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Baggrund
I august 2019 fik køreplanerne for regionalruterne i 

kommunerne Thisted, Morsø, Vesthimmerland og Jammerbugt 

flere afgange. Investeringen er et led i en ambition om skabe 

mere mobilitet og dermed mere vækst og trivsel.

I pilotprojektet 57/70 har vi udvalgt rute 57 (Fjerritslev – Aars –

Hobro) og rute 70 (Thisted – Fjerritslev – Aalborg), hvor vi giver 

den ”fuld gas” for at øge kundetilfredsheden og tiltrække flere 

kunder i busserne. 

I projektet arbejder kunder, chauffører og vognmænd på 57 og 

70 sammen om tiltag, der vil øge kundetilfredsheden blandt de 

nuværende brugere. Region Nordjylland (som finansierer 57 og 

70) og de fem kommuner, som ruterne betjener, arbejder 

sammen om at afdække, hvad der skal til for, at de potentielle 

kunder langs ruterne også vil begynde at bruge busserne.

Pilotprojektet er ét af mange initiativer, som NT har sat i gang, 

for at nå ambitionen om et Nordjylland, hvor det er let og 

enkelt at rejse sammen. For det kan sagtens lade sig gøre at 

skabe vækst og samtidig skåne klimaet og reducere trængslen 

på vejene.

NT, Regionen og kommunerne kan ikke nå målet alene, og vi vil 

inddrage vores kunder og samarbejdspartnere fra bl.a. det

nordjyske uddannelsesområde i højere grad end hidtil, så vi 

sikrer, at vi opfylder jeres behov og ønsker. 

NT og Regionen ønsker at indgå i dialog med uddannelses-

stederne og vil derfor gerne besøge jer for både at fortælle om 

mulighederne ved den kollektive trafik og høre, hvad I og 

eleverne har af input til forbedringer. 

Der er meget, der fungerer godt i den kollektive trafik. Vi ved 

også, at der er plads til forbedring. Dialog og inddragelse er 

vejen frem, når vi skal finde ud af, hvor vi skal sætte ind og, 

hvordan forskellige løsninger kan tage sig ud. 

Vi vil have flere til at rejse sammen eller på anden vis rejse 

bæredygtigt. Det betyder, at flere skal rejse med busser, tog og 

flextrafik. Det betyder også, at vi vil have flere bilister til at 

tilbyde deres tomme sæder til folk, der har brug for et lift, og at 

vi understøtter brugen af grønne transportformer som fx cykel 

og løbehjul – gerne med hjælp af smarte digitale løsninger, som 

gør hverdagen nemmere for mobilisten.

De nordjyske uddannelsessteder er inviteret ind i fællesskabet, 

hvor vi sammen kan skabe et Nordjylland, hvor god mobilitet, 

vækst og trivsel går hånd i hånd. Ved at lytte til jeres behov får 

vi et bedre grundlag for at tilrettelægge køreplaner og 

betjening med gode forbindelser til og fra de nordjyske 

uddannelsessteder - Det skal ikke være mangel på 

transportmuligheder, der afholder de unge fra at tage en 

uddannelse!



Mål
NT’s overordnede mål er, at flere rejser sammen, hvad 
enten det er med bus, samkørsel i bil, flextur, cykel osv. I 
pilotprojekt 57/70 er det specifikke mål: At få flere til at 
rejse med rute 57 og 70.

Det gøre vi ved at øge tilfredsheden blandt de 
nuværende kunder, så de rejser mere, og ved at tiltrække 
flere kunder.

Kundetilfredsheden på ruterne måles løbende ved 
interviews i busserne. Undersøgelsen indeholder 20 
spørgsmål, hvor kunderne scorer deres tilfredshed på en 
skala fra 0 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds), og 
tilfredsheden er et gennemsnit af scoren på de 20 
spørgsmål. Målet er, at øge tilfredsheden med 0,5 i 
forhold til 2019 i projektperioden.

Målet for antal rejser er en vækst på rute 57 på 5 % om 
året, og en vækst på rute 70 på 2 % om året. Målet om en 
kraftigere vækst på 57 er begrundet i, at ruten blev 
markant udvidet med flere afgange i august 2019, mens 
rute 70 stort set er uændret. 



