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Forord
Fokus i projektet ’Effektivisering af specialbefordring 2015-17’ [Effektiviseringsprojektet] er,
hvordan Aalborg Kommune kan skabe den gode
vognudnyttelse i flextrafikken ved at optimere og
koordinere planlægningen af kørslen.
Med dette fokus som udgangspunkt er der blevet
gennemført analyser og workshops med det formål
at afdække potentialer for effektivisering af kørslen - effektiviseringspotentialer, som kan bidrage
til at skabe den gode vognudnyttelse i flextrafikken. Rammen og udgangspunktet for arbejdet har
været de vedtagne serviceniveauer for udførelsen
af flextrafikken samt oplysninger om mødetider,
ringetider eller interval kørslen udføres i.
Som et led i dette arbejde er der blevet etableret
en arbejdsgruppe med deltagelse af medarbejdere
med detailviden om de forskellige kørselsområder
samt ledere. Disse har på workshops bidraget med
inputs og sparring omkring, hvordan Aalborg Kommune kan optimere og koordinere planlægningen
af sin kørsel anderledes.

Effektiviseringspotentialerne, der har været resultatet af denne proces, er blevet omsat til en række
planlægningsprincipper for de enkelte kørselsområder, der alle i forskellig grad kan bidrage til at optimere og koordinere planlægningen af flextrafikken og dermed sikre den gode vognudnyttelse og
en potentiel besparelse.
Dette notat beskriver planlægningsprincipperne.
Principperne er anbefalinger til tiltag, som kan effektivisere kommunens kørsel og sikre den gode
vognudnyttelse. Det er samtidig et bruttokatalog,
hvor Aalborg Kommune selv vælger, hvilke planlægningsprincipper, der skal implementeres.
”Den gode vognudnyttelse”
At vognen anvendes effektivt i den tid den er
på vejene. Det er både ift. at kapaciteten i vognen udnyttes til fulde (samkørsel), samt at vognen bliver udnyttet når den er på vejene, så der
er mindst mulig tomkørsel (kædekørsel).
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Effektiv planlægning af flextrafikken
Koordinering af kørsel
For at sikre en effektiv planlægning af flextrafikken
er det nødvendigt at tænke i optimering og koordinering af kørslen så bilernes kapacitet og tid på
vejene udnyttes effektivt og til fulde og den gode
vognudnyttelse sikres.
En af måderne at gøre dette på er at optimere
kørslen over dagen og koordinere den faste kørsel,
som udføres i peak-perioder så kørslen ligger mere
forskudt over dagen og muligheden for kædekørsel øges. Det er også ved at målrette den variabel
kørsel til off-peak perioden. Ved at gennemføre
dette bliver det muligt at samle kørslen på færre
biler, som udnyttes bedre og dette kan influere positivt på omkostningerne til kørslen.
En anden måde er ved at tilrettelægge og planlægge kørslen så der sker en høj grad af samkørsel. Dette kan ske ved at antallet af ture med få
borgere begrænses så de i stedet samkøres med
andre borgere. Det kan også ske ved at den faste
kørsel tilrettelægges på tværs af kørselsordninger
og institutioner, centre osv. i planlægningen. Det
muliggør, at korridorer kan blive tømt med så få
biler så muligt, og vognenes kapacitet og den tid
de er på vejen bliver udnyttet til fulde.

I dag har Aalborg Kommune allerede gennemført
en række tiltag, som har bidraget til at Kørselskontoret har kunne lave en god planlægning. Der er
dog fortsat mulighed for at lave en endnu bedre
planlægning, som i endnu højere grad understøtter at bilernes kapacitet og tid på vejene udnyttes.
Planlægningsprincipperne i det følgende understøtter dette.
Bilag A viser antallet af udførte rejser i de forskellige kørselsordninger i Aalborg Kommune i 2015.
Rejserne er fordelt over dagen og viser tydeligt
peak perioderne om morgenen og eftermiddagen.
Kongstanken i principperne beskrevet i det følgende er at optimere og koordinere den faste og variable kørsel bedre for at sikre en højere grad af
sam- og kædekørsel.
Det gode udbud
Udover at planlægningen i driftsøjemed bliver
bedre, medfører det også at det i udbudsøjemed
kan resultere i gode timepriser fordi pakkerne med
fast kørsel er attraktive for vognmændene. Dette
pga. pakkernes omfang som er højt fordi der er lavet en bedre koordinering af kørslen, som medfører at færre biler kan løse befordringsopgaven og
samtidig få mere kørsel.
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Peak og off-peak perioder
Perioder på dagen, hvor der er hhv. mange og få ture. Peak perioderne ligger om
morgenen når alle elever skal køres ind til
skole samt om eftermiddagen når alle skal
hjem fra dagtilbud, skole, aktivitet, DUS
osv. Off-peak ligger midt på dagen, hvor
der ikke er meget fast kørsel.
Samkørsel og kædekørsel
Et udtryk for koordineringsgraden for turene der udføres i flextrafikken. Bilerne
skal udnyttes på bedste vis og det bliver
de via sam- og kædekørsel.
Samkørsel betyder at borgere bliver kørt
sammen (også på tværs af kørselsordninger når det er tilladt) i stedet for at køre
hver for sig. Kædekørsel betyder, at vognen efter den har sat en borger af, bliver
sendt afsted efter en anden kunde i stedet
for at køre hjem til garagen.

Planlægningsprincipper
På de følgende sider beskrives planlægningsprincipperne som en række tiltag, der kan implementeres og som kan medføre at Aalborg Kommunes
kørsel kan planlægges mere effektivt.
Et skema på næste side giver et overblik over principperne og hvilke kørselsordninger de omfatter.
Nogle omhandler enkelte kørselsområder, mens
andre omfatter flere.
Nogle af tiltagene beskrevet i planlægningsprincipperne vil bero på en individuel vurdering af om
borger kan omfattes af princippet. Det er den enkelte forvaltning som laver denne vurdering.
Læsevejledning
Hvert planlægningsprincip indeholder en række
elementer, som beskriver baggrunden for princippet og hvilken indvirken det vil have på kørslen i
kommunen. De gennemgås i det følgende:
Baggrund
En beskrivelse af, hvordan verden ser ud i dag og
baggrunden for, hvorfor planlægningsprincippet er
relevant.
Konsekvenser
En beskrivelse af, hvilke konsekvenser en implementering af princippet kan/vil få.
Forudsætninger
En beskrivelse af eventuelle forudsætninger der
kan være forud for en implementering. Denne
fremgår ikke ved alle principperne.
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Besparelsespotentiale
Et estimat af en potentiel besparelse ved at implementere planlægningsprincippet.
Der er lavet en graduering af besparelsespotentialet for at indikere, hvilke planlægningsprincipper,
der er størst potentiale i at implementere. Ved
hver graduering er desuden estimeret en procentsats for at indikere et besparelsespotentiale. Gradueringen spænder fra:
		
		

Stort potentiale
Medium potentiale
Lille potentiale 		

(>10 %)
(5-9 %)
(0-4 %)

