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FORORD
I starten af foråret, helt præcist i marts, var det som 

om tingene begyndte at lette. Folk begyndte at vende til-

bage til arbejdspladserne, og skoleeleverne kunne også 

begynde at vende tilbage, om end ikke i fuldt omfang, 

men nok til at der igen blev brug for busserne til at køre 

folk mellem hjem og arbejde eller uddannelse. Vi skulle 

dog helt frem til august, før de sidste passagerbegræns-

ninger i busserne blev ophævet, og efter sommerferien 

var det som om Covid-19 næsten var helt glemt. Men… 

Som alle ved, var 2021 IKKE året, hvor vi sagde farvel til 

Covid-19. I det sene efterår var den gal igen, og i decem-

ber vendte mange restriktioner tilbage med fuld styrke. 

Også det kom til at sætte sit præg på FynBus.

Overordnet har tilstedeværelsen af endnu et Covid-19-år 

haft stor betydning for FynBus, ikke mindst på pas-

sagersiden. I 2021 oplevede FynBus en passagertilba-

gegang på 38 % i forhold til 2019 og på 5 % i forhold til 

2020. Den væsentligste årsag hertil var påvirkningen fra 

Covid-19. Det vurderes, at fra 2019 til 2021 har Covid-19 

medført en samlet passagertilbagegang for enkeltbillet-

ter inkl. mobilbilletter på 43 %, rejsekort classic på 28 %, 

pendlerkort 39 % og Ungdomskort med 50 %.

Den opmærksomme læser vil dog, efter endt læsning af 

årsberetningen, alligevel kunne konstatere, at det hele 

ikke er gået op i Covid-19. FynBus kan endnu engang 

præsentere et travlt og aktivt år, hvor der er blevet ar-

bejdet seriøst med en lang række aktiviteter, der alle har 

haft til formål at understøtte ønsket om, at det skal være 

både nemt og grønt at køre med FynBus.

I slutningen af 2020 vedtog bestyrelsen en ny 3-årig 

strategi for FynBus, der fokuserer på mobilitet, fl ere kun-

der og grøn omstilling, og der er blevet arbejdet grundigt 

med alle tre fokusområder i 2021, hvilket årsberetningen 

tydeligt dokumenterer.

I stil med tidligere år tager årsberetningen læseren igen-

nem de store og små begivenheder, som tilsammen kom 

til at kendetegne 2021. Ved udgangen af 2021 vil året 

blive husket for, at der til trods for pandemiens tilstede-

værelse, også var plads til både fremsyn og optimisme. 

Det var ikke just optimisme, der prægede starten af 

2021. Covid-19 rasede nemlig stadig ved overgangen 

til det nye år. Nye restriktioner kom til, mens andre blev 

forlænget. Faktisk skulle vi et pænt stykke ind i 2021 før 

tingene begyndte at lette, og situationen kom også til 

at præge den kollektive trafi k. Allerede i 2020 stod det 

klart, at der ville være udfordringer nok at tage fat på. 

Først og fremmest skulle 2021 forhåbentlig blive året, 

hvor kunderne skulle tilbage til busserne og til noget, der 

bare mindede om den hverdag, vi forlod i marts året før. 

Det var også i 2021, at der skulle tages afgørende skridt 

i forhold til den grønne omstilling. Ikke at arbejdet havde 

været sat i stå i 2020, tværtimod var der foregået tem-

melig meget på dette område imellem FynBus, kommu-

nerne og Region Syddanmark, men det var i 2021 at de 

afgørende søm skulle slås i, i forhold til bestræbelserne 

på grøn omstilling gennem fælles udbud af busfl åden.

Det var også i 2021, at FynBus håbede på, at nogle de af 

projekter og tiltag, der var blevet sat på pause i det fore-

gående år, endeligt kunne iværksættes. I starten af året 

stod FynBus’ personale utålmodigt klar i startboksene og 

ventede på, at Covid-19-begrænsningerne ville blive op-

hævet, og man kunne komme i gang med arbejdet med 

at gøre det nemt og grønt at benytte den kollektive trafi k.

Blandt andet lå der en klar plan for, hvordan kunderne 

skulle vindes tilbage til sæderne i busserne. Grundlæg-

gende set handlede det i første omgang om at gen-

skabe den tryghed i busserne, som der var blevet skabt 

usikkerhed om, mens Covid-19 rasede på sit højeste, 

dernæst at udbrede budskabet om at den kollektive 

trafi k var tilbage i fuld drift. Når det basale var på plads, 

skulle det kollektive trafi ktilbud markedsføres inkl. nye 

billetprodukter, der var tilpasset den nye virkelighed og 

ønsket om fl eksibilitet afl edt af en ny måde at gå på ar-

bejde på. På den lange bane ville det være nye trafi kløs-

ninger som f.eks.  Letbanen i Odense kombineret med 

grøn omstilling og en ny adfærd som følge af klimadags-

ordenen, der skulle sikre nye kunder til den kollektive 

trafi k, og dermed ikke bare status quo i forhold til tiden 

før Covid-19, men også nye kunder og fl ere kunder, så 

den negative spiral kunne blive brudt.

FORMAND MORTEN ANDERSEN DIREKTØR CARSTEN HYLDBORG JENSENDIREKTØR CARSTEN HYLDBORG JENSENDIREKTØR CARSTEN HYLDBORG JENSEN
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TRAFIKSELSKABET
OG ORGANISATIONEN
Trafikselskabet FynBus er et offentligt § 60-selskab stiftet den 1. januar 2007 ud fra loven om 
trafikselskaber. Selskabet er etableret for Region Syddanmark og kommunerne på Fyn, Langeland 
og Ærø. FynBus’ vision er at skabe et fremsynet og veldrevet FynBus med basis i sikker drift.

FynBus planlægger buskørsel for Region Syddanmark og de 9 kommuner på Fyn og Langeland.

Det er regionen og kommunerne, der ejer FynBus. Ejerne beslutter rammerne for, hvordan 
busserne skal køre. FynBus rådgiver ejerne om, hvordan buskørslen kan planlægges bedst 
muligt og laver køreplanerne.

Regionen og kommunerne bestiller de ruter, de ønsker hos FynBus. Passagerindtægterne dækker 
kun en del af den samlede udgift,og den ejer, der har bestilt en rute, betaler resten af udgifterne.

Selve buskørslen sendes i udbud. Den entreprenør, der vinder et udbud, udfører kørslen med 
sine egne busser og chauffører.

FynBus er ledet af en bestyrelse, der består af repræsentanter for ejerne, dvs. Region 
Syddanmark og de 9 kommuner. Bestyrelsen bestemmer blandt andet, hvad passagerne skal 
betale for at køre med busserne.

Ud over buskørsel koordinerer FynBus også Flextrafik, som blandt andet omfatter kørsel for 
svært bevægelseshæmmede, elevkørsel, aktivitets- og genoptræningskørsel, lægekørsel mv.
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BILLIGERE FLEXTUR PÅ NORDFYN
Også på Nordfyn var man i gavehumør i starten af januar, 

nemlig da man fra kommunens side besluttede at nedsætte 

kilometertaksten for kørsel med Flextrafik på Nordfyn fra

kr. 8 til kr. 5 pr. kilometer. Samtidig satte man også mini-

mumsprisen ned, og samlet betød det eksempelvis at en

flextur på 8 kilometer faldt fra kr. 64 til kun kr. 40,-.

