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1 Baggrund og formål 

Baggrund Fynbus er i gang med at udarbejde en ny trafikplan for Fyn, som er gældende for 

perioden 2018-2021. Trafikplanen skal sætte rammerne og retningen for udvik-

lingen af den regionale kollektive trafik og medvirke til at sikre passagerfremgang.  

Der sker en række udviklingsprojekter i trafikplanens periode, som løbende vil 

ændre vilkårene for transportefterspørgslen. Herunder hastighedsopgradering på 

fjernbanen mellem Odense og Ringsted (2019), signalprogrammet Odense-

Svendborg (2019) og Nyborg-Middelfart (2021). Endvidere åbner Odense letbane 

mellem Tarup-OBC-Hjallese (2020/2021), samtidig med at Campus Odense vil 

opleve stor vækst med Cortex Park, SDU vil samles med alle fakulteter og nyt 

OUH opføres med forventet åbning i 2022. 

Fynbus ønsker som led i arbejdet med en ny trafikplan at der designes tre scena-

rier for forskellige regionale busnet, og på baggrund heraf udarbejdes det endelige 

regionale busnet, som giver flest mulige passagerer og bedst mulig serviceniveau 

inden for den økonomiske ramme. 

Formål Formålet med markedsanalysen er at skabe en solid forståelse for markedsgrund-

laget for kollektiv trafik og klarlægge transportefterspørgslen på Fyn. Analysen af 

transportefterspørgslen ser både på efterspørgslen efter kollektiv trafik og kon-

kurrencefladen til biltrafikken. Dette er et nødvendigt udgangspunkt for en god 

planlægningsproces og for at kunne designe de mest attraktive og hensigtsmæs-

sige scenarier for fremtidens regionale busnet. 

Selve markedsanalysen fokuserer på at klarlægge transportefterspørgslen på Fyn 

ved analyser af parametre som rejsestrømme, rejsevaner, lokaliseringsmønster 

for indbyggere, arbejdspladser, studerende, buskundepotentiale og store rejse-

mål. Dette for at sikre at fremtidens regionale kollektive net i størst mulig grad 

matcher efterspørgslen og dermed giver de bedste betingelser for flest mulige 

passagerer. Markedsanalysen vil dermed skabe et godt vidensgrundlag for design 

af scenarier for det regionale busnet. 
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2 Transportefterspørgsel 

Den regionale bystruktur og det transportbehov det afstedkommer, har stor be-

tydning for kundegrundlaget for kollektiv trafik og er dermed også et betydeligt 

argument for hvordan fremtidens regionale busnet og dermed samlede kollektive 

trafiksystem skal udvikles på Fyn.  

Konkret analyseres og illustreres hvor befolkningen bor, arbejder og studerer og 

hvor de som er mest tilbøjelige til at vælge kollektiv trafik er bosat. En sådan 

geografisk analyse af kvadratnetdata giver et godt visuelt og kvantitativt billede 

af den nuværende markedssituation og transportefterspørgsel på Fyn samt pas-

sagerpotentialet. Endvidere undersøges bilrådigheden for at identificere de områ-

der på Fyn hvor der er lav bilrådighed og dermed hvor den kollektive trafik har 

gode markedsvilkår samt områder med høj bilrådighed, hvor den kollektive trafik 

har sværere ved at konkurrere. 

Der foretages ligeledes en analyse og illustration af pendlingsstrømme for både 

erhvervspendling og uddannelsespendling internt på Fyn for at synliggøre pend-

lingsrejsestrømme samt deres gennemsnitlige længde. 

Slutteligt vurderes betydningen af den forventede befolkningsfremskrivning og de 

forventede ændringer i rejsemønstre og hvad dette vil betyde for fremtidens pas-

sagerpotentiale og kollektive trafiksystem. 

2.1 Den regionale bystruktur 

Figur 2.1 viser antallet af indbyggere i hver by på Fyn med mere end 250 indbyg-

gere. På figuren ses en tydelig regionale bystruktur med en centralt placeret 

storby i midten, efterfulgt af større byer langs kysterne. Disse kystbyer er alle 

beliggende langs en logisk korridor med større byer der peger ind mod Odense. 

Dette er også betegnet som den fynske stjernestruktur. 

Som nævnt er Odense den klart største by på Fyn med ca. 191.000 indbyggere1. 

Herefter følger hhv. Svendborg (35.9002), Nyborg (17.200) og Middelfart 

(15.200). Odense by udgør 39 % af alle Fyns indbyggere, og de fire største byer 

udgør tilsammen lidt mere end 50 %. De 10 største byer udgør samlet 60 % af 

alle Fyns indbyggere, svarende til 295.400 indbyggere, jf. Tabel 2.1. Ca. 79.100 

indbygger bor i landdistrikterne, svarende til 16 % af Fyns befolkning. 

Med udgangspunkt i Odense så bor der inden for 10 km fra Odense centrum knap 

40 % af Fyns befolkning. Udvides "radius" til 25 km så bor knap 63 % af alle 

indbyggere her, og inden for 50 km fra Odense bor mere end 94 % af Fyns be-

folkning, hvor kun de sydlige øer (Langeland og Ærø) har mere end 50 km til 

Odense. 

                                                

1 Inklusiv Bellinge, Sankt Klemens, Fraugde, Over Holluf, Næsbyhoved Broby, Ejlstrup og Åsum. 

2 Inklusiv Thurø, Vindeby, Rantzausminde og Troense. 
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Figur 2.1 Regional bystruktur for Fyn baseret på antal indbyggere i 2017 på byniveau. 
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Tabel 2.1 Antal indbyggere i 2017 for de 10 største byer på Fyn. Kilde: DST, 2017. 

By Indbyggere Andel (%) Akk. indbyggere Akk. andel (%) 

Odense 191.000 39 % 191.000 39 % 

Svendborg 35.900 7 % 226.900 46 % 

Nyborg 17.200 3 % 244.100 49 % 

Middelfart 15.200 3 % 259.300 52 % 

Faaborg 7.100 1 % 266.400 54 % 

Assens 6.200 1 % 272.600 55 % 

Kerteminde 6.200 1 % 278.800 56 % 

Ringe3 5.900 1 % 284.700 58 % 

Munkebo 5.600 1 % 290.300 59 % 

Otterup 5.100 1 % 295.400 60 % 

 

Ses alene på stationsbyerne så dækker de ca. 267.000 indbyggere, svarende til 

54 % af alle indbyggere på Fyn. Blandt de større byer som ikke er togbetjent kan 

nævnes Faaborg, Assens, Kerteminde, Ringe, Munkebo og Otterup, som alle har 

mere end 5.000 indbyggere. 

2.2 Lokalisering af dagens potentiale 

I dette afsnit analyseres og illustreres dagens mønster for lokalisering af dagens 

passagerpotentiale. 

2.2.1 Indbyggere 

Det samlede antal indbyggere på Fyn er ca. 496.000, hvoraf lidt mere end 

200.000 er bosat i Odense kommune. Befolkningsudviklingen på Fyn har siden 

2010 vist en positiv tendens med ca. 11.200 flere fynboer om året, svarende til 

omkring 1.600 flere om året. Væksten er især tiltaget de seneste par år hvor der 

er kommet hhv. 2.300 og 4.600 flere fynboer. Ses på det fynske landkort er be-

folkningsvæksten markant størst i Odense, som er vokset med 11.800 indbyg-

gere, mens de to øvrige kommuner med befolkningsvækst er Nyborg og Middelfart 

med hver 400-500 flere indbyggere siden 2010. Kerteminde har fastholdt indbyg-

gertallet siden 2010, mens de øvrige kommuner har oplevet faldende indbyggertal 

i størrelsesordenen 200-900 indbyggere. Set over de seneste 2 år er det kun de 

sydlige ø-kommuner der samlet har oplevet faldende indbyggertal. 

                                                

3 Inklusiv Skrækkenborg. 
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Tabel 2.2 Befolkningsudvikling 2010-2017 i de fynske kommuner. 
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2010 42.100 52.100 23.800 13.500 37.700 29.600 31.700 188.800 59.000 6.700 484.900 

2017 41.400 51.400 23.800 12.600 38.100 29.400 32.100 200.600 58.500 6.200 496.100 

Ændring 2010-2017 -700 -700 0 -900 400 -200 500 11.800 -500 -500 11.200 

Procentvis ændring -2% -1% 0% -7% 1% -1% 1% 6% -1% -8% 2% 

 

Indbyggertætheder er et meget vigtig fixpunkt, når man planlægger kollektiv tra-

fik, da dette indikerer, hvor passagerpotentialet er. De fleste turkæder i løbet af 

dagen starter og slutter på bopælsstedet, hvilket betyder, at indbyggertæthed 

giver et godt billede af den potentielle efterspørgsel efter kollektiv trafik. Figur 

2.2-Figur 2.4 er medvirkende til at udpege områder hvor der bor mange menne-

sker og dermed at potentialet for passagerer er stort. 

