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Nye leverandører til specialkørsel 

Hvem gælder det? 

Det er alle typer specialkørsel: 

• Specialklasser  

• Specialbørnehaver 

• Modtageklasser 

• SFO/Klubkørsel 

Hvornår sker det? 

Kørselskontoret skifter fra de  

nuværende to leverandører til fire 

leverandører på området for  

specialkørsel:  

 

20. februar 2023 

Hvem er de? 

De nye leverandører pr. 20. februar 

2023 bliver:  

• PP-Busser 

• Vikingbus 

• HB-Care 

• Aarhus Taxa 

Kørselskontoret i Aarhus Kommune får nye leverandører til udførelsen af specialkørsel. 

Den nye specialkørsel vil foregå med personbiler og minibusser. 

Ændringen skyldes at Aarhus kommune er forpligtet til regelmæssigt at sætte  

området i udbud. Sidste gang området blev udbudt var i 2016. 

Hvad betyder det for dig? 

Kørselskontoret arbejder hårdt på, at alle ændringer vil være så nænsomme som muligt. 

Med fire kommende leverandører, der skal dele specialkørslen fremover, vil der dog ske  

justeringer i forhold til de nuværende kørsler. Det meste af den nuværende kørsel foregår i 

taxaer. I den kommende kørsel vil ca. 20% af kørslen være i taxaer, den resterende del af kørs-

len vil være i minibusser. 

Hvad kan du forvente? 

 

1. Der vil blive justeret på alle kørsler. Det gælder også selvom at Aarhus Taxa fortsætter som  
leverandør og dit barn bliver betjent af dem i øjeblikket. 
 

2. Der kan ske ændringer i forhold til, om dit barn bliver afhentet i bil eller minibus i forhold til 
nuværende kørsel. 
 

3. Dit barn vil opleve at få nye kørselskammerater, ny chauffør samt ruter og afhentningstid om 
morgenen. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at ændringerne bliver så minimale som muligt for jer 
og jeres børn. 
 

4. Du vil blive kontaktet af din nye chauffør når planlægningen er færdig,  det bliver tidligst den 
15. februar 2023 
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Har du spørgsmål? 

Du er naturligvis altid velkommen til at skrive eller ringe til os, hvis du har spørgsmål eller andet.. Vores mail-

adresse er mba-befordring@aarhus.dk og vores telefonnummer er 8940 6010 

Det skal bemærkes at vi ingen konkrete/endelige oplysninger har om din nye kørsel før den 15. februar 2023. 

 

Du kan få yderligere information på vores hjemmeside. Her har vi lavet en side der hedder: Nye leverandører til 

specialkørsel: Ofte stillede spørgsmål.  Du finde siden på dette link: Nye leverandører til udførsel af specialkørsel fra 

Hvordan kan en minibus se ud? 

Hvordan kan en taxa se ud? 

https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/koerselstilbud/koerselskontoret/nye-leverandoerer-til-udfoersel-af-specialkoersel-fra-februar-2023/