BILLIG BUS TIL
PENSIONISTERNE PÅ LANGELAND
Året startede med en rigtig god nyhed for pensionisterne på 

Langeland, nemlig nyheden om, at det pr. januar 2021 blev 

muligt at købe et årskort, så man for kun 365 kroner, eller 

hvad der svarer til en krone om dagen, ubegrænset kunne 

rejse med lokalbusserne på Langeland fra 1. januar 2021 til 

og med 31. december 2021.

FYNBUS PÅ SKÆRMEN
I januar færdiggjorde FynBus opsætningen af digitale tra-

fikinformationsskærme på centrale trafikknudepunkter i hhv. 

Otterup, Søndersø og Bogense. Skærmene viser, hvornår 

de næste busser kører, og kan desuden også vise anden 

aktuel information fra FynBus. Skærmene er forbundet med 

Rejseplanen, og derfor skulle data altid være de senest op-

daterede. Opsætningen af skærmene på Nordfyn var en del 

af en større opgradering af trafikinformationen på Fyn, hvor 

FynBus’ bestyrelse har afsat penge til digital trafikinformation 

på en række større knudepunkter.
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serne er forudsat af, at omstillingen kan gennemføres inden 

for de givne økonomiske rammer, og at den ikke betyder, 

at borgerne oplever en forringelse af serviceniveauet i den 

kollektive trafi k. FynBus forventer, at en meget stor del af 

busfl åden er enten CO2-neutral eller helt emissionsfri fra 

medio 2024, således at FynBus som minimum har reduceret 

CO2 udledningen med 70 pct., hvilket er målet inden år 2030 

i den klimalov, som folketinget har vedtaget i 2020.

FYNSKE KOMMUNER VIL GØRE DEN 
KOLLEKTIVE TRAFIK GRØN(NERE)
I februar måned indgik Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, 

Middelfart, Nyborg, Nordfyn, Kerteminde og Langeland 

Kommuner en klimaftale med FynBus og regeringen, hvor de 

forpligter sig til, at kommende nye busser skal være klima-

venlige. I stedet for diesel skal busserne i stedet køre på el, 

brint, biogas eller biodiesel. Det vil betyde, at udledningen af 

CO2, kvælstof, partikler mm. fra den kollektive trafi k på Fyn 

og Langeland nedbringes markant. Udskiftningen af bus-

REKLAMER I OG PÅ BUSSEN
Entreprenørerne har retten til at sælge reklameplads på og i 

bussen, men det er FynBus’ bestyrelse der sætter retnings-

linjerne for brug af reklamer. I januar fandt bestyrelsen det 

nødvendigt at skærpe reglerne for reklamer, så både hensy-

net i forhold til børn og reglerne i forhold til spil blev præci-

seret. Det er fortsat entreprenørens ansvar, at reklamerne 

overholder FynBus’ regelsæt, og FynBus kan pålægge en 

entreprenør at fjerne en reklame, der ikke er i overensstem-

melse med regelsættet.
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STOR TILFREDSHED
MED REJSEKORTET
Flere og fl ere danskere anskaffer sig et rejsekort, og stadig 

fl ere vil anbefale rejsekort til andre. Hele 80 % mener, at 

rejsekort gør det lettere at rejse med kollektiv transport. Det 

fremgik af en undersøgelse, som Epinion foretog for Rejse-

kort & Rejseplan A/S i 2021. 70% af rejsekortkunderne er 

overordnet tilfredse eller meget tilfredse med kortet, og 80% 

af kunderne svarer, at rejsekort gør det lettere eller meget 

lettere at rejse med kollektiv transport. På Fyn var der ved ud-

gangen af 2021 udstedt over 192.000 rejsekort, siden FynBus 

gik på rejsekortet i 2017. FynBus er medejer af rejsekortet.

ELEKTRISKE KØRESTOLE
I BUSSERNE
Lørdag den 1. februar blev den kollektive trafi k på Fyn mere 

tilgængelig for el-kørestolsbrugere. Fra den dag trådte æn-

drede rejseregler i kraft, så el-kørestolsbrugere nu kan køre 

med de regionale busser og bybusserne i Odense. Alle regio-

nalbusser med lav indstigning har installeret el-ramper, mens 

ca. halvdelen af bybusserne i Odense har elektriske ramper.

FORSØG MED ELBILER SKAL BANE 
VEJEN FOR GRØNNERE FLEXTRAFIK
Den 1. marts rullede to nye Volkswagen-elbiler ud i fl extrafi k-

ken på Fyn, og de er formentlig de første af mange. Forsøget 

blev sat i gang for at afklare, om FynBus i et kommende 

udbud kan stille krav om, at en del af bilerne skal være kli-

maneutrale. For FynBus handler forsøget om at få erfaringer 

med elbiler i Flextrafi kken. Især om, hvordan det sikres, at 

turene kan koordineres med bilernes batterikapacitet og be-

hov for opladning. Erfaringerne vil indgå i vurderingen af, hvor 

stor en del af de køretøjer, der skal køre Flextrafi k fra marts 

2023, der skal være nul-emissionsbiler. Målet er at nedbringe 

CO2-udledningen fra Flextrafi kken.

”Vi har gang i en stor grøn 
omstilling af den kollektive 
trafi k på Fyn, og Flextrafi kken 
er selvfølgelig en vigtig del af 
de mange rejser som fynboerne 
foretager. Derfor glæder vi os 
meget til at få fl ere praktiske 
erfaringer med elbiler i 
Flextrafi kken, så vi kan sætte 
mål for udbuddet i 2023”

9
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STRØM TIL BUSSERNE I ODENSE
Den 19. april satte Odense strøm til busserne, helt nøjagtig 

til 10 ud af i alt 20 nye elbusser, som fremover skal køre i 

byen. Busserne er produceret af kinesiske Yutong, og opla-

des på Gammelsø. De har derfor ingen udstødning, og det 

giver store fordele – for klimaet og det lokale miljø. Desuden 

er busserne markant mere lydløse, både inde i bussen og i 

gadebilledet. De nye busser er 12 meter lange og har plads til 

66 passagerer – heraf 33 siddepladser. Busserne er udstyret 

med elektriske handicapramper. De første 10 busser blev 

indsat ind på rute 61-62 mellem Højby og Stige/Lumby og 

rute 29, der kører mellem OBC og Villestofte. De sidste 10 

busser blev indsat i bybusnettet i maj 2021.

10
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FYNBUS SPURGTE IND
TIL ANSÆTTELSESFORHOLD
FynBus iværksatte i oktober 2020, som et forsøg, en under-

søgelse, hvor chaufførerne i Flextrafikken blev stillet spørgs-

mål om ansættelsesforhold, når de var inde til såkaldt vogn-

kontrol hos FynBus. Undersøgelsen løb frem til 31. marts, 

og resultatet var overordnet set positivt, idet chaufførerne i 

meget begrænset omfang gav udtryk for kritik af deres løn- 

og arbejdsforhold. Resultaterne af undersøgelsen viste dog 

også, at der er usikkerhed blandt chaufførerne omkring over-

enskomstforhold. Undersøgelsen fortsætter året ud, hvorefter 

det besluttes om undersøgelsen skal gøres permanent.

ER DER PLADS I BUSSEN?
Som det første trafikselskab i Danmark tilbød FynBus fra slut-

ningen af april, at kunden via Rejseplanen nu kan se, om der er 

god plads i bussen inden afgang hjemmefra. Det nye tiltag er 

med til at øge brugervenligheden i den kollektive trafik og er 

med til at sikre, at kunderne føler sig trygge, inden de stiger på 

bussen. FynBus har indsat tælleudstyr i bybusserne i Odense, 

i de regionale busser og i uddannelsesbusserne. Tællesyste-

met registrerer hele tiden, hvor mange kunder der stiger af og 

på bussen og sender disse data til FynBus og Rejseplanen. 

