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Overskud i NT og markant passagertilvækst i Aalborg  
 
Nordjyllands Trafikselskab (NT) kan i dag præsentere de foreløbige hovedtal for 2014, som lyder på et forventet 
økonomisk resultat for bus- og flextrafik på 14.7 mio. kr.  
 
NT bustransport forventes at give et overskud på 11.4 mio. kr., som primært skyldes lavere udgifter til busoperatører, 
da prisen på brændstof har haft en noget lavere prisudvikling end forventet. 
 

Busområdet har haft en svag indtægtsstigning i forhold til 2013, som dækker over store forskydninger på NT’s 
forskellige billetmedier. Rejsekortet har haft en fremgang i antallet af rejser på 42% i Nordjylland i forhold til 2013, 
hvor det erstattede klippekortet. NT arbejder efter en rabatmodel, som giver kunderne billigere rejser, jo mere de 
rejser på rejsekortet. De billige rejser har gjort rejsekortet yderst attraktiv i Nordjylland. 
 
Det samlede passagertal for NT ender på 30,3 mio. rejser svarende til en stigning på 0,25% i forhold til 2013. Denne 
stigning sker efter 3 år med en gennemsnitlig passagertilvækst på lige over 2%, som også er NT’s forretningsmæssige 
mål. Bag stigningen ligger både positive og negative bevægelser. Metrobusserne i Aalborg by vækster med 4%, mens 
flere by og fælles kommunale ruter uden for Aalborg har en negativ vækst på 6-7%.   
 
NT flextrafik forventer et samlet overskud på 3.3 mio. kr. i 2014. Overskuddet skyldes, at NT fortsat høster synergien 
ved at samarbejde med de andre trafikselskaber gennem Flexdanmark, der er et fælles selskab placeret i Aalborg, som 
varetager opgaver omkring IT systemer og call center for flextrafikken.   
 
Formand for NT, Thomas Kastrup Larsen udtaler om det samlede resultat: 
 
 ”Det er ikke et mål for NT at skabe overskud, men i en tid med stramme offentlige budgetter, er vi naturligvis tilfredse 
med at skulle tilbagebetale penge til de ejere - de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, som har haft en positiv 
balance mellem passagerindtægter og udgifter.  
 
Vi havde naturligvis gerne set, at passagertilvæksten var fortsat med at stige 2%, men vi må nok forberede os på en 
mere afdæmpet vækst indtil de nye store investeringer i kollektiv trafik slår igennem. Her tænker jeg på overtagelsen af 
regionaltogsdriften i 2017 og åbningen af Aalborg letbane i 2021. Det ses jo tydeligt i passagertallene for 2014, at 
væksten sker de steder, hvor vi investerer i flere afgange som f.eks. metrobusserne i Aalborg by og X-busserne. ”  
  
Aalborg kommune investerer 2 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 og årene frem på at indføre ekstra afgange i 
myldretiden på de mest benyttede ruter. Overtagelsen af den regionale togkørsel i Nordjylland fra DSB vil ligeledes give 
markant flere togafgange, som forventes at skabe passagervækst i togene men også på busområdet. 
 
Yderligere information 
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Thomas Kastrup-Larsen, Formand for NT’s Bestyrelse, på tlf.: 99 31 
15 01 eller Jens Otto Størup, Direktør for NT, på tlf.: 53 73 33 00. 
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