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Kollektiv trafik – Status 

I december åbnede den indre strækning for Aarhus Letbane. Strækningerne 

til Odder og Grenaa er forsat ikke i drift. Den kollektive trafik er præget af de 

ændringer, som indfasningen af Aarhus Letbane giver anledning til. Både for 

de gule bybusser og for de blå regionale busser er der sket omlægninger. 

Forsinkelser og usikkerhed om indfasningen betyder, at der er større usik-

kerhed om økonomien, end der plejer at være.  

 

Midttrafik har sendt et forslag til budget 2019 i administrativ høring i kommu-

nerne og i regionen. I dette budgetforslag er der tale om ganske betydelige 

merudgifter. Det er både kørselsudgifterne i busdriften og letbanen og de 

øvrige driftsudgifter, der vurderes til at stige. Teknik og Miljø redegør nær-

mere herfor i ’Opgørelse over økonomien i kollektiv trafik’, som er vedlagt i 

baggrundsmaterialet til budgetindstillingen. 

 

Midttrafiks forventninger til udgifterne til Letbanen i 2019 er opjusteret med 

ca. 7 mio. kr. i forhold til forventningerne ved budgetlægningen i 2018. Dette 

skyldes hovedsageligt øgede udgifter til operatør, klargøring og reparation. 

Udover stigende udgifter til Letbanen har der også været stigende dieselpri-

ser, hvilket giver en forventet stigning i nettoudgifterne til buskørsel på ca. 11 

mio. kr. fra 2018 til 2019. 

 

Midttrafiks forslag til budget for 2019 ligger 62,9 mio. kroner højere end bud-

getrammen. Næsten tilsvarende er situationen i overslagsårene. Samlet er 

budgetudkastet 2019-21 182,7 mio. kroner højere end rammen. 

 

Erfaringsmæssigt ligger Midttrafiks budgetforventninger højere end budget-

rammen. Dette vanskeliggør overblikket over økonomien og størrelsen af 

eventuelle udfordringer. Eksempelvis er der mærkbare mindreforbrug i 2016 

og 2017, som afregnes endeligt med Midttrafik i forbindelse med regnskab 

2018 og 2019. 

 

Overblik over sektorens økonomi vanskeliggøres yderligere af, at en række 

økonomiske ændringer reguleres via ’Reserven til udvikling af den kollektive 

trafik’. Denne reserve er aktuelt på 79,9 mio. kroner. Herudover har byrådet 

afsat en reserve på 31,2 mio. kroner til indfasning af letbanen. Endelig blev 

der i forbindelse med budget 2018 afsat en reserve til ekstra busser i en 

overgangsperiode. Denne reserve er på 31 mio. kroner. Den kollektive tra-

fiks samlede økonomi skal ses i sammenhæng med disse reserver. 

 

Der er for stor usikkerhed om den økonomiske vurdering, og det er derfor for 

tidligt at træffe beslutning om, hvordan problemet skal håndteres på længere 

sigt. Der er på kort sigt afsat midler i de omtalte reserver, som kan dække 

usikkerheden omkring indfasning af letbanen, og tilpasninger af sektorens 

budget kan foretages i indstilling om forventet regnskab 2018.  
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Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling anmodes om i samarbejde at 

fremlægge en handleplan for, hvordan der sikres økonomisk balance inden 

for de nuværende rammer og hvilke tiltag, der kan gennemføres for at sikre 

et bedre overblik over den samlede økonomi for den kollektive trafik. Hand-

leplanen afleveres til Byrådet senest ved budgetlægningen for 2020. 