VELLYKKET FORSØG MED MÅLRET-
TET INDSATS I ERHVERVSOMRÅDER
Tilbage i marts 202 iværksatte FynBus et forsøg, der skulle 

give flere buskunder i udvalgte erhvervsområder i Odense. 

Midlet var at tilpasse buskørslen til virksomhedernes geogra-

fiske placering og mødetider. Selvom Covid-19 gjorde sit til 

at underminere forsøgets potentielle succes, har FynBus op-

nået positive resultater og kunne i juni berette om stigende 

brug af busserne i forsøgsområder og med en fortsat sti-

gende tendens. Succesen skyldes ikke mindst samarbejds-

partnernes engagement, idet området virksomheder er gået 

meget aktivt ind i forsøget, hvilket er af afgørende betydning. 

FynBus fortsætter sit målrettede arbejde i og omkring Lindø 

Industripark og Logistikvej i Odense, samtidig med at der 

også arbejdes med at iværksætte tiltag omkring Tietgenbyen 

og Energivej i Odense.

Grønt og gratis
til og fra arbejde?
Fra den 5. marts kan du tage rute 31 til din arbejdsplads på Logistikvej, 
og når du har fri, skal vi nok køre dig hjem igen. Og som om det ikke 

var nok, kan du prøve bussen gratis til og med maj måned!
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PENDLER20 TIL DEN
NYE VIRKELIGHED
Den 14. juni lancerede trafi kselskaberne et helt nyt billetpro-

dukt, født og opstået for at imødekomme nye rejsebehov 

under og efter Covid-19. Pendler20 er et tilbud til pendlere, 

der ikke rejser hver dag, men alligevel har brug for at møde 

på arbejdet 2-3 om ugen, og som gerne vil rejse til en rimelig 

pris. Med Pendler20 giver man kunderne 20 rejsedage inden-

for en to-måneders periode, oftest til en pris, der er lavere 

end hvis man købte sig et pendlerkort for hele perioden. Kor-

tet blev udbudt som et produkt i DSBs billet-app, men kunne 

og kan benyttes i busserne i det område, de er købt til.

REJSEPASSET
Den 15. juni igangsatte de danske trafi kselskaber et sam-

arbejde, der skulle få danskerne til at rejse mere med den 

kollektive trafi k i løbet af sommeren, idet man lancerede et 

rejsepas, der gav danskerne mulighed for at rejse Danmark 

tyndt i otte sammenhængende dage for kun 399 kroner. 

Rejsepasset kunne benyttes i skolernes sommerferie fra den 

26. juni og frem til den 8. august.

ET GODT TILBUD TIL
BRUGERNE AF HANDICAPKØRSEL
Den 1. juli modtog de kunder, der var visiteret til indivi-

duel handicapkørsel et godt tilbud fra FynBus; fi re ture 

med Flextrafi k uden egenbetaling. Tilbuddet var en del af 

regeringens sommerpakke til danskerne, og skulle sidestille 

brugere af handicapkørslen med de øvrige brugere, der på 

forskellige vis opnåede fordele hen over sommeren, som 

f.eks.  brugere af rejsepasset.
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TAG EN VEN MED GRATIS
FynBus’ bedste ambassadører er de eksisterende kunder, og 

det var hele fi losofi en bag et andet godt tilbud, som FynBus 

også lancerede med virkning fra den 1. juli 2021. Har du et 

pendlerkort, kan du gratis tage en god ven med bussen i 

weekenden. Formålet var at lade eksisterende kunder være 

med til at introducere den kollektive bustrafi k for nye brugere, 

og på den måde få fl ere til at vælge bussen frem for bilen. 

Også denne ordning er sidenhen gjort permanent af FynBus’ 

bestyrelse, og har fået mange positive ord med på vejen fra 

vores eksisterende kunder.

OG OGSÅ ET GODT TILBUD
TIL PENSIONISTERNE
Den 1. juli trådte et nyt godt tilbud rettet mod pensionister 

på Fyn og Langeland i kraft. For 300 kroner om måneden kan 

du rejse rundt i hele FynBus’ område. Tilbuddet blev i første 

omgang iværksat som et forsøg, men ordningen er sidenhen 

gjort permanent og dermed blev vejen banet for at aktive 

pensionister på Fyn og Langeland kan rejse området tyndt på 

kryds og tværs til en fornuftig pris.

PÅ LANGELAND KØRER DE
GRØNNE BUSSER EKSTRA GRØNT
På Langeland skiftede man i august måned dieslen ud på 

lokalbusserne med biodiesel, og det gav en øjeblikkelig CO2-

reduktion på op til 90% sammenlignet med den traditionelle 

diesel. Årsagen var at Langeland Kommune i forbindelse 

med udbuddet af lokalkørslen udbød en option på bio-

diesel, som kommunen efterfølgende valgte at sige ja tak til. 

Beslutningen har medført reduktion af både CO2-udledning, 

NOx-udledning og partikel-udledning.

13
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BILLIG BUS OM AFTENEN I ODENSE
Den 1. september lancerede FynBus endnu et godt tilbud ret-

tet mod buspassagererne i Odense: Kør lige så meget bus du 

vil i tidsrummet 18-24 for kun 30 kroner. Tilbuddet fik navnet 

”Aftenbillet Odense” og giver fri rejse i alle busser i Odense 

Kommune – både bybusser og regionalbusser. Og som med 

de fleste andre billettyper gjaldt det naturligvis også her, at 

en voksen gratis må tage to børn under 12 år med. Billetten 

sælges via FynBus’ billetapp og i webshoppen.

CYKLER I BUSSEN? JA TAK! 
OGSÅ I MYLDRETIDEN
Siden 2013 har mange kunder gratis kunne tage deres cykler 

med i bussen i Odense Kommune, dog ikke i morgenmyldre-

tiden mellem 7 og 9, fordi man her frygtede at der ikke ville 

være plads. Fra og med den 6. september blev denne regel 

fjernet, og dermed var banen fri til at man kunne have sin 

cykel gratis med i bussen i hele trafikdøgnet. Tilbuddet om at 

man kan have sin cykel gratis med i bussen gælder også for 

regionalbusserne og bybusserne i Svendborg.

14
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DET ER IKKE SKJULT KAMERA
FynBus’ kontrollører havde et hårdt år og oplevede oftere og 

oftere, at tonen blev hård ude i busserne og at det i fl ere og 

fl ere tilfælde var nødvendigt at tilkalde politiet i forbindelse 

med billetkontrollerne. For at sikre kontrollørernes arbejde, for 

at medvirke til at nedtrappe konfl ikterne og for at give kontrol-

lørerne mulighed for at dokumentere eventuelle episoder 

indførte FynBus bodycams på kontrollørerne, der fi lmer even-

tuelle konfl ikter. Indførelsen gav stor fynsk mediebevågenhed 

og masser af sympati fra borgerne på FynBus’ Facebook-side. 

Kontrollørerne kunne også i kølvandet på indførelsen mærke 

et fald i antallet af episoder.