Figur 2.2-Figur 2.4 viser hvor indbyggerne på Fyn bor og hvor indbyggertæthe-

derne er høje og lave. Det ses tydeligt at Odense er det naturlige centrum for Fyn, 

hvor som tidligere nævnt at knap halvdelen af indbyggerne bor. De største be-

folkningstætheder findes ligeledes i Odense centrum, men en stor del af Odense 

by har høje befolkningstætheder. Derefter følger byer som Middelfart, Svendborg 

og Nyborg med højere befolkningstætheder i de bynære områder. 
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Figur 2.2 Antal indbyggere per 100 x 100 m på Fyn. 
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Figur 2.3 Heatmap - tæthed af indbyggere per 100 x 100 m på Fyn. 
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Figur 2.4 Antal indbyggere per pendlingssogn på Fyn. 
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2.2.2 Arbejdspladser 

Det samlede antal arbejdspladser på Fyn ligger på ca. 210.0004. Udviklingen i 

antallet af arbejdspladser på Fyn er igen stigende efter finanskrisen. Der er samlet 

siden "bunden" i 2012 kommet 3.200 flere arbejdspladser til, hvor Odense, Mid-

delfart og Kerteminde oplever vækst, mens især Assens, Faaborg-Midtfyn og 

Svendborg oplever tilbagegang. 

Siden 2008 hvor finanskrisen satte ind er antallet af arbejdspladser samlet faldet 

med 16.700 på Fyn, svarende til 7 %. Heraf er Middelfart den eneste kommune 

hvor antallet af arbejdspladser er steget (marginalt), mens flere især Kerteminde 

har været hårdt ramt med 23 % færre arbejdspladser i perioden. Odense har 

oplevet et marginalt fald på 2 %, mens de øvrige kommuner alle har oplevet fald 

på 10-15 %. 

Tabel 2.3 Arbejdspladser 2008-2015 i de fynske kommuner. 
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2008 16.666 22.002 12.224 5.343 17.191 10.868 12.269 101.748 25.945 2.581  226.837  

2012 15.150 19.011 8.688 4.387 16.136 9.865 11.304 96.474 23.467 2.423  206.905  

2015 14.748 18.621 9.445 4.416 17.304 9.810 11.083 99.278 23.084 2.301  210.090  

Ændring 2008-2015 -1.918 -3.381 -2.779 -927 113 -1.058 -1.186 -2.470 -2.861 -280 -16.747 

Procentvis ændring -12% -15% -23% -17% 1% -10% -10% -2% -11% -11% -7% 

Ændring 2012-2015 -402 -390 757 29 1.168 -55 -221 2.804 -383 -122 3.185 

Procentvis ændring -3% -2% 9% 1% 7% -1% -2% 3% -2% -5% 2% 

 

Lokaliseringen af arbejdspladser er også et vigtigt fixpunkt når der planlægges for 

den kollektive trafik, da arbejdspladser er en del af de fleste rejser, der genereres 

i løbet af dagen. De fleste arbejdstagere skal til og fra arbejde hver dag og / eller 

er i kontakt med kommercielle aktiviteter i løbet af dagen for shopping, fritid eller 

andre grunde. 

De største arbejdspladser på Fyn er OUH, SDU, Svendborg Sygehus og Rosen-

gårdcentret. De sammenhængende områder med flest arbejdspladser er foruden 

de ovenstående klart i Odense centrum, men også Svendborg centrum omkring 

Rådhuset og området ved Jobcenter Odense og Fynbus på Tolderlundsvej. Derud-

over er der mange andre mindre områder med større koncentrationer af arbejds-

pladser. Se Figur 2.5 og Figur 2.6 for arbejdspladskoncentrationer på Fyn opgjort 

som traditionelt kvadratnetkort og varmekort. 

                                                

4 Data for beskæftigede (RAS301) fra Statistikbanken for november 2015. Kvadratnetdata er fra 

1/1-2014 og afspejler omkring 186.000 arbejdspladser på Fyn. 
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Figur 2.5 Antal arbejdspladser per 100 x 100 m på Fyn. 
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Figur 2.6 Heatmap - tæthed af arbejdspladser på Fyn baseret på CVR-data. 
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Figur 2.7 Antal arbejdspladser per pendlingssogn på Fyn. 
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2.2.3 Studiepladser 

De studerende er blandt de som oftest benytter den kollektive trafik og derfor er 

det helt naturligt at have fokus på at sikre den bedst mulige betjening af studie-

pladserne. 

Den største studieplads på Fyn er klart Syddansk Universitet efterfulgt af store 

studiesteder i Odense som Tietgen Handelsgymnasium, UCL (flere lokaliteter), 

Tietgen HG, Erhvervsakademiet Lillebælt, Tornbjerg Gymnasium, Kold College og 

Syddansk Erhvervsskole. Uden for Odense er de største studiepladser lokaliseret 

i Svendborg, hvor Svendborg Erhvervsskole og Svendborg Gymnasium og HF er 

de med flest elever. Desuden findes en del efterskoler på Fyn, især på Sydfyn eller 

nær Middelfart, hvor bl.a. Skolerne i Oure og efterskolerne i Nørre Aaby træder 

frem på Figur 2.9. 

Alle videregående uddannelsessteder placeret enten i Odense og Svendborg, hvor 

langt størstedelen er i Odense. Ungdomsuddannelserne er især placeret i Odense, 

men der findes også flere i Svendborg, Middelfart, Nyborg, Faaborg, Glamsbjerg, 

Søndersø og Ringe og en i Rudkøbing, Vissenbjerg og Kerteminde. 

Ses på hvor de fleste studerende er samlet på et mere overordnet niveau er 

Odense Campus (Tornbjerg) klart det største område med ca. 18.000 studerende 

efterfulgt af området "Munkebjerg" i Odense med ca. 5.500 studerende. Herud-

over har 10 andre pendlingssogne på Fyn mere end 2.500 studerende, hvoraf de 

6 er beliggende i Odense (Bolbro, Hjallese, Hunderup, Rising, Vollsmose og San-

derum), mens der er 2 områder i Svendborg og 1 i hhv. Nyborg og Middelfart. 
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Figur 2.8 Antal studiepladser per 100 x 100 m på Fyn. 
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Figur 2.9 Heatmap – tæthed af studiepladser på Fyn. 
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Figur 2.10 Antal studiepladser per pendlingssogn på Fyn. 
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2.2.4 Buskundepotentiale 

For at få et overblik over, hvor efterspørgslen på kollektiv trafik er størst, har 

Fynbus arbejdet med konceptet "buskundepotentiale", som er en sammenvægt-

ning af boliger, arbejdspladser og studiepladser som giver et intuitivt overblik over 

markedspotentialet for kollektiv trafik og en del af transportbehovet på fyn. 

Når det handler om, hvor mange passagerer der reelt kan forventes at bruge 

bussen, er der forskel på, hvor tungt indbyggertal, arbejdspladser og studieplad-

ser vejer. Generelt er der eksempelvis en klar overvægt af studerende, der bruger 

bussen sammenlignet med andre grupper. Samtidig er der også forskel på, hvor 

meget bussen benyttes, alt efter demografiske parametre som bilejerskab, øko-

nomiske forhold, alder mv. 

Det område med klart størst buskundepotentiale er ved SDU efterfulgt af OUH 

samt de større uddannelsesinstitutioner i Odense og Rosengårdscentret. Ses på 

et mere overordnet niveau så er Odense centrum et samlet område med stort 

buskundepotentiale. Derudover er nogle af de mere befolkningstætte områder i 

Odense også områder med stort buskundepotentiale ligesom de områder med 

mange arbejdspladser lokaliseret. Dette gælder f.eks. områder som Vollsmose, 

Bolbro, Hjallese og langs Nyborgvej/Blangstedsgårdsvej og Sdr. Boulevard/Da-

lumvej. 

Der ses også et stort buskundepotentiale i Svendborg efterfulgt af Middelfart og 

Nyborg. 
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Figur 2.11 Buskundepotentiale per 100 x 100 m på Fyn. 
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Figur 2.12 Heatmap –buskundepotentiale på Fyn. 
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Figur 2.13 Buskundepotentiale per pendlingssogn på Fyn. 
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2.2.5 Bilrådighed 

Bilrådigheden giver en indikation af hvor den kollektive trafik har gode og svære 

vilkår. Områder med høj bilrådighed er ofte områder med lavere benyttelse af den 

kollektive trafik, men kan omvendt også være områder hvor den kollektive betje-

ning er nedprioriteret eller slet ikke tilstede. 

Områder med lav bilrådighed er områder som er vigtige for den kollektive trafik 

og hvor markedsvilkårene er gode for at der er en høj benyttelse af den kollektive 

trafik. Disse områder konkurrerer dog også med cyklen, som er meget anvendt 

for de kortere ture. 

Disse områder med lav bilrådighed findes især i Odense centrum, langs flere af 

indfaldsvejene til centrum (Middelfartvej, Nyborgvej, Sdr. Boulevard, Tolder-

lundsvej) samt Vollsmose. I Søndersø og centrale dele af Svendborg ses også lav 

bilrådighed, ligesom bymidterne i de fleste mellestore fynske byer har lav bilrå-

dighed.  

