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Busbanden brugerundersøgelse 
 

Undersøgelsen er gennemført i tiden 30. november – 20. december 2011 og 10. februar – 23. februar 2012. 

Fakta om undersøgelsen 

 Bag undersøgelsen står Busbanden 5462, et udvalg under Morud Lokalråd, der er opstået i protest mod 

Region Syddanmarks omlægning af busdriften i august 2010, hvor rute 122, som tidligere kørte mellem 

Odense og Bogense over Morud, blev reduceret til en ren uddannelses/pendler rute mellem Odense, Morud, 

Veflinge og Hårslev. Regionens forringelser er gennemført på trods af, at der var et fornuftigt 

passagergrundlag mellem Odense og Morud, og på trods af at Fynbus i en businesscase har peget på Morud 

som et område med et potentiale for regional busdrift.   

 Hvor der tidligere var busdrift hele dagen og aftenen, inkl. natbusser, samt i weekenderne, har der i 1 ½ år 

kun været få afgange om morgenen og få afgange om eftermiddagen, ingen busdrift om aftenen/natten, 

midt på dagen og ingen busser i weekenderne.  

 ”Flere busser mellem Morud og Odense – vækst til Nordfyn”. Sådan lyder missionen bag Busbanden 5462, 

der ønsker at indgå som en konstruktiv medspiller over for Nordfyns Kommune og Fynbus for at finde en 

løsning, hvor en fornuftig og bæredygtig busdrift mellem Morud og Odense genetableres. Morud Lokalråd og 

Nordfyns Kommune har en fælles interesse i at sikre, at Morud ikke mister sin position som vækstdynamo i 

den sydlige del af kommune pga. dårlige busforbindelser. En fare, som ikke bare er tankespind, men allerede 

er en begyndende realitet, hvilket mange af Morud-borgernes tilkendegivelser og hverdagshistorier er 

konkrete, faktuelle vidnesbyrd om.  

 Brugerundersøgelsen er gennemført via hjemmesiden www.busbanden.dk med henblik på at afdække 

borgernes behov for flere busafgange mellem Odense og Morud. Lokale handlende, borgere på tværs af 

alder, køn og politiske anskuelser, og byens institutioner og mange foreninger har alle bakket positivt op 

aktivt op om Busbandens arbejde. 

 Undersøgelsen skal levere et solidt faktagrundlag til de beslutningstagere, der skal vurdere, hvilke ekstra 

afgange der skal/kan indsættes på ruten.  Undersøgelsen er tænkt som et vigtigt supplement til den business 

case, Fynbus har udarbejdet for Nordfyns Kommune om en mulig udvidelse af busdriften mellem Odense og 

Morud (linje 122).   

 Moruds borgere ønsker ikke bare flere busser. De ønsker busser, der kører, når der er behov. Det er både 

den rigtigste løsning for dem, der skal bruge busserne, og for dem, der skal betale dem. Samtidig viser 

erfaringer fra andre steder, at busserne skal køre forholdsvist ofte, og når borgerne har brug for dem, hvis de 

skal udgøre et alternativ til andre transportformer. 

 Målet var 200 besvarelser for at opnå et statistisk retvisende resultat.  

 Efter at have gennemført en 1. runde i december 2011 med 90 besvarelser med en skæv aldersmæssig 

fordeling, valgte vi at åbne undersøgelsen igen i februar. Dels for at få svarantallet op, dels for at få en mere 

bred aldersfordeling af besvarelser - både blandt de unge og de ældre. Derfor har alle husstande i Vigerslev 

Sogn modtaget en husstandsomdelt informationsflyer med opfordring til at deltage i undersøgelsen.  Der er 

desuden gennemført en særlig aktion med uddeling af flyers med QR-koder til unge buspassagerer, ligesom 

der blandt de ældre er gjort en ekstraordinær indsats for at indhente manuelle besvarelser blandt de ældre 

medborgere, der ikke har adgang til internettet.  En ganske særlig tak til Grete Jakobsen, Bakkevej, for at vi 

også har fået de ældste medborgeres tilkendegivelser med. I anden runde, i februar 2012, nåede vi samlet 

