




3

FORORD
Et eksempel på sådan et initiativ var, da FynBus i 

sommeren indviede mere end 30 nye uddannelsesru-

ter, der havde til formål at gøre livet lettere for en lang 

række elever på de fynske ungdomsuddannelser. Et 

solidt kendskab til denne kundegruppe muliggjorde 

de nye busruter, der allerede fra starten blev ganske 

populære.

Parallelt med de nye tiltag, som man vil kunne læse 

om i beretningen, har der også i 2014 været fokus 

på sikker drift, som oversat betyder: Bus til tiden og 

pladser til alle. Arbejdet med at sikre, at kunderne 

opfatter FynBus som troværdig og pålidelig, er alfa og 

omega, hvis de eksisterende kunder skal fastholdes, 

samtidig med at der arbejdes på at skaffe nye. Og de 

skal fastholdes!

Til trods for at den samlede passagervækst for 2014 

”kun” lå på 1,6 %, er det forsat ambitionen, at der 

skal skaffes flere kunder i busserne på Fyn og øer.  I 

2015 fortsætter FynBus arbejdet med at tiltrække nye 

passagerer og holde fast i de eksisterende.

I 2009 satte FynBus sig et ambitiøst mål om at skaffe 

15 % flere passagerer i busserne inden udgangen

af 2015. 

Ved udgangen af 2014 var målet tæt på at være nået. 

En samlet vækst på 13,1 % siden 2009 er ganske 

tilfredsstillende, når man tænker på, at de regionale 

køreplantimer blev reduceret med 35 % i 2010. 

At målet alligevel var tæt på at være nået i 2014, 

vidner om, at FynBus’ mange initiativer og indsatser 

har båret frugt. Ser man tilbage på de seneste årsbe-

retninger fra FynBus, vil man se iværksættelsen af en 

lang række kundeorienterede initiativer, der alle har 

haft til formål at skaffe flere kunder i bussen. Sådan 

var det også tilfældet i 2014.

Over årene er det lykkedes for FynBus at samle en stor 

viden om kunderne. Vi ved, hvor de rejser hen, vi ved 

hvor tit de rejser, og hvornår de rejser. Vi ved, hvad de 

er tilfredse med, og hvad de ikke synes om. Al denne vi-

den forsøges omsat til initiativer, der skal gøre det nem-

mere og mere attraktivt at bruge den kollektive trafik. 
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FynBus planlægger lokal-, by- og regional buskørsel 
for Region Syddanmark og de 10 kommuner på Fyn, 
Langeland og Ærø.

Det er regionen og de 10 kommuner, der ejer FynBus. 
Ejerne beslutter rammerne for, hvordan busserne 
skal køre, og bestiller de ruter, de ønsker hos FynBus. 
FynBus rådgiver ejerne om, hvordan buskørslen 
kan planlægges bedst muligt og laver køreplanerne.
Passagerindtægterne dækker kun en del af den 
samlede udgift, og den ejer, der har bestilt en rute, 
betaler resten af udgifterne.

Selve buskørslen sendes i udbud, som eksterne 
entreprenører byder på. Den entreprenør, der vinder et 
udbud, udfører kørslen med sine egne busser og chauffører.

FynBus er ledet af en bestyrelse, der består af 
repræsentanter for ejerne, dvs. Region Syddanmark og 
de 10 kommuner. Bestyrelsen bestemmer blandt andet, 
hvad passagerne skal betale for at køre med busserne.
Ud over buskørsel koordinerer FynBus også 
Flextrafik, som blandt andet omfatter kørsel for svært 
bevægelseshæmmede, specialskolekørsel, aktivitets- og 
genoptræningskørsel, lægekørsel mv.

OM FYNBUS

Trafikselskabet FynBus er et offentligt § 60-selskab stiftet den 1. januar 2007 ud fra loven om 
trafikselskaber. Selskabet er etableret for Region Syddanmark og kommunerne på Fyn, Langeland
og Ærø. FynBus’ vision er at skabe et fremsynet og veldrevet FynBus med basis i sikker drift.
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I 2014 betjente cirka

Stoppesteder
4.000
I 2014 havde cirka

Passagerer/påstigninger
18.390.000

I 2014 var på vejene i 

Køreplantimer
610.415
I 2014 havde udstedt

Kvikkort
130.099

I 2014 havde

Følgere på facebook
10.607

I 2014 havde

kundehenvendelser på facebook
10.406

7
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KUNDERNE ER GLADE
OG TILFREDSE
I foråret 2014 gennemførte FynBus den årlige kunde-

tilfredshedsundersøgelse, og den bød endnu engang 

på fremgang på alle parametre. FynBus har fået 

både markant flere tilfredse og mere loyale kunder 

i 2014. Den største fremgang i undersøgelsen var 

imidlertid kundernes vurdering af FynBus’ image. 