SAMARBEJDE MED
FYNSKE KUNSTMUSEER
”Bus og entrébillet til et fynsk museum for 135 kroner uanset 

hvor du bor” lød tilbuddet, da FynBus den 1. september lan-

cerede Kunst&Bus-billetten i samarbejde med kunstmuseet 

Brandts i Odense, Faaborg Museum i Faaborg og Johannes 

Larsen Museet i Kerteminde. Tilbuddet blev lanceret sammen 

med eventen ”Vind din udsigt”, hvor vi bad kunderne om tage 

et godt foto fra bussen ud i landskabet med chancen for at 

vinde billedet som maleri.

SYNLIGHEDSKAMPAGNE:
MØD MIG I MØRKET
Traditionelt markerer FynBus ugen efter skolernes efterårsfe-

rie med igangsætningen af den årlige synlighedskampagne, 

hvor der sættes fokus på det faktum, at det kan være svært 

at få øje på kunderne på et mørkt busstoppested, og med 

det formål at kunderne skal være mere synlige. Også i år blev 

der gennemført en synlighedskampagne med skolebesøg og 

uddeling af refl ekser og gode råd om synlighed i trafi kken.

KUNSTEN PÅ FYN
OPLEV DEN MED BUSSEN
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FYNBUS, ET GODT STED AT LÆRE
Den 2. november var en stor dag for FynBus’ administration. 

Her modtog FynBus nemlig titlen som ”Danmarks bedste 

læreplads”, uddelt af Danske Erhvervsskoler og -gymnasier 

i samarbejde med Fonden for entreprenørskab. FynBus var 

indstillet af kontorelev Louise Jeppesen, der blandt andet 

fremhævede FynBus’ håndtering af elevuddannelsen under 

coronaepidemien, som noget ganske særligt. FynBus mod-

tog prisen foran 372 andre indstillinger til titlen.

KUNDERNE VAR MEGET
TILFREDSE I 2021
Den årlige kundetilfredshedsundersøgelse var ventet med 

spænding fordi der herskede en forventning om at kunder-

nes coronatræthed ville smitte negativt af på undersøgelsen. 

Det skete ikke. Tværtimod. Resultatet af FynBus kundetil-

fredshedsundersøgelse vil i stedet gå over i historien, som 

et af de mest positive nogensinde i de 14 år, FynBus har 

målt, kun overgået af resultatet i 2019. Høj tilfredshed, stor 

loyalitet og et højt vurderet omdømme var nogle af de kon-

klusioner, som undersøgelsen kastede af sig. Et rart resultat 

ovenpå et noget anderledes år for den kollektive bustrafik og 

for hele Danmark.

DANMARKS FØRSTE
REGIONALE ELBUSSER
Transportministeren kom forbi busholdepladsen i Otterup, 

da FynBus den 8. november markerede indvielsen af Dan-

mark 3 første regionale elbusser, som blev indsat på stræk-

ningen mellem Otterup og Odense. De tre busser skal give 

FynBus og Tide bus erfaringer med el-drift på de længere 

ruter, inden alle regionalbusserne skal skiftes til et mere 

klimavenligt alternativ til diesel indenfor de kommende år.
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REJSEGARANTI FOR 
KØRESTOLSBRUGERE
I november 2021 udvidede FynBus sin rejsegaranti til også at 

omfatte handicappede der oplever, at de ikke kan tage med 

bussen på grund af en defekt køre-rampe til kørestole. Når 

FynBus var i stand til at fremsætte en sådan garanti, skyldes 

det, at FynBus er det trafikselskab i Danmark, der er mest 

tilgængeligt for kørestolsbrugere. FynBus har installeret elek-

triske ramper i 143 busser og har desuden manuelle ramper 

i 110 busser. Formålet med indførelsen af den udvidede 

rejsegaranti var at sende et signal til kørestolsbrugerne om, at 

de kan regne med den kollektive bustrafik på Fyn, og at vi nok 

skal få dem frem til deres bestemmelsessted.

TAG BUSSEN ELLER FLEXBILEN, 
NÅR DU SKAL STEMME
I lighed med tidligere år stillede FynBus både flextrafik og 

busser til rådighed for demokratiet, da danskerne gik til kom-

munal- og regionsrådsvalg den 16. november. ”Tag bussen 

eller flexbilen gratis frem og tilbage mellem hjem og stem-

mested” lød det gode tilbud, som FynBus i øvrigt var det 

eneste trafikselskab, der fremsatte. Beslutningen om gratis 

buskørsel i forbindelse med et landsdækkende valg blev 

vedtaget af FynBus’ bestyrelse i forbindelse med Folketings-

valget i 2011, og beslutningen gælder Folketingsvalg, valg til 

Europaparlamentet og Kommunal- og Regionsrådsvalg.

FYNBUS VANDT HANDICAPPRIS
Torsdag d. 2. december 2021 blev FynBus kåret som vinder 

af Handicaprådets Tilgængeligheds-pris. Hvert år uddeler 

Handicaprådet i Odense priser til en person, virksomhed 

eller organisation, som gør en ekstra indsat for menne-

sker med et handicap i Odense. I år havde et medlem af 

Danske Handicaporganisationer Odense indstillet FynBus 

til Handicaprådets Tilgængelighedspris for trafikselskabets 

kontinuerlige arbejde for at gøre den kollektive trafik mere 

tilgængelig, bl.a. ved at installere elektriske ramper i de 

fynske busser.

GRATIS VALGKØRSEL
KOMMUNAL- OG REGIONSRÅDSVALGET 16. NOVEMBER 2021

GOD TUR OG GODT VALG

17



18

KUNDETILFREDSHED:
BUSKUNDERNE ER STADIG TILFREDSE...

* INDEX SCORE :
I tilfredshedsundersøgelserne, bruges der indekstal for de fleste spørgsmål. Dette betyder, at respondenternes svar genberegnes 
i en skala fra 0-100. Gennem en lang række undersøgelser, er der konsensus om fortolkningen af hvert niveau. Måden hvorpå de 
enkelte niveauer skal fortolkes er vist til venstre. Alle værdier på 75 og derover, skal fortolkes som ”meget god”. Dette signalerer, at 
det er mere vanskeligt at forbedre tilfredsheden fra 80 til 90, end det er 60 til 70, selv om forskellen i absolutte tal er den samme.

HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED DENNE BUSTUR?
ER DINE FORVENTNINGER TIL FYNBUS BLEVET INDFRIET?
FORESTIL DIG DET PERFEKTE TRAFIKSELSKAB
- HVOR TÆT PÅ ELLER LANGT FRA DETTE IDEAL ER FYNBUS?

I HVILKEN GRAD VILLE DU ANVENDE FYNBUS, HVIS DU HAVDE ANDRE
TRANSPORTMULIGHEDER PÅ SAMME STRÆKNING?
I HVILKEN GRAD VIL DU ANBEFALE FYNBUS TIL F.EKS. VENNER, FAMILIE OG KOLLEGER?
HVOR SANDSYNLIGT ER DET, AT DU VIL VÆLGE AT KØRE MED FYNBUS IGEN?

INDEKLIMAET I BUSSEN
BUSSENS INDVENDIGE RENGØRING
CHAUFFØRENS KØRSEL
CHAUFFØRENS KUNDESERVICE
BUSSENS UDVENDIGE RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
BUSSENS OVERHOLDELSE AF KØREPLANEN

I HVILKEN GRAD OPLEVER DU FYNBUS SOM ET TROVÆRDIGT BUSSELSKAB?
I HVILKEN GRAD OPLEVER DU FYNBUS SOM ET PÅLIDELIGT BUSSELSKAB?
I HVILKEN GRAD OPLEVER DU FYNBUS SOM ET BUSSELSKAB MED ET GODT OMDØMME?