223 besvarelser med en betydelig deltagelse fra både unge og ældre. 

http://www.busbanden.dk/
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Antal besvarelser 

Antal besvarelser runde 1:  90 

Antal besvarelser runde 2:  223 

I alt:  313 

- Heraf mænd: 121 

- Heraf kvinder: 192 

Fordelt på alder: 

 

Smartphone og tablet pc’ers andel af besvarelserne udgør 10 %. 

Konklusioner 

 Antallet af besvarelser overgår langt Busbandens mål om 200 besvarelser, hvilket bekræfter både 

opbakningen og behovet for flere busser. 

 313 borgere i alderen 15-90 år har givet deres mening til kende og bekræftet, at behovet for flere busser 

mellem Morud og Odense gælder bredt for hele befolkningen. 

 Særligt de unge og de ældre rammes hårdt. 

 De manglende busser hæmmer borgernes bevægelsesfrihed og besværliggør hverdagen for mange familier, 

unge og ældre. 

 Borgerne fremhæver følgende aktiviteter, der besværliggøres eller helt umuliggøres på grund af den dårlige 

busdrift: Job, skolegang, behandling hos speciellæge eller sygehus, sport, shopping, natteliv, 

restaurantbesøg, teater-, koncert- og andre kulturoplevelser, familiebesøg (herunder bedsteforældre og 

børnebørn).   

 De manglende busser harmonerer ikke med den forventning, borgere der er flyttet til og bor i Morud har 

om, at der er nem adgang til storbyen Odense og det øvrige offentlige transportnet på tværs af landet. 
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 Også konsekvenser ”den anden vej”: Ansatte og kunder bosat i Odense har sværere ved at komme til Morud. 

Dette mærkes hos både de handlende, i institutionerne og i fx friluftsbadet. Samtidig går områdets 

turistattraktioner og restauranter, Ditlevsdal Bisonfarm, Langesø med Douglashuset, Morudgaard m.fl. glip 

af mulige gæster. 

 På hverdage er de mest ønskede supplerende afgange: Ekstra afgang til skole og job om morgenen (der er i 

dag ingen busser mellem 7.10 og 8.43). En formiddagsafgang med mulighed for at komme hjem lige over 

middag – både for de ældre og unge, der får tidligt fri fra skole. Desuden mulighed for at komme til Odense 

og hjem igen om aftenen til kultur- og fritidsoplevelser/uddannelse. 

 I weekender behov for tidlig bus for folk med weekendarbejde. Desuden behov for afgange kl. 9, 11, 13, 15, 

17, 18, 21 og 23. 

 Derudover et stort behov for natbusser i weekenderne (Dette behov må formodes ikke alene at gælde 

Morud, som denne undersøgelse fokuserer på. Heller ikke i Korup, Villestofte og Tarup kører der længere 

natbusser, hvorfor behovet for natbusser må antages at være langt større, end denne undersøgelse viser). 

NB: De angivne cirka tider i undersøgelsen gælder både ankomst- og afgangstidspunktet fra Morud, da Morud i 

Fynbus’ oplæg for disse ekstrabusser vil være endestation. Svarer man fx kl. 21, kan det angive, at man vil ankomme i 

Morud kl. 21, men det kan også angive det ønskede afgangstidspunkt. 

Næste skridt 

 Morud Lokalråd mener, på baggrund af undersøgelsen, at vejen er banet for straks at sætte en 

forsøgsordning med øget busdrift i gang. 

 På baggrund af undersøgelsen ønsker Morud Lokalråd et møde med relevante beslutningstager i Nordfyns 

Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

Bilag 1. Antal afkrydsninger de forskellige tidspunkter 

Bilag 2. Kommentarer fra undersøgelsens deltagere, fordelt på hverdag og lørdage samt søn- og helligdage 
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Bilag 1. Antal afkrydsninger de forskellige tidspunkter: 
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Bilag 2. Kommentarer fra undersøgelsens deltagere, fordelt på hverdag og lørdage samt søn- og helligdage. 

