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1. Godkendelse af referat fra den 26. januar 2018
Referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 26. januar 2018 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag.
Det indstilles,
 at referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 26. januar 2018 godkendes.
Bilag
Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 26. januar 2018

0-3-1-10

2. Introduktion til NT og arbejdet i NT's bestyrelse
Det er naturligvis helt op til bestyrelsen i hvilket tempo og med hvilket ambitionsniveau, bestyrelsen skal introduceres til NT og arbejdet i NT's bestyrelse. Under dette punkt vil der være
rig mulighed for at drøfte dette.
Fra administrationens side lægger vi op til, at introduktion af NT og arbejdet i NT's bestyrelse
sker i flere tempi: Dels ved orienterende punkter (som dette punkt) på de kommende bestyrelsesmøder, dels ved en grundlæggende introduktion til et tema, når der er konkrete punkter
på dagsorden. På dette møde vil vi på et orienterende niveau gennemgå NT’s opbygning, hovedopgaver, lovgivning bag trafikselskaber, finansiering, roller, ansvar osv., og vi giver et overblik over NT's primære samarbejdsparter. Under de konkrete dagsordenspunkter kommer vi
omkring togtrafik (punkt 3), billetpriser (punkt 4) og udbud (punkt 5).
NT's opgaver - vi bestemmer selv ambitionsniveauet
Som de øvrige trafikselskaber har NT en række opgaver, der er nedfældet i lovgivningen:






Varetagelse af offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
Varetagelse af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
Privatbaner (lokalbaner)

NT bestemmer selv ambitionsniveauet, og hvilke øvrige temaer vi har fokus på.
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NT's forretningsplan 2016-2019, som blev vedtaget af bestyrelsen i september 2015, indeholder vision og mål for NT's arbejde. I forretningsplanen er de overordnede tanker konkretiseret
i tre strategiske fokusområder og ti indsatser. I 2017 blev forretningsplanen fulgt op af NT's
Mobilitetsplan 2017-2020, som er en handlingsplan med afsæt i forretningsplanen. Mobilitetsplanen indeholder initiativer som udbygning af Det Nordjyske Hovednet, Plustur, nye mobilitetsformer, knudepunkter og MinRejseplan.
På bestyrelsesmødet i marts gør vi status på forretningsplanen, og desuden går vi dybere ned i
mobilitetsplanen vedr. udbygning af Det Nordjyske Hovednet. Forretningsplanen og mobilitetsplanen kan findes via følgende links:
http://ipaper.ipapercms.dk/NordjyllandsTrafikselskab/Forretningsplaner/NTForretningsplan20162019/
https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/media/nts_mobilitetsplan_2017-20.pdf
Begge planer vil blive udleveret på mødet.

Arbejdet i NT's bestyrelse
NT's bestyrelse har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift, og bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lovgivningen.
Bestyrelsens hovedopgaver er følgende:










Godkendelse af budget, flerårigt budgetoverslag samt regnskab
Periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab)
Fastlæggelse af takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet,
herunder kontrolafgift
Fastlæggelse af rejseregler
Trafikplan (Mobilitetsplan) for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for
selskabets område
Fastlæggelse af udbudsstrategier
Regler for individuel handicapkørsel med svært bevægelseshæmmede
Fastlæggelse af overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring
Mv.

Forretningsorden for NT's bestyrelse er vedlagt dagsorden og gennemgås på mødet.
Den 1. februar 2018 tiltrådte Thomas Øster som ny administrerende direktør for NT. På mødet
vil Thomas introducere sig selv og sine visioner for NT samt hvordan han forestiller sig at
komme tættere på bestyrelse og andre centrale samarbejdsparter.
Der er tradition for, at NT's bestyrelse tager på en studietur i begyndelsen af en periode for at
blive inspireret af, hvordan man driver og udvikler kollektiv trafik andre steder. På mødet vil vi
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gerne drøfte en mulig studietur (af ca. tre dages varighed) i uge 43 eller 44 eller i foråret
2019.
Det indstilles,
 at tempo og ambitionsniveau vedr. intro til NT og arbejdet i NT's bestyrelse drøftes, og
 at orienteringen tages til efterretning
Bilag
Bilag 2, Forretningsorden for bestyrelsen for NT

1-34-75-101-1-17

3. Status for regionaltogsdrift og høringssvar vedr. statens trafikplan
Nordjyske Jernbaner (NJ) overtog den regionale togtrafik fra DSB den 6. august 2017 under
stor festivitas. Oprindeligt var det forudsat, at et nyt signalsystem og udbygning af banen mellem Aalborg og Hjørring skulle gøre os i stand til gradvist at udvide togbetjeningen med 75 %
mere kørsel end tidligere.
Imidlertid har Transportministeriet i november 2017 meddelt, at det fremtidige signalsystem
nu først forventes udrullet i hele landet i 2024-2030, men det vil dog blive taget i brug i Vendsyssel (nord for Lindholm) allerede fra oktober 2018 som den første strækning. Med den nye
melding fra Transportministeriet må de planlagte udvidelser nu udskydes til 2024. Disse nye
forudsætninger har foranlediget, at Region Nordjylland i samarbejde med NT og NJ har iværksat en konsulentundersøgelse, der skal beskrive mulighederne for at optimere den regionale
togtrafik under de nye forudsætninger. Resultatet af undersøgelsen ventes at kunne præsenteres for bestyrelsen på aprilmødet.
Samtidig har Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen sendt Trafikplan for den statslige jernbane 20172032 i høring. I planen indgår nogle scenarier og betragtninger vedr. togtrafikken i Nordjylland, som kalder på bemærkninger fra det nordjyske, og disse er indarbejdet i et udkast til
høringssvar, som forelægges til drøftelse og godkendelse.
Den aktuelle situation i Nordjylland
Nordjyske Jernbaner overtog som nævnt den regionale togtrafik fra august 2017, og de kører
nu ca. 30 % mere end den kørsel, der blev overtaget fra DSB. NJ har efter nogle indkøringsproblemer de første uger fået etableret en stabil drift med god rettidighed, og passagererne
har taget godt imod den nye togkørsel.
Som nævnt har Transportministeriet meddelt, at det fremtidige signalsystem nu først forventes udrullet i hele landet i 2024-2030, men det vil dog blive taget i brug i Vendsyssel (nord for
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Lindholm) allerede fra oktober 2018. DSB er på det tidspunkt – modsat N– ikke klar til at håndtere det nye signalsystem i alle deres tog. Transportministeriet har derfor bedt NJ om at levere al togkørsel i Vendsyssel fra oktober 2018. Den nuværende aftale med Transportministeriet
sikrer i øjeblikket 6 daglige lyntog til og fra Frederikshavn, og disse tog vil fra oktober 2018
blive erstattet af tog fra NJ.
I Nordjylland har vi alle set frem til væsentlige udvidelser af den regionale togkørsel i takt med
udrulningen af det nye signalsystem. Men med den nye melding fra Transportministeriet må
disse udvidelser nu udskydes til 2024. Det drejer sig bl.a. om udvidet kørsel i Himmerland fra
ét til to tog i timen mellem Skørping og Aalborg samt ønsket om at forlænge den regionale
togkørsel helt til Hobro. Det vil også betyde, at alle passagerer skal skifte i Aalborg.
Fremtiden omfatter også en stikbane til Aalborg Lufthavn, som ventes at blive taget i brug i
december 2020. Det betyder, at Aalborg Lufthavn formentlig vil blive betjent af lyn- og IC-tog,
som får lufthavnen som endestation. Det betyder også, at Nordjylland fortsat får uændret
betjening af IC-tog i Himmerland med stop ved alle stationer.
Region Nordjylland har sammen med NT og NJ iværksat en konsulentundersøgelse, der skal
beskrive mulighederne for at optimere den regionale togtrafik under de nye forudsætninger.
Det vil primært dreje sig om trafikken i Vendsyssel, men også hvorledes vi på længere sigt kan
forbedre betjeningen i Himmerland. Undersøgelsen vil også omfatte en analyse af mulige justeringer af stationsstrukturen, herunder etablering af nye stationer i Tylstrup, Sulsted, Vestbjerg og Hjørring Øst.
Regionaltogsdriften og statens trafikplan blev drøftet på Kontaktudvalgsmødet den 29. januar
2018. Den strategisk analyse vedr. udviklingen af den regionale togtrafik vil foreligge til næste
møde i Kontaktudvalget den 20. april, og den forventes ligeledes at kunne præsenteres for
NT's bestyrelse på aprilmødet.
Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032
Ifølge lov om trafikselskaber skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan.
Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik,
der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.
Trafikplan for den statslige jernbane 2017 - 2032 blev sendt i høring den 24. november 2017
med svarfrist i slutningen af januar. Efterfølgende er svarfristen blevet forlænget til den 26.
februar 2018 for at tage hensyn til, at det skal være muligt at behandle planen i de nye politiske udvalg mv. i kommunerne, regionerne og trafikselskaberne. Af vedlagte bilag fremgår et
resumé af trafikplanen, og hele planen kan hentes på følgende link:
http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/06%20Kollektiv%20trafik/05%20Trafikale%20ana
lyser/Trafikplan%20hoering/Trafikplan%20for%20den%20statslige%20jernbane%202017%20til%202032.pdf
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I trafikplanen er besluttede projekter på baneområdet beskrevet, og der er tale om en konstaterende plan og ikke en proaktiv plan.
I planen gennemgås baneprojekterne med fokus på deres trafikale og passagermæssige konsekvenser. Med udgangspunkt i denne gennemgang opstilles passagerprognoser for den statslige jernbane over de kommende 15 år for henholdsvis 2022, 2027 og 2032. Ligeledes skitseres de mulige konsekvenser for togbetjeningen ved linjediagrammer. Dermed kan trafikplanen
udgøre en fælles vidensramme for de trafikkontrakter, som staten skal indgå i de kommende
år samt for de udbud og trafikale overvejelser, der foretages på lokalt og regionalt niveau. De
viste linjediagrammer er eksempler og må ikke betragtes som præcise forventninger.
Sammenspil mellem transportformer (MaaS)
Trafikplanen slår fast, at toget er rygraden i den kollektive trafik, og en vigtig del af et effektivt, sammenhængende transportsystem. Investeringer i tog og baner vil gøre toget endnu
stærkere i fremtiden til fordel for mobiliteten. Toget skal samtidig ses som en vigtig brik i et
fleksibelt, sammenhængende transportsystem, hvor tog, busser, cykler, biler og fly tilsammen
udgør et sammenhængende transportsystem, hvor der kombineres på kryds og tværs efter
behov og der er synergi mellem transportformerne. Netop samspillet mellem transportformerne kan vise sig at få større betydning i fremtiden i takt med, at deleøkonomien måske vinder frem, og folk finder på nye, fleksible måder at transportere sig på. Mere behovsstyret adfærd fremfor altid at køre i bil eller i tog. Den ene dag tager man måske cyklen og toget, den
næste dag lejer man en bil. Den måde at tænke transport på kaldes også Mobility as a Service
(MaaS).
Fra NT's side er vi enige i togets rolle i sammenspil med de øvrige transportformer, men planen har ingen initiativer fra statens side til at fremme den mere behovsstyrede adfærd.
Passagerudvikling 2015 - 2032
Regionaltrafikken vest for Storebælt forventes at stige med 4 % rejser og 11 % personkm i
perioden 2015–2032, hvilket svarer til 1 mio. rejser og 140 mio. personkm. Heraf har hastighedsopgraderingen mellem Hobro og Aalborg stor betydning, idet den højere hastighed
ventes at medføre en vækst på 20 mio. personkm. Øvrige forbedringer i infrastrukturen i Jylland og på Fyn ventes tilsammen at medføre en vækst i transportarbejdet på ca. 50 mio. personkm, herunder den nye bane til Aalborg Lufthavn.
Rammer og prioriteringer i trafikplanen
I trafikplanen står det anført, at det forventes, at Nordjyske Jernbaner fortsat kører på statsbanerne i Nordjylland, også efter at prøveperioden er udløbet i 2021.
Endvidere står det anført, at af hensyn til passagererne bør betjeningen som minimum være
timedrift på alle strækninger. Ellers risikerer toget udenfor de større byer at blive et fritidstilbud, som ikke kan bruges i hverdagen. Desuden skal de betydelige investeringer i jernbaneinf-