Gradueringerne fremgår under hvert hver enkelt
princip, men også i skemaet på næste side.
Gradueringen af og estimaterne på besparelsespotentialerne er forbundet med meget stor usikkerhed og det er der tre årsager til.
Den første og primære årsag er, at der er meget
stor usikkerhed forbundet med at spå om den
præcise effekt (procentsatserne) ved at implementere hvert enkelt princip. Dette fordi der er så
mange ubekendte faktorer, som kan spille ind på
kørselsomkostningerne, herunder de indkomne
priser ved udbud, så derfor vil effekten først kunne påvises præcis efter kørselsstart når kørslen har
kørt i et stykke tid.
Den anden årsag er, at kørselsordningerne hænger

sammen, så en ændring i én kørselsordning kan
influere på planlægningen i en anden. Konkret betyder det, at der er flere planlægningsprincipper,
som ved implementering kan/vil have en afledt
effekt på andre kørselsordninger, som ellers ikke
er omfattet direkte i det enkelte princip. Det betyder, at effekten i nogle tilfælde skal ses over flere
kørselsordninger og ikke isoleres på den enkelte.
For potentielt kan effekten være begrænset på den
kørselsordning, som princippet omhandler, men
set i det store perspektiv på tværs af kørselsordninger, har det effekt. Så fordi kørselsordningerne og
de tiltag, der kan ske, hænger så meget sammen
og kan have afledt effekt, gør det det meget svært
at estimere, hvilken effekt implementeringen af et
princip vil have.

Nøgletal for 2015
Et overblik over nøgletal for de aktuelle kørselsordninger fra 2015. Samtlige tal fremgår i Bilag A.
Tallene omfatter nøgletal for de relevante kørselsordninger, som princippet omhandler. Omhandler
indsatsen kun den variable kørsel i en ordning, er
det kun oplysninger om det, der vil fremgå. Der er
dog et forbehold med sidstnævnte da nogle rejser
ikke er registreret korrekt ift. om de er faste eller
variable pga. måden kørslen er bestilt på.
Oplysninger om kørsel, hvor regningen videresendes til andre kommune er ikke med i nøgletallene,
men de fremgår i oversigten i Bilag B.

Den tredje årsag er, at flere principper omhandler
flere kørselsordninger og effekten kan være forskellige fra ordning til ordning. Konkret betyder det
at implementeringen af et princip kan have stor
indflydelse og besparelsespotentiale i en kørselsordning mens det i en anden kørselsordning ikke
vil have sammen indflydelse og potentiale.
Den reelle besparelse vil derfor først kunne påvises efter implementering når kørslen har kørt i et
stykke tid.
Relevant for følgende kørselsordning
En angivelse af, hvilke kørselsordninger princippet
omhandler og er relevant for, sammen med en angivelse af om det er fast eller variabel kørsel.
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1. Samle hjemkørsler fra skoler på færre og faste tidspunkter

F/V

X

2. Koordinere skolernes ringetider med hinanden

F/V

X

X

3. Et større tidsinterval for aflevering af elever skoler på
skolerne (fast kørsel)

F

X

X

4. Et større tidsinterval for afhentning af elever på skolerne (fast kørsel)

F

X

X

5. Tosprogede afhentes/afleveres på distriktsskolen
fremfor på bopælsadressen

F

X

6. Afhentning/aflevering på opsamlingssteder fremfor
på bopælsadressen

F

X

X

X

7. Blande børn og voksne i planlægningen af kørslen

F

X

X

X

X

X

X

X

8. Den maksimale transporttid, som borgerne må udsættes for sættes op (fast kørsel)

F

X

X

X

X

X

X

X

9. Ensrette og koordinere mødetiderne i særlige dagtilbud med skolernes ringetider/hjemkørselstidspunkter

F

10. Flytte hjemkørslen fra aktivitetscentre til off-peak
periode

F

X

11. Samle kørsel til/fra aktivitetscentre på færre og faste
tidspunkter

F

X

12. Lave årlige re-planlægning af den faste kørsel i ÆH

F

X

13. Kørsel med borgere til læge, genoptræning o.l. målrettes off-peak periode

V

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Skemaet giver et overblik over principperne og hvilke kørselsordninger de omfatter. Nogle omhandler enkelte kørselsområder, mens andre omfatter flere. Ved hver kørselsordning
er angivet om kørselsordningen primært er fast (F) eller variabel (V) og tilsvarende er der ved hvert planlægningsprincip angivet om det omhandler fast og/eller variabel kørsel. Besparelsespotentialerne er desuden angivet.
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1. Samle hjemkørsler fra skoler på færre og faste tidspunkter
Baggrund
Kørselsberettigede elever, der ikke skal i DUS efter
skole, køres hjem efter ringetid (senest 15 min. efter, jf. det gældende serviceniveau) og i dag fastsætter skolerne selv ringetiderne.
Konsekvensen af dette er, at der på flere skoler
er mange hjemkørsler fordelt over dagen, især på
skoler, hvor eleverne får fri på mange forskellige
tidspunkter. Derudover er bilerne ikke fyldt op på
flere af turene, fordi der netop er flere ringetider
som skal betjenes, og eleverne, der skal køres, har
fri på forskellige tidspunkter. Især sidstnævnte er
årsag til dyre ture fordi vognenes kapacitet ikke udnyttes til fulde.
Ved at samle hjemkørslerne på færre og faste afhentningstidspunkter, fremfor til skolernes ringetid, bliver det muligt at gentænke og tilrettelægge
planlægningen på en anden måde fordi elever, der
har fri på forskellige tidspunkter, kan bliver samkørt. De færre afgange vil muliggøre en bedre planlægning så bilerne udnyttes bedre og bliver fyldt
op. Det anbefales, at der bliver max tre hjemkørsler på hver skole.
Det samme gør sig gældende for elever med reduceret skema. Disse elever kører fordelt over dagen,
Eksempel
Fra de fire skoler i Aalborg Ø er der i dag 13 hjemkørsler i tidsrummet 14.00-15.00. Ved at samle
afhentningstidspunkterne og koordinere tidspuntkerne på tværs af skolerne kan kørslen planlægges bedre. Fx:

og bilerne er ikke fyldte, men hvis der laves en indkørsel og en hjemkørsel muliggør det, at eleverne i
højere grad kan blive samkørt.
En forudsætning for at dette kan lade sig gøre
er, at det vedtagne serviceniveau, der fastsætter,
hvornår eleven skal hentes efter ringetid, bliver revideret så det stemmer overens med de fastsatte
afhentningstidspunkter. Det medfører en udvidet
tilsynspligt, som forudsætter ressourcer på skolerne fordi der skal være nogen til at holde øje med
eleverne, når de skal vente i længere tid på at blive
afhentet om eftermiddagen.
Det er desuden vigtigt, at tidspunkterne for hjemkørsel ligger fordelt så det i videst muligt omfang
er muligt for vognene at nå retur til næste hjemkørselstidspunkt på skolerne. Dette bidrager nemlig til den gode vognudnyttelse ved at vognenes tid
på vejene udnyttes på bedst mulig vis.