Kommentar 

Hverdag Lørdag Søndag 

ad 7.30. det er nok trafikmæssigt et dårligt 
tidspunkt, men 7.10 er altså for tidligt, når 
man skal være i Odense 8.15 

  

Aftenafgang ca. kl. 20.00 vil være bedst. Fraværet af busbetjening i weekender og på 
helligdage er det største problem, da disse 
dage oftest benyttes til ud/hjem-transport i 
forbindelse med familiebesøg, fester, højtider 
m.m. 

Aftenafgang ca. kl. 
20.00 vil være bedst. 

Aftenbusser mangler! samt en bus mellem 
9:43 og 14:16 ..  

  

Altså jeg vil ikke sige jeg har brug for flere 
afgange om eftermiddagen, så de måske går 
hver halve time, så man ikke skal vente 45 
min hver dag på sin bus. Så ønsker jeg også 
nogen om aften sådan ca. der hvor jeg har 
krydset af.  

Kunne godt tænke mig en bus der går hver 
tredje time lørdag og søndag.  

 

Der burde også være en afgange klokken 10. 
Vil mene at strækning fra Odense og til 
Morud er lige så vigtig, hvor det vile være 
muligt at komme fra Odense og til Morud om 
formiddagen og omkring klokken 12. 

Men det burde nok være 4 eller 5 afgange, så 
der i hvert fald var to afgange om morgen.  

 

Der burde være en bus der passede, så man 
kan møde i Odense til kl 7.00 

Man burde kunne komme hjem fra Odense 
fredag eller lørdag aften. Der er jo ikke mange 
spisesteder i Morud hvis man vil ud, og ikke 
køre hjem. 

 

Der er brug for bussen, hvis man skal til 
Odense for at gå i biografen, til koncert eller 
på restaurant. 

Der er brug for bussen, hvis man skal til 
Odense for at gå i biografen, til koncert eller 
på restaurant. 

Jeg har brug for 
bussen, hvis man skal 
til Odense for at gå i 
biografen, til koncert 
eller på restaurant. 

der er for få afgange når man er afhængig af offentlig transport er 
det svært at undvære i weekenden og 
helligdagene 

 

der er sikkert en del mennesker der skal 
møde inde i odense kl 7 00 derfor er det 
nødvendig med en bus der kører midt 
imellem de 2 tidlige afgange 

jeg ved ikke lige præcis hvornår (unge) 
mennesker tager i byen (diskotek o.s.v)så om 
kl 2100 er for tidligt ved jeg ikke. 

 

Der skal også vbære busdrift i skoleferierne, 
gælder for alle 3 spørgsmål 

  

Det er også vigtig at der er forbindelse til 
videre transport fra Odense til f.eks. CPH. 
Der er vil også tænkt på forbindelsen fra 
Odense 

Der skal være mulighed for at komme fra 
Odense ved biograf og teater afslutning, samt 
forbindelse af tog forbindelser 

Se lørdag. 

det skal være memmere at komme ind til 
Odense 

gerne nat bus så unge kan komme hjem fra 
byen 

 

Det vil være ønskeligt, hvis det blev Odense 
by-busser, som kørte på strækningen 

Det vil være ønskeligt, hvis det blev Odense 
by-busser, som kørte på strækningen 

Det vil være ønskeligt, 
hvis det blev Odense 
by-busser, som kørte 
på strækningen 

Det ville være rart om busafgangene var 
koordineret med teater- og koncerttider 

  

en bus fra Odense til Morud efter bio/koncert 
ca. 23.00 

en natbus fra Odense til Morud kl. ca. 02.00 natbus fra en natbus 
fra Odense til Morud 
kl. ca. 02.00 ville være 
o 