Side 7 af 12

Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 26. februar 2018

rastrukturen nyttiggøres. Dette ligger helt i tråd med NT’s Mobilitetsplan, hvor et af de bærende elementer er at sikre en frekvens på Det Nordjyske Hovednet på mindst én afgang i
timen. Den statslige jernbane udgør en vigtig del af hovednettet på strækningerne Hobro –
Frederikshavn og Thisted – Struer. På strækningen Hobro – Frederikshavn er målsætningen
om mindst én afgang i timen opfyldt, men ikke på strækningen Thisted – Struer. Derfor er det
et stærkt ønske fra Nordjylland, at staten opgraderer Thybanen jf. ovenstående.
Forventet togbetjening i 2022
Hvad angår infrastruktur er det en forudsætning, at bane til Aalborg Lufthavn, hastighedsopgradering Hobro-Aalborg samt forbedringer af gods- og passagerkapaciteten i Nordjylland er
etableret. I 2022 er det forudsat, at den nye station ved Aalborg Lufthavn betjenes med fjerntog fra København to gange i timen. Hver tredje time dog kun et fjerntog, da det andet tog
skal køre til Frederikshavn for at give direkte forbindelse mellem Frederikshavn og København
5 – 6 gange dagligt. Betjeningen af Frederikshavn med fjerntog kan dog tidligst ske fra 2024 jf.
de seneste udmeldinger vedr. Signalprogrammet. Det er en klar prioritet og et stærkt ønske
fra Nordjylland, at fjerntog både standser i Skørping og Støvring.
Lokaltrafikken mellem Skørping-Aalborg og Aalborg-Hjørring-Frederikshavn forventes fortsat
kørt af NJ. Strækningerne betjenes med direkte tog i samdrift med Skagensbanen og Hirtshalsbanen. Nærbanestationerne mellem Aalborg og Skørping betjenes således med lokaltog
op til 2 gange i timen, mens fjerntogene alene standser i Skørping.
Der er ikke forudsat nye stationer i Nordjylland i statens trafikplan.
Forslag til togbetjening i 2027/2032
Hvad angår infrastruktur forventes nyt signalsystem på fjernbanen og elektrificering Fredericia-Aalborg. Styrelsen beskriver, at betjeningen kan overvejes udviklet henimod udvidet regionaltogs-betjening i høj frekvens med mange stop. Nord for Aalborg foreslås fastholdt 2 lokaltog i timen Aalborg-Hjørring, og videre til hhv. Hirtshals og Frederikshavn/Skagen. Der kører
ikke længere fjerntog nord for Aalborg.
Det foreslås, at den lokale drift i Nordjylland fortsættes og udvides helt til Hobro, hvilket er
positivt. Skifteforbindelsen til fjern- og regionaltogene mod Aarhus flyttes fra Skørping til Hobro, og fjern- og regionaltogene vil ikke længere standse mellem Hobro og Aalborg, dvs. at
ingen fjerntog standser i Arden, Skørping, Støvring, Svenstrup og Skalborg. Rejsetiden for de
mange passagerer mellem Aalborg og Aarhus bliver dermed kortere. Samtidig forventes
punktligheden på stationerne mellem Hobro og Aalborg at blive forbedret, når de ikke er afhængige af landsdelstrafikken.
Det foreslås, at Aalborg Lufthavn betjenes med de to lokaltog i timen, som kører til Hobro og
standser ved alle de lokale nærbane stationer. Dermed opnås der direkte forbindelse til Aalborg Lufthavn fra alle de lokale stationer mellem Hobro og Lindholm. Derudover betjenes Aal-
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borg Lufthavn med regionaltoget fra Aarhus. I Aarhus er der skifteforbindelse til fjerntog mod
Odense/København.
Der er ikke forudsat nye stationer i Nordjylland i statens trafikplan.
Baneprojekter
Foruden bane til Aalborg Lufthavn, hastighedsopgradering Hobro-Aalborg, forbedringer af
gods- og passagerkapaciteten i Nordjylland (Lindholm-Hjørring), nyt signalsystem på fjernbanen og elektrificering Fredericia-Aalborg, som er nævnt ovenfor, beskriver planen, at det kan
forventes, at der igangsættes en VVM-analyse af elektrificering mellem Aalborg og Frederikshavn i 2021-23.
Høringssvar vedr. statens trafikplan
NT har tilbudt kommunerne og regionen at stå for et fælles høringssvar. Til dagsorden er vedlagt et udkast til høringssvar, som er udarbejdet i samarbejde med Frederikshavn, Hjørring,
Brønderslev, Rebild, Mariagerfjord, Thisted og Aalborg Kommuner (de kommuner, der er betjent af jernbane) samt Region Nordjylland og NT. Aalborg Kommune og Mariagerfjord Kommune fremsender endvidere separate høringssvar, ligesom svaret skal politisk behandles i
enkelte kommuner. På mødet giver vi en status på processen.
Det nordjyske indspil til planen er i punktform følgende:











Betjening af Aalborg og Aalborg Lufthavn med to fjerntog i timen
Betjening af Frederikshavn med minimum 6 fjerntog om dagen
Fastholdelse af IC stop i Skørping og Støvring
Udvidelse af regionaltogsdriften fra Skørping til Arden og Hobro
Timesdrift til Thisted mellem kl. 06 – 24 og evt. direkte forbindelser fra Thisted til Aarhus
Elektrificering af alle banestrækninger i Nordjylland (Hobro – Frederikshavn og Thybanen)
Ny station i Hjørring Øst
Øget kapacitet over Limfjorden og niveaufri krydsning af Thistedvej
Hastighedsopgradering
Gode knudepunkter der sikrer optimale skift mellem mobilitetsformer

