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Navn på tema: Gratis busruter lørdage og søndage  
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift - bybusser 347 347 347 347
Anlæg
Finansiering

I alt 347 347 347 347
 
 
Resume: 
Der er forespurgt på hvilke økonomiske konsekvenser, i form af indtægtstab, det vil have 
at gøre kommunens bybusruter gratis lørdage og søndage.  
Der vil i fremstillingen kun blive kigget på rejser hvor borgeren har benyttet billet eller 
rejsekort classic. Pendlerkort som betales for en bestemt periode, er ikke medregnet.  
 
 
Sagsfremstilling: 
Der er ønsket en undersøgelse af hvilke økonomiske konsekvenser, i form af 
indtægtstab, det vil have for Svendborg kommune såfremt man vælger at gøre 
bybusserne gratis for alle lørdage og søndage.  
 
I Svendborg kommune kører der 9 bybusser der dækker tre ruter: 230, 240 og 250. 
  
Om lørdagen kører rute 230 i tidsrummet 08:45 – 14:15, rute 240/241 kører i 
tidsrummet 08:26 – 14:26 og rute 250 kører i tidsrummet 08:31-14:28.  
Om søndagen kører rute 230 i tidsrummet 09:15-13:15, rute 240/241 kører i 
tidsrummet 09:29-13:26 – og rute 250 kører i tidsrummet 09:15-13:58. 
 
Udenfor disse tidsrum er det muligt at benytte Flextur og Plustur. Der er i dette forslag 
kun kigget på at gøre bybusserne gratis og ikke Plustur og Flextur. Lokalruterne kører 
ikke i weekenderne og er derfor ikke med i dette. 
 
De gratis rejser vil kun kunne dække ovenstående tre ruter om lørdagen og søndagen – 
det er ikke muligt at gøre regionalruter og fælleskommunale ruter gratis, da disse helt 
eller delvist finansieres af andre ejere. Det bør være en overvejelse, at det kan være 
svært at kommunikere ud, at det er gratis at køre med bybusser og ikke med 
regionale/fælleskommunale ruter.  
 
Ligeledes vil de gratis ture kun være for borgere som rejser på enkeltbillet, mobilbillet og 
solo busrejser på et rejsekort classic.  
 
Borgere som har et pendlerrejsekort betaler deres kort forud for en bestemt periode – 
som også indeholder lørdage og søndage, som de i dette forslag ikke kompenseres for.  
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Administrationen kan ikke se at forslaget vil påvirke andre områder. 
 
Økonomi:  
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Ud fra de indtægter Svendborg kommune har haft på lørdags- og søndagskørsel i 2019, 
vurderes det at gratis bybusser vil medføre et indtægtstab på ca. 347.000 kr. årligt. 
Beregningen er lavet ud fra borgere der i 2019 benyttede enkeltbilletter, mobilbilletter og 
rejsekort classic som betalingsmiddel i weekenderne.  
 
Hvis man gør busserne gratis, kan det medføre at flere vil benytte den kollektive trafik 
og det kan derfor ende med et kapacitetsproblem. Såfremt dette er tilfældet, vil der blive 
indsat en dubleringsbus/ekstra bus, efter en kontraktfast pris. Det vil derfor medføre en 
ekstra udgift.  
 
Hvis der kræves dublering, er udgiften afhængig af, om der er behov ekstra 
køreplanstimer eller et udvidet antal busser i forhold til kontrakten. En endelig pris vil 
kræve en vurdering fra Fynbus, når et konkret eksempel foreligger.  
 
Bybusser Pris for dubleringsbus/ekstrabus 
Timepris august 2020 433,41 kr. pr. køreplanstime 
Månedlig busudgift, flere busser 38.651,66 kr. pr. måned 
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