
Seniorrådet i Nyborg Kommune 
 
Formand for Seniorrådet:  
Ebbe Hajslund 
 
Telefon: 2556 1422 
 
E-mail: ebbe_hajslund@hotmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Høringssvar vedr. FynBus Trafikplan 2022-2025  

Tak for et godt møde i sidste uge med et par af Rådets medlemmer i anledning af, at 
FynBus har udarbejdet en Trafikplan for perioden 2022 - 25, og planen nu er sendt ud i 
offentlig høring.  

I Trafikplanen sættes de overordnede rammer for udviklingen af kollektiv trafik. Den 
indeholder forslag til serviceniveau og prioriteringer i den kollektive trafik og har fokus på 
vigtige og aktuelle udfordringer på Fyn og Langeland. Trafikplanen fremstår visionær med 
fokus på udvikling af ny- tænkning bl.a. på den kollektive trafik i landområderne og bedre 
sammenhæng samt grøn omstilling. 

Seniorrådet har haft lejlighed til at gennemlæse og kommentere på forslaget med henblik 
på at give et høringssvar, om hvorvidt helheden og detaljerne er dækkende for lokale 
synspunkter samt fremsætte bemærkninger. Følgende bemærkninger haves: 

Når der tales om forenkling og effektivisering af det regionale busnet, kan en reduktion af 
de i dag eksisterende afgange eller nedlæggelse af ruter absolut ikke anbefales. Vi har 
eksempelvis stort behov for at bibeholde rute 920, som især benyttes af såvel studerende 
som ældre medborgere. Naturligvis kan der givetvis på visse afgange køres med en 
mindre bus eller ske en ændring af turene. 

Det at vinde bilist-kunder til kollektiv trafik kan være en stor gevinst for både klima, miljø og 
trængsel på vejene. Det forudsætter naturligvis, at der er mulighed for at benytte kollektiv 
transport. Det findes også vigtigt, især for ældre, at der er tilgængelige og indbydende, 
centralt placerede stoppesteder, hvor der er ventefaciliteter, eksempelvis læskure med 
bænke og tydelig skiltning. I Nyborg Kommune har vi mange borgere, også ældre og 
handicappede borgere, som efterlyser transport fra Nyborg Banegård til svømmehallen. 
Det drejer sig ugentligt om 3 - 400 borgere fra flere foreninger, bl.a. AOF, Ældre Sagen og 
idrætsforeninger, ifm. varmtvandssvømning bl.a.. Muligheden for at forlænge en lokalrute 
fra Nyborg Banegård til Nyborg Svømme- og Badeland er ønskeligt.  

Skal kollektiv transport for ældre medborgere styrkes, må alle kørselsordninger og 
muligheden for at benytte dem, synliggøres, såvel digitalt som ved hjælp af pjecer. Let 
tilgængelige oplysninger om Plus- og Flexture samt billetpriser og mulige rabatordninger er 
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vigtige. Betaling med kontanter foretrækkes fortsat af mange ældre. Gratis-ture for 
pensionister i lighed med andre fynske kommuner kunne givetvis også tiltrække flere 
passagerer og styrke den kollektive trafik. 
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