På mødet præsenteres forholdene omkring togbetjeningen nærmere, og der lægges op til en
drøftelse af det foreslåede høringssvar til Trafik- Bolig- og Byggestyrelsen vedr. Trafikplan for
den statslige jernbane 2017 - 2032.
Det indstilles,
 at orienteringen tages til efterretning, og
 at det foreslåede høringssvar til Trafik- Bolig- og Byggestyrelsen vedr. Trafikplan for den
statslige jernbane 2017 - 2032 godkendes og fremsendes til styrelsen
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Bilag
Bilag 3A, Sammenfatning - Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032
Bilag 3B, Høringssvar vedr. trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

1-25-101-1-17

4. Status for Takst Vest
I december 2017 besluttede NT's bestyrelse, at NT tilslutter sig en af de største takstreformer i
den kollektive trafik i mange år. Reformen, som går under navnet "Takst Vest", omfatter Jylland og Fyn, og NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, DSB og Arriva deltager i reformen. Arbejdet
med takstreformen har stået på i to år, og NT's bestyrelse er løbende blevet informeret om
fremdrift og indhold i reformen. Takst Vest iværksættes søndag den 18. marts 2018, og samtidig gennemføres de takstændringer, som er en forudsætning i NT's budget 2018.
Takst Vest
Rigsrevisionen præsenterede i august 2015 en rapport for statsrevisorerne om manglende
harmonisering af taksterne i den kollektive trafik i Danmark. De kaldte taksterne for uigennemsigtige og ulogiske. På den baggrund blev der igangsat to takstreform-arbejder: Takst
Sjælland, der omfatter Movia, Metroen og DSB samt Takst Vest, hvor NT, Midttrafik, Sydtrafik,
Fynbus, DSB og Arriva deltager. Takst Sjælland blev implementeret i januar 2017. Takst Vest,
der er beskrevet nærmere nedenfor, iværksættes den 18. marts 2018.
Reformarbejdet foregår i et tæt samarbejde med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, Transportog Bygnings- og Boligministeriet og det landsdækkende Bus & Tog samarbejde. Der er løbende
blevet rapporteret til Transport- Bygnings- og Boligministeren og de politiske ordførere i Folketinget.
Parterne i Takst Vest har fastsat følgende overordnede pejlemærker for reformen:


Forenkling og mere forståelige priser, herunder et entydigt prishierarki mellem standardprodukterne, så rejsekort altid har samme pris eller billigere end enkeltbilletter, og periodekort altid har samme pris eller billigere end rejsekort



Ens mængderabat på rejsekort hos de vestlige trafikselskaber og togoperatører



Periodekort gyldigt til både bus og tog



Provenuneutralitet for selskaberne, samlet set



Begrænsede kundekonsekvenser, samlet set



Kommerciel frihed til f.eks. at oprette tidsafgrænsede billettyper



Selskaberne har et fleksibelt valg af salgskanaler (f.eks. App, SMS, web, mv.).

I NT’s område har vi ikke de grundlæggende udfordringer, som i andre trafikselskaber, som
følge af nogle historiske og usynlige takstområder. Disse takstområder ophæves i Takst Vest
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ved, at man fra politisk hold accepterer en prisdifferentiering mellem bus og tog. Trafikselskaberne prissætter busrejser, og togoperatørerne prissætter togrejserne, som bliver dyrere end
busrejser. For NT har det været helt centralt i forhandlingerne om Takst Vest, at vi med overtagelsen af regionaltogsdriften bevarer muligheden for at anvende samme pris på tog- og busrejser. De øvrige parter, specielt DSB og Arriva, som fortsat vil have togdrift i Nordjylland i
årene fremover, har accepteret dette.
Takst Vest er og bliver en harmoniseringsøvelse for hele Vestdanmark. Sådanne øvelser er
kendetegnet ved, at de enkelte parter, hver især, må give køb på nogle principper, også selvom de fungerer godt. For NT’s vedkommende er den mest markante konsekvens for kunderne, at rabatstrukturen og -satserne på rejsekortet går fra 8 til 4 niveauer, med en maksimal
rabat på øverste trin på 40 %. Højeste niveau i NT er i dag 49 %. Konsekvensen heraf er dog
ikke nødvendigvis en prisstigning, idet de fleste højfrekvente pendlere formentlig vil skifte til
et pendlerkort, med en lavere pris pr. rejse. Pendlerkortet er siden oktober 2017 blevet tilbudt som et kombi-kort på rejsekortet, hvor man både har et periodekort og en almindeligt
pay-as-you-go funktion på samme Rejsekort.
Provenukonsekvenserne af Takst Vest vurderes for NT til at blive neutral med en svag mulighed for at ende positiv.
Principper for takst Vest
NT's bestyrelse er på flere møder i 2016 og 2017 blevet præsenteret for principperne for Takst
Vest, og NT's direktør har fået mandat til at indgå nødvendige aftaler om Takst Vest med baggrund i principperne. I den mellemliggende periode har der været arbejdet intenst med Takst
Vest, og en række konkrete ændringer, modeller osv. er blevet analyseret og drøftet i samarbejdet, så vi nu har en konkret udmøntning af reformen.
Vedlagte notat beskriver principperne for Takst Vest, og følgende forhold er særlig interessante for NT:






38 rejser som skæringspunkt mellem rejsekort og periodekort
Kundetyperabat for pensionister
Mængderabat på rejsekort
Provenu på kort og lang sigt
Trafikselskabernes takstkompetence

Takster fra marts 2018
Det indgår som en forudsætning i NT's budget 2018, at der gennemføres en takststigning på
2,1 % fra marts 2018. Takststigningen består af takststigningsloftet på 1,4 % for 2018 samt en
opsparing fra 2015 på 0,7 %. Opsparing er defineret som forskellen mellem det oprindelige
udmeldte takststigningsloft for et givent budgetår og den takststigning, der reelt er blevet
realiseret for det givne budgetår.
Udmøntning af takststigningerne indgår som en del af vedlagte bilag, idet takststigningen
gennemføres i forbindelse med overgang til Takst Vest. Kontantbilletter (enkeltbilletter) forbliver uændret, og prisen på periodekort på korte rejser (2 - 4 zoner) sænkes. Prisen på perio-
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dekort til de længere rejser (fra 5 zoner og op) stiger. Endvidere er det indlagt som en forudsætning, at rejsekorttaksterne generelt stiger som følge af, at rabatprocenterne ændres markant for alle rabattrin. Dette fordi rabatprocenterne på rejsekort som følge af Takst Vest er
blevet harmoniseret i Jylland og på Fyn. I forbindelse med Takst Vest er det administrationens
forventning, at en del rejsende, der befinder sig på de øverste rabattrin på rejsekortet, fremover vil anskaffe sig et pendlerkort, da det bedst kan betale sig.
Det indstilles,
 at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Bilag
Bilag 4, Notat - Takst Vest og NT's takster for 2018

1-23-4-101-1-17

Lukket punkt
5. Valg af tilbud - 27. udbud af flextrafik
0-9-101-2-08

6. Meddelelser
Der vil på mødet blive orienteret om:


Proces for evt. ansøgning til Transport- Bygge- og Boligministeren om dispensation til at
øge antallet af kommunale repræsentanter i NT’s bestyrelse, så alle 11 kommuner i Nordjylland kan være repræsenterede.

0-9-101-4-08

7. Eventuelt
0-9-101-3-08

8. Kommende sager







Godkendelse af regnskab 2017 til revision (marts)
Forudsætninger for budget 2019 (marts)
Status for forretningsplan (marts)
Godkendelse af køreplaner fra august 2018 (april)
24. udbud af bustrafik, valg af tilbud (april)
Strategisk analyse vedr. udviklingen af den regionale togtrafik (april)
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Referat
Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 26. januar 2018

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Deltagere
Carsten Andersen, Hjørring Kommune
Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune
Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune
Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune
Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune
Anna Oosterhof, Rebild Kommune
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune
Kristoffer Hjort Storm, Aalborg Kommune
Anders Brandt Sørensen, Frederikshavn Kommune
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune
Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland
Ole Schleemann, NT
Nicolai B. Sørensen, NT

1-00-101-1-08

1. Valg af dirigent
Folmer Hjort Kristensen blev valgt som dirigent.

Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 26. januar 2018

1-00-101-1-08

2. Valg af medlemmer og suppleanter til NT's bestyrelse
NT's bestyrelse består af 9 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af og blandt Regionsrådet, og 1 medlem
er udpeget af og blandt Aalborg Byråd, idet Aalborg Kommune er den kommune, der yder det
største årlige tilskud til NT.
På mødet skulle der således til bestyrelsen vælges 6 kommunale medlemmer af og blandt
repræsentantskabet - Til NT’s bestyrelse valgtes:
-

Carsten Andersen (A), Hjørring Kommune
Niels Christian Hem (V), Jammerbugt Kommune
Mikael Klitgaard (V), Brønderslev Kommune
Peter Skriver Nielsen (A), Thisted Kommune
Anna Oosterhof (V), Rebild Kommune
Viggo Vangsgaard (A), Morsø Kommune

Desuden består bestyrelsen af:
- Jørgen Rørbæk Henriksen (A), Region Nordjylland
- Susanne Flydtkjær (Ø), Region Nordjylland
- Nuuradiin S. Hussein (A), Aalborg Kommune

