
Gennemsnitsprisen for bizz-billetten 
 

Jo mere du rejser med »Bil + 5« med bizz (maks. 6 meter) på Ystad-ruten, des billigere bliver årets 

gennemsnitspris for alle de rejser, som du har foretaget på dit »Bil + 5« bizz-system.  Den billettype 

er den mest benyttede. 

Vi har sat antal rejser og den faktiske betaling pr. tur/billet ind i et regneark, og så får man et 

simpelt og klart overblik over, hvordan gennemsnitsprisen for alle bizz-rejserne falder, når antallet 

af rejser forøges. Se nedenfor. 

Som det ses er gennemsnitsprisen for bizz-rejser stadig temmelig høj for de familier, som rejser 

indtil 10-14 enkeltrejser om året. Og det er nok de færreste almindelige bornholmske familier, der 

rejser flere end 5-7 returrejser om året (10-14 enkeltrejser).  I vores store undersøgelse hen over 

sensommeren af bornholmernes transportilfredshed, er der også en tydelig markering af, at 

bornholmerne opfatter selv bizz-systemets betydeligt lavere priser, som værende alt for høje. 

Et medlem har foreslået, at Færgen på sin hjemmeside viser, hvad gennemsnitsprisen for alle dine 

bizz-ture vil være.  Det ønske har vi naturligvis bragt videre til vores kontaktperson i rederiet. Der 

er dog ingen grund til at tabellen går længere end til højst 20. Derefter kan indsættes f.eks. 30, 40 og 

50.  En sådan tabel vil se ud som følger: 

 

Enkelt 

tur nr. 

Pris (2013) 

for den konkrete tur 

Gennemsnitsprisen pr. 

rejse i Bizz-året-2013 

1 1.229,00 kr. 1.229,00 kr. 

2 1.027,00 kr. 1.128,00 kr. 

3 451,00 kr. 902,00 kr. 

4 451,00 kr. 790,00 kr. 

5 451,00 kr. 722,00 kr. 

6 451,00 kr. 677,00 kr. 

7 451,00 kr. 644,00 kr. 

8 451,00 kr. 620,00 kr. 

9 451,00 kr. 601,00 kr. 

10 451,00 kr. 586,00 kr. 

11 451,00 kr. 574,00 kr. 

12 451,00 kr. 564,00 kr. 

13 451,00 kr. 555,00 kr. 

14 451,00 kr. 548,00 kr. 

15 451,00 kr. 541,00 kr. 

16 451,00 kr. 536,00 kr. 

17 451,00 kr. 531,00 kr. 

18 451,00 kr. 526,00 kr. 

19 451,00 kr. 522,00 kr. 

20 451,00 kr. 519,00 kr. 

30 451,00 kr. 496,00 kr. 

40 451,00 kr. 485,00 kr. 

50 451,00 kr. 478,00 kr. 
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