Omvendt ses det at bilrådigheden er høj i især forstæderne til Odense såsom 

Dyrup, Bellinge, Sankt Klemens, Højby, Fraugde, Seden/Bullerup/Agedrup, Stige, 

Næsby, Korup og Snestrup. Bilrådigheden er også høj i dele af Middelfart, Strib, 

Otterup, Assens og Faaborg samt de mindre centrale dele af Nyborg og Svend-

borg. 
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Figur 2.14 Bilrådighed per 100 x 100 m i Odense by. Mørkeblå viser lav bilrådighed 

mens lyseblå viser høj bilrådighed. Der er her tale om bilrådighed defineret 

på en skala fra 0-10 i hver 100x100m celle. 
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2.3 Rejsestrømme 

Der gennemføres en kortlægning af rejsestrømme som har til formål at give et 

billede af hvordan der rejses på Fyn i dag. Dette gøres ved at se på pendlingsdata, 

der viser relationen mellem alle bolig-arbejdsstedsrejser og/eller bolig-uddannel-

sesstedsrejser uanset transportmiddel. Dette er den datakilde som er tilgængelig 

for markedsanalysen. 

2.3.1 Pendling 

Den gennemsnitlige pendlingsafstand på Fyn er 23 km per vej, svarende til en 

stigning på 13 % i perioden fra 2008 til 2015. Til sammenligning gennemsnitlige 

pendlingsafstand på landsplan på 20,9 km per vej, og stigningen er her på 9 %. 

Ses på de fynske kommuner er den gennemsnitlige pendlingsafstand højest i Lan-

geland, Middelfart og Nyborg med omkring 26-27 km per retning, mens den er 

lavest i Odense og på Ærø med omkring 21 km. 

Overordnet set pendles der i gennemsnit knap 4 km mindre per retning i Odense 

Kommune sammenlignet med de øvrige fynske kommuner. Dette har en analyse 

fra Kraka5 bl.a. tillagt forskelle i befolkningstæthed, hvor høj befolkningstæthed 

betyder lavere gennemsnitlige pendlingsafstand. Her skønnes også at hvis udvik-

lingen forsætter, som den har gjort siden 2008, vil den gennemsnitlige pendlings-

afstand i 2025 være 8 % længere end i dag. Dette svarer til omkring 24,5 km per 

retning gennemsnitligt for Fyn. 

Tabel 2.4 Gennemsnitlig pendlingsafstand per retning. Kilde: DST (AFSTB4), 2018. 
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2008 19,1 22,1 21,6 19,1 23,6 23 21,8 22,6 18,3 20,7 20,3 20,3 

2015 20,9 25,3 24,2 22,3 26,9 25,9 24,6 25,5 20,8 24,1 20,8 23 

Vækst 2008-2015 1,8 3,2 2,6 3,2 3,3 2,9 2,8 2,9 2,5 3,4 0,5 2,7 

Vækst 2008-2015 (%) 9% 14% 12% 17% 14% 13% 13% 13% 14% 16% 2% 13% 

2.3.2 Pendlingsstrømme 

Pendlingsdata viser at de største pendlingsrelationer på sogneniveau6 på Fyn fin-

der sted internt i Odense og internt i de større byer på Fyn. Pendlingsdata viser 

også et fint billede af togbetjeningen på Fyn, hvor både Middelfart-Odense-Nyborg 

                                                

5 Kraka – "Vi pendler længere – og bruger mere tid på at pendle", 2018. Kilde: 

http://kraka.org/sites/default/files/public/vi_pendler_laengere_-_og_bru-

ger_mere_tid_paa_at_pendle.pdf 

6 Pendlingssogne er en opdeling af sogne hvor byerne er udskilt, således at et sogn med en by 

består af et "bypolygon" og et "landpolygon". Dette har til formål at kunne foretage mere mål-

rettede og præcise pendlingsanalyser end sogneniveau. 

http://kraka.org/sites/default/files/public/vi_pendler_laengere_-_og_bruger_mere_tid_paa_at_pendle.pdf
http://kraka.org/sites/default/files/public/vi_pendler_laengere_-_og_bruger_mere_tid_paa_at_pendle.pdf
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og Odense-Ringe-Svendborg træder tydeligt frem som blandt de større pendlings-

relationer. Endvidere ses Kerteminde-Munkebo-Odense som en betydelig pend-

lingskorridor. 

 

Figur 2.15 Strømme for samlet pendling internt på Fyn opgjort på pendlingssogne. Data fra 2016. 
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Faaborg, Assens, Bogense og Otterup, som ikke er togbetjent, viser også alle 

væsentlige pendlingsstrømme i retning mod Odense. 

Udelades uddannelsespendlingen, så der alene ses på erhvervspendlingen, ses 

samme billede som den samlede pendling. De største pendlingsrelationer findes 

internt i Odense samt internt i de større byer på Fyn. Og derudover er togstræk-

ningerne på Fyn tydelige. 
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Figur 2.16 Strømme for erhvervspendling internt på Fyn opgjort på pendlingssogne. Data fra 2016. 

Pendlingsbilledet for uddannelsespendlingen viser markant kortere pendlingsrela-

tioner, hvor meget få krydser en kommunegrænse. Det er kun Nyborg-Odense 

der træder frem, mens øvrige hovedstrømme sker inden for sognegrænserne eller 

mellem to nabosogne. 
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Figur 2.17 Strømme for uddannelsespendling internt på Fyn opgjort på pendlingssogne. Data fra 2016. 



 

 

     
 34  REGIONAL MARKEDSANALYSE - DELRAPPORT 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A104806/Documents/03 Project documents/02 Regional markedsanalyse/Delrapport - regional markedsanalyse.docx 

Der ses en klar sammenhæng mellem pendlingsstrømme på Fyn og den regionale 

bystruktur, hvor de større byer har en stor rejserelation, men også hvor de mel-

lemstore byer transportmæssigt hænger logisk sammen og skaber et transport-

behov. 

 

Figur 2.18 Strømme for samlet pendling internt i Odense Kommune opgjort på pendlingssogne samt den regionale 

bystruktur for Fyn baseret på indbyggere i 2017 på byniveau. 



 

 

     

REGIONAL MARKEDSANALYSE - DELRAPPORT  35  

http://projects.cowiportal.com/ps/A104806/Documents/03 Project documents/02 Regional markedsanalyse/Delrapport - regional markedsanalyse.docx  

Data fra Odense Trafikmodel viser at de største rejsestrømme er mellem de tog-

betjente kommuner, men at der også ses større rejserelationer i retning mod Ker-

teminde, Otterup og Assens. Disse data rummer relationer for alle rejseformål og 

transportmidler. Men da der er tale om en trafikmodel for Odense Kommune er 

fokus på trafikken internt i Odense Kommune og ikke nærmere hvor trafikken 

udefra kommer fra eller skal hen. Dermed kan modellens resultater her blot an-

vendes til at bekræfte at pendlingsstrømmene er repræsentative for rejsemøn-

stret på Fyn, selvom de ikke indeholder alle typer af rejser, men kun ture mellem 

bolig-arbejde og bolig-uddannelse. 

Der arbejdes p.t. på en byregional trafikmodel for Fyn, som forventes færdig i 

efteråret 2018.  

2.3.3 Samlede rejsestrømme 

De samlede rejsestrømme på Fyn er analyseret i rapporten "FYN I BEVÆGELSE"7, 

som er baseret på data fra Transportvaneundersøgelsen 2006-14.  

Samlet gennemføres der dagligt 1,25 mio. ture på Fyn, svarende til 3,1 tur per 

fynbo i alderen 10-84 år. Heraf udgør pendling kun 1/3 af alle turene, mens 2/3 

dermed er ærinde og fritidsture. Dette indikerer at det er vigtigt ikke kun at have 

fokus på pendlingsrelationerne i planlægningen af det regionale busnet på Fyn, 

men også fokusere de på mere fritidsrelaterede ture. De samlede rejsestrømme 

på Fyn er vist på Figur 2.19. For kollektiv trafik ses en større andel af pendlings-

rejser og mindre grad af fritid/ærinde. 

 

Figur 2.19 De samlede rejsestrømme på Fyn. Kilde: FYN I BEVÆGELSE. Søren-nyt kort 

                                                

7 FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35, juni 2017. 
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Det ses at de største rejsestrømme er internt i Odense. Samtidig ses at de større 

rejserelationer især knytter sig til de fynske togstrækninger men også til stjerne-

strukturen på Fyn. Dette betyder at det generelle transportbillede er forbundet 

med Odense, hvor en stor del af de samlede rejsestrømme starter eller slutter.  

Analyserne af pendlingsstrømme og alle ture giver et nogenlunde entydigt billede 

af rejsestrømmene på Fyn, og vil begge ligge til grund for det videre arbejde med 

planlægning af nyt regionalt busnet for Fyn.  

2.4 Befolkningsfremskrivning 

Der er en positiv forventning til antallet af indbyggere på Fyn frem mod 2045. Der 

forventes omkring 27.500 flere indbyggere, svarende til en stigning på 5 %. Frem-

tidens indbyggere på Fyn vil i langt højere grad søge mod Odense, og stigningen 

i indbyggertal på Fyn svarer til stigningen i Odense, hvor der forventes 25.600 

flere indbyggere frem mod 2045, svarende til 13 % flere. 

Derudover vil Nyborg og Middelfart opleve stigende indbyggertal i størrelsesorde-

nen 1.800-2.400, svarende til 5 og 7 %. Langeland og Ærø vil omvendt miste 

omkring 1.000-1.400 indbyggere frem mod 2045, svarende til 11 og 15 %. 