Konsekvenser
• Der kan laves en bedre og mere effektiv planlægning fordi kørslen kan samles på færre afgange
•

Afgange med få elever (som er dyre ture) bliver begrænset

•

Det skaber faste rammer for udførelsen af
kørslen med faste (og et fast antal) afhentningstidspunkter

•

Det kan medføre en længere skoledag for den
enkelte elev

Forudsætninger
• Kræver en ændring i serviceniveau så eleverne
må vente længere
•

Den udvidede tilsynspligt kræver ressourcer
på skolerne - der skal være nogen til at holde
øje med børnene, når de skal vente om eftermiddagen

De faste afhentningstidspunkter skal variere fra
skole til skole. Skolerne skal derfor sammen med
Kørselskontoret, koordinere hjemkørselstidspunkterne skolerne imellem så det er muligt for bilerne
at betjene flere skoler, når der er behov for det og
det giver mening i planlægningen, se også princip
2. Koordinere skolernes ringetider med hinanden.

•

Koordineringen af ringetider mellem skoler indenfor et geografisk områder skal ske i samråd
med Kørselskontoret

Øster Uttrup Skole
Mellervangskolen
Tornhøjskolen		
Herningvejens Skole

Relevant for følgende kørselsordninger:
Skole (både fast og variabel)

Kl. 14.00 og 15.00
Kl. 14.05 og 15.05
Kl. 14.10 og 15.10
Kl. 14.15 og 15.15

Ændringen bliver at der ikke er hjemkørsel omkring kl.
14.30.
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Besparelsespotentiale
Kørslen kan tilrettelægges på en anden og bedre
måde

Nøgletal for 2015
Omkostninger (ex adm. bidrag):		
Antal personture:

15.464.665 kr.
132.718

2. Koordinere skolernes ringetider med hinanden
Baggrund
I dag bestemmer skolerne selv deres ringetider og
kørslen bliver tilrettelagt ud fra disse og det serviceniveau, som er fastsat.
Langt størstedelen af skolerne har mødetid kl. 8.00
og alle elever køres ind til dette tidspunkt og bliver
afleveret tidligst 20 min. før ringetid.
Ved at koordinere de ringetider skolerne fastsætter, på tværs af skolerne, bliver konsekvensen at
der er mere fleksibilitet i planlægningen. Det bliver
muligt at optimere planlægningen af kørslen ved i
endnu højere grad at planlægge på tværs af skoler.
Konkret betyder det, at eleverne bliver samlet op
i korridorer på tværs af skoler, fremfor at kørslen
bliver skoleopdelt.
Koordineringen af ringetider mellem skoler skal
ske inden for et geografisk område så skoler, der
ligger tæt på hinanden, har forskudte og koordinerede ringetider. Dette giver i planlægningen mulighed for at vognene kan transportere elever til
forskellige skoler i samme bil, og at de kan nå at

sætte eleverne af/hente eleverne på de forskellige
skoler rettidigt.

Konsekvenser
• Der bliver større fleksibilitet i planlægningen

Skolerne skal derfor sammen med Kørselskontoret, koordinere hjemkørselstidspunkterne skolerne
imellem, for at sikre, at det er muligt for bilerne at
betjene flere skoler, når der er behov for det og det
giver mening i planlægningen.

•

Der kan i endnu højere grad tænkes i korridoropsamling og på tværs af skoler i planlægningen

•

Der kan laves en bedre og mere effektiv planlægning fordi vognene kan betjene flere skoler

Det nuværende serviceniveau ift. afleverings- og
afhentningsinterval før/efter ringetider skaber allere noget fleksibilitet i planlægningen, men fleksibiliteten vil blive endnu højere, hvis ringetiderne
bliver koordineret. Det forudsætter dog også at
det nuværede afhentnings- og afleveringsinterval
bibeholdes som minimum, men det kan også laves
større for at sikre en endnu højere grad af fleksibilitet i planlægningen, jf. 3. Et større tidsinterval
for aflevering af elever på skolerne og 4. Et større
tidsinterval for afhentning af elever på skolerne.
STU-elever, der befordres via flextrafikken til VUK
(Studievej og Thulevej) og Nordbo (Aabybro, Skansevej og Lindholm Brygge) er også omfattet af dette planlægningsprincip.

Forudsætninger
• Det nuværende afhentnings- og afleveringsinterval bibeholdes som minimum
•

Koordineringen af ringetider mellem skoler indenfor et geografisk områder skal ske i samråd
med Kørselskontoret.

Besparelsespotentiale
Kørslen kan tilrettelægges på en anden og bedre
måde

Relevant for følgende kørselsordninger:
Skole (både fast og variabel)
STU (både fast og variabel)
Nøgletal for 2015
Omkostninger (ex adm. bidrag):		 17.687.467 kr.
Antal personture:				
147.029
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3. Et større tidsinterval for aflevering af elever på skolerne (fast kørsel)
Baggrund
I dag bliver elever, som bliver befordret via den
faste kørsel i flextrafikken, afleveret tidligst 20 minutter før ringetid (jf. det gældende serviceniveau)
og på de fleste skoler er der ringetid omkring kl.
8.00.
Den buffer der er i det nuværende serviceniveau,
giver allerede nogen fleksibilitet idet at det er muligt i planlægningen at samkøre elever fra samme
geografiske områder og samkøre dem på tværs af
skoler, forudsat at ringetiderne passer. Derudover
muliggør det også, at vognene kan fortsætte til andre befordringsopgaver i andre kørselsordninger
som skal udføres senere om morgenen/først på
formiddagen.
Ved at lave et større afleveringsinterval på 30 minutter vil denne buffer blive endnu større og give

Eksempel
I dag bliver børn/elever til børnehaver/skoler i
Vodskov, Vestbjerg og Sulsted fortrinsvist kørt
hver for sig og ikke på tværs af geografiske områder og institutioner. Ved at udvide afleveringsin-

mere fleksibilitet i planlægningen. Planlægningen
vil kunne optimeres og tilrettelægges på en anden
måde sammenlignet med i dag, og der kan i endnu højere grad planlægges samkørsel på tværs af
skoler.
Til sammenligning må elever, der er kørselsberettigede pga. sygdom eller trafikfarlig skolevej og hvor
denne befordringsopgave også løses i flextrafikken
(primært som variabel kørsel), blive afleveret op til
30 minutter før ringetid i dag.
En forudsætning for at dette kan lade sig gøre er,
at det kræver ressourcer på skolerne fordi der skal
være nogen til at tage imod børnene når de kommer tidligere ind om morgenen - tilsynspligten bliver udvidet.

tervallet vil det være muligt at samkøre på tværs
af skoler og børnehaver idet at bilerne kan nå at
betjene flere institutioner. Det samme gør sig
gældende i andre områder i Aalborg Kommune.

Konsekvenser
• Der bliver større fleksibilitet i planlægningen
•

Der kan laves en bedre og mere effektiv planlægning, hvor der i højere grad tænkes i korridoropsamling og på tværs af skoler i planlægningen

•

Det kan medføre en længere skoledag for den
enkelte elev

Forudsætninger
• Den udvidede tilsynspligt kræver ressourcer
på skolerne - der skal være nogen til at holde
øje med børnene, når de skal vente om eftermiddagen
Besparelsespotentiale
Der er allerede fleksibilitet ved det nuværende serviceniveau, men planlægningsprincippet vil give
mere fleksibilitet til at kørslen kan tilrettelægges
på en anden og bedre måde.