Partnere i Nordjylland
I Nordjylland har vi et stærkt fællesskab, hvor vi ved, at vi er stærkere sammen

end hver for sig, når det drejer sig om at skabe den bedst mulige mobilitet. Når

man rejser sammen med andre, er man en del af fællesskabet. Bilisten er en del

af fællesskabet, når han stiller et tomt sæde i bilen til rådighed for dem, der har

brug for et lift, og kunderne i busser, tog og flextrafik er selvskrevne

medlemmer.

Fællesskabet inkluderer strategiske partnerskaber, hvor vi skaber værdi for

hinanden. Vi hjælper bl.a. uddannelsesinstitutioner, så deres medarbejdere og

studerende kan komme frem og tilbage på en effektiv måde. Det gør det lettere

at tilbyde uddannelsesmuligheder i de unges nærområder.

Partnerskaber med de nordjyske uddannelsesinstitutioner styrker ikke kun

jeres virksomhed, men giver NT stor båndbredde og rækkevidde i forhold til at

fremme den bæredygtige mobilitet, hvor vi rejser sammen. Partnerskaberne

gør NT’s produkter og services synlige og tilgængelige, så overvejelsen om at

benytte kollektiv trafik ikke er så fjern, når et konkret mobilitetsbehov opstår.

Hvert år koster det ca. 27 mio. kr. at holde rute 57 og 70 kørende. De 12 mio. kr.

finansieres af billetindtægter fra passagererne, mens de resterende 15 mio. kr.

finansieres af tilskud fra Region Nordjylland.

Det bedste måde at opretholde serviceniveauet på ruterne er, at så mange som

muligt bruger busserne. På den måde holder vi tilskudsbehovet nede, så

risikoen for besparelser reduceres, og øger vi indtægterne, øges

sandsynligheden for, at servicen på ruterne kan udbygges.

https://lh3.googleusercontent.com/aDF96BhX_o9mtBp_KvwU2DVpitJbHumba_I6da0baRAMpOpw5pjdr3yFdTA8WI79_GwRz213LoZ_NqmdJ-UzDKY
https://lh3.googleusercontent.com/8s9hRRp9QiyY9efozBQDYuNuNlEO9GfUreu7b4VwT9NrpEJ1IFpmvUCBH9a1NFFODCLIKT5fbZ5DsCLVl1-IOZk8
https://lh3.googleusercontent.com/eDye96Xs0PKyKdPVhIg0ICxSWmwAsSvl--6FJkZZV_HkRiKHeLCjiQl058QbiAKhOv1y95tzKcT-pTDJ9HMBAZuH
https://lh3.googleusercontent.com/w1uChtQTdq4LKsk6zVIIy236kBHZ-0lsH0KP6AzbqX6tVU5UhV35Zwo7BmdqnfxFWt6GerByfjrDbgWVExnaZ9wd


Etablere partnerskaber. 
Hvad er målet med 
projektet? Hvem og 
hvordan?

Dialog: Hvordan får vi 
flere med bus og 
flextrafik? Hvordan 
understøtter vi grøn 
mobilitet som 
samkørsel, cykel, mv.

Innovationsseminar: 
Hvad har vi lært? Hvilke 
tiltag vil vi arbejde 
med?

Dialogen fortsætter, og vi 
afprøver tiltag, der får 
flere med bus og flextrafik, 
og vi understøtter grøn 
transport.

Evaluering: Hvad virker? 
Hvad virker ikke? Hvad kan 
vi kopiere andre steder?

Q1 og Q2 2021 Q2 og Q3 2021 Q3 2021 Q3 2021 - Q2 2022 Q3 2022



Kontakt os 
Vi brænder for god mobilitet i Nordjylland og er altid klar på at høre om 
gode idéer og erfaringer. 

Har du lyst til at høre mere om Pilotprojekt 57/70, eller har du et input du 
gerne vil dele, er du meget velkommen til at tage fat i en af os:

Ole Schleemann
Underdirektør 
os@ntmail.dk 
+45 2128 2136 

Heidi Livoni
Projektleder
hl@ntmail.dk
+45 2023 3040

Christian Twitchett
Konsulent
ctw@rn.dk
+45 4017 7952