 

Figur 2.20 Befolkningsfremskrivning – udviklingen fra 2017-2045. Kilde: DST, 2017. 

Generelt er det kommunerne der er koblet op på fjernbanen/E20 som forventes 

at opleve stor befolkningsmæssig fremgang og at kommuner langs Svendborgba-

nen oplever en mindre fremgang. De resterende kommuner oplever en befolk-

ningsmæssig stagnation eller tilbagegang, hvor kun Nordfyns kommune oplever 

en lille fremgang. 
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Det vurderes rimeligt at antage at samme tendens finder sted inden for arbejds-

pladser og studiepladser, hvor også Odense vil være den store generator for frem-

tidig vækst, mens de mindre byer vil kæmpe for at fastholde nuværende arbejds-

pladser og studiepladser. Statslige udflytninger tilgodeser dog de mindre kommu-

ner og kan få en positiv indflydelse, ligesom større arbejdspladser som f.eks. Lind-

øværket kan opleve stor vækst grundet rette satsning på fremtidens arbejdsplad-

ser. 

Tendensen med at flere flytter mod Odense og storbyerne generelt vokser med 

flere arbejdspladser og studiepladser kan betyde at flere ture kan foretages internt 

i Odense. Samtidig kan denne tendens betyde at de som bor eller arbejder i kyst-

kommunerne i større grad kobles med Odense, og derfor vil have et behov for 

transport herimellem. 

Denne forventede tendens passer fint med at den gennemsnitlige pendlingsaf-

stand forventes at stige – især i kystkommunerne. Dette kan betyde at fremtidens 

passagerpotentiale og rejsemønster i større grad vil være koblet op på Odense og 

dermed vil behovet for et kollektivt trafiksystem rettet mod Odense fortsat være 

vigtigt. 

2.5 Transportprofil og transportarbejdet 

Dette afsnit belyser den kollektive trafiks position i det samlede transportmarked 

på Fyn og skildrer en transportprofil for de rejsende med kollektiv trafik. Dette 

baseres på viden fra rapporten "FYN I BEVÆGELSE"8, hvor data fra Transportva-

neundersøgelsen 2006-14 er anvendt til at give viden om Fynsk mobilitet. Her er 

gennemført analyser, der kortlægger fynboernes rejsevaner og rejsemønstre. 

Fakta-boks fra rapporten opsummerer: 

 

                                                

8 FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35, juni 2017. 
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Figur 2.21 TU-data om fynsk mobilitet. Kilde: FYN I BEVÆGELSE. 

Ses på turlængden så udgør de korteste ture (<3 km) omkring 1/3 af alle ture, 

hvor gang/cykel spiller den største rolle efterfulgt af bilen. Her spiller den kollek-

tive trafik ingen rolle, hvilket traditionelt er en turlængde hvor kollektiv trafik ikke 

er attraktivt. Ture på 3-10 km udgør også omkring 1/3 af alle turene, men her 

tager bilen en hovedrolle med cyklen som alternativt transportmiddel. På denne 

turlængde begynder den kollektive trafik at spille en lille rolle. For de korte ture 

har Odense og købstæderne ved vandet højere andele cykel og gang samt kollek-

tiv transport, mens bilen dominerer i forstæderne og i de tyndt befolkede lokal-

områder. 2/3 af alle kollektive ture på Fyn er mellem 2 og 20 km lange. For ture 

under 10 km spiller bussen den klart største rolle, mens tog er det primære kol-

lektiv transportmiddel på de lange rejser.  

 

Figur 2.22 Turformål på byregionale ture (over 20 km). Kilde: FYN I BEVÆGELSE. 

Det ses af Figur 2.22 at pendlingsandelen for de byregionale ture (over 20 km) 

udgør 1/3 af de samlede ture, mens fritids- og ærindeture udgør 6 ud af 10 ture 

af alle ture. Kombinationen af fritidsrelaterede byregionale ture viser at behovet 

for regional kollektiv trafik også er tilstede uden for myldretiderne, hvor især de 

sene eftermiddagsture og tidlige aftenture er vigtige, men også ture mellem myl-

dretiderne og i weekender. 
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3 Busnettets rolle i dag 

I dette kapitel analyseres det regionale busnets rolle for at have en grundig viden 

om dagens betjening, herunder hvor passagererne er i dag, hvilken service de 

tilbydes samt styrker og svagheder ved dagens regionale betjening. Derudover er 

formålet at skabe et benchmark for de scenarier som udvikles senere i processen. 

Dette gøres gennem en indledningsvis kortlægning af rutenettet og de forskellige 

ruters funktion samt en kortlægning og vurdering af serviceniveauet sammenholdt 

med transportefterspørgslen. 

Det er besluttet at uddannelsesruterne ikke indgår i denne analyse, men fasthol-

des som de er i dag – og dermed betragtes som en konstant. Uddannelsesruterne 

beskrives dog kort i dette kapitel for at give et komplet billede af den regionale 

betjening, ligesom kommunale (og fælleskommunale) busruter også vises. 

Hovedprincippet i dagens regionale busnet er opbygget omkring en stjernestruk-

tur, hvor alle de større fynske byer forbindes med Odense. Dette skaber et betje-

ningskoncept, som følger pendlingsmønster og rejsestrømme på Fyn, hvor Odense 

er det naturlige centrum. OBC er regionalruternes største knudepunkt, hvor der 

både er forbindelse til fjerntogsbetjeningen, regionaltog på Fyn samt gode om-

stigningsmuligheder med andre regionalbusser og bybusser i Odense. 
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3.1 Principper for regional busbetjening 

Den regionale busbetjening i Region Syddanmarks område er baseret på nogle 

"principper for kollektiv bustrafik af regional betydning". Principperne blev vedta-

get i 2008 som konsekvens af faldende passagertal og blev set som et nødvendigt 

initiativ til at bryde den onde cirkel og arbejde mod en konkurrencedygtig kollektiv 

trafik. 

Der blev udpeget regionale rejsemål i regionen opdelt på Type A, B og C, afhængig 

af kategori (se Figur 3.1). Endvidere er vist byer med 3-5.000 indbyggere. 

 

 

Figur 3.1 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. 

Baseret på de forskellige typer rejsemål kan det regionale busnet forbindes af 

hurtige og hyppige busforbindelser, der tager den mest direkte vej mellem de 

udpegede regionale rejsemål ud fra principperne angivet i Figur 3.2. 

 

Figur 3.2 Serviceprincipper for betjening mellem de forskellige typer rejsemål. 
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For Fyn er følgende rejsemål defineret som af regional betydning: 

› Type A: Odense og Svendborg 

› Type B: Bøjden og Spodsbjerg samt akutsygehusene i Odense og Svendborg 

› Type C: Nyborg, Middelfart, Faaborg, Assens, Kerteminde, Munkebo, Ringe 

Bogense, Otterup og Rudkøbing 

› Byer mellem 3-5.000: Bellinge, Glamsbjerg, Højby, Strib, Vissenbjerg og Års-

lev 

 

Figur 3.3 Regionale rejsemål på Fyn ud fra Region Syddanmarks principper. 

Principperne er strategiske mål, som skal tilpasses de faktiske forhold. Derfor kan 

der etableres ruter efter det ”forretningsmæssige” princip, dvs. ruter med en selv-

finansieringsgrad på mindst 50 % kan etableres, hvis de ligger udenfor de ”regi-

onale principper”. 
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3.2 Dagens regionale busbetjening 

Den regionale busbetjening på Fyn består af 18 regionale ruter9, se Figur 3.4. Af 

disse er 12 regionale basisruter, der forbinder de regionale rejsemål med hurtige 

og hyppige forbindelser. Derudover er 6 forretningsbaserede ruter, som opererer 

med en selvfinansieringsgrad på mindst 50 %. 

 

Figur 3.4 Den regionale rollefordeling med regionale basisruter og forretningsbase-

rede ruter samt knudepunkter i systemet, hvor skifte mellem regionalru-

terne eller togbetjeningen synes oplagt. 

Den regionale busbetjening har Odense som det klare knudepunkt, hvor største-

delen af de regionale ruter mødes med al togbetjening på Fyn. 

                                                

9 Der findes flere varianter af mange af ruterne samt nogle har P, L, E og/eller N-varianter. 
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Rutebilstationerne i Assens og Faaborg sammen med stationerne i Svendborg og 

Nyborg er også fynske knudepunkter. I de fire nævnte kystbyer mødes 3-4 regi-

onale ruter samt evt. togbetjening. Derudover er der en række andre knudepunk-

ter hvor 2 eller flere regionale ruter mødes eller med skiftemuligheder til togbe-

tjeningen på Fyn. 

Den regionale busbetjening på Fyn består udover de 18 regionale ruter også af 3 

regionale-kommunale, 6 fælleskommunale ruter samt 30 uddannelsesruter. Disse 

er vist på Figur 3.5, hvor det også ses at der er telerute til hhv. Bøjden og Spods-

bjerg Færgehavn, som er tilpasset sejlplan og skal bestilles senest 1 time før af-

rejse. 