Relevant for følgende kørselsordninger:
Skole (fast kørsel)
STU (fast kørsel)
Nøgletal for 2015
Omkostninger (ex adm. bidrag):		 17.090.935 kr.
Antal personture:				
138.778
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4. Et større tidsinterval for afhentning af elever på skolerne (fast kørsel)
Baggrund
I dag bliver kørselsberettigede elever, der ikke skal i
DUS efter skole, og som befordres via flextrafikken,
afhentet senest 15 minutter efter ringetid (jf. det
gældende serviceniveau).

Derudover vil det også muliggøre, at der i højere
grad kan planlægges på tværs af skoler, hvor elever der bor i samme område men går på forskellige
skoler kan blive samkørt. En præmis for at dette
kan lade sig gøre er at det passer med ringetiderne.

Ved at lave et større tidsinterval for afhentning
efter ringetid på 30 minutter, bliver der en større
buffer, som giver mulighed for at planlægge kørslen anderledes og mere optimalt.

Til sammenligning må elever, der er kørselsberettigede pga. sygdom eller trafikfarlig skolevej og hvor
denne befordringsopgave også løses i flextrafikken
(primært som variabel kørsel), blive afhentet op til
30 minutter efter ringetid (+evt. 15 minutter ekstra, dvs. max 45 min. efter).

Det kan muliggøre, at der kan laves en god planlægning som udnytter vognene til fulde ift. det
fastsatte serviceniveau om den maksimale turlængde og maksimale ventetid efter ringetid. Samtidig kan det også muliggøre, at vognene kan nå
retur til næste afhentningstidspunkt så vognens tid
på vejene udnyttes til fulde.

Eksempel
I dag bliver børn/elever til børnehaver/skoler i
Aalborg V og Aalborg S fortrinsvist kørt hver for
sig og ikke på tværs af geografiske områder og
institutioner. Ved at udvide afleveringsintervallet

En forudsætning for at dette kan lade sig gøre er,
at det kræver en pædagogisk indsats og ressourcer
fordi der skal være nogen til at holde øje med eleverne, når de skal vente i længere tid på at komme
med bilen om eftermiddagen - tilsynspligten bliver
udvidet.

vil det være muligt at samkøre på tværs af skoler
og børnehaver idet at bilerne kan nå at betjene
flere institutioner. Det samme gør sig gældende i
andre områder i Aalborg Kommune.

Konsekvenser
• Der bliver større fleksibilitet i planlægningen
•

Der kan laves en anderledes og mere optimal
planlægning, hvor vognene udnyttes bedre og
samtidig kan nå retur til næste hjemkørselstidspunkt, så vognenes tid på vejene udnyttes
til fulde

•

Muliggør at der i endnu højere grad kan tænkes i opsamling i korridorer og på tværs af institutioner for at understøtte, at bilerne udnyttes optimalt.

•

Det kan medføre en længere skoledag for den
enkelte elev

Forudsætninger
• Den udvidede tilsynspligt kræver ressourcer
på skolerne - der skal være nogen til at holde
øje med børnene, når de skal vente om eftermiddagen
Besparelsespotentiale
Planlægningsprincippet vil give mere fleksibilitet til
at kørslen kan tilrettelægges på en anden og bedre
måde.
Relevant for følgende kørselsordninger:
Skole (fast kørsel)
STU (fast kørsel)
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Nøgletal for 2015
Omkostninger (ex adm. bidrag):		
Antal personture:		

17.090.935 kr.
138.778

5. Tosprogede afhentes/afleveres på distriktsskolen fremfor på bopælsadressen
Baggrund
Tosprogede elever, der går i modtageklasser, på
forskellige skoler i Aalborg Kommune bliver efter
maks. to år overflyttet til deres distriktsskole. I forbindelse med at eleverne går i disse tilbud, kan de
få tildelt kørsel, hvis de går på en anden skole end
deres distriktsskole. Eleverne bliver i sådanne tilfælde afhentet/afleveret på bopælsadressen.
Ved at indføre, at tosprogede elever bliver afhentet/afleveret på distriktsskolen fremfor på bopælsadressen, og kørt til den skole, hvor de skal gå
i modtageklasse eller på basishold, vil køretiden,
der er afsat til at afhente/aflevere eleverne ved deres bopæl, kunne spares.
Det vil være forældrenes ansvar at følge børnene
og eleverne vil desuden blive trænet i, at gå til/fra
distriktsskolen, hvor de i de fleste tilfælde vil have
deres daglige skolegang i fremtiden.

Besparelsen i køretid som følge af, at vognene ikke
skal køre til mange forskellige adresser, men primært mellem skoler med modtageklasser og distriktsskolerne, vil mindske udgifterne til kørslen.
Derudover vil det også muliggøre, at der kan laves
en bedre og mere effektiv planlægning fordi den
frigivne køretid kan udnyttes til lave en bedre planlægning, som sikrer at bilerne er fyldt og bliver udnyttet til fulde i den tid de er på vejene.
For elever, der ikke kan bevæge sig til distriktsskolen, kan opsamlingssteder være et alternativ for
fortsat at spare køretid, se princip 6 Afhentning/
aflevering på opsamlingssteder fremfor på bopælsadressen.

Konsekvenser
• Udgiften til kørslen vil mindskes fordi der spares køretid ved, at vognene ikke skal afhente/
aflevere hver elev på deres bopælsadresse,
men på distriktsskolerne
•

Den sparede køretid kan bruges til at lave en
bedre og mere effektiv planlægning, som sikrer, at bilerne bliver udnyttet til fulde

•

Eleverne vænner sig til selv at transportere sig
til den skole de kommer til at gå på i fremtiden

Besparelsespotentiale
Der spares køretid, som medfører lavere kørselsomkostninger for kørsel med tosprogede.

Relevant for følgende kørselsordninger:
Skole / Tosprogede (fast kørsel)
Nøgletal for 2015
Omkostninger (ex adm. bidrag):
Antal personture:
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2.218.752 kr.
23.883

6. Afhentning/aflevering på opsamlingssteder fremfor på bopælsadressen
Baggrund
Borgere der bliver transporteret med den faste
kørsel i flextrafikken, bliver i dag kørt mellem bopælsadressen og skole, DUS, aktivitetscenter m.v.
Nogle af disse borgere vil kunne transportere sig
til opsamlingssteder, hvor vognene kan afhente/
aflevere borgerne i stedet for på bopælsadressen.
Ved at indføre opsamlingssteder for borgerne i stedet for at de hentes på bopælsadressen vil køretiden, der er afsat til at afhente/aflevere borgerne
ved deres bopæl, kunne spares.
Det vil bero på en individuel vurdering, hvilke borgere, der kan transportere sig til opsamlingssteder.
Besparelsen i køretid som følge af, at vognene skal
køre til færre destinationer vil mindske udgifterne
til kørslen.
Derudover vil det også muliggøre, at der kan laves
en bedre og mere effektiv planlægning fordi den
frigivne køretid kan udnyttes til lave en bedre planlægning, som sikrer at bilerne er fyldt og bliver udnyttet til fulde i den tid de er på vejene.
For elever og borgere til dagtilbud kan det desuden
være en mulighed for at træne frem mod, at kunne
tage den almene kollektive trafik.
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Konsekvenser
• Udgiften til kørslen vil mindskes fordi der spares køretid ved, at vognene ikke skal afhente/
aflevere hver borger på deres bopælsadresse,
men ved opsamlingssteder (når det er muligt)
•

Den sparede køretid kan bruges til at lave en
bedre og mere effektiv planlægning, som sikrer, at bilerne bliver udnyttet til fulde

•

For elever og borgere til dagtilbud kan det
være en mulighed for at træne frem mod at
kunne tage den almene kollektive trafik

Besparelsespotentiale
Der spares køretid, som medfører lavere kørselsomkostninger.
Effekten afhænger af, hvor mange der vil kunne
transportere sig til et opsamlingssted og dette omfang er ukendt og kan variere ved hver kørselsordning. Derfor vil besparelsespotentialet også variere afhængig af kørselsordning.