Og det til trods for at resultatet for 2013 også lå højt. 

Kunderne opfatter FynBus som både mere troværdig, 

mere pålidelig og som et selskab med et rigtig godt 

omdømme. Også forholdene i busserne fik flotte 

vurderinger af kunderne, der især vurderede chauf-

førernes kørsel, kundeservice og præcision meget 

højt. Der er fortsat fokus på alle punkter og især på 

passagerernes generelle opfattelse af FynBus samt 

rettidigheden af busserne. Der skal stadig arbejdes 

på at forbedre loyalitet og image, specielt blandt den 

yngre målgruppe. Læs hele kundetilfredsundersøgel-

sen på FynBus.dk/konomi-og-statistik

VELKOMMEN TIL EN
NY BESTYRELSE
FynBus sagde goddag til en næsten helt ny bestyrelse 

på det første bestyrelsesmøde i januar 2014. Valg til 

kommuner og region betød helt nye lokale konstitue-

ringer, og dermed også en helt ny bestyrelse i FynBus, 

hvor Niels Bebe fra Middelfart Kommune faktisk var 

den eneste genganger fra den forrige bestyrelse. Til 

trods for, at der således sad næsten nye ansigter på 

alle pladserne ved det første bestyrelsesmøde, blev 

der allerede i årets første måneder lagt grunden til et 

godt og bredt samarbejde, der har medført mange 

gode diskussioner og beslutninger. Helt i den gamle 

bestyrelses ånd blev der ikke gennemført én eneste 

afstemning på bestyrelsesmøderne i hele 2014.

8
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FOLKESKOLEREFORMEN
I 2013 var hele Danmark ramt af lærerlockout på bag-

grund af overenskomstforhandlinger mellem Lærernes 

Centralorganisation og KL. Men efter lange forhandlin-

ger og et lovindgreb fra Folketinget blev der indgået en 

aftale.  Konsekvenserne af en ny folkeskolereform vi-

ste sig for alvor i 2014. Den nye reform havde ikke kun 

betydning for de mange elever og for selve skoleda-

gen, den medførte også store ændringer for de lokale 

busser i form af ændrede ruter og nye tider. Derfor 

gennemførte FynBus i samarbejde med kommunerne 

i løbet af foråret og sommeren 2014 en tilpasning af 

køreplanerne for alle skoleruter, så busser og skemaer 

kunne hænge sammen, da reformen trådte i kraft efter 

sommerferien. 

FYNBUS SKAL PÅ
REJSEKORTET
2014 var året, hvor FynBus’ bestyrelse besluttede, at 

FynBus skal på rejsekortet. FynBus har siden 2004 

haft elektronisk billettering i busserne, og i forbin-

delse med at det nuværende system skal udskiftes 

inden for en kort årrække, vurderes det, at rejse-

kortet vil være det bedste og mest fremtidssikrede 

alternativ. Ikke mindst set i lyset af, at FynBus er det 

sidste trafikselskab i Danmark, der ikke er tilsluttet. 

Tilslutningen forventes at ske til august 2016, og det 

store forberedelsesarbejde er nu sat i gang, så de 

mange eksisterende kunder vil opleve overgangen så 

problemfri som muligt.

9
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FYNBUS PÅ AFVEJE
Når der skal graves huller i vejen eller holdes gadefest, 

skal busserne ud på omveje. I 2014 var det nødvendigt 

at lave omkørsler for de fynske busruter mange steder – 

blandt andet som konsekvens af omfattende fjernvar-

mearbejde i Næsby og i forbindelse med HCA Festivals 

og Karrusel-gadefesterne i Odense bymidte i sensom-

meren. Hver gang stiller det store krav til informations-

indsatsen, så kunderne ikke går til deres sædvanlige 

stoppested for så at finde ud af, at bussen er kørt en 

anden rute end den plejer. FynBus har heldigvis et godt 

samarbejde med chauffører og entreprenører, så selv-

om busserne nogle gange skal omdirigeres med kort 

varsel, kan meget lade sig gøre. Over de kommende år 

bliver udfordringerne ikke mindre, da den omfattende 

byudvikling i Odense vil stille store krav til bussernes og 

kundernes fleksibilitet – blandt andet når der skal læg-

ges skinner til letbanen tværs gennem byen.