 

Figur 3.5 Den regionale rollefordeling med regionale basisruter og forretningsbase-

rede ruter samt uddannelsesruter, fælleskommunale ruter og regional-kom-

munal ruter. 
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Endvidere er der kommunale busbetjening, som har til formål at give betjening 

internt i kommunerne. Denne betjening hænger tæt sammen med den regionale 

busbetjening, og tilsammen medvirker de til at give et samlet bustilbud på Fyn. 

De regionale ruter har til formål at give direkte, hurtig og hyppig betjening mellem 

de vigtigste rejsemål på Fyn, og den kommunale busbetjening har set med regi-

onale øjne til formål at føde ind til de regionale ruter og give "last-mile"-betjening. 

I Odense kører bybusserne taktet med det regionale busnet i de store korridorer 

og samlet fås dermed en højere frekvens end bybusnettet selv kan tilbyde. Der-

med udnyttes ressourcerne bedst muligt og giver samlet en god betjening for 

passagererne. 

Et af de vigtigste elementer i den oplevede betjening for passagererne er netop 

rejsetid og frekvens. Frekvensen er udtryk for den gennemsnitlige ventetid ved et 

stoppested og fleksibiliteten ved et kollektivt tilbud, der skal sammenholdes med 

bilen, som kører når behovet opstår. Det regionale busnet tilbyder varierende fre-

kvens – svingende fra 46 daglige afgange per retning på hverdage til 8 daglige 

afgange. Det daglige antal afgange per retning på hverdage er vist opdelt på 

strækninger på Figur 3.6. Her ses det at de strækninger med den "bedste" regio-

nale betjening er: 

› Kerteminde-Munkebo-Odense (46) 

› Assens-Odense (46) - enten via Glamsbjerg eller Vissenbjerg 

› Nyborg-Ullerslev (46) 

› Nyborg-Svendborg (42) 

› Odense-Glamsbjerg (42) 

› Odense-Faaborg (41) - enten via Nørre Broby eller Nørre Lyndelse 

› Odense-Otterup (38) 

› Nyborg og Middelfart har 20-21 daglige togafgange til/fra Odense. 
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Figur 3.6 Daglige antal afgange på de regionale ruter og regionale tog– akkumuleret 

strækningsvis. 

Kort for aften, lørdag, søndag og natafgange er vist i Bilag.  

Tabel 3.1 viser antallet af daglige afgange på hver rutegruppe for både hverdage 

samt lørdage, søndage og på natafgange. 
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Tabel 3.1 Antal afgange fordelt pr. rutegruppe og dagstype (hverdag, lørdag og søndag). 

*: Set fra Nørre Aaby. **: Set fra Langeskov. 

7 regionalruter har hyppigere drift end timesdrift sammen med Svendborgbanen 

(150, 140, 191, 195, 931, 141, 151). De øvrige regionalruter har timesdrift eller 

mindre. 

Tabellen viser at rutegruppe 930-932, 151-153 og 150 er de mest hyppige rute-

grupper med mere end 40 daglige ture på hverdage, svarende til op mod 15-

min.drift i myldretiderne og ½-timesdrift i dagtimerne. Rutegruppe 140 har om-

kring 38 daglige ture, svarende til 15-min.drift i myldretid og reduceret til times-

drift mellem myldretiderne og i aftentimerne. 

 

Figur 3.7 Frekvensniveau for rute 150 og 140. 

 

Rutegruppe Afgange pr. 
hverdag 

Dagsture Aftenture Afgange pr. 
lørdag 

Afgange pr. 
søndag 

Natture 

 Regionalruter 
930-932 53 41 12 35 31 4 

151-153 50 45 5 31 18 3 

150 46 40 6 25 18 2 

140 38 32 6 17 15 2 

191-192 33 28 5 18 18 3 

110-111 32 28 4 17 17 1 

195 30 24 6 17 17 3 

130-132 27 21 4 14 13 2 

141 26 21 5 16 15 0 

161-162 19 19 0 0 0 0 

885 17 16 1 0 0 0 

920 16 13 3 11 11 0 

268 11 11 0 0 0 0 

122 10 10 0 0 0 0 

Togbetjening 

Svendborg 32 26 6 28 19 0 

Middelfart* 20 14 6 17 17 0 

Nyborg** 21 13 7 19 19 1 
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Figur 3.8 Frekvensniveau for rute 191 – hhv. østlig og vestlig retning. 

   

Figur 3.9 Frekvensniveau for rute 195 – hhv. østlig og vestlig retning. 

  

Figur 3.10 Frekvensniveau for rute 931 – hhv. vestlig og østlig retning. 

 

 

Figur 3.11 Frekvensniveau for rute 141 – hhv. nordlig og sydlig retning. 

   

 

Figur 3.12 Frekvensniveau for rute 151 – hhv. vestlig og østlig retning. 
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Rygraden i den fynske kollektive betjening er det regionale busnet i tæt sammen-

hæng med togbetjeningen. Dermed må den samlede regionale betjening tages i 

betragtning, når dækningen skal vurderes.  

 

Figur 3.13 Regionale ruter og bystruktur på Fyn. 

På Figur 3.13 ses, hvordan bystrukturen dækkes med regional kollektiv trafik og 

jernbane. Som det fremgår dækkes alle fynske byer med over 5.000 indbyggere 

af enten de regionale ruter eller regionaltog. Blandt byer med over 2.000 indbyg-

gere er det kun Strib og Thurø som ikke har regional betjening10. Endvidere er 

langt de fleste byer med over 1.000 byer dækket. De 2 regionale "Type B"-rejse-

                                                

10 Ærø er ikke længere en del af FynBus, da de har meldt sig ud. Der er 12 daglige færgeafgange 

mellem Svendborg og Ærøskøbing samt 5 daglige færgeafgange mellem Faaborg og Søby. 
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mål, som ikke har regional betjening er færgeforbindelserne Bøjden og Spods-

bjerg. Det ses også at Middelfart kommune ikke regionale busruter, men er om-

vendt koblet op på regionaltoget mellem Middelfart og Odense. 

Samlet vurderes den regionale busbetjening at give god dækning. Oplandet 400m 

rundt om busstoppestederne på de regionale ruter dækker ca. 35 % af de fynske 

indbyggere. Ses på arbejdspladserne er ca. 43 % betjent, mens 38 % af studie-

pladserne er betjent inden for 400m. Endvidere dækker de regionale ruter ca. 41 

% af det samlede fynske buskundepotentiale. 

 

Figur 3.14 Oplandsanalyse af det regionale busnet (ikke uddannelsesruterne). 

3.3 Dækning af pendlingsrelationerne 

Dækningen af pendlingsstrømmene til/fra arbejde og uddannelse har stort betyd-

ning i kortlægningen af det samlede transportbehov, da disse ture typisk sker fast 

hver dag og overvejende i myldretiden. Pendlingen har dermed stor betydning 

for, hvordan transportsystemet belastes i spidsbelastningen. 

Samtidig er et af de vigtigste formål med den regionale kollektive trafik at tilgo-

dese de store pendlingsstrømme. En god understøttelse af pendlertrafikken sikrer 

virksomhederne et stort rekrutteringsopland og giver samtidig arbejdstagerne et 

større arbejdsmarked at søge i, inden for acceptabel pendlingsafstand. 

Den regionale busbetjenings rolle for pendlertrafikken underbygges klart af, at 

regionens ruter skal sikre hyppig og direkte betjening, som er det der efterspørges 

af pendlere. 

Figur 3.15 bekræfter at der er en stor sammenhæng mellem den regionale bus-

betjening og den interne pendling på Fyn. 

› De største pendlingsstrømme er i korridoren Nyborg og Odense, som både er 

togbetjent, men også har god regional busbetjening. Her dækker togbetje-

ningen strækningen mellem Nyborg og Odense med hurtig og hyppig drift, 
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mens relationerne Nyborg-Ullerslev-Langeskov-Odense betjenes af enten re-

gionalruter og/eller regionaltoget. 

› Middelfart-Odense er også en stor pendlingsrelation som er godt betjent på 

strækningen af toget, som både giver direkte forbindelser og den regionale 

betjening. 

› Odense-Ringe-Svendborg er også en stor pendlingsrelation, som er betjent 

med togforbindelse. 

› Kerteminde-Munkebo-Odense er den største pendlingsrelation på Fyn, der 

ikke er togbetjent. Denne korridor har en god regional busbetjening, med 

både lynafgange og hyppige afgange – især i myldretiderne, som omtalt i 

forrige afsnit.  

Alle disse pendlingsrelationer har både stor pendling til og fra Odense centrum, 

OUH og SDU. Derfor er det vigtigt at der ikke kun er god forbindelse til Odense 

centrum, men fokus på at sikre gode skiftemuligheder til OUH og SDU. 

Faaborg, Assens, Bogense, Otterup og Rudkøbing har alle større pendlings-

strømme i retning mod Odense, og har også gode regionale busforbindelser. Dog 

er undtaget Rudkøbing, som kræver et skifte til Svendborgbanen for at komme 

videre til Odense. Derfor er det her vigtigt at sikre gode skiftmuligheder, med kort 

overgang mellem tog og regionalbus. 

