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Opgørelse over økonomien i kollektiv trafik (sektor 2.13) 

 

Nedenstående tabel viser det forventede budgetbehov for kollektiv trafik. 

Budgettet 2019-2021 er opgjort ud fra Midttrafiks forslag til budget 2019. 

 

 
Forventningen til udgifterne til Letbanen i 2019 er opjusteret med ca. 7 mio. 

kr. i forhold til budgetlægningen i 2018. Det skyldes hovedsageligt øgede 

udgifter til operatør, klargøring og reparation. Herudover har der også været 

stigende dieselpriser, hvilket giver en forventet stigning i nettoudgifterne til 

buskørsel på ca. 11 mio. kr. fra 2018 til 2019.  

 

 
Justering 2018 

Reguleringen af rammen i 2018 kan deles op i øget udgifter til busdrift, Let-

banen og Administration. Stigningen i administration er ca. 3,8 mio. kr., hvil-

ket kan finansieres fra sektorens opsparing på i alt 16,7 mio. kr. Heraf er 5 

mio. kr. af denne opsparingen  tidligere tildelt betaling til Letbanen, men ikke 

anvendt. Den nødvendige regulering af rammen i 2018 er derfor ca. 24,7 

mio. kr., hvilket foreslås finansieret fra reserven. Eventuelle justeringer til 

budget 2019 og frem, vil blive håndteret i forbindelse med forventet regn-

skab i 2019, hvor der også vil være behov for en justering af rammen. 

 

Letbanen 

Der er store usikkerheder omkring budgettet for Letbanen. Driftsbudgettet 

(herunder indtægter) forventes revideret senere i 2018, når der er opnået et 

bedre datagrundlag for at vurdere omkostningsstrukturen ved letbanedrift.  I 

budgettet for 2019 og frem, er der indregnet en stigende indtægt på 2 mio. 

  
B2018 
2018 priser 

B2019 
2019 priser 

B2020 
2019 priser 

B2021 
2019 priser 

Buskørsel (inkl. IT) 432.283.000 449.218.000 449.218.000 449.218.000 

Bus indtægter -256.931.000 -262.611.000 -262.611.000 -262.611.000 

Flextur 983.000 818.000 818.000 818.000 

Letbanen (netto) 57.900.000 74.845.500 72.845.500 70.845.500 

Kørselsudgifter 234.235.000 262.270.500 260.270.500 258.270.500 

Letbane andel af MT fællesudgifter 1.823.000 1.867.000 1.867.000 1.867.000 

Bus andel af MT fællesudgifter 29.066.000 30.357.000 30.357.000 30.357.000 

Billetkontrol – nettoudgift 8.186.000 7.698.000 7.698.000 7.698.000 

Rejsekort (inkl. Letbanen) 20.415.000 22.321.000 22.321.000 22.321.000 

Administration m.v. 59.490.000 62.243.000 62.243.000 62.243.000 

Overførte fordringer fra MT -8.159.000 -7.475.000 -7.475.000 -7.475.000 

AAK Opkrævning 500.000 512.500 512.500 512.500 

Opholdshuse 98.300 100.000 100.000 100.000 

Afdelingens fællesudgifter 708.000 682.000 682.000 682.000 

MTM budgetposter -6.852.700 -6.180.500 -6.180.500 -6.180.500 

Budget i alt 286.872.300 318.333.000 316.333.000 314.333.000 

 

Samlede ramme, kollektiv trafik 253.296.735 255.437.610 255.437.610 255.437.610 

Underskud i forhold til rammen -33.575.565 -62.895.390 -60.895.390 -58.895.390 

Akkumuleret underskud -33.575.565 -96.470.955 -157.366.345 -216.261.735 
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kr. pr. år frem til 2021, hvilket betyder nettoudgiften til letbanedriften falder 

med 2 mio. kr. årligt fra 2019-2021. 

 

Forventninger 

Udgifterne til buskørsel reguleres i forhold til Trafikselskaberne i Danmarks 

omkostningsindeks, hvilket i budget 2019 er 2,2% højere end budget 2018. 

Både i forbindelse med budget 2017 og 2018 har Midttrafiks forventninger til 

indekset ligget under det faktiske. Midttrafik forventer også fremadrettet sti-

gende diesel priser og dermed stigende udgifter til buskørsel. 

 

Udover stigende kontraktpriser, er der samtidig en del bybuslinjer i Aarhus, 

hvor køreplanen har måtte tilpasses, da den ellers ikke kunne overholdes 

pga. trængsel i Aarhus. Dette betyder flere køreplantimer på allerede eksi-

sterede ruter og dermed højere udgifter.  

 

Alle indtægter fra den kollektive trafik i Region Midtjylland fordeles af Midttra-

fik efter en fast model. Det forventes ændret i forbindelse med budgetlæg-

ningen for 2020, så der afregnes ud fra hvor passagerne faktisk har rejst. 

Konsekvensen for Aarhus Kommune er ukendt. 

 

Fra 2019/2020 planlægger Region Midtjylland at foretage besparelser på 

den kollektive trafik. En del af disse besparelser vil betyde nedlæggelser af 

ruter, som vil påvirke borgere i Aarhus Kommune. Hvis byrådet ønsker, at 

disse borgere fortsat skal have samme adgang til kollektiv transport, vil det 

betyde en kommunal merudgift på ca. 6 mio. kr. pr. år. 

 

Finansiering af underskud 

Det store underskud i forhold til rammen betyder, at der vil blive akkumuleret 

en gæld på op mod 216 mio. kr. i 2021, hvis der ikke tilføres midler til områ-

det. Som vist i tabellen neden for, er der en række puljer og reserver til at 

dække en del af dette. Dog er der, som beskrevet, en lang række usikkerhe-

der, som bør afklares inden der kan siges noget endeligt om den samlede 

økonomi. Underskuddet i forhold til rammen er dog så stort, at der må vurde-

res, at økonomien ikke er i balance med nuværende ramme og serveniveau.  

 

 
Anlægsreserven består af 79,8 mio. kr. i 2018 og 55,9 mio. kr. i 2019, fra-
trukket 30 mio. kr. disponeret i BF 2018; i alt 105,9 mio. kr. 

Opsparing på sektoren ultimo 2017 16,7 mio. kr. 

Overskud i busselskabet 2017 (indgår i afregning af R2019) 21,3 mio. kr.  

Overskud hos MT R2016 (indgår i afregning af R2018) 15,8 mio. kr.  

Anlægsreserve AAK 105,9 mio. kr. 

Reserve til indfasning af Letbane AAK 31,2 mio. kr. 

Reservebeløb i alt 190,9 mio. kr. 

 