Relevant for følgende kørselsordninger:
Aktivitet (fast kørsel)
Børn og unge (§41 og 52) (fast kørsel)
Dagtilbud (fast kørsel)
Skole (fast kørsel)
Nøgletal for 2015
Omkostninger (ex adm. bidrag):		
Antal personture:

41.527.963 kr.
340.014

7. Blande børn og voksne i planlægningen af kørslen
Baggrund
I dag blandes børn og voksne som udgangspunkt
ikke (jf. det gældende serviceniveau).
Ved at ændre serviceniveauet så det i planlægningen er muligt at blande brugergrupper, når og hvis
det giver mening, bliver det muligt at lave en bedre og mere effektiv planlægning, hvor der i højere
grad kan tænkes i korridorer og på tværs af kørselsordninger og institutioner/skoler/centre/værksteder, der skal køres til.
En præmis for at dette kan lade sig gøre er, at
møde- og afhentningstidspunkter passer sammen.
Som kørslen er i dag og som den kan komme til at

Eksempel
Ved at kunne blande børn og voksne bliver det
muligt at planlægge kørslen på tværs af kørselordninger og blande børn og voksne fra skolerne

se ud i fremtiden affødt af planlæningsprincipperne, vil kørslen med børn og voksne i de fleste tilfælde ligge forskudt, så derfor er det ikke et princip
med et stort besparelsespotentiale.
Det giver i stedet en fleksibilitet så der er mulighed
for at børn og voksne kan samkøre, hvis muligheden er der.
Det skal desuden i hvert enkelt tilfælde vurderes
og godkendes af den enkelte forvaltning om den
aktuelle borger kan og må samkøre med andre
brugergrupper.

omkring Grønlandstorv med ædre fra aktivtetscenteret på Grønlandstorv. Det samme gør sig
gældende i andre områder i Aalborg Kommune.

Konsekvenser
• Der kan laves en bedre og mere effektiv planlægning, hvor der i endnu højere grad tænkes
i korridorer og på tværs af kørselsordninger og
institutioner/skoler/centre/værksteder for at
understøtte, at bilerne udnyttes optimalt
Forudsætninger
• Det beror på en individuel vurdering, hvor relevant forvaltning skal godkende om borger
kan samkøre med andre voksne/børn
Besparelsespotentiale
Giver fleksibilitet i planlægningen, men effekten vil
være lav fordi kørslen med børn og voksne i dag
(og i fremtiden med de nuværende planlægningsprincipper) i de fleste tilfælde ligger forskudt.

Relevant for følgende kørselsordninger:
Aktivitet (fast kørsel)
Børn og unge (§41 og 52) (fast kørsel)
Dagtilbud (fast kørsel)
Komp. specialundervisning (fast kørsel)
Særlige dagtilbud (BH) (fast kørsel)
Skole (fast kørsel)
STU (fast kørsel)
Nøgletal for 2015
Omkostninger (ex adm. bidrag):
Antal personture:
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48.712.163 kr.
385.061

8. Den maksimale transporttid, som borgerne må udsættes for, sættes op (fast kørsel)
Baggrund
I dag tilstræbes det at borgere, der bliver befordret
via fast kørsel i flextrafikken må have en transporttid på max 60 min. ved ture, der udføres internt i
Aalborg Kommune, mens det på ture der krydser
kommunegrænsen tilstræbes til max 90 min. (jf.
det gældende serviceniveau).
Der er allerede nogle borgere, som har længere
transporttid. I kraft af, at serviceniveauet lyder,
at transporttiden ”tilstræbes” til at være max 60
minutter internt og 90 minutter eksternt, er det
allerede muligt at planlægge ture, hvor borgere
kommer til at sidde længere i bilen - når det giver
mening. Dette aftaler Kørselskontoret med den relevante forvaltning.
Ved at ændre serviceniveauet så den maksimale transporttid internt i kommunen sættes op,
muliggør det at planlægningen kan laves anderledes fordi rammerne for udførelsen af kørslen udvides så der er mere køretid at gøre godt

med når kørslen skal planlægges og udføres.
Det vil give mere fleksibilitet i planlægning til at
samkøre borgere internt i Aalborg Kommune, også
på tværs af kørselsordninger og skoler/institutioner.
Transporttiden for ture, der krydser kommunegrænsen bliver der ikke ændret ved fordi det er
andre kommuners kørsel.
En konsekvens af en evt. forøget transporttid er,
at den enkelte borgers dag bliver længere fra denne forlader bopælsadressen til denne er hjemme
igen.
For at få maksimal effekt af dette princip er det en
forudsætning, at dette princip implementeres i alle
kørselsordninger. Ellers er der risiko for at kørselsordninger med lavere serviceniveau (dvs. længere
maksimal transporttid) konsekvent får lange ture,
hvis de bliver samkørt med borgere fra kørselsordninger med et højere serviceniveau (kortere maksimal tranporttid) fordi disse skal sættes af først.

Konsekvenser
• Større fleksibilitet, som gør det muligt, at kørslen kan planlægges anderledes fordi rammerne for udførelsen kørslen udvides
•

Muliggør at der i endnu højere grad kan tænkes i opsamling i korridorer og på tværs af institutioner for at understøtte, at bilerne udnyttes optimalt.

•

En evt. forøget transporttid betyder at dagen
for den enkelte borger bliver længere.

Forudsætninger
• For maksimal effekt forudsættes dette princip
indført som udgangspunkt i alle kørselsordninger med fast kørsel
Besparelsespotentiale

Relevant for følgende kørselsordninger:
Aktivitet (fast kørsel)
Børn og unge (§41 og 52) (fast kørsel)
Dagtilbud (fast kørsel)
Komp. specialundervisning (fast kørsel)
Særlige dagtilbud (BH) (fast kørsel)
Skole (fast kørsel)
STU (fast kørsel)
Nøgletal for 2015
Omkostninger (ex adm. bidrag):		
Antal personture:
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48.712.163 kr.
385.061

9. Ensrette og koordinere mødetiderne i særlige dagtilbud (BH) med skolernes ringetider/hjemkørselstidspunkter
Baggrund
I dag kan forældre til børn, der går i særlig dagtilbud (BH) og hvor børnene befordres via den faste
kørsel i flextrafikken, selv bestemme tidspunktet
for kørsel til deres børn.
I det omfang det kan lade sig gøre passer Kørselskontoret børnene ind på eksisterende ruter med
andre børn, der køres til/fra særligt dagtilbud eller
skole. Men forældrene kan også vælge et andet
tidspunkt og det kan resultere i ture, hvor bilernes
kapacitet ikke er udnyttet til fulde.
Ved at ensrette og koordinere mødetiderne i særlige dagtilbud med skolernes ringetider, kan det muliggøre at kørslen i højere grad kan samkøres med
skoleelever.
Eksempel
I dag kører der en bil med tre børn til en børnehave i Aalborg Ø. De afleveres kl. 9.00. Ved
att ensrette og koordinere mødetiden med
skolerne i Aalborg Ø vil børnehavebørnene
kunne samkøre med elever til de fire skoler,
der ligger omkring og man ville kunne spare
en bil/afgang til børnehaven.