De større pendlingsrelationer er generelt fint matchet af det regionale net, men 

Assens-Middelfart er en relation, som ikke er dækket af det regionale net. Endvi-

dere ses at Spodsbjerg og Bøjden ikke har fast rutebetjening med det regionale 

net, selvom der er pendlingsrelationer til disse regionale "Type B"-rejsemål. Disse 

relationer betjenes dog af teleruter, hvor turen til/fra færgen bestilles mindst en 

time før afgang. Dermed er der forbindelse mellem de regionale busruter og hhv. 

færgeafgangene i Spodsbjerg og Bøjden. 
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Figur 3.15 Regional kollektiv betjening og pendlingsrelationer internt på Fyn. 

3.4 Dagens passagertal 

Passagertal for de eksisterende regionale busruter giver et godt billede af dagens 

situation og er derfor et vigtigt element i at identificere det regionale transport-

behov. 

Datagrundlaget for disse analyser er oplysninger om påstigertal for november 

2016 fra Fynbus' passagertalssystem, fordelt på linjer, stoppesteder og tid. Ud-

trækket dækker alle regionale busruter på Fyn for både hverdage, lørdage og 

søndage. 

Det regionale busnet består af både klassiske regionale busruter og uddannelses-

ruter (U-ruter) og har samlet omkring 7 mio. påstigere årligt, svarende til gen-

nemsnitlig; 
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› ca. 24.200 påstigere pr. hverdag, 

› ca. 9.500 påstigere pr. lørdag og 

› ca. 7.000 påstigere pr. søndag. 

Passagerer pr. stop Figur 3.16 viser antallet af regionale passagerer pr. stoppested på Fyn for alle 

regionale linjer. Figuren viser at de største stoppesteder er placeret i de største 

byer, hvor Odense Banegård (OBC) er den klart største efterfulgt af Svendborg 

st. og et par af rutebilstationerne på det syd- og østlige Fyn. Nedenfor er vist 

passagertal for de største stoppestedsgrupper (mere end 200 daglige regionale 

buspåstigere) samt andelen af de samlede regionale passagertal: 

› Odense Banegård:    4.100 (17 %) 

› Svendborg station:   630 (3 %) 

› Kerteminde Rutebilstation:  470 (2 %) 

› Faaborg Rutebilstation:   440 (2 %) 

› Rudkøbing Rutebilstation:  350 (1 %) 

› Glamsbjerg Rutebilstation:  330 (1 %) 

› Nyborg station:    320 (1 %) 

› Munkebo (v. Lindealleen):  290 (1 %) 

› Svendborg Gymnasium:  270 (1 %) 

› Nordfyns Gymnasium:   220 (1 %) 

› Tietgenskolen Odense:   220 (1 %) 

Disse 11 stoppestedsgrupper med mere end 200 daglige regionale buspåstigere 

udgør 1/3 af alle regionale buspåstigere. Samtidig viser kortet at en række af de 

øvrige større stoppesteder ligger som perler på en snor og danner stjernestruktu-

ren, hvor især korridoren Kerteminde-Munkebo-Odense træder frem i den kon-

tekst, men også en korridor som Faaborg-Svendborg-Oure viser større stoppeste-

der, der ligger som perler på en snor. 

Samlet har de 11 stoppesteder mere end 200 daglige påstigere (32 %), 41 stop-

pesteder har mere end 100 daglige påstigere (48 %) og 102 stoppesteder har 

mere end 50 daglige påstigere (66 %). Udenfor byerne er antallet af påstigere pr. 

stoppested generelt begrænset og de fleste stop har under 50 daglige påstigere. 

Stationerne spiller også en stor rolle i den samlede regionale kollektive betjening, 

og her er OBC igen den største station, hvor den har mange funktioner, både som 

samlingspunkt for fjerntrafikken (IC og IC-lyn), regionaltrafikken på hovedbanen 

over Fyn og regionaltrafikken på Svendborgbanen. 

Passagertal for gennemsnitlige antal daglige påstigere på lørdage og søndage er 

vist på Figur 3.17 og Figur 3.18, hvor det samme mønster ses, men i mindre skala 

og uden uddannelsesruterne, som ikke har weekendbetjening. 
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Figur 3.16 Passagertal på hverdage for regionale busruter og uddannelsesruterne. 
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Figur 3.17 Passagertal på lørdage for regionale busruter og uddannelsesruterne. 
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Figur 3.18 Passagertal på søndage for regionale busruter og uddannelsesruterne. 
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Det regionale busnet har god sammenhæng med togbetjeningen på Fyn og giver 

mulighed for at skifte flere steder i systemet. Odense Banegård er klart det vig-

tigste knudepunkt, hvor knap hver femte regionale passager har gøremål. 

Tabel 3.2 Påstigere pr. hverdag på Fyn og i forskellige områder af Odense på de re-

gionale ruter. (%) viser andelen af det samlede påstigertal. 

Påstigere på hverdage på: Fyn Odense Kommune Odense – Ring 2 Odense bymidte Odense Banegård 

Alle regionale busruter 24.200 9.300 

(38 %) 

6.300 

(26 %) 

4.600 

(19 %) 

4.100 

(17 %) 

Regionale basisruter eller 

forretningsbaserede ruter 
19.900 

(82 %) 

8.400 

(42 %) 

6.100 

(31 %) 

4.600 

(23 %) 

4.100 

(21 %) 

Regionale basisruter eller 

forretningsbaserede ruter 

med forbindelse til OBC 

15.100 

(62 %) 

8.400 

(56 %) 

6.100 

(40 %) 

4.600 

(30 %) 

4.100 

(27 %) 

 

Ses udelukkende på de regionale basisruter eller forretningsbaserede ruter der er 

forbundet med OBC, så har lidt mere end hver fjerde regional passager gøremål 

på OBC. Heraf omstiger knap halvdelen til andre busruter, og yderligere omkring 

20 % skifter til/fra toget. Samlet betyder det at knap hver femte påstiger i regio-

nalbusserne forbundet med OBC omstiger til anden kollektiv trafik på Odense Ba-

negård, svarende til 2.700 passagerer dagligt. Dette er med til at understrege 

vigtigheden af at betjene Odense Banegård. 

Endvidere har knap hver tredje passager på disse ruter forbundet med OBC gøre-

mål i Odense centrum, hvilket samtidig underbygger at det er vigtigt for de regi-

onale busruter at have gode forbindelser til Odense centrum. Dette stemmer også 

fint overens med de rejsestrømme som er analyseret i afsnit 2.3, hvor netop 

Odense er den største magnet for den regionale trafik. 

Ses på alle de fynske stationer betjent med en regional basisrute eller forretnings-

baseret rute, så har mere end hver fjerde passager gøremål på en af disse stati-

oner. Det må her antages at der sker en del omstigninger mellem den kollektive 

trafik. Svendborg er den station med næst flest påstigere efterfulgt af Nyborg. 

Dette er medvirkende til at bekræfte vigtigheden af at betjene togstationerne på 

Fyn med de regionale busruter. 

Passagertal pr. linje Passagertal for alle de regionale rutegrupper og flere af uddannelsesruterne er 

vist i Tabel 3.3. Det ses at rutegruppe 930-932 er den mest passagertunge rute-

gruppe på Fyn med knap 1,1 mio. passagerer årligt (15 % af det totale regionale 

passagertal), efterfulgt af rutegruppe 151-153 med omkring 0,9 mio. passagerer 

(14 %) og rute 150 med knap 0,9 mio. passagerer årligt (12 %). Det er også de 

3 rutegrupper med flest passagerer i weekenden. Samlet har de regionale ruter 

6,1 mio. passagerer årligt (87 %) og uddannelsesruterne har ca. 0,9 mio. passa-

gerer årligt (13 %). 

Omstigninger og 

Odense centrum 
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Tabel 3.3 Påstigertal fordelt pr. linje og dagstype (hverdag, lørdag og søndag). 

3.5 Driftsøkonomi for dagens regionale busnet 

Region Syddanmark finansierer den regionale busbetjening på Fyn. Den samlede 

økonomiske ramme for den regionale busbetjening er 102 mio. kr. årligt, som 

både dækker rutekørsel (regionale busruter og uddannelsesruter) og telekørsel 

samt fællesudgifter til Fynbus. I 2016 var nettoudgifterne til rutekørslen på 110 

mio. kr., mens nettoudgifterne i 2017 er faldet til 91 mio. kr. Faldet skyldes både 

stigende indtægter (2 %) især båret af en engangsregulering samt faldende ud-

gifter (10 %), hvilket hænger sammen med 3 % færre køreplantimer og en redu-

ceret køreplantimepris i forbindelse med nyt udbud. Endvidere ses stigende fæl-

lesudgifter. 

Tabel 3.4 Overordnet økonomioversigt for den regionale busdrift 2016 og 2017. 

Rutekørsel (mio. kr. - årets priser) 2016 2017 

Indtægter -124,8 -126,9 

Kørselsudgifter 203,4 182,6 

Fællesudgifter 31,6 35,6 

Ejerbidrag rutekørsel 110,2 91,3 

Tilskud fra Region Syddanmark 102,2 102,0 

 

Rutenr.  Rute fra - til Påstigere pr. 