NY HJEMMESIDE
FynBus’ hjemmeside er populær og besøges dagligt 

af over 5.000 kunder. De søger alt fra køreplaner, 

priser, bestilling af buskort, ruteændringer eller glemte 

paraplyer. Hvor størstedelen af alle hjemmesideklik for 

få år tilbage blev foretaget via computeren, har dette 

ændret sig markant, og i dag foregår de fleste besøg på 

FynBus.dk via smartphone eller tablet. Netop derfor, og 

fordi kunderne generelt forventer, at det skal være nemt 

og overskueligt at benytte de digitale tilbud, fik FynBus 

ny hjemmeside i foråret 2014. Formålet var at skabe en 

hjemmeside, hvor det kræver så få klik som muligt at 

komme derhen, hvor man vil, samt at bygge en hjem-

meside, der er nem at tilgå, hvad enten det foregår via 

pc eller smartphone. Trods de store daglige trafiktal, og 

trods det faktum, at kunderne generelt ikke bryder sig 

om forandringer, var der ikke mange negative kunde-

reaktioner at spore ved overgangen til den nye side. 

Omkørsel
Gadefest
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ÅRETS REFLEKSDAG
Når dagene bliver mørkere og længere, bliver det eks-

tra vigtigt, at de bløde trafikanter, specielt skolebørn, 

kan ses i trafikken, når bussen nærmer sig et stoppe-

sted på de mørke landeveje. Derfor uddelte chauffø-

rerne i de fynske busser 10.000 reflekser i anledning af 

Årets Refleksdag 2014.

Ligesom i 2013 valgte FynBus derfor at indgå sam-

arbejde med Børneulykkesfonden om årets refleks. 

Årets Refleksdag afholdes altid torsdag inden overgan-

gen til vintertid og arrangeres af Børneulykkesfonden i 

samarbejde med Codan Forsikring.

AMBASSADØRERNE
SLOG TIL
FynBus’ kundeambassadører kan se tilbage på endnu 

et travlt år, hvor tiden er gået med at tale med både 

nuværende og fremtidige kunder. Små 10.000 uddelte 

breve er det blevet til i den række af byer, som ambas-

sadørerne besøgte i 2014. Over 4.000 nye kunder har 

talt med ambassadørerne i forbindelse med besøg i 

lokale supermarkeder, på informationsmøder eller i 

forbindelse med deltagelse i events. Samtidig har over 

3.000 eksisterende kunder talt med ambassadørerne 

og her modtaget råd om den billigste billettype eller 

selvbetjening på internettet, så den månedlige udflugt 

til FynBus’ kundecenter helt kan undgås. I forbindelse 

med den senere omtalte ældreindsats har ambassa-

dørerne ligeledes fået talt med næsten 800 seniorer, 

i forbindelse med afholdelse af lokale informations-

møder, typisk arrangeret af lokale ældreorganisationer 

eller ældreklubber på Fyn.

11
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STIK  PIBEN IND!
I sommeren 2014 besluttede FynBus’ bestyrelse at 

følge DSB’s beslutning om at indføre røgfrit miljø på 

perronerne, og pr. 1. juli indførte FynBus røgfri Bus-

terminal på Odense Banegård Center

I forvejen var der allerede røgfrit miljø inde i centret 

og i busserne.

Efter et par måneder måtte FynBus dog konstatere, 

at en del rygere ikke overholdt påbuddet om røgfri 

terminal, og andre midler måtte til.

Den 5. december troppede FynBus-medarbejdere 

derfor talstærkt op på Odense Busterminal. Med sig 

havde de ikke løftede pegefingre, skæld ud eller bøder. 

Til gengæld havde de poserne fulde af lakridspiber 

og budskabet om ”at vise hensyn til hinanden er ikke 

noget at pibe over”. FynBus ønsker ikke at genere 

rygerne, men man ønsker ikke, at røgen skal genere 

andre. Bussen og terminalen er nemlig for alle.

I BUSSERNE VAR DET
LØRDAG HELE WEEKENDEN
I anledning af julemåneden og de mange handlende 

ændrede FynBus en lille smule på køreplanerne 

og tilbød flere afgange. FynBus kørte nemlig efter 

lørdagsplanen på mange ruter alle 4 søndage i advent 

i 2014 – så der var flere busser end normalt til de 

mange, der skulle købe bløde og hårde pakker til at 

fylde under de fynske juletræer.