Konsekvenser
• Ved at koordinere mødetider kan det muliggøre, at kørslen i højere grad kan samkøres med
skoleelever
•

Fleksibiliteten, der tidligere har været ift. at
forældre selv kan bestemme tidspunktet for
kørsel forsvinder

Besparelsespotentiale

Relevant for følgende kørselsordninger:
Særlige dagtilbud (BH) (fast kørsel)
Nøgletal for 2015
Omkostninger (ex adm. bidrag):
Antal personture:
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4.390.331 kr.
26.196

10. Flytte hjemkørslen fra aktivitetscentre til off-peak periode
Baggrund
I dag køres der hjem fra de fleste aktivitetscentre
i tidsrummet 15.00-15.30. Det er i samme tidsrum
som størstedelen af den resterende faste kørsel i
kommunen og det betyder, at der i denne periode
er et stort behov for vogne fordi mange borgere
skal køres hjem samtidig.
Ved at flytte hjemkørslen fra aktivitetscentrene til
tidligere ellere senere på dagen, bliver den samlede kørselsmængde, som omfatter fast kørsel i flere
kørselsordninger, spredt over eftermiddagen.
Effekten af dette er, at færre vogne kan udføre den
samme kørselsmængde fordi kørslen bliver spredt
over eftermiddagen. Helt konkret betyder det, at
vogne, som udfører kørsel fra bl.a. skole, DUS og
særlige dagtilbud (BH) kan udføre aktivitetskørsel.
Det vil desuden også medføre, at der i en udbudssituation kan udbydes fast kørsel, som er attraktiv
for vognmændene at byde på pga. den høje kørselsmængden som følge af, at den faste kørsel er

spredt over dagen. Det kan derfor medføre at omkostningerne til den faste kørsel samlet set bliver
lavere.

Konsekvenser
• Den samlede kørselsmængde (af fast kørsel i
de forskellige kørselsordninger) bliver spredt
over eftermiddagen

Det foreslås at hjemkørslen for aktivitetskørslen
bliver i et planlægningsvindue fra kl. 14.15-15.00
eller mellem kl. 16.15-17.00. I disse tidsrum er
omfanget af fast kørsel i andre kørselsordninger
begrænset, især sidstnævnte tidsrum, og derfor
er det hensigtsmæssigt at udføre aktivitetskørslen
i et af disse tidsrum fordi det muliggør at kørslen
kan koordineres med andre kørselsordninger, der
bliver udført i tidsrummet 15.00-16.30. Den faste
kørsel vil blive spredt over dagen og færre vogne
kan i så fald udføre kørslen.

•

De samme vogne, som udfører kørsel fra skole, DUS og dagtilbud, kan anvendes til aktivitetskørsel

•

Færre vogne kan løse befordringsopgaven om
eftermiddagen

•

Det kan bidrage til at der i udbudsøjemed kan
udbydes pakker med fast kørsel, som er attraktive for vognmændene og derfor opnår gode
timepriser

Jo større planlægningsvinduet bliver, des større bliver fleksibiliteten så der kan laves en god planlægning, som koordinerer kørselsordninger og sikrer
den gode vognudnyttelse og muligheden for lavere
kørselsomkostninger.

Besparelsespotentiale
Effekten af dette princip er stor for al kørsel i Aalborg Kommune - især den faste kørsel - fordi det
medfører at den faste kørsel bliver spredt over
dagen og de samlede vognressourcer derfor bliver
lavere fordi der bliver mere fast kørsel på færre biler - det sikrer den gode vognudnyttelse, som kan
udmøntes i lavere kørselsomkostninger. Derfor vil
det høje besparelsespotentiale ikke kunne findes
på aktivitetskørslen alene.
Relevant for følgende kørselsordninger:
Aktivitet (fast kørsel)

17

Nøgletal for 2015
Omkostninger (ex adm. bidrag):
Antal personture:

5.136.476 kr.
59.174

11. Samle kørsel til/fra aktivitetscentre på færre og faste tidspunkter
Baggrund
På nogle enkelte aktivitetscentre er der i dag indog hjemkørsler fordelt over hele dagen. Der er tale
om korte ture, med få passagerer og det betyder,
at der er tale om dyr kørsel fordi vognene ikke bliver udnyttet på bedst mulig vis.
De konkrete centre er Fyensgade og Grønlandstorv,
hvor der er mange hjemkørsler bl.a. pga. træning.
Ved at samle kørslerne på færre og faste tidspunkter ved disse centre kan kørslen planlægges bedre,
så bilernes kapacitet bliver udnyttet. Dette vil influere positivt på udgifterne til kørsel på de pågældende centre.
Ift. til tidspunktet om eftermiddagen er det vigtigt,
at dette ligger forskudt ift. den resterende faste
kørsel for at sikre den gode vognudnyttelse, jf. 11
Flytte hjemkørslen fra aktivitetscentre til senere på
dagen.

Konsekvenser
• Der kan laves en bedre planlægning fordi kørslen kan samles på færre afgange, så bilerne udnyttes bedre og bliver fyldt op
•

Afgange med få borgere bliver begrænset - og
her er tale om dyre ture fordi bilerne ikke er
blevet udnyttet til fulde

•

Det skaber faste rammer for udførelsen af
kørslen med faste (og et fast antal) afhentningstidspunkter

•

Fleksibiliteten, der tidligere har været med
hjemkørsler forsvinder

Besparelsespotentiale
For de pågældende centre er der et stort besparelsespotentiale, men effekten vil blive mindre
når det måles op mod al aktivitetskørslen. Det er
desværre ikke muligt at udskille nøgletalsoplysninger på de pågældende centre, hvorfor besparelsespotentialet nedjusteres til nedenstående når
det sammenholdes med nøgletallene for al aktivitetskørslen.