år 

Påstigere 

pr. hver-
dag 

Påstigere 

pr. lørdag 

Påstigere 

pr. søndag 

Andel 

(%) 

Regionalruter 

930-932 Nyborg – Svendborg – Rudkøbing/Faaborg 1.084.000 3.500 2.000 1.500 15% 

151-153 Assens - Glamsbjerg - Odense 947.000 3.200 1.400 900 14% 

150 Kerteminde – Munkebo – Odense 865.000 2.800 1.500 1.000 12% 

110-111 Assens/Faaborg - Nr. Broby - Odense 570.000 1.900 800 600 8% 

191-192 Odense - Søndersø - Bogense 517.000 1.700 800 600 7% 

130-132 Assens/Haarby - Vissenbjerg - Odense 480.000 1.600 700 500 7% 

195 Odense - Langeskov - Nyborg 469.000 1.500 700 600 7% 

920 Kerteminde - Nyborg - Ringe - Faaborg 393.000 1.300 500 400 6% 

140 Otterup - Odense 381.000 1.300 600 400 5% 

141 Odense - Faaborg 350.000 1.100 600 500 5% 

268 Haarby - Glamsbjerg - Vissenbjerg - Søndersø 45.000 200 0 0 1% 

912 Rudkøbing - Bagenkop 17.000 100 0 0 0% 

913 Rudkøbing - Lohals 14.000 100 0 0 0% 

Total Alle regionalruter 6.132.000 20.200 9.500 7.000 87% 

Uddannelsesruter 

860 Svendborg - Rudkøbing - Hou / Lohals 59.000 300 0 0 1% 

861 Svendborg - Rudkøbing - Humble - Bagenkop 59.000 300 0 0 1% 

Øvrige  761.000 3.500 0 0  

Total Alle uddannelsesruter 879.000 4.000 0 0 13% 

Total 7.012.000 24.200 9.500 7.000 100% 
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Det økonomiske tilskud fra Region Syddanmark forventes at ligge på 104,5 mio. 

kr. for 2018. Det økonomiske tilskud indeksreguleres årligt. 

Selvfinansieringsgraden for rutekørslen på den samlede regionale busdrift ligger 

den på 61 % i 2016. Ses nærmere på hver enkelt rute varierer selvfinansieringen 

mellem 42-75 % i 2016, hvor den højeste selvfinansiering i niveauet 75 % ses på 

tre af rutegrupperne 150-152, 190-195 (+842) og 930-932. Omvendt ses den 

laveste selvfinansiering (42-46 %) på U-ruterne samt 811-813, 268 og 110-111. 

Tabel 3.5 Økonomioversigt for den regionale busdrift 2016. 

Rute Køreplanti-

mer 

Bruttoudgif-

ter (mio. kr.) 

Indtægter 

(mio. kr.) 

Nettoudgift 

(mio. kr.) 

Selvfinansie-

ring (%) 

Passagerer 

per kp.time 

110-111 27.900 18,9 8,7 10,2 46 % 20 

130-132 19.100 13,7 8,2 5,5 60 % 26 

140-141 29.900 22,2 13,2 9,0 59 % 24 

150-152 50.800 38,8 28,6 10,2 74 % 37 

190-195+842 36.500 23,3 17,5 5,8 75 % 29 

920 22.100 13,9 7,7 6,2 55 % 17 

930-932 45.800 31,1 23,2 7,9 75 % 23 

26811 1.410 1,1 0,5 0,6 46 % 24 

U-ruter 33.500 40,4 17,3 23,2 43 % 25 

Total 267.004 203 125 78,6 61 % 26 

 

Selvfinansieringsgraden for rutekørslen på den samlede regionale busdrift er ste-

get fra 61 % i 2016 til 70 % i 2017. Dette er en positiv tendens og et pænt niveau 

at operere med 70 % selvfinansiering på den samlede regionale busdrift. Dette 

svarer til at den samlede selvfinansiering er steget med ca. 10-15 % i 2017. Hvis 

denne stigning fordeler sig proportionalt ud på alle ruter, vil det svare til en selv-

finansiering på omkring 85 % på de bedste ruter. Dette kendes dog ikke rutespe-

cifikt på nuværende tidspunkt, ligesom passagertal for 2017 rutefordelt ikke ken-

des endnu. 

Indtægterne fra passagererne i de regionale ruter ligger i størrelsesordenen 125 

mio. kr. i 2016, svarende til en indtægt på ca. 18 kr. pr. passager. I 2017 var 

indtægterne steget til 127 mio. kr. Indtægterne kommer især fra ungdomskort, 

hvor 1/3 af de samlede indtægter findes. Rejsekortet (Kvikkort) står for ca. ¼ af 

indtægterne mens kontantbilletter står for 1/5 af indtægterne. Den samlede for-

deling af indtægterne er vist på Figur 3.19. 

                                                

11 Dette er den regionalt finansierede del – men der er også en finansiering fra kommunal side til 

den samlede drift på rute 268. 
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Figur 3.19 Fordeling af indtægter i 2017 på de regionale busruter. Kilde: Fynbus. 
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4 Tilgængelighed 

Tilgængelighed har stor betydning for valget af transportmiddel og dermed om 

den kollektive trafik er attraktiv sammenlignet med bilen. Des bedre rejsetidsfor-

holdet er i favør af den kollektive trafik des større er sandsynlighed for at bilen 

ikke er det foretrukne transportmiddel. Der er gennemført tilgængelighedsanaly-

ser for hvor langt det er muligt at komme med hhv. den kollektive trafik og bil-

trafikken inden for 15, 30, 45 og 60 min. (se Figur 4.1). Der er taget udgangs-

punkt i 13 knudepunkter på Fyn: 

› Odense Banegård 

› Nyborg st. 

› Middelfart st. 

› Svendborg st. 

› Ringe st. 

› Bogense Rutebilstation 

› Faaborg Rutebilstation 

› Kerteminde Rutebilstation 

› Otterup Baneplads 

› Rudkøbing Rutebilstation 

› Assens Rutebilstation 

› Munkebo (v. Lindealleen) 

› Bellinge (v. Assensvej/Brændekildevej) 

 

Figur 4.1 Rejsetidsisokroner for hhv. kollektiv trafik og biltrafik. 

På baggrund af disse tilgængelighedsanalyser er det analyseret hvor mange ind-

byggere, arbejdspladser og studiepladser på Fyn, der kan nås inden for 15, 30, 

45 og 60 min. Samtidig er buskundepotentialet opgjort inden for tidsrammerne. 

Denne viden anvendes til at opgøre hvor stor en andel af de demografiske data 

for Fyn, der kan nås inden for de fastsatte tidsrammer, og denne sammenlignes 

for hhv. den kollektive trafik og biltrafikken. Dermed findes en indikation på rej-

setidsforholdet mellem kollektiv trafik og bil, hvilket er vist på Figur 4.2-Figur 4.3. 
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Figur 4.2 Tilgængelighedsanalyse for kollektiv trafik og bil for hhv. 15, 30, 45 og 60 min. for udvalgte byer. 

 

Figur 4.3 viser forskellen i opland som kan nås med bil sammenlignet med kollek-

tiv trafik, hvor "faktoren" angiver hvor meget større oplandet er for bil sammen-

lignet med kollektiv trafik. Analysen viser at tilgængeligheden med den kollektive 

trafik har de bedste betingelser for stationsbyerne Odense, Nyborg og Middelfart, 

hvor bilen giver adgang til et opland, der er ca. dobbelt så stort som med den 

kollektive trafik. Omvendt har den kollektive trafik svære betingelser fra Faaborg, 

Bogense og Assens, hvor 4-5 gange så stort et opland kan nås med bil sammen-

lignet med den kollektive trafik.  
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Figur 4.3 Analyse af forholdet af hvor stort et opland, der kan nås med hhv. kollektiv 

trafik og bil inden for hhv. 15, 30, 45 oh 60 min. 
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5 Konklusion 

Bystruktur Den fynske stjernelignende bystruktur er tydeligt med det tyngdemæssige cen-

trum Odense placeret midt på øen og 8 korridorer der forgrener sig ud mod de 

større købstæder. Dette giver et temmelig entydigt rejsemønster og dermed sy-

nes Fyn at have en bystruktur, der er oplagt til at tilbyde en god kollektiv trafik-

betjening. 

Dagens lokalisering Dette billede med et tydeligt centrum gør sig gældende for både indbyggere, ar-

bejdspladser og studiepladser, og derfor er det samlede buskundepotentiale kon-

centreret her. Derudover ses at kystbyerne lyser tydeligt op som vigtige større 

koncentrationer af oplande med især indbyggere men også centralt placerede ar-

bejdspladser. På studiepladssiden er de fleste uddannelser hvor regional kollektiv 

trafik kan forventes at indgå placeret især i Odense, men også Svendborg har et 

behov for regional trafik. Desuden er der vigtige ungdomsuddannelser i Middel-

fart, Nyborg, Faaborg, Glamsbjerg, Søndersø, Ringe, Rudkøbing, Vissenbjerg og 

Kerteminde. Disse ungdomsuddannelser har alle et potentielt behov for regional 

kollektiv trafik.  

I gennemsnit er en pendlertur 23 km per vej på Fyn, hvor Odense adskiller sig 

med 21 km mens pendlere fra de øvrige kommuner har 24-27 km per vej. Denne 

pendlingsafstand forventes at stige med frem mod 2025, hvilket kan tolkes som 

at flere kommer til at pendle længere på sigt. 