Som de foregående år kørte de gratis Citybusser i 

Odense også rundt i de odenseanske gader de 4 søn-

dage i advent, så det var let at komme rundt i centrum.
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TIL OG FRA
UDDANNELSE
I LYNTEMPO
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Transport og rejsetid kan være en stor barriere for mange unge, 
når de efter folkeskolen skal vælge uddannelsessted. Flere af 
de tyndt befolkede fynske områder har været hårdt ramt, og 
uddannelsesniveauet blandt de unge har flere steder været 
lavt. I 2013 startede FynBus et projekt i samarbejde med Assens 
Kommune, Region Syddanmark og Syddansk Erhvervsskole om 
bedre kollektiv trafik for uddannelsessøgende. Man startede op 
med 3 uddannelsesruter fra Assens Kommune mod Odense, 
og her har udviklingen og responsen været positiv. Derfor 
udvidede FynBus tilbuddet, og fra sommeren 2014 kunne 
FynBus tilbyde i alt 34 uddannelsesruter, der dækker Fyn og 
reducerer rejsetiden, så de unge har bedre muligheder for at få 
en ungdomsuddannelse.

...MEN NU DÆKKER
ORDNINGEN HELE FYN 
Siden oprettelsen af de mange uddannelsesruter 

har FynBus i samarbejde med Region Syddanmark 

og diverse uddannelse- og erhvervssteder prøvet at 

justere køreplanerne, så alle studerende på Fyn har 

en chance for komme til et uddannelsessted, uanset 

hvor på Fyn de bor.

Uddannelsesbusserne kører til udvalgte uddannelses-

institutioner i Odense Kommune, Nyborg Kommune, 

Middelfart Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, 

Svendborg Kommune, Assens Kommune og Nord-

fyns Kommune. Dette har muliggjort, at en stude-

rende fra fx  Munkebo kan komme hurtigt og direkte 

på Nyborg Gymnasium med rute 833U.  

DE UNGE HENTES PÅ DERES BOPÆL
Flere kommuner oplever, at det ikke kun er rejsetiden 

med bussen, som kan være en barriere. I de mere 

tyndt befolkede områder kan der også være langt 

fra bopæl til stoppested. Derfor indførte FynBus en 

telependlerordning. Ordningens primære funktion er, 

at man som studerende kan blive hentet på hjemme-

adressen af en taxi og kørt til det nærmeste stop-

pested, som har en afgang med en uddannelsesrute. 

Ordningen er en fast aftale, der bliver lavet for 14 dage 

af gangen. Det betyder, at den studerende bliver hen-

tet på sin bopæl om morgenen og kørt til nærmeste 

stoppested og omvendt om eftermiddagen.

I 2014 har Assens, Nyborg, Nordfyn, Svendborg og 

Faaborg-Midtfyn Kommune tilmeldt sig telependler-

ordningen, og FynBus regner med, at flere kommuner 

er på vej. 

DET STARTEDE I ASSENS...
I 2009 indledte FynBus et samarbejde med Region 

Syddanmark samt flere parter i uddannelsessektoren 

og erhvervslivet. Et af de store hovedmål er at styrke 

de unges fuldførelse af ungdomsuddannelser i Re-

gion Syddanmark. Målet er, at minimum 95 % af en 

årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Transport og rejsetid kan ofte være en medvirkende 

faktor til valg af uddannelsessted, og med et øget 

fokus på kortere rejsetid, skal samarbejdet mellem 

FynBus og Region Syddanmark munde ud i en inten-

sivering af pendler- og uddannelseskørsel. 

Siden opstarten af det egentlige projekt i Assens 

Kommune i 2013, hvor man udbød 3 uddannelses-

ruter samt en telependlerordning, har projektet kun 

udviklet sig positivt. Pr. august 2014 er der oprettet 

34 uddannelsesruter i alt. Busserne er primært finan-

sieret af Region Syddanmark.  

Formålet med uddannelsesrutekonceptet er at give 

studerende og uddannelsessøgende en hurtig og 

direkte rute til deres uddannelsessted. Bussernes 

tidsplan er tilpasset efter skolernes møde- og slut-

tider, så busserne kører morgen og eftermiddag.

Uddannelsesruterne må selvfølgelig benyttes af alle, 

og udvidelsen af uddannelsesruterne har haft den 

positive virkning, at det har skabt mere plads i regio-

nalbusserne til de almindelige pendlere. 
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1½ time i forhold til de ordinære regionalbusser. 