0-9-101-4-08

3. Eventuelt
Repræsentantskabet anbefalede NT’s bestyrelse at udarbejde et forslag til en ansøgning til
Transport- Bygge- og Boligministeren om dispensation til at øge antallet af kommunale
repræsentanter i NT’s bestyrelse, så alle 11 kommuner i Nordjylland kan være repræsenterede.
Endvidere anbefalede repræsentantskabet, at den praksis, som blev indført i foregående
bestyrelsesperiode, hvor medlemmer af repræsentantskabet, som ikke er medlemmer af NT’s
bestyrelse, inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret og uden stemmeret, fortsættes
indtil en dispensation til at udvide bestyrelsen jf. ovenfor er imødekommet.
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KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE
Deltagere
Carsten Andersen, Hjørring Kommune
Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland
Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune
Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune
Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland
Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune
Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune
Anna Oosterhof, Rebild Kommune
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune
Kristoffer Hjort Storm, Aalborg Kommune
Anders Brandt Sørensen, Frederikshavn Kommune
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune
Ole Schleemann, NT
Nicolai B. Sørensen, NT

0-9-101-2-09

1. Konstituering af bestyrelsen med formand og næstformand
Som formand valgtes Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune, og som næstformand valgtes Jørgen
Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland.
Til bestyrelsen blev valgt følgende suppleanter, jf. vedtægternes § 16:
Medlemmer

Suppleanter

Mikael Klitgaard (V), Brøndelslev Kommune

Niels Krebs Hansen (C), Vesthimmerlands K.

Carsten Andersen (A), Hjørring Kommune

Anders Brandt Sørensen (A), Frederikshavn K.

Niels Christian Hem (V), Jammerbugt Kommune

Jørgen Pontoppidan (V), Mariagerfjord K.

Viggo Vangsgaard (A), Morsø Kommune

Folmer Hjort Kristensen (A), Læsø Kommune

Anna Oosterhof (V), Rebild Kommune

Kristoffer Hjort Storm (O), Aalborg Kommune

Peter Skriver Nielsen (A), Thisted Kommune

Folmer Hjort Kristensen (A), Læsø Kommune

Jørgen Rørbæk Henriksen (A), Region Nordjylland

Udpeges af Region Nordjylland den 30. januar

Susanne Flydtkjær (Ø), Region Nordjylland

Udpeges af Region Nordjylland den 30. januar

Nuuradiin S. Hussein (A), Aalborg Kommune

Mette Ekstrøm (A), Aalborg Kommune
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0-9-101-2-17

2. Mødeplan for 2018
Følgende mødeplan for 2018 blev aftalt (alle møder afholdes som udgangspunkt hos NT):
26. februar, kl. 9.00

(27. udbud af flextrafik, valg af tilbud)

23. marts, kl. 13.00

(regnskab 2017, forudsætninger for budget 2019)

20. april, kl. 9.00

(køreplaner fra august 2018, 24. udbud af bustrafik, valg af tilbud)

25. maj, kl. 9.00

(økonomirapport 1)

18. juni, kl. 9.00

(repræsentantskabsmøde, godkendelse af budgetforslag)

13. september, kl. 13.00

(økonomirapport 2, godkendelse af budget 2019)

2. november, kl. 9.00
6. december 2014, kl. 10.00

(økonomirapport 3)

0-9-101-4-08

3. Eventuelt
Ingen punkter.
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Til
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

16/02/2018
Vedr.: Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Dette høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 er et fælles
høringssvar afgivet af Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Brønderslev
Kommune, Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune, Thisted Kommune, Aalborg
Kommune, Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab. Høringssvaret er givet under
forudsætning af politisk godkendelse i Brønderslev Kommune og Thisted Kommune.
Aalborg Kommuner og Mariagerfjord Kommune fremsender herunder eget høringssvar.
Alle parter har med interesse læst høringsudgaven og er i fællesskab enige om at
fremsende et fælles høringssvar med følgende punkter:
-

Betjening af Aalborg med to Fjerntog-tog i timen.
Fast betjening af Aalborg Lufthavn med fjerntog og betjening af Frederikshavn
med 6 daglige fjerntog.
Fastholdelse af IC stop i Skørping og Støvring.
Udvidelse af regionaltogsdriften fra Skørping til Arden og Hobro.
Timesdrift til Thisted og hastighedsopgradering af Thybanen.
Direkte forbindelser fra Thisted til Aarhus.
Elektrificering af hele hovedbanestrækningen i Nordjylland, helt til Frederikshavn.
Ny station i Hjørring Øst.
Øget kapacitet over Limfjorden
Niveaufri krydsning af Thistedvej
Gode knudepunkter, der sikre optimale skift mellem mobilitetsformer.

Betjening af Aalborg med to fjerntog i timen
Nordjylland kan ikke acceptere, at IC betjeningen af Aalborg foreslås erstattet af
regionaltog i 2027 scenariet. Det er vigtigt, at landets 4. største by fortsat har en god
fjerntogsbetjening, og at rejsende til og fra Nordjylland ikke påføres et skifte i Aarhus.
Herudover bør der arbejdes på at skabe en mere ren ½ times betjening af Aalborg med
fjerntog.
Nordjyske kommuner oplever den påtænkte indsættelse af regionaltog som en forringelse
i forhold til den nuværende linjeføring, især for persongrupper, som vil have vanskeligt
ved at håndtere togskifte.
Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal
9000 Aalborg
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Fast betjening af Aalborg Lufthavn med fjerntog og betjening af Frederikshavn med 6
daglige fjerntog
Formålet med oprettelsen af banen til Aalborg Lufthavn var at øge oplandet til Aalborg
Lufthavn, ved at skabe direkte forbindelser fra en større del af Jylland. Det er vigtigt for
Nordjylland, at denne ambition fastholdes, ved at betjeningen fremadrettet, som
forudsat, sker fast med to fjerntog i timen, hver time. Denne betjening ønskes fastholdt,
også i 2027 og 2032 scenarierne.
Når det igen bliver teknisk muligt, ønskes Vendsyssel herudover betjent med fjerntog fra
Frederikshavn til København.

Fastholdelse af IC stop i Skørping og Støvring
Betjening af både Støvring og Skørping med IC tog ønskes fastholdt for alle planår.

Udvidelse af regionaltogsdriften fra Skørping til Arden og Hobro
Den forslåede udvidelse af nærbanen til Hobro, som vist på linjediagrammet for 2027 og
2032, ligger i tråd med de ønsker, der er i Nordjylland, om at binde regionen bedre
sammen. For at opnå dette bør regionaltogsbetjeningen fra Hobro til Aalborg bindes
sammen med regionaltogsbetjeningen mellem Aalborg og Hjørring –
Hirtshals/Frederikshavn-Skagen. Regionaltogene sydfra skal derfor ikke føres til Aalborg
Lufthavn.
Udvidelsen af nærbanen mellem Aalborg og Skørping til også at omfatte Arden og Hobro,
bør prioriteres, og igangsættes så snart de signaltekniske og økonomiske muligheder er
tilstede.

Timesdrift til Thisted og hastighedsopgradering af Thybanen
I samarbejde med Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, har Nordjyllands
Trafikselskab vedtaget en ny mobilitetsplan, hvor et af de centrale hovedpunkter er en
styrkelsen af det nordjyske hovednettet, med mindst timesdrift i hele driftsdøgnet i de
korridorer, der forbinder regionen. Trafikplanens anbefaling af, at der som minimum bør
være timesdrift på alle togstrækninger, ligger dermed helt i tråd med de nordjyske
ambitioner.
Strækningen fra Struer til Thisted udgør en vigtigt transportkorridor i Thisted Kommune,
og bør derfor også opfylde normen med fast timesdrift mellem kl. 06-24, som øvrige dele
af det nordjyske Hovednet.
Her ud over bør strækningen hastighedsopgraderes til normal standard, for at toget kan
udgøre et reelt transport alternativ.

Direkte forbindelser fra Thisted til Aarhus
Såfremt det kan gennemføres, uden at det kompromitterer regelmæssigheden på
strækningen Struer - Thisted, ønskes det undersøgt, om den kan etableres enkelte
gennemgående afgange til Aarhus fra Thisted.
Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal
9000 Aalborg
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Elektrificering af hele hovedbanestrækningen i Nordjylland, helt til Frederikshavn
Den planlagte elektrificering til Aalborg Lufthavn fra Fredericia bifaldes, men for at sikre
fremtidig gods- og fjerntogbetjening af Vendsyssel er det nødvendigt, at strækningen fra
Lindholm til Frederikshavn elektrificeres straks herefter. Drift med el-tog i Vendsyssel bør
indarbejdes i planen som en forudsætning, således at der etableres mulighed for
gennemgående tog på rejser fra København til Frederikshavn.
Såfremt der elektrificeres på strækningen til Vejle – Struer bør muligheden for
elektrificering videre til Thisted undersøges.