TILFREDSHED (TOTAL)

LOYALITET (TOTAL)

INCITAMENTSFAKTORERNE

IMAGE (TOTAL)

+3,1

+1,2

+3,2

76,3

74,6

77,8

+3,6
+3,7

+2,3

-2,9
+1,2
+4,4

+2,5
+2,5
+2,7
+3,8
+3,6

1,6

+3,1
+2,9
+4,4

80,1
79,6

70,1

54,2
73,3
94,6

70,4
74,4
78,2
77,4
78,9
74,1

81,0
77,3
75,2

INDEX
SCORE*

UDVIKLING
2020 - 2021

2021 var et år, der fortsat var præget af corona og konstante 

forandringer. Det var derfor med stor glæde, at FynBus kunne 

konstatere, at kunderne fortsat er tilfredse, og at kurven alt i 

alt er opadgående. Resultaterne angives på en skala fra 0 til 

100, hvor resultater fra 65 svarer til ”God” og resultater fra 75 

svarer til ”Meget god”.
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...MEN I FLEXTRAFIKKEN 
HÆNGER DE LIDT MED MULEN

HVOR TILFREDS ER DU GENERELT MED FLEXTRAFIK?  
HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED DIN SENESTE TUR MED FLEXTRAFIK?

HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED BESTILLINGEN AF DIN REJSE? 
HVOR TILFREDS ER DU MED VENTETIDEN I TELEFONEN, DA DU BESTILTE TUREN?
HVOR TILFREDS ER DU MED MEDARBEJDERNES VENLIGHED, DA DU BESTILTE TUREN?
HVOR TILFREDS ER DU MED BESTILLINGSSYSTEMETS BRUGERVENLIGHED VED ONLINE BESTILLING?

HVOR TILFREDS ER DU MED FLEXTRAFIKS HJÆLP, DA DU HENVENDTE DIG 
OMKRING FORSINKELSEN ELLER UDEBLIVELSEN? 

AFHENTNINGSTIDSPUNKTET  
ANKOMSTTIDSPUNKTET  
RENGØRINGEN AF BILEN (BÅDE INDVENDIGT OG UDVENDIGT)  
BILENS INDRETNING OG KOMFORT  
CHAUFFØRENS KUNDESERVICE (VAR CHAUFFØREN SMILENDE OG HJÆLPSOM)  
CHAUFFØRENS KØRSEL  
CHAUFFØRENS VILLIGHED TIL AT HJÆLPE DIG IND/UD AF VOGNEN, HVIS DU HAVDE BEHOV FOR DET 
CHAUFFØRENS SERVICE IFM. AT FASTSPÆNDE KORREKT OG FORSVARLIGT UNDER TUREN  
TURENS VARIGHED  
PRISEN FOR DENNE REJSE 

TILFREDSHED

BESTILLING OG BEHOV 

KONTAKT PUNKTER VED FORSINKELSE 

BILEN OG KØRETUREN

-5

-1

-3

81

86

88

-4
-5

-1
+5

0
**

-9

-3
-2
-1
0

-4
-3
-4
-4
+1
-6

79
83

86
86
93
78

72

84
86
91
89
87
90
90
90
90
84

INDEX
SCORE*

UDVIKLING
2019 - 2021

Coronaen haft stor indflydelse på vores livssyn, især hvor tæt 

vi ønsker at være på andre mennesker. Det er derfor svært 

at sammenligne tilfredsundersøgelsen for flextrafik fra 2021 

med den foregående, som blev lavet før corona. Der er dog 

fortsat høj tilfredshed blandt brugerne af flextrafik, selvom den 

generelle tilfredshed er faldet siden 2019.

** ONLINE BESTILLING :
Ikke tidligere målt

FIND KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSERNE PÅ:
FYNBUS.DK/KONOMI-OG-STATISTIK
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KOLLEKTIV TRAFIK 
SKAL BIDRAGE TIL DEN 
GRØNNE OMSTILLING
– OG OMSTILLINGEN ER 
ALLEREDE I FULD GANG
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Den kollektive trafi k skal være mere klimavenlig, og generelt 
skal den kollektive trafi k gå foran i den grønne omstilling. 
Gennem klimasamarbejdsaftaler med staten sættes tempoet 
for en mere klimavenlig kollektiv kørsel. 

I 2021 satte FynBus strøm til de første busser og fl exbiler og 
startede den grønne omstilling af den fynske kollektive trafi k, 
mens meget mere grøn omstilling venter i de kommende år.
Alt det kan du læse mere om i denne artikel.

FORSØG MED ELBILER
I FLEXTRAFIKKEN
Den grønne omstilling af den kollektive trafi k på Fyn er i 

gang, og Flextrafi kken er en vigtig del af de mange rejser, 

som fynboerne tager. 

På årets første forårsmåned startede FynBus, Sydtrafi k og 

Midtrafi k et forsøg med elbiler i Flextrafi kken. 1. marts 2021 

rullede to fabriksnye elbiler hos vognmændene SafeNCare i 

Odense og VTS i Middelfart ud på de fynske veje. 

FynBus udbyder Flextrafi k i samarbejde med Sydtrafi k og 

Midttrafi k, der i forsøgsperioden også hver indsatte 5 elbiler, 

så der i alt kom 12 elbiler på vejene. 

For FynBus handler forsøget om at få erfaringer med elbiler 

i Flextrafi kken. Især om, hvordan det sikres, at turene kan 

koordineres med bilernes batterikapacitet og behov for 

opladning. Elbilerne skal udelukkende køre fl extrafi k-ture og 

dermed ikke almindelige taxikørsel.

Erfaringerne fra forsøget vil indgå i vurderingen af, hvor stor 

en del af de køretøjer, der skal køre Flextrafi k fra marts 2023, 

der skal være nul-emissionsbiler.

Det overordnede mål er at nedbringe CO2-udledningen fra 

Flextrafi kken.

LARMENDE STILHED I ODENSE
Den 19. april markerede en stor og vigtig dag for den grønne 

omstilling i Odense. Fra den dag kunne odenseanerne møde 

de første 10 af i alt 20 elbusser, som fremover kører i byen. 

Flakhaven i Odense dannede rammen om indvielsesar-

rangementet, hvor rådmand Christoffer Lilleholt (V), havde 

fået æren af at klippe den røde snor i en af elbusserne, som 

derefter trillede ud i byen og satte den grønne omstilling af 

Odenses bybusser i gang. 

Elbusserne i Odense er produceret af kinesiske Yutong, og 

oplades på garageanlægget på Gammelsø. 

De første 10 elbusser blev indsat på rute 61-62 og rute 29. 

Den 21. maj blev yderligere 5 elbusser indsat i bytrafi kken, 

hvor de skulle køre på rute 91 samt en ekstra elbus til rute 

61-62. Den 31. maj blev cirklen sluttet, da de sidste 5 elbus-

ser af i alt 20 blev indsat på rute 81-83 mellem Skibhusene 

og Fraugde. Med indgangen til sommeren kunne kunderne 

på de nævnte ruter glæde sig over, at ruterne fremover 

udelukkende bliver kørt med elbusser med undtagelse af 

evt. ekstrabusser, hvis der er behov for ekstra kapacitet på 

ruterne.