Dog har de sociale relationer i bussen også været en 

tiltrækningsfaktor for de unge. Før implementeringen 

var flere af de studerende spredt over flere regional-

busser, men på grund af mulighederne med uddan-

nelsesbusserne er mange studerende blevet samlet 

med deres klassekammerater i busserne. Mange ser 

det som en motivation for at tage bussen - at møde 

sine kammerater før skole. 

Flere nævner også, at de har haft stor gavn af den 

ekstra tid fx i forhold til lektier og diverse skoleopga-

ver. Den rejsetid, som de unge spare, har også givet 

dem mulighed for at passe deres fritidsarbejde. Pga. 

den tilpassede ruteplanlægning kan flere nå til og fra 

skole og samtidig nå til deres arbejdsplads. 

Flere ungdomsuddannelser melder også om, at de 

kan mærke en forandring efter flere uddannelsesbus-

ser blev indsat. Fraværsprocenten er blevet reduceret 

flere steder - heriblandt på HTX i Odense, og det 

bygger primært på de muligheder med kollektiv trafik, 

som de unge har i dag. Udviklingen med tiltrækning 

af nye studerende har også vist sig fra den positive 

side. Ungdomsuddannelser på Fyn oplever en højere 

kommunespredning af deres elever. Uddannelsesbus-

serne har forøget tiltrækningskraften for de fynske 

ungdomsuddannelser, så de får elever fra flere kom-

muner på Fyn end tidligere. 

FREMTIDEN FOR U-BUSSERNE
Udfordringerne for FynBus har været at holde på de 

unge, så de også bliver i bussen, når de fylder 18. Her 

begynder bilen nemlig at trække mere end bussen. 

Fremtiden for uddannelsesbusserne ser dog lys ud. 

Kommende markedsføringstiltag vil fokusere på at 

fastholde de nuværende kunder, samt tiltrækning af 

nye og kommende uddannelsessøgende.  

På baggrund af de kundeambassadører, som FynBus 

allerede har, og den store succes det har været, har 

man valgt at udvide markedsføringsinitiativerne i 2015 

ved at igangsætte et projekt med en ungdomsam-

bassadør, som skal have fokus på fastholdelse af de 

unge i busserne. Fokus vil primært være på de unge 

på uddannelsesstederne, som har passeret 18 år og 

fået kørekort. 

Ud fra de positive vækstrater fra diverse uddannelses-

steder, forbrug af ungdomskort og responsen fra de 

unge, ser fremtiden for uddannelsesruterne positiv ud. 

UDVIDELSE GIVER VÆKST
Da FynBus i august 2014 valgte at udvide konceptet 

bag uddannelsesbusserne, skete det på baggrund af 

den positive udvikling i passagertallene på ruterne fra 

Assens. Samtidig havde forsøget fået meget positiv re-

spons, både fra de studerende og uddannelsessteder.

De første 6 måneder indtil sommerferien 2014 havde 

uddannelsesbusserne 81.009 rejser fordelt på rute 

810 - 813, 825-826 & 842. Fra skolestart i august, 

hvor de mange ekstra ruter blev oprettet, og til slut-

ningen af 2014 blev der foretaget 280.893 rejser på 

de nu 34 uddannelsesruter. 

ANTALLET AF STUDERENDE VOKSER
Undersøgelser viser en positiv fremgang i antallet af stu-

derende på ungdomsuddannelser, og man forventer et 

rekordstort optag i 2015. Om uddannelsesbusserne og 

dermed en reducering af rejsetid har været bidragende 

til den positive udvikling kan være svært at konkludere.

Dog viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, at 

flere studerende i Region Syddanmark fuldfører en 

gymnasiel uddannelse. Fra 2011 – 2014 viser under-

søgelsen, at der var en vækst på 21,25% af unge, 

som fuldførte en uddannelse.

Den positive tendens blandt studerende til at tage 

bussen kan også ses på opgørelsen over brug af 

Ungdomskort. Ungdomskortet, som giver de unge 

en fordelagtig pris med kollektiv trafik, hvis de er på 

en ungdomsuddannelse, har haft en positiv udvikling 

i løbet af 2014. De første 5 måneder var Ungdoms-

kortet blevet brugt 238.068 gange i gennemsnit pr. 

måned, hvorimod i de sidste 4 måneder af 2014 blev 

Ungdomskortet brugt i gennemsnit 264.460 gange 

pr. måned. Den positive udvikling skal ses i lyset af, 

at FynBus i august måned valgte at udvide med nye 

uddannelsesruter på Fyn. 

