
Overblik over ændringer fra 12. august 2018 

 

Linje 1A, retning mod Vejlby/Skejbyparken: 

Der er givet 1 min. mere mellem kl. 6.30 – 8 på hverdage, enkelte ture har fået 3 min. yderligere. Så er der 

givet 3 min. mere på 9 ture om formiddagen og 6 min. mere på de 3 efterfølgende ture. Mellem kl 17 – 21 

er der givet 3 min. mere og mellem kl. 21 – 23 er der givet 2 min. mere. Lørdag er der givet 3 min. mere 

mellem kl. 11 – 21.30, enkelte ture har fået 5 eller 6 min. mere. Mellem kl. 21.30 – 23 er der givet 2 min. 

mere. Søndag er der givet 6 min. mere mellem kl. 15 – 17, der er givet 3 min. mere mellem kl. 17 – 20. og 

endelige er der givet 2 min. mellem kl. 21 – 23.  

 

Linje 1A, retning mod Kolt: 

Hverdag: På de første 8 ture (på nær den allerførste) er der givet mellem 2 – 5 min. mere. Mellem kl. 11 – 

15.30 er der givet 2 min. mere (enkelte ture har fået 4 min. mere). De efterfølgende 3 ture har 2 min. 

mindre. Lørdag: Der er givet 2 min. mellem kl. 8.30 – 9.30 og mellem kl. 13.30 – 15. Der er fjernet 2 min. 

mellem kl. 15.30 – 17.30. Søndag: Der er givet 3 min. mere på 4 ture mellem kl 11 – 12 og så er der givet 2 

min. mere mellem kl. 13.30 – 15.30. 

 

Linje 2A, retning mod Skejby/Trige: 

Hverdag: Der er fjernet 1 min. mellem kl. 12 – 14 samt mellem kl. 15.30 – 16.30. Der er givet 3 min. mere 

mellem kl. 14 – 15.30. Lørdag: Der er givet 3 min. mere mellem kl. 20.30 – 21.30. Søndag er uændret. 

 

Linje 2A, retning mod Karetmagertoften: 

Hverdag: Der er givet 4 min. mere mellem kl. 12.30 – 13.30, mellem kl. 17 – 17.30 og mellem kl. 20 – 21.30. 

Lørdag er der givet 4 min. mere på 8 ture tidligt om aftenen. Søndag er der givet 2 min. mere mellem kl. 12 

– 17. 

 

Linje 6A, retning mod Skejby/Risskov: 

Hverdag: Stort set samtlige ture til Risskov får 1 min. mere. Lørdag: Der er givet 3 min. mere mellem kl. 

10.30 – 17.30, 2 min. mere mellem kl. 18 – 19.30 og 1 min. mere mellem kl. 19.30 – 20.30. Søndag: Der er 

givet 2 min. mere mellem kl. 9.30 – 11.30. Der er givet 3 min. mellem kl 11.30 – 15.30 og 5 min. mere 

mellem kl. 15.30 – 17. Endelig er der givet 2 min. mere mellem kl. 17 – 19.  

 

Linje 6A, retning mod Skåde/Holme: 

Hverdag: Stort set samtlige ture fra Risskov får 2 min. mere. Derudover er der givet 2 og 3 min. mere på 

ture i myldretiden om eftermiddagen. Lørdag: På turene fra Risskov er der givet 1 min. mere mellem kl. 9 – 

17 og der er givet 2 min. mere på alle ture mellem kl. 17 – 18 samt mellem kl. 20 – 21. Søndag: Her er der 

givet 2 min. mere mellem kl. 10 – 13, mellem kl. 16 – 20. 

 

Linje 11, retning mod Harlev: 

Her er der givet lidt tid på enkelt ture bl.a. i myldretiden om morgen og om eftermiddagen. Lørdag er der 

givet 4 min. mellem kl 11 – 18. Søndag er der givet 2 min. på 11 ture om eftermiddagen. 

 

Linje11, retning mod Stavtrup: 

Stort set uændret. Der er dog taget 2 min. på de sidste 3 afgange både hverdag, lørdag og søndag. 

 



Linje 12, retning mod Logistikparken: 

Her er det givet mellem 2-5 min. på samtlige ture hverdag, lørdag og søndag. Og lidt mere tid på de første 5 

afgang på hverdag, mellem 5 – 8 min. 

 

Linje 12, retning mod Mejlby/Hjortshøj: 

Her er der givet tid i myldretiden på hverdage. Et enkelt minut om morgenen og mellem 3 – 5 min. om 

eftermiddagen. Lørdag har 2 ture sidste på eftermiddagen fået 6 min. mere. Søndag eftermiddag er der 

givet mellem 2 – 5 min. mere. 

 

Linje 15, retning mod Helenelyst:  

På hverdage er det givet 5 min. mere på de 2 første ture om aftenen. Lørdag og søndag er der givet et 

enkelt min. på hhv. 6 og 4 ture.  

 

Linje 15, retning mod Skejby Nordlands Vej: 

På hverdage er der givet 3 min. i myldretiden om morgen, samt mellem 1 – 3 min. om eftermiddagen (inkl. 

myldretiden). Lørdag er det givet 4 min. mere henover hele eftermiddagen. Søndag er der på en tur om 

formiddagen givet 6 min. mere og på en tur om aftenen er fjernet 6 min. 

 

Linje 16, retning mod Mårslet: 

Der er givet 1 – 2 min. mere i myldretiden på hverdage. Mellem kl 9 – 11 er der givet 1 min. mere og 

mellem kl. 11 – 13 er der givet 6 min. mere. Lørdag er der givet 1 min. mere henover dag tiden. Søndag har 

afg. 16.50 fået 4 min. mere. 

 

Linje 16, retning mod Elev/Mejlby: 

Her er der fjernet 1 min. i dag tiden både hverdag og lørdag. Eller stort set uændret. 

 

Linje 17, retning mod Solbjerg: 

Der er givet 4 – 6 min. på 3 ture i myldretiden på hverdage, derudover er der givet mellem 2 – 6 min. mere 

om formiddagen og hele eftermiddagen. Lørdag er næsten uændret. Søndag er der givet 7 min. mere på 4 

ture om eftermiddagen. 

 

Linje 17, retning mod Studstrup: 

Stort set uændret. 

 

Linje 18, retning mod Moesgaard Museum: 

På hverdage er der givet mellem 2 – 5 min. mere mellem kl 11 – 15. Lørdag og søndag er der givet 6 min. 

mere på hhv. 1 og 2 ture sidst på eftermiddagen. 

 

Linje 18, retning mod Lystrup: 

På hverdage er der givet mellem 2 – 5 min. mere mellem kl. 11 – 16. Lørdag er der givet 3 min. mere på 9 

ture om eftermiddagen. Søndag er der ligeledes givet 3 eller 7 min. mere på 8 ture om eftermiddagen. 

 

 

Udover det der er nævnt her, så er der justeret i fordelingen af tiden på turene.  

 