Reaktionen fra både passagerer og chauffører på de nye el-

busser har været meget positiv, blandt andet over at de kører 

mere behageligt, og at de er meget lydsvage sammenlignet 

med de dieselbusser, de afl øser.
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”Vi har en nødvendig ambition om, 
at Odense skal være en CO2-neutral 
kommune i 2023 og i dag tager vi 
et vigtigt skridt mod dette. Nu er de 
første moderne elbusser kommet til 
byen, og de er klar til at blive indsat 
med det samme. Vi skal have flyttet 
transporten fra benzin og diesel til 
el, og det skal naturligvis også gælde 
for vores offentlige transport - så den 
bliver endnu mere bæredygtig. Jeg 
ser frem til at møde de nye busser i 
gadebilledet.”

- By- og Kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V)

ELBUSSERNE I ODENSE:
• Elbusser giver store fordele for både klima og miljø. De 

udleder hverken CO2, partikler eller kvælstof lokalt, men 

kører på den strøm, der er i elnettet. Efterhånden som 

andelen af vedvarende energi i elnettet forbedres, bliver 

busserne mere og mere klimavenlige. Elbusser støjer 

desuden markant mindre end dieselbusser – både inde i 

bussen og i gadebilledet. 

• Busserne er produceret af kinesiske Yutong, der med 

70.000 busser om året er en af verdens største bus-

producenter. Et hold af kinesiske teknikere har været i 

Odense for at hjælpe med at gøre ladestandere og bus-

ser klar. 

• Busserne har et batteri på 422 KWH. Keolis forventer, at 

busserne kan køre mellem 315 - 475 km. på en opladning, 

afhængigt af kørestilen, vejrforhold osv. De oplades på 

garageanlægget på Gammelsø, og der skal derfor ikke 

bygges ladestationer i bybilledet. 

• FynBus indgik på vegne af Odense Kommune i 2020 

aftale med Keolis om indkøb af de 20 elbusser. Busserne 

erstatter de ældre af dieselbusserne i Odense. Når letba-

nen kører, vil bybusflåden i Odense bestå af 20 elbusser, 

18-hybridbusser og 14 dieselbusser.
22
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PÅ LANGELAND FYLDES
BUSSERNE MED BIODIESEL
Fra august 2021 var der ikke længere fossil diesel i tanken på 

lokalbusserne på Langeland. Kommunen har nemlig valgt, 

at busserne i stedet skal køre på biodiesel, og det giver en 

CO2-reduktion på op til 90 % sammenlignet med traditionel 

diesel.

FynBus har udbudt den lokale buskørsel for Langeland Kom-

mune med en option på biodiesel (HVO). Den option har 

kommunalbestyrelsen valgt at udnytte, hvilket dermed giver 

en markant gevinst for klimaet.

Lokalbuskørslen omfatter 6 store busser og en minibus, der 

kører på ruterne 590, 591, 592, 621, 622 og 623. Alle disse 

busser bliver i dag tanket med biodiesel.

HVAD ER HVO-BIODIESEL?
HVO-biodiesel kan anvendes i dieselmotorer uden modifi-

kation og giver en CO2-reduktion på op til 90 % i forhold til 

fossil diesel. Det mindsker desuden udledningen af partikler 

og kvælstof (NOx).

Anvendelse af HVO-biodiesel vil med de 3.217 køreplanti-

mer i den nye lokalbuskontrakt ud fra standarder for for-

trængning medføre følgende reduktioner i udledning:

• CO2-udledningen reduceres fra ca. 102 tons til 13 tons, 

svarende til en CO2-reduktion på ca. 87 %

• NOx-udledningen reduceres fra ca. 0,50 tons til 0,04 

tons, svarende til en NOx-reduktion på ca. 92 %

• Partikel-udledningen reduceres fra ca. 4,1 kg til 0,4 kg, 

svarende til en partikel-reduktion på ca. 90 %

DEN REGIONALE ELBUS-FLÅDE
Danmarks første regionale elbusser er Mercedes eCitaro. 

De er 12,1 meter lange og har 37 siddepladser og 33 stå-

pladser

De nye elbusser har, som de øvrige fynske regionalbusser, 

elramper, der gør det nemmere for f.eks.  kørestolsbrugere 

at komme ombord. De er desuden udstyret med USB-stik til 

opladning af f.eks.  telefoner.

Busserne har en batterikapacitet på 396 KWH, hvilket giver 

en forventet rækkevidde på mellem 330 og 350 kilometer pr. 

opladning. De bliver ladet op på Tide Bus’ garageanlæg på 

Toldbodgade i Odense.

DANMARKS FØRSTE
REGIONALE ELBUSSER
Region Syddanmark har sammen med de to regionale tra-

fikselskaber FynBus og Sydtrafik søgt penge i den statslige 

pulje ”Grøn buspulje til regionale busser og øer”. Staten har 

bevilget 10 millioner kroner fra puljen, hvoraf de 6 mio. er 

gået til et forsøg med biodiesel i regionalbusser hos Sydtra-

fik, mens 4 millioner bruges på et forsøg med tre regionale 

elbusser på Fyn. 

De tre regionale elbusser skal give FynBus og Tide Bus 

erfaringer med eldrift på de længere ruter, inden alle regio-

nalbusser udskiftes til et klimavenligt alternativ til diesel i de 

kommende år.

Den 8. november 2021 blev Danmarks tre første regionale 

elbusser, der er produceret af Mercedes, indviet i Otte-

rup. Daværende transportminister Benny Engelbrecht (A) 

holdt en kort tale, klippede snoren og fortalte, at de tre 

grønne elbusser er et resultat af, at alle fynske kommuner 

og regionen har tilsluttet sig klimasamarbejdsaftaler med 

regeringen. Dagen efter indvielsen blevet busserne indsat i 

den regionale busdrift. 

Region Syddanmark arbejder for en grøn klimaneutral trans-

port og har i december 2020 indgået en klimasamarbejdsaf-

tale med regeringen, hvori det fremgår, at alle nye udbud af 

busser på regionale ruter fra 2021 skal være CO2-neutrale 

eller nul-emissionsbusser.

De tre elbusser skal til at starte med køre på rute 140 mel-

lem Otterup og Odense. Men de skal også ud at køre på 

flere af de længere regionale ruter, så FynBus og Tidebus 

kan få erfaringer med, hvordan elbusser fungerer i praksis 

over længere afstande. I modsætning til el-bybusserne i 

Odense, der kører på relativt korte ruter, vil busserne på de 

regionale ruter køre længere, hurtigere og med færre stop. 

Det stiller højere krav til bussens batteri.
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GRØNNE BUSSER 
OG GRØNNE 

REGNSKABER

Ved årsberetning for 2020 præsenterede FynBus for første gang 
deres grønne regnskab for buskørsel. 

Regnskabet viste, at buskørslen  samlet i 2020 udledte ca. 14.800 
tons CO2, ca. 30.500 kg. NOx og ca. 230 kg. partikler.

Grønt regnskab for 2021 , viser at buskørsel samlet udledte ca. 
13.700 tons CO2, ca. 27.200 kg. NOx og ca. 201 kg. partikler. 

Her skal det bemærkes, at kollektiv trafik i 2020 og 2021 i høj grad 
var påvirket af Covid-19 restriktioner, f.eks. aflysning af ruter og 
afgange grundet nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner, 
aflysning af natbusser samt i få perioder indsættelse af ekstrabusser 
for at undgå trængsel i busserne.
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FORDELING AF UDLEDNING FOR KOMMUNERNE OG REGION SYDDANMARK

UDLEDNING AF CO2, FORDELT PÅ KOMMUNERNE OG REGION SYDDANMARK.
UDLEDNINGEN ER REDUCERET MED 7 % FRA 2020 TIL 2021

Tabellen viser, at den gennemsnitlige CO2-udledning pr. passager er på 1,0 kg.

