Alternativ transportmuligheder København – Aarhus
Pga. sporarbejde med toget mellem København og Aarhus og arbejdsnedlæggelser ind i mellem, har
Sekretariatet set på alternative transportmuligheder.

Kombardo Expressen
 Kører fra DGI byen, København til Aarhus Rutebilstation
 Der er ingen stop undervejs udover når der sejles med Molslinjen
 Det er muligt at stige på ved Aarhus Havn eller Sjællands Odde (bemærk særlige check intidspunkter og samme pris)
 Medbring cykel gratis
 Gratis wi-fi
 Tager 3,5 time inkl. Færgeoverfart
 Check in senest 15 min. Før afgang
 Billetter bookes online
 Billetten kan ikke refunderes
 Billetten kan ændres online efter køb
 PRIS: 49 kr. – 199 kr.
 Jo tidligere på afgang billetten købes, jo dyrere bliver den.
Brug dette link til at bestille rejsen https://www.kombardoexpressen.dk/
Flixbus
 Kører fra DGI byen, København til Aarhus Rutebilstation med stop på Valby Station og Aarhus Vest
(Tilst). Mellemstop kan vælges fra.
 Gratis wi-fi og stikkontakter
 Medbring cykel for 69 kr.
 Medbring 1 stk. gratis bagage
 Det er muligt at reservere et bestemt sæde i bussen (der er tre slags sæder). Dette er kun i nogle
busser
 Tager mellem 3 timer 50 minutter og 4 timer 50 minutter
 Billetter bookes online eller i app
 Billetten er mulig at refundere online
 Billetten kan refunderes mod bevis på at man ikke var tilstede
 PRIS: 99 kr. – 319 kr.
 Jo tidligere på afgang billetten købes, jo dyrere bliver den

Brug dette link til at bestille rejsen https://www.flixbus.dk/
Endestation Aarhus Rutebilstation:
35 min. gågang gennem Aarhus byen til Aarhus Universitet eller 14 min. med bus
100/117/118/120/121/122/123
Endestation DGI byen, København:
Det er muligt at tage S-toget linje B fra Hovedbanegården direkte til Emdrup station på 18 min.

Brug af tjenestebil:
Hvis I er to, som skal til Aarhus eller til Emdrup, kan I låne AU’s tjenestebil, se her:
https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/bygningsservice/bygningsservicearts/bilreservation/
Bro/færgeudgift samt benzin skal ved hjemkomst afregnes i rejsud med oplysning om, hvem I rejste
sammen med.

Kørsel i egen bil:
Ved brug af egen bil til rejser mellem Århus og Emdrup refunderes kilometer svarende til prisen på en
togbillet + pladsbillet (Klippekortspris). Afregnes i rejsud ved hjemkomst.

Kørsel i tjenestebil:
Hvis I er to, som skal til Aarhus eller til Emdrup, kan I låne AU’s tjenestebil,
Ved rejseafregning skal det fremgå, hvem I rejste sammen med. Rejseafregning: Broafgift samt
benzinudgift.
https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/bygningsservice/bygningsservicearts/bilreservation/