Ny station i Hjørring Øst.
I Hjørring Øst er der en stor koncentration af uddannelses institutioner, der sammen med
Regionshospital Nordjylland giver et solidt kundeunderlag for en ny station. Region
Nordjylland, Nordjyske Jernbaner og Hjørring Kommune ønsker stationen etableret så
snart som muligt. Projektet bør fremgå af planen og igangsættes snarest.
Når en analyse af den fremtidige stationsstruktur i Nordjylland er gennemført, kan der
opstå ønsker om yderligere stationsåbninger.

Øget kapacitet over Limfjorden
Banestrækningen nord for Aalborg Vestby St. er enkeltsporet og sætter sine begrænsning
på togdriften. Specielt krydsningen af Limfjorden og Thistedvej i Nørresundby er et
opmærksomhedspunkt, da disse har indflydelse på den øvrige trafik. Med den nuværende
køreplan K18 kører der i dag 4 tog i timen over Limfjordsbroen og Thistedvej. Med
åbningen af banen til Aalborg Lufthavn øges dette til 8 tog i timen. Dette vil udgøre en
væsentligt hindring for erhvervssejladsen på fjorden. Etablering af dobbeltspor fra
Lindholm station til Jernbanebroen og en udbygning af kapaciteten over fjorden, ved en
dublering af jernbanebroen, eller ved etablering af en ny dobbeltsporet bro, bør indgå i
fremtidige udbygningsplaner for jernbanen.

Niveaufri krydsning af Thistedvej
Thistedvej er en overordnet trafikvej, der forbinder Aalborg med den nordvestlige del af
region Nordjylland og en vigtig vej for trafikken i Aalborg og Nørresundby. Thistedvej har
i dag nået kapacitetsgrænsen ikke mindst ved krydsning af jernbanen. Der er behov for en
løsning af krydsningen med Thistedvej, da en spærring af vejen i spidstimen på ca. 8 min
vil have uacceptable konsekvenser for trafikken i hele Nørresundby området. Thistedvejkvarteret er i dag i en byomdannelsesproces, hvor industri og erhvervsbygninger
omdannes til boligområder og det vil medføre øget trafik på Thistedvej. Trafiksikkerheden
omkring banekrydsningen vil blive øget markant ved en niveaufri krydsning.

Gode knudepunkter der sikre optimale skift mellem mobilitetsformer
Nordjyllands Trafikselskab har med vedtagelsen at Mobilitetsplan 2017-2020 gjort op,
med tanken om at private transportformer er konkurrent til kollektiv trafik. De forskellige
mobilitetsformer er alle med til at løse en mobilitetsudfordring, og bør i højere grad
Nordjyllands Trafikselskab
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9000 Aalborg
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arbejde sammen, for at sikre den bedst mulige mobilitet for borgerne. Derfor er det også
glædeligt, at trafikplanen bemærker, at det er vigtigt, at der er sammenhæng i den
kollektive trafik, samt at man fremover kan forestille sig, at toget indgår i
kombinationsrejser med fx delebiler. I Nordjylland arbejdes der med at understøtte denne
udvikling, hvor et af tiltagene er at omdanne stoppesteder, terminaler og stationer til
knudepunkter der også omfatter nye mobilitetsformer.
Hvis dette skal lykkes, er det vigtigt, at staten er en aktiv medspiller i etableringen af gode
skiftepunkter til og fra togsystemet. Vi ser gerne, at det beskrives nærmere hvordan
staten kan indgå i denne udvikling.

Kvalitetssikring af data i Trafikplanen
Ud over de punkter ovenfor, hvor de nordjyske parter ønsker at påvirke planens indhold,
vil vi benytte lejligheden til at afgive en række kommentarer af mere korrekturmæssig
karakter:
I bilag 1 er den forventede passagerudvikling opgjort pr. station. Det er generelt positiv
læsning, men der er også stationer hvor passagerudviklingen stikker ud. Der forventes en
passagertilbagegang for stationerne i Sindal, Tolne og Bedsted, mens der bl.a. i Kvissel
forventes en markant passagerfremgang. Det er svært at læse ud af planen hvad disse
ændringer skyldes. Derudover er der en række stationer (Hjørring, Vrå, Skalborg,
Svenstrup, Støvring, Arden, Skørping og Hobro) hvor der sker et fald i passagertallet,
hvorefter det stiger igen. Hvad skyldes denne ændring?
I bilag 4 (side 88) har man lavet nogle forkerte summeringer af tog på strækningen
mellem Hjørring og Frederikshavn. Strækningen mellem Hjørring og Frederikshavn
trafikeres som udgangspunkt af lige mange tog som mellem Hjørring og Aalborg, både i
dag, og også i fremtiden. Tallene på side 88 kan – måske – forklare de manglende
streger i mange af linjediagrammerne:
Rettelser til linjediagrammet på side 78 (figur 70):
• Der mangler en blå ”halvtimestreg” fra Aalborg via Hjørring og Frederikshavn til
Skagen.
• Der er sat en blå, stiplet streg på med særlige tog mellem Aalborg og Lindholm,
som ikke kører i virkeligheden og derfor bør fjernes.
• IC-Lyn stregen mellem Aalborg og Lindholm bør være stiplet, da det er sådan,
den udføres.
• Nærbanen mellem Aalborg og Skørping vender pt. i Aalborg og gennemføres
således ikke til Lindholm.
• Der er med andre ord pt. ingen tog, der vender i Lindholm.
• På banen mellem Thisted og Struer mangler en stiplet angivelse af, at DSB
gennemfører to daglige afgange til og fra Thisted.
Rettelser til linjediagrammet på side 80 (figur 72):
• Der mangler en blå ”halvtimestreg” fra Hjørring via Frederikshavn til Skagen.
• Almindeligt IC-tog mangler standsning i Støvring. DSB har tilkendegivet overfor
NT / Region Nordjylland, at vi har stor indflydelse på standsningsmønstret i
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•

Nordjylland, og standsning i både Støvring og Skørping, som er vigtige
pendlerbyer i Rebild Kommune, prioriteres.
Vi ser gerne, at Thisted – Struer tænkes sammen med Struer – Århus.

Rettelser til linjediagrammerne på side 82 og 84 (figur 74 og 76):
• Som udgangspunkt ser vi gerne figur 72 fra side 80 ført videre til 2027 og 2032.
• Vi mener ikke, det er i linje med timemodellens intentioner, at den skal ind og
erstatte eksisterende togdrift mellem Aalborg og Aarhus, men at timemodellen
er et tillæg til eksisterende IC-Lyn.
Det har generelt været spændende at læse trafikplanen, da den giver et godt overblik over
de tiltag, der forventes at ske på jernbaneområdet de kommende år. Planen skaber den
overordnede ramme, den lokale trafikplanlægning kan ske indenfor. Vi ser derfor gerne
at planen bliver et mere levende dokument, der opdateres med en højere frekvens.

Med venlig hilsen

Thomas Eybye Øster
Direktør, Nordjyllands Trafikselskab
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Nuuradiin S. Hussein
Formand, Nordjyllands Trafikselskab

NOTAT

Takst Vest og NT's takster for 2018
Rigsrevisionen præsenterede i august 2015 en rapport for Statsrevisorerne om manglende
harmonisering af taksterne i den kollektive trafik i Danmark. De kaldte taksterne for uigennemsigtige
og ulogiske.
På den baggrund blev der igangsat to takstreformer: I Takst Sjælland deltager Movia, Metroen og
DSB. I Takst Vest deltager NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, DSB og Arriva. Reformarbejdet foregår i
et tæt samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
og det landsdækkende Bus & Tog samarbejde. Der er løbende blevet rapporteret til Transport-,
Bygnings- og Boligministeren og de politiske ordførere i Folketinget.
Takst Sjælland blev implementeret i januar 2017, hvilket gav en del opmærksomhed i pressen. Takst
Vest iværksættes den 18. marts 2018. Samlet set er der tale om de største takstreformer i den
kollektive trafik i mange år.

1. Samlet vurdering
I NT’s område har vi ikke de grundlæggende udfordringer, som andre trafikselskaber og deres
kunder har, som følge af historisk betingede og usynlige takstområder. Disse takstområder ophæves
i Takst Vest ved, at man fra politisk hold accepterer en prisdifferentiering mellem bus og tog.
Trafikselskaberne prissætter busrejser, og togoperatørerne prissætter togrejserne. Togrejser bliver
dyrere end busrejser med undtagelse af rejser på lokalbaner, som bliver til bustakster.
For NT har det været en helt central position i forhandlingerne om Takst Vest, at vi med overtagelsen
af regionaltogsdriften ønsker at bevare muligheden for at anvende samme pris på tog- og busrejser.
De øvrige parter, specielt DSB og Arriva, som fortsat vil have togdrift i Nordjylland i årene fremover,
har accepteret dette.
Takst Vest er og bliver en harmoniseringsøvelse for hele Vestdanmark. Sådanne øvelser er
kendetegnet ved, at de enkelte parter må give køb på nogle principper, også selvom de fungerer
godt.
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I Nordjylland er den mest betydende konsekvens for kunderne, at rabatstrukturen og satserne på Rejsekortet ændres. Rabatsatserne går fra 8 til 4 niveauer med en maksimal
rabat på øverste trin på 40 %. Højeste niveau i NT er i dag 49 %. Konsekvensen heraf er, at
de fleste højfrekvente pendlere på rejsekort skal skifte til et pendlerkort for at opnå den
billigste pris. Pendlerkortet tilbydes på rejsekort eller som et kombi-kort på rejsekort, hvor
man både har et periodekort og en almindeligt pay-as-you-go funktion på samme kort.
Provenukonsekvenserne af Takst Vest vurderes for NT til at blive neutral med en svag mulighed for
at ende positiv.
I det følgende gennemgås pejlemærker, overordnede kundekonsekvenser, provenu osv.