Grundet Covid-19 og en reduktion i antallet af passagerer er der anvendt budget 2020 i tabellen.

Reduktionen er sket ved Odense Kommune, Region Syddanmark og Langelands Kommune, og skyldes følgende: 
•   Odense Kommune udskiftede 20 dieselbusser med elbusser april 2021.
•   Region Syddanmark udskiftede 3 dieselbusser med elbusser november 2021 på rute 140.
•   Langelands Kommune udskiftede diesel med HVO-biodiesel ved nu kontrakt for lokalruter august 2021.
Foruden reduktion i CO2 er der også sket reduktioner i NOx og partikler grundet skift fra dieselbusser til elbusser samt anvendelse 
af HVO-biodiesel, på henholdsvis 11 % og 13 %.

GRØNNE BUSSER 
OG GRØNNE 

REGNSKABER
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2 SKRIDT FREM
OG 1 TILBAGE
ÅRETS DANS MED CORONA:
Vi gik i ind i 2021 med håbet om, at nu kunne det kun gå fremad.
Passagererne skulle tilbage i busserne, og busdriften skulle normaliseres. 
Men Covid-19 havde fortsat et solidt tag i Danmark, og ville det anderledes. 
Så vi måtte i løbet af året hele tiden være forberedt på at gå to skridt frem vel 
vidende, at det hurtigt kunne være et skridt tilbage, der var en nødvendighed 
for at sikre en tryg og sikker busdrift.

VÆK MED KONTANTERNE
I BUSSER OG FLEXTRAFIK
Covid-19 rasede stadigvæk ved overgangen til det nye år, 

og for at begrænse smittespredningen og gøre det muligt at 

overholde en skærpet afstandsanbefaling blev kontantsal-

get i busser og fl extrafi kvogne endnu engang suspenderet. 

Samtidig lukkede man også de forreste døre i busserne for 

indstigning. Begge tiltag blev indført for at sikre et trygt og 

sikkert miljø for kunder og chauffører.

14. JANUAR
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UDDANNELSESRUTERNE
VENDTE TILBAGE
Også skoleeleverne kunne vende tilbage til skoler og ung-

domsuddannelser i midten af marts, og dermed var det tid 

for FynBus’ mange uddannelsesruter at komme ud af deres 

coronahi. 

KUNDECENTERET ÅBNEDE IGEN
Ovenpå en lang nedlukning kunne FynBus’ kundecenter at-

ter slå dørene op og invitere kunderne indenfor. Kundecen-

teret havde her været lukket siden den 9. december 2020. 

Nu lukkede kundecenteret forsigtigt op igen, ganske vist 

med krav om afstand og begrænsninger i antallet af kunder 

i butikken. 

15. MARTS1. MARTS
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FLERE PASSAGERER I
FLEXTRAFIKVOGNENE 
Også i Flextrafi kken mærkede kunderne effekten af en yder-

ligere genåbning af Danmark, idet reglerne for hvor mange 

mennesker, der måtte sidde sammen i en fl extrafi k-vogn, 

blev løsnet. På denne dag blev det igen mulighed for at alle 

sidde- og kørestolspladser kunne anvendes i de store fl ex-

trafi kvogne. Det gjaldt dog fortsat at ingen passagerer måtte 

benytte forsædet.

KONTANTERNE VENDTE TILBAGE
Fra denne dag blev det igen muligt at betale med kontan-

ter i busser og fl extrafi k.

Kontantsalget var blevet suspenderet tilbage i januar må-

ned for at begrænse smitte med Covid-19, men ligesom så 

mange andre restriktioner kunne man midt i foråret udfase 

forbuddet mod kontant betaling. 

21. MAJ6. MAJ
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LEMPEDE REGLER FOR BRUG
AF MUNDBIND
Reglerne for brug af mundbind i den kollektive trafi k blev 

lempet, så man nu gerne måtte tage mundbindet af, når man 

sad på sin plads, mens det stadig var et krav under på- og 

afstigning. Ligeledes bortfaldet kravet om brug af mundbind 

på stationer og trafi kknudepunkter, og endelig blev det igen 

muligt for kunderne at benytte de forreste sæder i busserne, 

der tidligere var blevet spærret for brug. Også i Flextrafi kken 

blev reglerne for brug af mundbind ændret til også kun at 

gælde ind- og udstigning.

CORONASMITTE.DK   |   FYNBUS.DK/CORONAVIRUS TAK p

REGLER FOR
MUNDBIND I BUSSEN:

Brug mundbind, når du stiger på og af bussen.
Brug mundbind, når du står op i bussen.
Du kan tage mundbindet af, når du sidder ned.

40
MAX 40 PASSAGERER

I DENNE BUS
For at reducere risikoen for smittespredning er der begrænsninger

på, hvor mange passagerer bussen må medtage. 

HUSK HÅNDSPRIT BRUG MUNDBIND HOLD AFSTAND

1. AUGUST14. JUNI

PLADS TIL FLERE PASSAGERER
I BUSSERNE
Transportministeriet ophævede de sidste begrænsninger på 

antallet af passagerer i metro, busser, privatbaner, regio-

naltog, S-tog og skolebusser. Det betød, at busserne igen 

kunne køre med det samme antal passagerer, som de kunne, 

før vi lærte corona at kende i Danmark Desværre betød det 

ikke, at kravet om mundbind forsvandt, idet man fortsatte 

med at stille krav om mundbind ved på- og afstigning.

40
MAX 40 PASSAGERER

I DENNE BUS
For at reducere risikoen for smittespredning er der begrænsninger

på, hvor mange passagerer bussen må medtage. 
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AF MED MUNDBINDET
Selvom det oprindelig var politisk aftalt, at mundbund skulle 

udfases pr. 1. september 2021, skete det allerede denne dag. 

Dermed var det farvel til nogle af de sidste restriktioner i den 

kollektive trafi k.

14. AUGUST7. AUGUST

at mange natbusser blev indstillet, da kundegrundlaget helt 

eller delvist forsvandt. Nu kunne natbusserne vende tilbage 

som endnu et tegn på at Danmark nærmede sig tiden før 

coronaepidemien. 

NATBUSSERNE
VENDTE TILBAGE
Ovenpå en lang coronapause kunne natbusserne genoptage 

kørslen. Nattelivet i Danmark blev sat på pause i slutningen 

af 2020, da den anden coronabølge ramte landet. Det betød 
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PÅ MED MUNDBINDET (IGEN)
Bedst som det hele gik så godt, skyllede en ny coronabølge 

ind over Danmark og nye restriktioner fulgte efter, blandt 

andet kravet om mundbind i den kollektive trafi k.

Den 29. november var det på med mundbindene igen. 

10. DECEMBER29. NOVEMBER

gelse for at komme fynboerne i møde, nemlig da man beslut-

tede, at der skulle køre natbusser nytårsaftensnat, så man 

kunne komme trygt hjem efter en nytårsaften ude.  Dermed 

sluttede året for natbusserne i deres naturlige element; ude 

på landevejene med glade og tilfredse kunder ombord.