Relevant for følgende kørselsordninger:
Aktivitet (fast kørsel)
Nøgletal for 2015
Omkostninger (ex adm. bidrag):
Antal personture:
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5.136.476 kr.
59.174

12. Lave årlig re-planlægning af den faste kørsel i ÆH
Baggrund
Kørsel med borgere til dagtilbud og aktivitet bliver i
dag ikke replanlagt årligt på samme vis som anden
fast kørsel.
Denne re-planlægning laves ikke på samme vis
som eksempelvis skolekørsel fordi kørselsordningerne er mere statisk. Der sker ikke mange store
ændringer i løbet af et år og tidspunkterne borgerne skal køres ind på ændrer sig ikke væsentligt på
samme vis som skolekørslen, hvor der kommer nyt
skoleskema hvert år.
Der sker alligevel ændringer i løbet af et år - nye
borgere kommer til og andre som falder fra og det
bliver løbende inkorporeret i kørslen.
Ved at lave en årlig replanlægning af kørslen, hvor
der kigges på kørslen med ”nye øjne” og planlægge
ruterne anderledes og mere optimalt så de løbende ændringer, der har været i det foregående år og
som er blevet inkorporeret, hvor det gav mening,
bliver tænkt ind i en større sammenhæng fra start.
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Konsekvenser
• Kørslen bliver optimeret fordi den planlægges
på ny
Besparelsespotentiale

Relevant for følgende kørselsordninger:
Aktivitet (fast kørsel)
Dagtilbud (fast kørsel)
Nøgletal for 2015
Omkostninger (ex adm. bidrag):
Antal personture:

14.855.753 kr.
143.845

13. Kørsel med borgere til læge, speciallæge, genoptræning o.l. målrettes off-peak periode
Baggrund:
I dag bliver borgere, der befordres til/fra læge,
speciallæge, genoptræning o.l. via flextrafikken
(som variabel kørsel), kørt ind over hele dagen også samtidig med den faste kørsel til skole, aktivitetscentre, dagtilbud, børnehaver o.l.

liggør det, at vognene bliver udnyttet i den stille
periode, samt at de samme vogne i højere grad kan
anvendes til både fast og variabel kørsel. Dette vil
medføre en for kommunen lavere pris på kørslen
da vognene kan blive udnyttet bedre i løbet af hele
dagen og mængden af tomkørsel kan mindskes.

Konkret betyder det, at der i peak perioder (hvor
den faste kørsel primært udføres), er et stort behov for vogne fordi mange befordringsopgaver skal
løses samtidig. Omvendt betyder det også, at der
i off‐peak perioder med færre befordringsopgaver,
fortsat er mange vogne til rådighed, men her udnyttes den kapacitet ikke fordi der ikke er tilstrækkelig kørsel.

Derudover er der i off-peak perioden også et større
udbud af vogne til at varetage den variable kørsel
sammenlignet med i peak perioder. Det betyder, at
der også er flere biler til en fornuftig pris. Omvendt
er der i peak perioder færre ledige (og billigere)
vogne fordi størstedelen bliver brugt til fast kørsel,
hvilket medfører at kørslen tildeles vogne med en
højere pris.

Kongstanken med at målrette den variable kørsel
til off-peak perioder er at sprede kørselsbehovet
over dagen, så den samlede udnyttelse af vognressourcerne bliver jævnt fordelt over dagen. Se også
illu. 1 der viser effekten ved at sammentænke den
faste og variable kørsel på denne måde.

En stor del af læge- og genoptræningskørslen i Aalborg Kommune bliver allerede udført i tidsrummet
9.00-14.00. I 2015 blev 82,1 % af lægekørslen udført med kørselsstart i dette tidsrum, mens det for
genoptræningskørslen var 77,3 %. Der er fortsat
mulighed for at gøre dette tal højere ved at implementere dette princip, så der kommer fokus på det
ved læger og genoptræningssteder.

Ved at målrette kørselsstart på den variable kørsel
til off-peak perioden (tidsrummet 9.00-14.00) mu-

+
Fast kørsel

=
Variabel kørsel

Samlet udnyttelse
af vognressourcer

Illu. 1: Eﬀekten ved at sammentænke den faste og den variable kørsel i ﬂextraﬁkken
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Besparelsespotentiale
Effekten af er aktuel for alle kørselsordninger
Relevant for følgende kørselsordninger:
Primært:
Genoptræning (variabel kørsel)
Læge og speciallæge (variabel kørsel)
Nøgletal for 2015
Omkostninger (ex adm. bidrag):
Antal personture:

7.177.377 kr.
51.975

Bilag
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Bilag A. Antal personture fordelt over dagen
Baseret på nøgletal om den udførte flextrafik i Aalborg Kommune i 2015. Turene er registreret efter hvilket timeinterval den enkelte tur er påbegyndt.

22

Bilag B. Nøgletal for flextrafik i Aalborg Kommune 2015
Befordringsområde

Fast/Variabel kørsel

Afprøvning af hjælpemidler

Variabel kørsel

Aktivitet

Fast kørsel

59.174

5.136.476

Børn og unge med særlige behov

Fast kørsel

71.702

11.804.077

69

9.943

84.671

9.719.278

Variabel kørsel

911

171.669

Genoptræning

Variabel kørsel

31.749

4.239.149

Individuel kørsel

Variabel kørsel

1.556

209.656

Jobcenter

Variabel kørsel

3.709

518.551

Komp. specialundervisning

Fast kørsel

4.540

571.066

Læge og speciallæge

Variabel kørsel

20.226

2.938.228

Merudgift

Variabel kørsel

2.526

483.845

Særlige dagtilbud (BH)

Fast kørsel

26.196

4.390.331

Skole / Special
Skole / Sygekørsel og almen
Skole / Tosprogede

Fast kørsel
Variabel kørsel
Fast kørsel

100.584
8.251
23.883

12.649.380
596.532
2.218.752

STU

Fast kørsel

14.311

2.222.802

Taleinstitut Voksne

Fast kørsel

81

15.470

1.678

323.492

30.843
487.136

6.834.325
65.146.894

Variabel kørsel
Dagtilbud

Fast kørsel

Variabel kørsel
Udenbys*
Total

Fast kørsel

Antal rejser

Netto kørselsomkostning (kr.)
476
93.870
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En oversigt over de nøgletal som er baggrunden
for de tal, der er angivet under ”Nøgletal for 2015”
ved hvert enkelt planlægningsprincip.
Tallene er et udtræk over den faktiske udførte kørsel og viser befordringsområde, en angivelse af om
kørslen er fast eller variabel, antal udførte rejser
samt Aalborg kommunes netto kørselsomkostning
(ex. administrationsbidrag).
* Borgere som kommer udenbys fra og hvor Kørselskontoret fakturerer hjemkommunen, er ikke
inkluderet i de nøgletal, som fremgår under hvert
enkelt princip.

