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Hvordan kommer der flere passagerer i busserne? 
Ordstyrere: Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske Regioner 
 
Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne i Danmark har i fællesskab bedt Tetraplan og Incentive Partners 
om at udarbejde en rapport, som analyserer, hvad det vil kræve at nå målsætningen i regeringens grønne 
transportpolitik om 50% flere personkm med bus inden 2030. Projektet belyser den mulige effekt af 
forskellige virkemidler: Øget satsning på information og markedsføring, ændrede takststrukturer, øget 
driftsomfang mv. - samt hvilket potentiale befolkningsvækst, tilbringertrafik til jernbanen mv. kan forventes 
at bidrage med.  
 
Hvor og hvordan kan man få flere til at bruge bussen? 
Lykke Magelund, TetraPlan  
Potentialet for flere buspassagerer er forskelligt på forskellige typer ruter. Nogle steder og i nogle relationer 
er det nemmere end i andre at få flere til at bruge bussen. Det er heller ikke de samme virkemidler der skal 
til alle steder for at lokke kunderne til. Med dette differentierede syn på potentialer er der lavet en 
vurdering af, hvad der skal til for at nærme sig målet om 50 pct. flere passagerer i busserne i 2030. Det er 
muligt at nå målet, men det kræver en samlet, målrettet og koordineret indsats. I indlægget beskrives hvor 
og med hvilke virkemidler, man kan nå hvor langt.  
 
Hvad er effekt af øget drift og takstdifferentiering? Og hvad koster det at nå målet  
Thomas Odgaard, Incentive Partners 
Der ligger et potentiale i at øge passagertallet ved at øge driftsomfanget. Desuden kan takststrukturen 
ændres, så der tiltrækkes flere passagerer. Indlægget beskriver tiltagene og hvilket potentiale, der ligger 
heri. Desuden beskriver indlægget, hvad det vil koste at gennemføre tiltagene for at nå mod målet.   
 
Hvad vil trafikselskaber, regioner og kommuner gøre for at øge antallet af passagerer i bustrafikken? 
Johan Nielsen, Danske Regioner 
Christina Føns, KL  
Taus Bøytler, Trafikselskaberne i Danmark 
Projektet peger på forskellige muligheder for at øget antallet af passagerer i busserne. De tre parter bag 
projektet giver deres bud på, hvordan der kan komme flere passagerer i busserne.  
 
Rapporten kan hentes på www.Tetraplan.dk under regional udvikling, trafik. 
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