NATBUSSERNE INDSTILLET IGEN
– MED EN ENKELT UNDTAGELSE
Med beslutningen om nedlukning af nattelivet som følge af 

forhøjet smittetal og risiko for omfattende smittespredning 

måtte natbusserne den 10. december atter køre i garagerne 

og vente på bedre tider. FynBus gjorde dog en enkelt undta-
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ÅRSREGNSKAB*:
DRIFTSREGNSKAB
REGNSKABSOPGØRELSE (UDGIFTSBASERET)

(1.000 KR.)

INDTÆGTER FRA BUSDRIFT
EJERBIDRAG FRA BUSDRIFT
INDTÆGTER KOLLEKTIV TRAFIK I ALT

INDTÆGTER FRA FLEXTRAFIK
EJERBIDRAG FRA FLEXTRAFIK
INDTÆGTER FLEXTRAFIK I ALT

INDTÆGTER FRA PROJEKTER
INDTÆGTER FRA ØVRIGE
INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER FRA BUSDRIFT
FÆLLESUDGIFTER
UDGIFTER KOLLEKTIV TRAFIK I ALT

UDGIFTER FRA FLEXTRAFIK
FÆLLESUDGIFTER
UDGIFTER FLEXTRAFIK I ALT

UDGIFTER FRA PROJEKTER
UDGIFTER FRA ØVRIGE
UDGIFTER I ALT

DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIERING (- = OVERSKUD)
RENTER
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (- = OVERSKUD)

ANLÆGSUDGIFTER
RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD)

BUDGET
2021

 -203.525
-373.007
-576.532

-6.402
-88.961
-95.363

0
-3.599

-675.495

489.712
85.164

574.876

75.173
18.657
93.830

0
16.932

685.638

10.143
-1.881
8.262

3.034
11.296

(1.000 KR.)

TIL RAMMESTYRING VIA EGENKAPITAL
TIL EGENKAPITAL
RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD)

BUDGET
2021

0
11.296
11.296

REGNSKAB
2021

-211.082
-389.438
-600.520

-5.720
-86.200
-91.920

-118
-3.824

-696.381

514.631
80.585

595.217

71.392
19.300
90.692

66
16.255

702.230

5.848
-3.632

2.217

11.056
13.273

REGNSKAB
2020

 -198.132 
 -388.633 
 -586.765 

 -4.724 
 -76.486 
 -81.210 

 -26 
 -3.595 

 -671.596 

 501.029 
 79.778 

 580.807 

 62.307 
 17.738 
 80.045 

 13 
 15.953 

 676.817 

 5.221 
 -5.780 

 -559
 

 3.026 
 2.467 

REGNSKAB
2021

4.506
8.767

13.273

REGNSKAB
2020

 -4.244 
 6.711 
 2.467 

RESULTATDISPONERING
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BALANCE

* Find det samlede årsregnskab for 2021 på FynBus.dk/konomi-og-statistik

(1.000 KR.)

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
GRUNDE OG BYGNINGER
TEKNISKE ANLÆG M.V.
INVENTAR MV.
ANLÆG UNDER UDFØRELSE

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
ANLÆG UNDER UDFØRELSE

MATERIELLE/IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

ANLÆGSAKTIVER I ALT

OMSÆTNINGSAKTIVER
TILGODEHAVENDER
LIKVIDE BEHOLDNINGER

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT

AKTIVER
ULTIMO 

2021

33.726
32.965

986
0

2.817
0

70.493

206.350

276.844

86.260
50.787

137.047

413.890

ULTIMO 
2020

35.328
33.590

153
331

1.542
452

71.396

214.834

286.230

62.108
84.725

146.833

433.064

(1.000 KR.)

EGENKAPITAL
HENSATTE FORPLIGTIGELSER
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

PASSIVER I ALT

PASSIVER
ULTIMO 

2021

-80.044
393.556

5.405
94.973

413.890

ULTIMO 
2020

-77.536
409.452

5.164
95.983

433.064
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EJERBIDRAG OG
SELVFINANSIERING
EJERBRIDRAG
EJERBIDRAG EFTER OVERFØRSEL AF ANDEL AF FÆLLES- 
UDGIFTER TIL RAMMESTYRING OG EGENKAPITAL 
INKL. COVID-19 KOMPENSATION

FYNBUS
REGION SYDDANMARK
ASSENS
FAABORG - MIDTFYN
KERTEMINDE
LANGELAND
MIDDELFART
NORDFYN
NYBORG
ODENSE
SVENDBORG

REGNSKAB
2020

388,7
119,2

18,8
27,1

7,4
5,9

11,7
16,9
13,9

141,4
26,4

REGNSKAB 
2021

389,4
120,3

17,1
27,2

7,0
5,8

12,3
16,2
13,8

145,1
24,7

SELVFINANSIERING

SELVFINANSIERINGSGRAD BUSDRIFT INKL. TELEKØRSEL 
OG COVID-19 KOMPENSATION

FYNBUS
REGION SYDDANMARK
ASSENS
FAABORG - MIDTFYN
KERTEMINDE
LANGELAND
MIDDELFART
NORDFYN
NYBORG
ODENSE
SVENDBORG

REGNSKAB
2020

39,1
55,9
19,5
15,3
22,1
25,7
21,8
17,6
20,3
34,4
30,4

REGNSKAB
2021

40,6
57,2
21,1
14,6
24,8
26,2
22,5
18,0
21,1
36,5
33,3
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2022: NU SKAL KUNDERNE 
TILBAGE, OG DER SKAL VÆRE 
FLERE AF DEM!
En af de ting, vi lærte i 2021, var, at størstedelen af kunderne hurtigt ville vende tilbage 
til den kollektive trafik, når restriktionerne bortfaldt. Det så vi for alvor i august 2021, da 
danskerne efter sommerferien vendte tilbage til et næsten normalt liv. Lynhurtigt fyldtes 
busserne med kunder, og selvom vi ikke fik alle kunderne tilbage, gik det overraskende 
godt. Det var en god viden at have med, da landet igen blev lukket ned i december, og 
her i foråret 2022 har vi set tendensen gentage sig.

Vi har fortsat ikke alle kunderne tilbage i bussen, men her ved overgangen til april, 
mens denne tekst skrives, er tæt på 85 % af kunderne tilbage i busserne, hvis man 
sammenligner med passagertallene fra 2019.

I 2022 er der så en ny og mindst lige så alvorlig dagsorden, der kan få store 
konsekvenser for den kollektive trafik. Hastigt stigende brændstofpriser som følge af 
krigen i Ukraine kan blive den dynamo, der for alvor får kunderne tilbage i den kollektive 
trafik, og flere til. Det, kombineret med hele tankesættet bag den grønne omstilling, 
burde kunne bane vejen for, at ikke bare de, der gerne vil redde klimaet, men også de, 
der bare gerne vil spare penge, vil se den kollektive trafik som en mulighed.

Det er også i 2022, at vi vedtager en ny trafikplan. Trafikplanen er den overordnede 
sigtelinje, som beskriver, hvordan FynBus’ bestyrelse ser udviklingen indenfor de 
kollektive trafikløsninger på Fyn og Langeland i de kommende 4 år.

Forud for planens vedtagelse ligger et grundigt forarbejde i administrationen, men 
et lige så grundigt høringsarbejde i samarbejde med ejerkommunerne og Region 
Syddanmark.

Så 2022 tegner ikke bare til at blive året, hvor vi for alvor vender tilbage som en vigtig 
part af borgernes liv på Fyn og Langeland. Det er også året, hvor vi er klar med den 
masterplan, der skal udvikle den kollektive trafik i de kommende 4 år.
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