Bilag C. Mapning af posteringssteder anvendt i Aalborg Kommune i 2015
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Genoptræning

ÅKSUA

genoptræn sund affo

ÅK AFFO

Kr. 2.209.020,09

17.054

Genoptræning

ÅKSUS

Genoptræn. efter sundheds

ÅK STOM

Kr. 232.709,34

1.481

Individuel kørsel

ÅKINA

Individuel 117 AFFO

ÅK AFFO

Kr. 60.301,24

486

Individuel kørsel

ÅKINS

individuel 117 stom

ÅK STOM

Kr. 149.355,02

1.070

Læge og speciallæge

ÅKLKA

lægekørsel affo

ÅK AFFO

Kr. 1.042.931,58

8.422

Læge og speciallæge

ÅKLKS

lægekørsel stom

ÅK STOM

Kr. 1.130.454,82

7.487

Læge og speciallæge

ÅKSLA

speciallæge affo

ÅK AFFO

Kr. 377.956,59

2.136

Læge og speciallæge

ÅKSLS

speciallæge stom

ÅK STOM

Kr. 386.885,11

2.181

Merudgift

ÅK100

paragraf 100

åk vh

Kr. 446.199,69

2.352

Særlige dagtilbud (BH)

ÅKBIRK

Spec.børnehaven Birken

ÅK Birken

Kr. 2.010.656,34

12.497

Taleinstitut Voksne

ÅKÆHHC

Kørsel t/hjernesk. voksen

åk vh

Kr. 249.385,44

1.338

Taleinstitut Voksne

ÅKÆHTI

Kørsel t/taleinst. voksen

åk vh

Kr. 74.106,79

340

25.015.399

213.687

Sum:

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Netto
omkostning

Antal
rejser

Befordringsomr

Posteringssted

Posteringssted reference

Fakturamodtager

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFA41

ÅK Kom §41 kørsel

ÅK SPEC GR

Kr. 1.185.718,81

6.689

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFAAF

Aflast.kørsel Spec.gruppe

ÅK SPEC GR

Kr. 6.983,13

44

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFAFE

Feriekørsel SP & Fam.

ÅK SPEC GR

Kr. 4.789,49

44

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFC52

Familiegruppe centrum §52

åk fg cent

Kr. 440.016,72

3.573

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFCF

Feriekørsel Fam.Cent

åk fg cent

Kr. 4.603,02

31

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFN52

Familiegruppen nord §52

åk fg nord

Kr. 814.131,14

3.695

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFNA

Aflastn. Familie gr. Nord

åk fg nord

Kr. 1.242,12

8

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFNF

Feriekørsel Fam.Nord

åk fg nord

Kr. 19.302,82

86

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFØ52

Familiegruppen øst §52

åk fg øst

Kr. 490.859,14

2.993

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFØA

Aflastn. Familie gr. Øst

åk fg øst

Kr. 39.996,46

123

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFØF

Feriekørsel Fam.Øst

åk fg øst

Kr. 2.572,03

21

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFS52

Familiegruppen sydves §52

åk fg sv

Kr. 583.428,68

4.095

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFSA

Aflast.kørsel Fam.Sydvest

åk fg sv

Kr. 330,95

2

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKFSF

Feriekørsel Fam.SV

åk fg sv

Kr. 2.372,08

22

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKSFE

Sk-børn fys & ergo Lerumb

åk bfe

Kr. 9.943,27

69

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKSP41

specialcentret §41

åk special

Kr. 7.475.968,34

46.505

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKSP52

specialcentret §52

åk special

Kr. 123.816,52

735

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKSPA

Afl.kørsel / Spec.gruppen

åk special

Kr. 3.633,52

18

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKSPAF

Afl.kørsel / Spec.gruppen

åk special

Kr. 499.351,70

2.405

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKSPF

Feriekørsel Spec.gruppe

åk special

Kr. 2.457,87

20

Børn og unge (§41 og 52)

ÅKSPFE

Feriekørsel

åk special

Kr. 102.502,34

593

Jobcenter

ÅKJAKH

ÅK Kom. Job og aktivhuset

ÅK Job/Akt

Kr. 132.428,79

1.057

Jobcenter

ÅKJC82

jc cent paragraf 82

åk jc cent

Kr. 3.987,04

29

Jobcenter

ÅKJI82

jc inte paragraf 82

åk jc inte

Kr. 6.737,37

47

Jobcenter

ÅKJOBH

ÅK Kom. Jobhuset

ÅK Jobhus

Kr. 1.228,00

10

Jobcenter

ÅKJU82

jc ung paragraf 82

åk jc ung

Kr. 282.894,71

1.824

Jobcenter

ÅKREV

ÅK Revalideringscenter

ÅK Revalid

Kr. 42.511,76

365

Jobcenter

ÅKSDPH

ÅK Kom. sygedagpengehuset

ÅK Sygdagp

Kr. 33.699,80

244

Jobcenter

ÅKSI82

socialområde int §82

åk soc int

Kr. 1.105,73

12

Jobcenter

ÅKVICE

Jobcenter §82

ÅK VIRKSOM

Kr. 13.957,58

121

Merudgift

ÅKSC10

socialområde centrum §100

åk soc cen

Kr. 37.645,58

174

Særlige dagtilbud (BH)

ÅKBARN

Kørsel til Barnets Hus

ÅK BARNET

Kr. 228.727,21

1.436

Særlige dagtilbud (BH)

ÅKØT32

Økonomiteam §32

åk økoteam

Kr. 1.706.185,90

9.901

Særlige dagtilbud (BH)

ÅKSTAM

Kørsel til Stampe

ÅK STAMPE

Kr. 444.761,68

2.362

14.749.891

89.353

Sum:

Skoleforvaltningen
Netto
omkostning

Antal
rejser

Befordringsomr

Posteringssted

Posteringssted reference

Fakturamodtager

Komp. specialundervisning

ÅKPPRH

Kørsel t/hjernesk voksne

åk ppr

Kr. 42.903,42

226

Komp. specialundervisning

ÅKPPRI

kørsel til inst voksne

åk ppr

Kr. 272,10

2

Komp. specialundervisning

ÅKPPRV

kørsel komp spec voksne

åk ppr

Kr. 527.890,79

4.312

Skole / Special

ÅKPPRB

specialkørsel børn

åk sok

Kr. 11.848.334,58

92.737

Skole / Special

ÅKPPRF

Spec.kørsel DUS / PPR

åk sok

Kr. 281.381,02

3.006

Skole / Special

ÅKPPRK

Spec.kørsel KLUB / PPR

åk sok

Kr. 144.428,66

2.315

Skole / Special

ÅKPPRP

Spec. kørsel brobygning

åk ppr

Kr. 4.256,70

44

Skole / Special

ÅKSKØG

Specialkørsel skoleforval

åk sok

Kr. 370.979,53

2.482

Skole / Sygekørsel og almen

ÅKBBS

BB Skolebørn

åk sok

Kr. 64.990,85

651

Skole / Sygekørsel og almen

ÅKBBV

BB Videregående

åk sok

Kr. 54.134,66

404

Skole / Sygekørsel og almen

ÅKSKO

normalkørsel skolebørn

åk sok

Kr. 477.406,58

7.196

Skole / Tosprogede

ÅKPPR2

kørsel 2-sprogede elever

ÅK 2 SPROG

Kr. 2.218.752,30

23.883

STU

ÅKPPRS

kørsel STU-elever

åk ppr

Kr. 2.222.802,21

14.311

Taleinstitut Voksne

ÅKPPRT

Kørsel t/Taleinst. Voksen

åk ppr

Kr. 15.470,17

81

18.274.004

151.650

Sum:

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Netto
omkostning

Antal
rejser

Befordringsomr

Posteringssted

Posteringssted reference

Fakturamodtager

Genoptræning

ÅKNGSE

Nordkraft genoptræn. serv

ÅK Sund

Kr. 942,02

4

Genoptræning

ÅKNGSU

Nordkraft genoptræn. sund

ÅK Sund

Kr. 272.333,57

1.599

273.276

1.603

Sum:
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