2. Grundprincipperne bag og konsekvenser af Takst Vest
Parterne i Takst Vest har fastsat følgende overordnede principper og pejlemærker for reformen:







Forenkling og mere forståelige priser, herunder et entydigt prishierarki mellem
standardprodukterne (periodekort, rejsekort og enkeltbillet):
- Rejsekort – altid samme pris eller billigere end enkeltbilletter
- Rejsekort – ens mængderabat niveauer hos de vestlige trafikselskaber og togoperatører
- Periodekort – gyldigt til både bus og tog og mere entydigt prisforhold til rejsekort
Provenuneutralitet for selskaberne, samlet set
Begrænsede kundekonsekvenser, samlet set
Kommerciel frihed til f.eks. at oprette tidsafgrænsede billettyper eller afgrænsede billettyper til
specielle kundegrupper som fx pensionister.
Selskaberne har et fleksibelt valg af salgskanaler (f.eks. App, SMS, web, mv.).

Takst Vest bygger på en række harmoniserede og fælles grundprincipper, som skaber forenkling og
mere gennemskuelig takststrukturer i Vestdanmark. Men, eftersom de enkelte trafikselskaber og
togoperatører netop har nogle meget forskellige takst- og rabatstrukturer, vil konsekvenserne af en
harmonisering tilsvarende være meget forskellige.
Det bedste eksempel på dette er nok anvendelsen af mængderabatter på rejsekortet. NT har lige
siden introduktionen af Rejsekortet anvendt en progressiv mængderabat ud fra devisen om, at jo
mere man rejser, jo billigere bliver det. I Sydtrafik har trafikselskabet valgt en helt anden strategi og
har ikke introduceret mængderabat på rejsekortet overhovedet. Med reformen indføres ens
niveauer for mængderabat på Rejsekortet, hvilket selvsagt påvirker kunderne i NT og Sydtrafik
meget forskelligt grundet to forskellige historiske afsæt.
Udover forholdet omkring mængderabat på rejsekortet adskiller NT sig væsentligt fra de øvrige
trafikselskaber ved, at vi oprindeligt blev født som ét takstområde. En række af de problemer, som
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kunderne i de øvrige trafikselskaber oplever, skyldes en struktur, hvor trafikselskabet er opdelt i (for
kunderne) usynlige takstområder, som flere steder giver uforståelige priser på rejser.
Endeligt er NT blevet undtaget fra ét af reformens grundprincipper, nemlig prisdifferentieringen
mellem bus- og togrejser. Den undtagelse er gældende så længe Region Nordjylland/NT/NJ kører
regionaltogsdriften. Undtagelsen betyder, at NT kan fortsætte med at tilbyde kunderne den samme
pris for bus- og togrejser, som det har været tilfældet i NT og i det øvrige Danmark i mange år.
Prisdifferentieringen, der introduceres i det øvrige Vestdanmark, bliver heller ikke anvendt på
Sjælland, hvor bus og togpriser er ens - som i Nordjylland.
2.1 Elementer i Takst Vest og generelle kundekonsekvenser i Nordjylland
De forskellige elementer i Takst Vest er oplistet nedenfor, hvor det også er angivet, hvilke
konsekvenser det vil få for kunderne i Nordjylland.
Nuværende takster og regler

Takster og regler i Takst Vest

Konsekvens for kunder i Nordjylland

Tog og bus kører efter forskellige
zoneprincipper.

Ét fælles zoneprincip
(rejsekortzoner).

Ingen konsekvens. Er allerede indført
for rejser i Nordjylland.

Lokale takstområder påvirker, om
der betales bus- eller togpriser.

Ingen lokale takstområder påvirker
prisen. Hvert selskab udgør ét
takstområde.

Ingen konsekvens. NT er ét
takstområde.

Off-Peak rabat kun på rejser inden
for et lokalt takstområde.
Bus- og togrejser inden for et lokalt
takstområde til buspriser.
Bus- og togrejser på tværs af lokale
takstområder til togpriser.

Off-Peak rabatten gælder alle rejser
inden for et trafikselskabsområde.
Alle busrejser til buspriser, og alle
togrejser til togpriser.

Ingen konsekvens da off-peak rabat
allerede i dag gælder for hele NT.
Ingen konsekvens. NT er undtaget for
prisdifferentiering (bus/tog). Gælder
også for periodekortrejser i NT.

Forskellige rabatstrukturer på
rejsekort (op til otte rabattrin).

Ens rabatstruktur på rejsekort (fire
rabattrin).

Konsekvens for pendlere på
Rejsekortet.

Ikke alle yder pensionistrabat på
periodekort og rejsekort.

Pensionister får minimum 25 % rabat Kundetype rabat reduceres til 33% i
på periodekort og rejsekort.
dag er rabatten 50%.

Forskellige børnerabatter.

Alle børn rejser til halv pris.

Ingen konsekvens. Er indført i NT.

De fleste billetprodukter kan bruges
frit mellem bus og tog.

Kun periodekort og rejsekort kan
bruges frit mellem bus og tog.

Ingen konsekvens da NT er undtaget
for prisdifferentiering.

Lokale rejser kombinerede tog- og
busrejser prissættes efter bustakst =
billigere end togtakst.

Lokale kombinerede tog- og
busrejser fastsættes efter togtakst =
dyrere end bustakst.

Ingen konsekvens for rejser i
Nordjylland da priser på bus og tog
rejser er ens.

Ved rejser over regionsgrænsen med
tog til f.eks. Aalborg kan enkeltbillet
og periodekort bruges til hele
bybussystemet i Aalborg.

Ved rejser over regionsgrænsen med
tog til Aalborg kan enkeltbillet og
periodekort kun bruges til bus i
omstigningszonen (zonen hvor
togstationen ligger).
Gyldighedsområdet indskrænkes til
at være strækningsbaseret med
start- og slutzoner.

Konsekvens for togrejsende på
enkeltbillet og periodekort til Aalborg
med start uden for Nordjylland.

I Sydtrafik og NT er der et relativt
stort gyldighedsområde på
periodekort
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2.2 Konsekvenser for kunder i Nordjylland
Eftersom én af de centrale pejlemærker for Takst Vest er, at kundekonsekvenser i form af
prisstigninger skal begrænses, har selskaberne løbende fået konsulenthuset Incentive til at lave
overordnede modelberegninger fordelt på trafikselskaber og togoperatører.
Generelt er der relativt store kundekonsekvenser for togrejser (DSB og Arriva), hvilket dog ikke vil
forekomme i Nordjylland, hvor vi fortsætter med ens priser på tog og bus.
Incentives vurdering er, at hovedparten af prisstigningerne i NT vil ligge i omegnen 2 - 5 kr., hvilket
er en stigning på 5 – 10 % i forhold til rejsens pris. Der arbejdes med, at prisstigningerne indarbejdes
på rejsekort og i mindre grad på periodekort. Der er også kunder på rejsekort, som vil opleve
prisfald, idet rabatten på trin 2 bliver højere i forhold til i dag.
Nedenfor er der angivet en indikator (på en skala fra 1 til 5) for konkrete konsekvenser for hhv.
voksne, børn og pensionister, der anvender enkeltbillet, periodekort og rejsekort. Konsekvenserne
kan være i form af direkte kundekonsekvenser men også en ændring af takstkompetencen set i
forhold til NT’s bestyrelse. Den høje ende af konsekvensskalaen vil indikere en negativ påvirkning af
en større kundegruppe eksempelvis med store prisstigninger. I den lave ende af skalaen vil det være
indikationer på mindre negative påvirkninger i forhold begrænsede kundegruppe, og hvor der kan
være alternative muligheder.

Interne rejser i NT (95 % af NT’s passagerindtægter)
Enkeltbillet
Voksne

0

Børn

0

Pensionist

0

Periodekort
1
(Ændret gyldighedsområde)
1
(Ændret gyldighedsområde)
1
(Ændret gyldighedsområde)

Rejser over regionsgrænse (5 % af NT’s passagerindtægter)
Enkeltbillet
Periodekort
Voksne
1
1
(Reduceret
(Delt takstkompetence)
omstigningsområde,
dyrere kombinationsbillet)
Børn
1
1
(Reduceret
(Delt takstkompetence)
omstigningsområde,
dyrere kombinationsbillet)
Pensionist
1
1
(Reduceret
(Delt takstkompetence)
omstigningsområde,
dyrere kombinationsbillet)
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(Konsekvens: 0 = ingen, 5 = stor)
Rejsekort
2
(Ændring af rabatskala)
2
(Ændring af rabatskala)
2½
(Rabatskala, lavere rabat)

(Konsekvens: 0 = ingen - 5 = stor)
Rejsekort
0

0

0
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Samlet set bliver de negative konsekvenser for NT’s kunder ikke i samme skala, som det bl.a. ses for
visse grupper af togrejsende i de øvrige trafikselskaber. Omvendt får reformen heller ikke de helt
store positive konsekvenser i NT, da f.eks. fjernelse af problemerne med de interne takstområder
ikke er aktuelt i Nordjylland.
De mest negative konsekvenser for NT’s kunder vil komme som følge af en ny og mindre stejl
rabatstruktur på Rejsekortet, hvilket er uddybet nedenfor. De øvrige negative konsekvenser i
tabellerne rammer nogle ret begrænsede brugssituationer og sker med en argumentation om
forenkling og harmonisering i hele Vest Danmark.

