulemper i forhold til billettering 

Kørselsberettigede elever får buskort udstedt på skolen til den rute, de bor langs. Det er ens for børn både 

langs lukkede og åbne ruter. Børn langs lukkede ruter kan kun benytte skolekortet i den lukkede rute, mens 

børn med et skolekort til en NT-rute på den måde har en grundbillet til øvrig NT-kørsel. 

De ikke-kørselsberettigede elever må i Frederikshavn Kommune gerne benytte busserne (både de åbne og 

lukkede), men skal betale for at komme med.  

I det åbne net betales der med almindelig rejsehjemmel til gældende NT-takster. På det lukkede net kan de 

ikke-kørselsberettigede købe månedskort på skolen. Pt. har kommunen valgt en takst på 92,50 kr. pr. måned 

for de ikke kørselsberettigede elever (½ pris ift. et NT-skolekort til to zoner). Kommunen begynder desuden i 

løbet af efteråret 2014 at sælge enkeltdagsbilletter og 10-turskort for at imødekomme behovet for lejlighedsvis 

kørsel (legekammeret eller brug af bus ved dårligt vejr). Denne salgsadministration vil kommunen helt kunne 

slippe for, hvis ruterne åbnes op. 
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Kan de nye kunder være i bussen? 

Ved en eventuel opåbning af det lukkede system vil der blive set på passagertallene for både de lukkede ruter 

og de åbne ruter. Dette for at sikre når et eventuelt nyt system går i drift, så vil alle have en plads i bussen. 

 

Bemærkninger til økonomi: 

En typisk skolebusrute kører f.eks. 1 morgentur og 2 - 4 hjemkørsler, hvilket giver en gennemsnitlig daglig 

køretid på ca. 3 timer. For driften i Frederikshavn Kommune er der generelt ikke nogen prisforskel for den 

iværksatte kørsel, om den er åben eller lukket, da der i en udbudssituation stilles samme krav til busser på 

lukkede skolebusruter som til busser på mindre skolebusruter i NT-regi. En skolebusrute (åben eller lukket) 

koster i gennemsnit mellem 300.000 og 500.000 kr. på årsbasis.  

 

Derfor er det gennem administrationsomkostningerne, der er en direkte besparelse at finde ved en åbning af 

de lukkede ruter. Administrationsomkostningerne til åbne ruter er ca. 25 kr./køreplantime, mens der i det 

lukkede system betales ca. 50 kr./tur.  

 

Rejsekortudstyr: 

Åbnes de lukkede skoleruter op, kommer der krav til billetteringsudstyr på de åbne ruter. NT afholder 

udgifterne til indkøb af udstyret og Frederikshavn afholder udgifterne til installationen. Dette er en 

engangsinvestering på ca. 8.000 kr. pr. bus. 

 

 

 

Aalborg, 18. september 2014 

 

Gitte Christensen & Annika Fredenstrand 

Trafik & Rådgivning 

Nordjyllands Trafikselskab 
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TILLÆGSNOTAT  
Til ”Notat om lukkede ruter Frederikshavn Kommune – 29. sep. 2014” 
 
På opfordring af Frederikshavn Kommune redegøres der i dette notat for de administrative 
omkostninger på lukket og åben kørsel samt forskellene i planlægningsprocedurerne for åben og 
lukket kørsel. 
 
Administrationsomkostninger 
 
Administrationsomkostningerne for den lukkede kørsel er: 35 Kr. pr. sammenhængende tur 
 
Administrationsomkostninger i alt for den lukkede kørsel i køreplanåret 2014/15:  129.660 Kr. 
(9 ruter i alt) 
 
Administrationsomkostningerne for den åbne NT kørsel (B/T kontrakter) er: 24,35 Kr. pr. køreplantime 
Der er i køreplanåret 2014/15 estimeret med 6419 køreplantimer på de 9 lukkede ruter i Frederikshavn. 
 
 
Til sammenligning, hvis de lukkede ruter åbnes op og kørselsomfanget forbliver det samme, så vil 
administrationsomkostningerne være: 
 
Administrationsomkostninger i alt for åbne kørsel i køreplanåret 2014/15:  156.305 Kr. 
(9 ruter i alt) 
 
Ved åbne ruter er der i administrationsomkostningerne medregnet eksponering af køreplaner på NTs 
medier og ruterne kan fremsøges på www.rejseplanen.dk. NT eksponerer ikke lukkede ruter og lukkede 
ruter kan ligeledes ikke fremsøges på rejseplanen. 
 
Øvrige udgifter 
Ved åbne ruter betaler der en øvrig udgift til billetteringsudstyr, som betales via NTs normale 
fordelingsprincipper. 
 