Evt. fortsættelse til Søndersø ville binde Evt. fortsættelse til Søndersø ville binde Evt. fortsættelse til 
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Kommentar 

Hverdag Lørdag Søndag 

kommunen bedre sammen kommunen bedre sammen Søndersø ville binde 
kommunen bedre 
sammen 

foretrækker en tidlig indkøbstur med 
mulighed for hjemkørsel omkring middag 

  

Hvis man går i skole inde i byen, og man ikke 
skal møde præcis klokken otte, men måske 
klokken 9/10, så kan man alligevel være nødt 
til at tage afsted klokken 7.10, da man ellers 
kommer for sent. Det helt store problem, for 
mig ihvertfald, ligger i, at jeg blev nødt til at 
flytte hjemmefra for at kunne komme i skole 
hver dag, uden min mor skulle tilrettelægge 
sin tid efter, at jeg skulle køres op til bussen. 
Jeg flyttede hjemmefra lige så snart, jeg 
fyldte 18 år. Problemet er så bare, at Morud 
ikke er langt nok væk i forhold til 
gymnasierne/øvrige skoler i Odense, så det 
er ikke muligt for unge at få udeboende SU, 
før de fylder 20. Så man har egentlig kun to 
muligheder:  købe en bil eller få sig en 
lejlighed, som man egentlig ikke har råd til, 
fordi det også er så svært at få jobs.  

Det er vigtigt, de unge kan komme ind til byen 
- både for at feste, men også for at 
handle/shoppe.  

Samme som 
ovenstående 

Hvis man har aftenarbejde ( 14-22 ) i 
Odense, er det ikke muligt at komme hjem 
med bus! 

  

Især fredag mangler der noget om aftenen og 
natten  

Svært kun at vælge tre. Hvis man er kørt i bus 
til Odense, skal man jo også kunne komme 
hjem igen. Tror også her, at lørdag nat kunne 
være et hit - men nok mest for de unge. 

 

Jeg bor i Odense men har børn og 
børnebørn i området,og da vi ikke alle har 
egen bil ,syntes jeg at der er alt for få 
muliheder med offenligt trandsportmiddel. 

 Om lørdagen er man 
jo helt fortabt.Håber i 
får held med at skaffe 
flere muligher. 

Jeg har ofte behov for at gå til undersøgelser 
på sygehuset. De fleste gange skal jeg sidde 
og vente itimevis både før og efter som det er 
nu. 

Jeg mangler at også kunne "ønske" 
hjemturene. Der burde være mulighed for at 
kunne tage bus både ind og hjem, hvis man 
skal handle i midtbyen og at kunne tage til 
Odense (OG hjem igen, ellers er det ikke 
meget værd) ved evt. besøg hos venner, 
restaurant og eller biograf + teater.  

 

Jeg kunne godt tænke mig det var muligt at 
komnme fra Odense senere på aftenen end 
17. Jeg går over på Nordfyn gymnasium, og 
jeg ville rigtig gerne have flere afgange der 
over. Jeg kan ikke kommer til og fra skole 
hvis jeg får tidligere fri eller et modul er aflyst. 
Det er ikke så fedt.  

  

jeg møder på job i Odense kl. 8.45 er absolut 
første - kl 10 hvis man skal ind og handle 
efter kl. 18 kan man jo ikke komme hjem.... 

det ville være dejligt hvis man skal ind og 
handle vi kan bare ikke komme hjem om 
aftenen.... 

hvordan skal vi 
komme hjem??? 

Jeg synes generelt at det er for dårligt at der 
ikke kører flere busser mellem odense og 
Morud... I vil så gerne have man benytter sig 
af offentlig transport, men der kører næsten 
ikke nogen busser.. Det er et STORT 
problem i weekenden hvor man ikke kan 
komme nogle steder med mindre man har bil, 
hvilket er vildt ringe !!!  