3. Konkrete konsekvenser og takster pr. 18. marts 2018
I det efterfølgende er det beskrevet, hvilke konsekvenser takstreformen har på de 3 hovedprodukter
dvs. på enkeltbilletter, rejsekort og periodekort.
I taksterne for 2018 er indregnet en takststigning på i gennemsnit 2,1 %. Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen har for 2018 udmeldt et takststigningsloft på 1,4 %. Dertil kommer, at NT har en
uudnyttet takststigning fra 2015 på 0,7 %, som skal anvendes senest i 2018. Det giver en samlet
takststigning på 2,1 %, som er indregnet i det efterfølgende.
3.1 Enkeltbilletter (kontant)
Enkeltbilletter består dels af papirbilletter, som kan købes hos chaufføren i bussen, i automater på
udvalgte togstationer, eller på web dels af mobil- og SMS-billetter, der købes via mobiltelefon. Ca.
9 % af alle rejser i NT foregår på enkeltbilletter.
De nuværende takster for enkeltbilletter, takster pr. 18. marts 2018 (Takst Vest), antal rejser samt
andel af NT’s samlede rejser fremgår nedenfor.
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Takster for enkeltbilletter
Nuværende takster (kr.)
Antal zoner

Takster pr. 18. marts
2018 (kr.)
voksen
barn/pens.

Barn/pens., rejser pr.
år
andel *)
antal
andel *)

Voksen, rejser pr. år

voksen

barn/pens.

2 zoner

22,00

11,00

22,00

11,00

1.094.375

4,09%

590.324

2,20%

3 zoner

32,00

16,00

32,00

16,00

175.376

0,65%

87.211

0,33%

4 zoner

42,00

21,00

42,00

21,00

66.411

0,25%

35.226

0,13%

5 zoner

50,00

25,00

50,00

25,00

69.132

0,26%

32.627

0,12%

6 zoner

60,00

30,00

60,00

30,00

63.044

0,24%

27.083

0,10%

7 zoner

70,00

35,00

70,00

35,00

8.646

0,03%

3.576

0,01%

8 zoner

80,00

40,00

80,00

40,00

25.162

0,09%

8.044

0,03%

9 zoner

90,00

45,00

90,00

45,00

11.031

0,04%

5.769

0,02%

10 zoner

100,00

50,00

100,00

50,00

13.237

0,05%

4.097

0,02%

11 zoner

110,00

55,00

110,00

55,00

1.219

0,00%

871

0,00%

12 zoner

120,00

60,00

120,00

60,00

1.156

0,00%

349

0,00%

13 zoner

130,00

65,00

130,00

65,00

664

0,00%

257

0,00%

14 zoner

140,00

70,00

140,00

70,00

2.811

0,01%

1.211

0,00%

15 zoner

150,00

75,00

150,00

75,00

264

0,00%

100

0,00%

16 zoner

160,00

80,00

160,00

80,00

155

0,00%

98

0,00%

17 zoner

170,00

85,00

170,00

85,00

220

0,00%

90

0,00%

18 zoner

180,00

90,00

180,00

90,00

742

0,00%

277

0,00%

19 zoner

190,00

95,00

190,00

95,00

51

0,00%

19

0,00%

20 zoner

200,00

100,00

200,00

100,00

47

0,00%

10

0,00%

21 zoner

210,00

105,00

210,00

105,00

19

0,00%

9

0,00%

22 zoner

220,00

110,00

220,00

110,00

15

0,00%

16

0,00%

23 zoner

230,00

115,00

230,00

115,00

9

0,00%

4

0,00%

24 zoner

240,00

120,00

240,00

120,00

0

0,00%

0

0,00%

I alt

antal

1.533.786

5,7 %

797.268

3,0%

*) Andel af samtlige rejser i NT pr. år (2016)

Som det fremgår, er der uændrede takster for enkeltbilletter. Der vil heller ikke være ændringer i
gyldigheder af en enkeltbillet, idet den fortsat vil være gældende i såvel bus som tog, når der er tale
om rejser, der foregår internt i NT’s område. Dette er ikke tilfældet i de andre trafikselskaber.
I Takst Vest indgår en ensretning for omstigning mellem tog og bus, når kunderne bruger
enkeltbilletter og periodekort over regionsgrænsen. Omstigningsområdet for enkeltbilletter
indskrænkes til den zone, som stationen ligger i, hvilket er samme princip som rejser på rejsekortet.
Konsekvensen i Nordjylland bliver, at en togrejsende med en enkeltbillet ikke kan anvende billetten
til hele bybussystemet i Aalborg, som i dag, men kun i midtbyen.
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3.2 Rejsekort
Rejsekort anvendes ved tjek ind/ud i busser og på stationer. Prissætning af rejser på rejsekort består
af tre faktorer: Grundpris (normalpriskurve), kundetyperabat og mængderabat. Ca. 26 % af alle
rejser i NT foregår på rejsekort.
Grundpris (normalpriskurve)
De nuværende takster for rejsekort, takster pr. 18. marts 2018 (Takst Vest), antal rejser samt andel
af NT’s samlede rejser fremgår nedenfor.
Rejser pr. år

Nuværende takster (kr.)
voksen/barn/pens.

Takster pr. 18. marts 2018
voksen/barn/pens.

2 zoner

16,00

16,50

4.781.703

17,85%

3 zoner

24,00

24,00

836.708

3,12%

4 zoner

31,00

31,00

290.604

1,08%

5 zoner

38,00

38,50

298.867

1,12%

6 zoner

44,00

44,50

275.602

1,03%

7 zoner

50,00

52,00

53.584

0,20%

8 zoner

56,00

60,00

114.706

0,43%

9 zoner

62,00

67,00

67.369

0,25%

10 zoner

68,00

73,00

76.883

0,29%

11 zoner

74,00

80,00

15.044

0,06%

12 zoner

80,00

87,00

5.769

0,02%

13 zoner

86,00

95,00

4.846

0,02%

14 zoner

92,00

104,00

20.126

0,08%

15 zoner

98,00

110,00

12.627

0,05%

16 zoner

104,00

117,00

2.661

0,01%

17 zoner

110,00

125,00

1.947

0,01%

18 zoner

116,00

130,00

3.445

0,01%

19 zoner

122,00

135,00

1.233

0,00%

20 zoner

128,00

140,00

322

0,00%

21 zoner

134,00

145,00

516

0,00%

22 zoner

140,00

150,00

476

0,00%

23 zoner

146,00

155,00

611

0,00%

24 zoner

152,00

160,00

597

0,00%

6.866.246

25,6%

Antal zoner

I alt

antal

andel *)

*) Andel af samtlige rejser i NT pr. år (2016)

Som det fremgår af tabellen ovenfor, hæver NT taksterne for rejser på rejsekort. Årsagen er et
stærkt ønske hos de øvrige parter om, at skæringspunktet for, hvornår det kan betale sig som
pendler at skifte mellem rejsekort og periodekort, skal ligge på maksimalt 38 rejser på en måned.
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Dette vil kræve, at NT hæver taksten på rejsekortrejser og/eller sænker prisen på periodekortrejser
for at honorere dette ønske. Jf. nedenfor er der et lille takstfald for periodekortrejser for 2-4 zoner,
mens der er mindre stigning for periodekortrejser i mere end 4 zoner. Dette kombineres med
mindre stigninger i normalpriskurven for rejsekortrejser. Dette er for at opnå en øget harmonisering
i Vestdanmark, og – som omtalt ovenfor - en stigning i taksterne for rejsekortrejser.
Mængderabat og kundetyperabat
Rabattrin og rabatsatser for rejsekort, som de er i dag, og pr. 18. marts 2018 (Takst Vest), antal rejser
samt andel af NT’s samlede rejser fremgår nedenfor.