Omkostningerne pr. rute der åbnes op er dags dato:    48.000 Kr./år 
 
Afholdelse af udbud 
Til de lukkede ruter tilkommer en udgift for afholdelse af ekstraordinært udbud på 62.000 kr. pr. udbud. 
Afholdelse af udbud for de åbne ruter er medtaget i administrationsomkostningerne på de åbne ruter.   
 
 
Indtægter 
Der er i en lovændring fra 3. juni 2014 til Lov om trafikselsskaber vedtaget at: 
(I § 5 indsættes efter stk. 1 som nye stykker) 
 
»Stk. 2. Den enkelte kommune kan for ruter, der oprettes til befordring af børn i henhold til lov om 
folkeskolen, beslutte, at der kan medtages andre passagerer. Ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og 
der må ikke opkræves betaling fra passagererne for brug af ruten. 
 
Der må fremover derfor gerne medtages andre kunder end kørselsberettigede elever på de lukkede ruter, 
men der må ikke tages betaling fra disse kunder. Åbnes systemet op, kan der opkræves betaling fra alle.  



Estimat på indtægter ved åbning af ruter 

Gennemsnitsudgift køreplanår 2014/15 for de lukkede ruter i Frederikshavn:        -433.000 kr./rute                  

                                                           

Estimeret ekstra indtægt*, hvis ruterne åbnes op og ikke-kørselsberettigede køber billet / buskort i NT-

systemet                                                        + 65.000 kr./rute* 

Udgift til billetudstyr                                                                                                                         - 48.000 kr. pr. bus 

(normalt en bus pr. rute)             

Den samlede udgift for hver rute estimeres således at falde med 17.000 kr. pr. rute, når ruterne åbnes op, 

primært fordi de ikke-kørselsberettigede vil komme til at betale ca. dobbelt så meget for NT-kort som for 

kort til de lukkede ruter. 

* - indtægten estimeres egentlig til 130.000 pr. rute, men ½ er modregnet, som Frederikshavn kommune i 

dag skønnes have i indtægt fra de lukkede ruter. 

 
Koordinering af ruter 
Frederikshavn Kommune har et behov for at spare på den samlede økonomi til kollektiv trafik. Det er ikke 
de administrative omkostninger der er alt afgørende for at der kan findes en besparelse. Gennem 
udarbejdelse af den kollektive trafikplan for Frederikshavn Kommune bliver der søgt at effektivisere det 
samlede net i kommunen. Hvis det skal blive muligt at opnå den besparelse kommunen ønsker, så er det 
ikke i de administrative omkostninger de største besparelser kan findes. Det er ved at sammentænke, 
koordinere og effektivisere det samlede net og forhåbentlig skære ned på det samlede antal busser i vi 
sender på vejene i kommunen. Hvis denne øvelse skal lykkes er de lukkede ruter en vigtig brik, og det 
kræver at vi arbejder med muligheden for at ruterne kan laves til åben kollektiv trafik, som kan figurere 
som en del af det samlede net i kommunen. 
 

Planlægningsprocedurer 
 
Gælder for både åbne og lukkede skolebusruter 

 Behov for større omlægninger (skolestruktur) skal gerne meldes ind i god tid løbet af efteråret, inden 
ændringen skal træde i kraft, ideelt set i forbindelse med NT's høring af kommunerne i september / oktober 
måned. Hvordan processen derefter ser ud, hvis der er strukturelle ændringer (som nu til august 2015) 
aftales mellem kommunen og NT. 

 Et normalår er der en indberetningsfrist til NT for mindre skolebusruter (åbne som lukkede) ca. d. 15. april 
for ruteændringer. Analysen af, om der skal foretages ruteændringer foretages af kommunen og gøres på 
baggrund af de elevlister, skolerne kan levere efter indskrivningsfrist ca. 1. februar. 

 Enkelte akutte ændringer for skoler, som ændrer ringetider / kørselsbehov på et sent tidspunkt i processen 
eller for elever, der dukker op i løbet af et igangværende skoleår et sted hvor bussen i forvejen ikke kører, 
gennemføres af NT, hvis det er praktisk muligt. 
  
Forskelle mellem åbne og lukkede skolebusruter 

 På ingen af busrutetyperne kan der foretages dag-til-dag ændringer. Der er altid 14 dages produktionstid, 
medmindre andet aftales. 



 Er der ændringer til de åbne ruters grundkøreplan, som er aftalt med kommunen i løbet af høringen i 
efteråret, lægger NT ny køreplan ud til høring ved bl.a. skolerne i januar måned. Ved de lukkede ruter 
bestemmer kommunen selv og har også administrationen omkring at få skolerne hørt. 

 På de åbne ruter er det ikke muligt at aflyse ture, hvis skolen en given dag slipper elever ud på andre 
tidspunkter end det forudsatte. (Meromkostningen for dette er generelt marginel, da det handler om 
meget få skoledage pr. år.) 

 På åbne ruter køber forældre selv måneds- / rejsekort til de elever, som ikke er kørselsberettigede.  
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