Pendlingsmønsteret er temmelig entydigt med intern pendling i de større byer og 

pendling til/fra Odense. Især Nyborg, Middelfart og Svendborg har store pend-

lingsstrømme til/fra Odense, men også Kerteminde, Otterup, Bogense/Søndersø, 

Assens/Glambjerg og Faaborg har større pendlingsstrømme rettet mod Odense. 

Der er også et større pendlingsbehov til/fra Svendborg fra både Rudkøbing, Ny-

borg og Faaborg. 

Pendlingsrejser udgør kun en del af de samlede rejser på Fyn og TU-data viser at 

omkring 2/3 af alle ture er ærinde og fritidsture. Analyse af de samlede rejse-

strømme viser et billede der minder meget om pendlingsstrømmene. Men da en 

stor del af rejserne er kombineret med ærinde og fritidsture, er det vigtigt at 

fokusere på et regionalt busnet, som tilbyder højklasset betjening i de vigtigste 

rejserelationer både i myldretiderne og uden for myldretiderne, således at passa-

gerer her kan anvende den kollektive trafik hele dagen. Det er vigtigt at passage-

rer både kan anvende den kollektive trafik til arbejde/studie, men også har mu-

lighed for at kunne foretage andre gøremål (ærinde/fritid) efter arbejde/studie og 

stadig have muligheden for at kunne anvende den kollektive trafik hjem igen med 

en aftenafgang. Dermed giver den kollektive trafik mulighed for at dække flere 

transportbehov, hvilket øger sandsynligheden for at den kollektive trafik tilvælges 

til både pendling og fritidsture på bekostning af bilen. 

Dagens passagerer Dagens passagerer er vant til en regional busbetjening, hvor de ruter med flest 

afgange "peger" mod Odense, men også mod Svendborg. Samtidig er passage-

rerne også vant til et regionalt busnet, hvor de mange afgange er fordelt på flere 

forskellige ruter i samme korridor, ruter med mange daglige varianter og varie-

rende afgangstider i løbet af dagen. Dermed kræver det en del af passagerer at 

Pendling og rejse-

strømme 
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kunne anvende den kollektive trafik, modsat f.eks. togbetjeningen, der har faste 

afgangstider og få varianter at forholde sig til. 

Analysen af omstigninger og behovet for at betjene Odense centrum viser, at der 

er en betydelig andel af de regionale passagerer, der har et behov for komme til 

og fra de mange attraktioner i Odense centrum eller skiftemuligheden til anden 

kollektiv trafik på Odense Banegård. Det er derfor vigtigt at den regionale bustra-

fik er forbundet med Odense centrum og OBC, men også at den rejserelation 

sikres god betjening med hurtig og direkte forbindelse samt god frekvens. 

Tilgængelighed Tilgængelighedsanalysen viser ikke overraskende at den kollektive trafik har 

svære betingelser over for privatbilen og at der er store forskelle i hvor attraktiv 

den kollektive trafik er sammenlignet med bilen. 

Odense, Nyborg og Middelfart er der hvor den kollektive trafik har de bedste be-

tingelser, hvilket især hænger sammen med togbetjeningen, som giver attraktiv 

rejsetid sammenlignet med bilen. Samtidig er de tre stationer knudepunkter for 

bustrafik, hvilket øger valgmulighederne i kollektive rejserelationer.  

I Faaborg, Bogense og Assens har den kollektive trafik ringere konkurrenceposi-

tion, og et opland der er 4-5 gange så stort kan nås med bil sammenlignet med 

den kollektive trafik og samme rejsetid. 

Anbefaling Markedsanalysen giver et godt billede af hvordan den kollektive trafik i dag er 

opbygget og viser at den giver en god betjening til mange. Erfaringer, bl.a. fra 

arbejdet med at udvikle R-busnet på Sjælland peger på at kunderne efterspørger 

er direkte busforbindelser med lav rejsetid og høj frekvens og regularitet samt et 

produkt der er enkelt at forstå og anvende.  

Potentialet for Fyn ligger i god kollektiv trafik i korridorerne mellem Odense og 

kystbyerne, som er der hvor passagererne rejser. Endvidere er Svendborg et an-

det knudepunkt, som giver et stort transportbehov til de omkringliggende byer. 

Det er derfor oplagt at styrke og forenkle et regionalt busnet, der forbinder disse 

byer og dermed skabe et produkt som matcher kundernes ønsker. Derfor anbe-

fales det, at der arbejdes videre med at etablere et R-busnet på Fyn, som rummer 

disse elementer. 

R-busnet Essensens i R-busnettet er at skabe et enkelt og fokuseret net der gør det let at 

rejse i det store rejsestrømme som kan bruges til størstedelen af de daglige rej-

seformål. For at gøre dette stiller konceptet på Sjælland i dag krav om fast halv-

timesdrift kl. 6-20 på hverdage og fast timedrift aften og weekend til kl. 24. Sam-

tidig skal linjen være enkel, dvs. køre relativt direkte, hurtigt og uden linjevarian-

ter og med enkel køreplan så med faste minuttal. Samtidig er det vigtigt, at der 

skabes sammenhæng ved at sikre korrespondancer til tog samt øvrige busforbin-

delser. 

Movia arbejder ud fra et princippet om én linjeføring til én buslinje ikke bør fravi-

ges, da det vil medføre situationer, hvor passagererne oplever, at den førstkom-

mende bus kun kører en del af linjen og man dermed må vente på næste bus. 

Samtidig differentieres der i udgangspunktet ikke mellem stop. R-busser stopper 

Omstigninger og 

Odense centrum 
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på alle stop undervejs og kan dermed også indgå som en aktiv ressource i by-

betjeningen. For at sikre R-linjernes enkelthed må der ikke kunne opstå tvivl om 

hverken frekvens, linjeføring eller stop. 

R-busnettet har efter den opskrift været en stor passagermæssig succes på Sjæl-

land, hvor passagertallet er steget på baggrund af fordelene ved den forbedrede 

betjening R-nettet giver og den samlede passagerfremgang har fra 2009-2013 

været på 1,8 mio. passagerer, svarende til næsten 20 %, baseret på den samme 

produktion. Konklusionen er at der er tiltrukket væsentligt flere passagerer alene 

ved den nye prioritering af ressourcerne. 
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6 Bilag 

6.1 Frekvens fordelt over ugen 

Lørdag Det daglige antal afgange per retning på lørdage er vist opdelt på strækninger på 

Figur 6.1. Her ses det at de strækninger med den "bedste" regionale betjening er: 

› Nyborg-Svendborg 

› Kerteminde-Munkebo-Odense 

› Odense-Glamsbjerg 

› Odense-Svendborg 

› Nyborg-Ullerslev 

 

Figur 6.1 Daglige antal afgange på lørdage på de regionale ruter – akkumuleret stræk-

ningsvis. 
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Søndag Det daglige antal afgange per retning på søndage er vist opdelt på strækninger 

på Figur 6.2. Her ses det at de strækninger med den "bedste" regionale betjening 

er: 

› Nyborg-Svendborg 

› Nyborg-Ullerslev 

 

Figur 6.2 Daglige antal afgange på søndage på de regionale ruter – akkumuleret 

strækningsvis. 
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Aftenbetjening Antal aftenafgange på hverdage per retning er vist opdelt på strækninger på Figur 

6.2. Her ses det at de strækninger med den "bedste" regionale betjening er: 

› Nyborg-Odense (7) 

› Middelfart-Odense (6) 

› Svendborg-Odense (6) 

› Kerteminde-Odense (6) 

› Otterup-Odense (6) 

› Assens-Odense (6) 

› Svendborg-Faaborg (6) 

› Langeskov-Odense (5) 

 

Figur 6.3 Antal aftenafgange på de regionale ruter – akkumuleret strækningsvis. 
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 Natbetjening Antal natafgange per retning er vist opdelt på strækninger på Figur 6.2. Her ses 

det at de strækninger med den "bedste" regionale betjening er: 

› Nyborg-Svendborg (3) 

› Svendborg-Faaborg (3) 

› Nyborg-Odense (3) 

› Bogense-Odense (3) 

› Assens-Odense (3) 

 

Figur 6.4 Antal natafgange på de regionale ruter – akkumuleret strækningsvis. 
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6.2 Tilgængelighedsanalyser 

Assens Rutebilstation 

 

Bellinge v. Assensvej/Brænd

 

Bogense Rutebilstation
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Faaborg Rutebilstation 

 

Kerteminde Rutebilstation 

 

Middelfart station
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Munkebo v. Lindealléen

 

Nyborg station 

 

Odense Banegård 

 

   



 

 

     
 74  REGIONAL MARKEDSANALYSE - DELRAPPORT 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A104806/Documents/03 Project documents/02 Regional markedsanalyse/Delrapport - regional markedsanalyse.docx 

Otterup Baneplads 

 

Ringe station 

 

Rudkøbing Rutebilstation

 

   



 

 

     

REGIONAL MARKEDSANALYSE - DELRAPPORT  75  

http://projects.cowiportal.com/ps/A104806/Documents/03 Project documents/02 Regional markedsanalyse/Delrapport - regional markedsanalyse.docx  

Svendborg station 

 

 

 

Figur 6.5 Tilgængelighedsanalyser for kollektiv trafik og bil for hhv. 15, 30, 45 og 60 min. for udvalgte byer. 