Voksen, nuværende rabatter
Mængde
KundeTrin Rabat type

Voksen, rabatter pr. 18. marts 2018

I alt

Offpeak

I alt inkl.
offpeak

Mængde
KundeTrin Rabat type

Rejser pr. år

I alt

Offpeak

I alt inkl.
offpeak

Antal

Andel *)

0

0%

0%

0%

20%

20%

0

0%

0%

0%

20%

20%

430.443

1,61%

1

14%

0%

14%

20%

31%

1

10%

0%

10%

20%

28%

645.963

2,41%

2

18%

0%

18%

20%

34%

1

10%

0%

10%

20%

28%

609.417

2,27%

3

21%

0%

21%

20%

37%

2

25%

0%

25%

20%

40%

732.233

2,73%

4

30%

0%

30%

20%

44%

2

25%

0%

25%

20%

40%

546.748

2,04%

5

38%

0%

38%

20%

50%

2

25%

0%

25%

20%

40%

524.167

1,96%

6

43%

0%

43%

20%

54%

3

40%

0%

40%

20%

52%

502.298

1,88%

7

49%

0%

49%

20%

59%

3

40%

0%

40%

20%

52%

1.071.046

4,00%

5.062.315

18,9%

I alt
Pensionist, nuværende rabatter
Mængde

Pensionist, rabatter pr. 18. marts 2018
Mængde

Rejser pr. år

Trin

Rabat

Kundetype

I alt

Offpeak

I alt inkl.
offpeak

Trin

Rabat

Kunde
type

I alt

Offpeak

I alt inkl.
offpeak

0

0%

50%

50%

20%

60%

0

25%

33%

50%

20%

60%

85.483

0,32%

1

14%

50%

57%

20%

66%

1

25%

33%

50%

20%

60%

170.767

0,64%

2

18%

50%

59%

20%

67%

1

25%

33%

50%

20%

60%

159.164

0,59%

3

21%

50%

61%

20%

68%

2

25%

33%

50%

20%

60%

151.696

0,57%

4

30%

50%

65%

20%

72%

2

25%

33%

50%

20%

60%

108.796

0,41%

5

38%

50%

69%

20%

75%

2

25%

33%

50%

20%

61%

87.863

0,33%

6

43%

50%

72%

20%

77%

3

40%

33%

60%

20%

68%

68.889

0,26%

7

49%

50%

75%

20%

80%

3

40%

33%

60%

20%

68%

155.657

0,58%

988.315

3,7%

I alt
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Børn, nuværende rabatter
Mængde

Børn, rabatter pr. 18. marts 2018
Mængde

Rejser pr. år

Trin

Rabat

Kundetype

I alt

Offpeak

I alt inkl.
offpeak

Trin

Rabat

Kunde
type

I alt

Offpeak

I alt inkl.
offpeak

0

0%

50%

50%

20%

60%

0

0%

50%

50%

20%

60%

55.295

0,21%

1

14%

50%

57%

20%

66%

1

10%

50%

55%

20%

64%

126.609

0,47%

2

18%

50%

59%

20%

67%

1

10%

50%

55%

20%

64%

128.607

0,48%

3

21%

50%

61%

20%

68%

2

25%

50%

63%

20%

70%

152.035

0,57%

4

30%

50%

65%

20%

72%

2

25%

50%

63%

20%

70%

96.216

0,36%

5

38%

50%

69%

20%

75%

2

25%

50%

63%

20%

70%

91.114

0,34%

6

43%

50%

72%

20%

77%

3

40%

50%

70%

20%

76%

75.420

0,28%

7

49%

50%

75%

20%

80%

3

40%

50%

70%

20%

76%

90.322

0,34%

815.618

3,0%

6.866.248

25,6%

I alt
Total

Antal

Andel *)

*) Andel af samtlige rejser i NT pr. år (2016)

Som det fremgår, reduceres de nuværende 8 rabattrin til 4 og samtidig reduceres de øverste
rabattrin fra hhv. 43 og 49 % til 40 %.
Kundetyperabatten til pensionister reduceres fra de nuværende 50 % til 33 %. Denne reduktion er
indarbejdet for at opnå en stringens i rabatteringen af pensionister, så de på rejsekortrejser får en
rabat på omkring 50 % (den svinger mellem 50 og 60 % før evt. offpeak rabat), som de ligeledes får
på enkeltbilletter og periodekort. Endvidere skal det også sikres, at periodekort er attraktiv for
pensionister allerede ved 38 rejser pr. måned
3.3 Periodekort
Periodekort omfatter hovedsageligt almindelige periodekort, ungdomskort og skolekort. Ca. 61 %
af alle rejser i NT foregår på periodekort.
De nuværende takster for periodekort, takster pr. 18. marts 2018 (Takst Vest), antal rejser samt
andel af NT’s samlede rejser fremgår nedenfor.
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Antal zoner

Nuværende takster (kr.)
voksen
barn/pens.

Takst pr. 18. marts 2018
voksen
barn/pens.

Rejser pr. år
antal
andel *)

2 zoner

378,00

189,00

375,00

187,50

9.837.287

36,72%

3 zoner

534,00

267,00

500,00

250,00

2.281.012

8,52%

4 zoner

688,00

344,00

675,00

337,50

1.315.315

4,91%

5 zoner

824,00

412,00

850,00

425,00

983.615

3,67%

6 zoner

950,00

475,00

1.000,00

500,00

753.097

2,81%

7 zoner

1.078,00

539,00

1.150,00

575,00

268.757

1,00%

8 zoner

1.216,00

608,00

1.270,00

635,00

203.927

0,76%

9 zoner

1.352,00

676,00

1.425,00

712,50

326.827

1,22%

10 zoner

1.480,00

740,00

1.565,00

782,50

79.459

0,30%

11 zoner

1.590,00

795,00

1.695,00

847,50

112.115

0,42%

12 zoner

1.704,00

852,00

1.840,00

920,00

88.553

0,33%

13 zoner

1.816,00

908,00

2.150,00

1.075,00

0

0,00%

14 zoner

1.930,00

965,00

2.300,00

1.150,00

0

0,00%

15 zoner

2.042,00

1.021,00

2.450,00

1.225,00

0

0,00%

16 zoner

2.154,00

1.077,00

2.650,00

1.325,00

0

0,00%

17 zoner

2.266,00

1.133,00

2.750,00

1.375,00

0

0,00%

18 zoner

2.380,00

1.190,00

2.850,00

1.425,00

0

0,00%

19 zoner

2.492,00

1.246,00

2.950,00

1.475,00

0

0,00%

20 zoner

2.604,00

1.302,00

3.100,00

1.550,00

0

0,00%

21 zoner

2.716,00

1.358,00

3.200,00

1.600,00

0

0,00%

22 zoner

2.828,00

1.414,00

3.250,00

1.625,00

0

0,00%

23 zoner

2.940,00

1.470,00

3.450,00

1.725,00

0

0,00%

24 zoner

3.054,00

1.527,00

3.550,00

1.775,00

0

0,00%

16.249.965

60,7%

I alt
*) Andel af samtlige rejser i NT pr. år (2016)

Som det fremgår, sænkes taksterne for periodekort på 2-4 zoner, mens taksterne for rejser på mere
end 5 zoner og opefter stiger. Baggrunden er, at man i samarbejdet er enige om at arbejde for en
harmonisering af periodekorttaksterne, således at takster internt i trafikselskaberne og taksterne
på tværs af trafikselskaberne med tiden bliver ens.
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4. Konsekvenser for NT’s provenu på kort og lang sigt
Den samlede provenueffekt for hele Takst Vest ligger i de seneste beregninger inden for den
tolerancetærskel, som Transport- og Bygnings- og Boligministeriet har fastsat på +/- 0,5 % af det
samlede provenu.
Det er Incentives vurdering, at effekterne af Takst Vest i værste fald er neutrale for NT’s provenu
gående mod en lille positiv effekt på 5,9 mio. kr. pr. år.
Med Takst Vest bliver periodekortet til få zoner mere attraktivt end tidligere, idet kunderne skal
rejse færre ture end i dag, før det kan betale sig at skifte fra rejsekort til periodekort. Provenuet pr.
rejse er lavere for pendlerkort end for rejsekort, og det kan betyde en mindre nedgang i NT’s
samlede provenu.

5. Trafikselskabernes takstkompetence
Det ligger grundlæggende i Takst Vest, at man fra politisk hold accepterer en prisdifferentiering
mellem bus og tog. Trafikselskaberne prissætter busrejser, og togoperatørerne prissætter
togrejserne. Togrejser bliver dyrere end busrejser med undtagelse af rejser på lokalbaner, som
bliver til bustakster.
For NT har det været en helt central position i forhandlingerne om Takst Vest, at vi med overtagelsen
af regionaltogsdriften ønsker at bevare muligheden for at anvende samme pris på tog- og busrejser.
De øvrige parter har accepteret dette.
I NT’s område bibeholdes derfor de nuværende grundelementer i takstkompetence, hvor
trafikselskaberne fastlægger taksterne internt i selskaberne, og togoperatørerne fastlægger
taksterne på tværs af trafikselskaberne.
Intentionerne om gradvis harmonisering og princippet om, at periodekort altid skal være til samme
pris eller billigere end rejsekort, som skal være til samme pris eller billigere end enkeltbilletter, ligger
væsentlige bindinger på de reelle frihedsgrader i det enkelte trafikselskab. Hertil kommer ønsket
om, at skæringspunktet for, hvornår det kan betale sig som pendler at skifte mellem rejsekort og
periodekort, skal ligge på maksimalt 38 rejser på en måned, som ligeledes lægger bindinger på
frihedsgraderne i det enkelte trafikselskab.
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