Der er ikke nogle afgange om lørdagen !! Min 
kæreste bor i morud og når vi er hos ham kan 
vi ikke komme nogle steder..  

Flere Busser !!  
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Kommentar 

Hverdag Lørdag Søndag 

Med kultur- og økohuset Mejeriet i Morud er 
der stærkt brug for flere afgange så 
odenseanerne kan komme let frem og tilbage 

til weekend projekter, ferniseringer håber i vil støtte 
kulturhuset med flere 
afgange! 

men vi skal også kunne komme hjem igen vi skal også hjem kl. 23.00 - 24.oo  

Min datter går til sport i Odense og har 
venner, som hun går i gymnasiet med, der 
bor i Odense. Hun har derfor ofte behov for 
komme hjem fra Odense om aftenen. I 
øjeblikket tager hun så bussen til Slukefter 
eller Søndersø, og vi henter hende der i bil. 
Denne løsning er der rigtigt mange teenagere 
og deres forældre der bruger, men det er en 
meget besværlig løsning. For teenagerne er 
det også frihedsberøvende, idet de altid er 
afhængige af deres forældre kan køre det 
sidste stykke, for forældrene fordi man de 
fleste aftener skal ud og køre efter de store 
børn. Det ville være en befrielse for alle hvis 
vi fik et par busser til Morud på Hverdag s 
aftener. 

Samme problematik som ovenfor. Samtidig 
ville det være fantastisk, hvis vi og vores 
teenagebørn kunne tage bussen ind til byen 
og handle om lørdagen, ligesom jeg synes, 
det ville være betrykkende med en natbus til 
de unge mennesker, når de har været i byen 
om natten. Igen er det mor/far, der kører. Tror 
faktisk ikke at folk uden teenagere ved hvor 
ofte vi fragter dem, hvor en bus det sidste 
stykke fra Slukefter til Morud ville være en 
løsning (jeg kan stadig huske, da der gik 
busser til Morud aften og weekend, det var 
fleksibelt, trygt og godt, men på det tidspunkt, 
var børnene ikke så store, så vores behov var 
ikke som idag). Og i virkeligheden ville 
teenagerne hellere have friheden til at klare 
sig selv. Ideelt ville være 4 afgange. Én 
formiddag, så vi kan komme til aktiviteter og 
shopping. Én eftermiddag så vi kan komme 
retur/afsted til aften arrrangementer. Én aften 
så vi kan komme hjem fra 
arrangementer/biograf. Én nat så man kan 
komme hjem fra en "by-tur". 

samme som lørdag 

Min prioritet er generelt at afgange fra Morud 
skal forbedre forbindelse til arbejde/skole 

Det vil for unge være rart med en nat afgang. 
Der er jo folk med Lørdags arbejde derfor 
klokken 7. Klokken 18 er et kompromis 
mellem at kunne komme til Odense om 
aftenen og hjem fra arbejde 

 

Morgen:  et upraktisk hul på halvanden time - 
gør at jeg kommer for tidligt til Odense. Aften 
- rart hvis man kunne komme hjem senere 

Natbus, så man ikke behøver hente store 
børn i Odenses natteliv. dag/aften-afgang, så 
man kunne komme til byen i butikkernes 
åbningstid. 

Natbus ( samme som 
lørdag) mulighed for 
tur7retur til kultur. 
Søndag ikke så vigtig 
for mig 

Mulighed for at tage ind til restaurant og 
bio/teater besøg.  

Tre er alt for lidt. 6 - 8 afgange må være 
minimum.  

 

Måske kl 20 om aftenen. Men bare et par 
afgange i hver ende er en voldsom forbedring 
fra "myldretidsbus" 

Ville virkelig gerne have mulighed for at sige 
natbus, selv om jeg ikke personligt har behov 
for den. Brugte selv natbus meget da jeg var i 
den alder, bare i KBH. Kl 03 er passende. 

Kun i forbindelse med 
ekstra åbning af 
butikker i centrum, 
Tarup centret, 
Rosengård centret. 
Eks op til jul. Som 
lørdage. 

Også fra Veflinge. Da der ikke går nogen bus 
senere end klokken 7.00 om morgenen, 
hvilket er meget problematisk i forbindelse 
med senere mødetider. 

Jeg ville sætte stor pris på bare én enkelt 
afgang lørdage, så man dog havde en 
mulighed for at komme ind til byen. 

Jeg synes det er 
acceptabelt der ikke er 
busafgange søndag. 

Savner også afgange den anden vej - fra 
Odense mod Morud (især en sen/natbus) 

Savner også afgange den anden vej - fra 
Odense mod Morud (især en sen/natbus) 

Savner også afgange 
den anden vej - fra 
Odense mod Morud 

Skal man med tog til Kbh. eller Århus er der 
ikke busforbindelser fra Morud der gør det 
muligt at møde kl. 9 i hhv. Århus eller Kbh. - 
Jo hvis man tager bussen kl. 5.23 og er 
indstillet på ca 1 times ventetid. Ligeledes når 
man kommer retur om eftermiddagen fx. kl. 

Mangler natbusser.  Natbusser mangler 
(natten til søndag) 
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Kommentar 

Hverdag Lørdag Søndag 

18, er der heller ikke mulighed for at komme 
hjem til Morud med bus. Der mangler 
afgange fra Morud der kan matche togene så 
man kan deltage/passe sit arbejde i andre 
dele af landet. 

V   

ville nok foretrække aftenankomst/ afgang kl. 
22.00. 

  

Ville være S K Ø N T hvis man bare kunne 
følge sin datter til bussen kl. 07.30 HER i 
byen istedet for at køre til Korup ( i bil ) eller 
helt ind til Odense Centrum ...... Nuværende 
situation - enten går bussen jo ALT for tidligt 
eller ALT for sent ......... 

  

Ville ønske der var flere afgange til Odense, 
jeg arbejder om eftermiddagen/aften og har 
ikke nogen mulighed for at komme på 
arbejde og hjem igen, hvis min bil går i 
stykker. 

Se kommentar ovenfor på Hverdag e. Se kommentar ovenfor 
på lørdage og 
Hverdag e. 

ønsker natbus fredag fra Odense kl. 1 eller 2 Ønsker natbus fra Odense kl. 1 eller 2, Ville 
være dejligt med bus så vi evt. tage til odense 
og spise, en tur i biografen og komme hjem 
igen. Det vil også være dejligt om der kører 
busser så vores unge studerende kan komme 
hjem på besøg, uden at vi skal hente og 
bringe. Eller de unge som bor her kan komme 
til og fra Odense både aften og weekender. 

 

 Der skal jo også gå en bus fra Odense til 
Morud så jeg kan komme hjem igen 

 

 Det ville være rart, at have nogle busafgange 
fra Morud til Odense om formiddag, da man 
derved ville få mulighed for at komme ind til 
Odense og shoppe om lørdagene. Det ville 
også være dejligt med nogle bus tider om 
aftenen, så man ville kunne tage bussen ind til 
byen når man skal til fest, i stedet for, at ens 
forældre skal ligge og køre en til slukefter hver 
aften.  

 

 Har behov for transport til Odense grundet 
fitnesstræning, hvor jeg ellers er afhængig af 
mine forældres kørsel - jeg er 17 år. 

 

 Min hustru arb. weekender og vi har kun en bil Min hustru arb, 
weekend og vi har kun 
en bil. 

 Vi har venner uden bil der ellers ikke har 
mulighed for at komme på besøg, bla en 
mormor som ikke kan besøge sine børnebørn 
i weekenderne 

Samme som til 
lørdag... 

 Ønsker gerne flere afgange fra Odense mod 
Morud fre- og lørdage om aftenen/ nat. 

 

  det ville være dejligt at 
kunne komme hjem 
efter en glad aften  

  for alle 3 besvarelser 
gælder også odense 
mod morud 

 