KØRT TIL UDDANNELSESSTEDET
I GODT SELSKAB 
De unges reaktion på indførelsen af uddannelsesbus-

serne har stort set kun været positiv. Hovedmålene for 

Region Syddanmark og FynBus angående fuldførelse 

af uddannelse og reduceret rejsetid til uddannelsesste-

der har de studerende og uddannelsesinstitutionerne 

kunne mærke. En stor del af de unge fremhæver den 

kortere rejsetid som den væsentligste faktor for brug af 

uddannelsesbusserne - mange unge sparer helt op til 
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221.836

238.068
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VI VIL HAVE
SENIORERNE
MED I BUSSEN
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Tendensen viser, at der er et stigende antal ældre borgere på 
Fyn, og ifølge Danmarks Statistik vil andelen af den danske 
befolkning, der er fyldt 65 år, stige, så de udgør lidt under en 
fjerdedel af den samlede danske befolkning i 2042. 
Det betyder dog ikke, at man oplever et stigende antal af svage 
ældre. I dag er de ældre meget rørige og aktive i deres seniorår. 
De kan selv komme rundt, og er generelt meget selvhjulpne, 
men der kan stadig være årsager, fysiske som økonomiske,
der gør, at de ældre må ændre på deres tidligere vaner
fx i forhold til transport. 

at samarbejdet kan blive en tovejskommunikation, 

således at FynBus også får et talerør ud til de ældre.

Formålet med mødet var blandt andet at oplyse om, 

hvordan FynBus hænger sammen og fortælle dem, 

hvad FynBus kan tilbyde dem. Efter mødet bød Fyn-

Bus på en bustur, som skulle demonstrere, hvordan 

man tager bussen. FynBus har allerede nu skabt en 

god dialog med gruppen, som nu kan være med i 

processen i Odense, som den skrider frem. Det er 

aftalt, at der indkaldes til møde hos FynBus, når store 

ændringer er på vej.

Efter et succesfuldt møde besluttede FynBus at ind-

drage Ældre Sagen og de øvrige fynske ældreråd. Der 

har derfor været holdt adskillige møder hos forskellige 

interessenter. FynBus´ kundeambassadører er blevet 

taget godt imod, og der har været stor åbenhed og 

forståelse mellem alle parter.

PENSIONISTFORENINGER FÅR
EN AHA-OPLEVELSE.
Rygtet løber hurtigt, og FynBus´ 2 kundeambassadø-

rer får hurtigt fyldt deres kalendere op. Der er nemlig 

rift om deres foredrag om kollektiv trafik i de mange 

fynske pensionistforeninger. Nord, syd, øst og vest er 

besøgt, og flere besøg er på vej. Men det er ikke altid 

lige nemt for de 2 ambassadører. 

Under overfladen lurer nemlig skepsis, manglende 

viden og fordomme. Bussen er altid forsinket, det er 

alt for dyrt, det tager længere tid med bus end bil. 

Spørgsmålene er mange, og brugen af kollektiv trafik 

er ofte sparsom.

FynBus vil derfor gerne informere den voksende 

gruppe af seniorer om, hvor nemt og billigt det er at 

bruge den kollektive trafik, også selvom man fortsat 

har en bil holdende i garagen. Bussen skal ses som 

et alternativ til bilen, når det giver mening. Men på 

grund af den meget stærke seniorgruppe, som har 

været vant til at klare sig selv, er det nødvendigt med 

klare og informative kampagner, som fortæller, at 

bussen - eller for den sags skyld teletaxien - kan være 

et rigtig godt alternativ til transport i egen bil.

ÆLDREFORENINGER SOM
SAMARBEJDSPARTNERE
FynBus´ kundeambassadører har de sidste par år opar-

bejdet en del erfaring med foredrag i diverse foreninger. 

Foreninger, som FynBus selv har opsøgt, men flere 

af foredragene er også blevet arrangeret i samarbejde 

med det kommunale bagland.  I 2014 tog FynBus dog 

den beslutning at invitere repræsentanter fra forskellige 

ældregrupper ind til et besøg hos FynBus, netop for at 

ramme den stigende gruppe af ældre i samfundet.

Første foredrag blev holdt i FynBus´ egne lokaler, og 

gæsterne var repræsentanter fra Odenses Ældre- og 

Lokalråd. Baggrunden for, at Odense blev valgt i første 

omgang, var, at Odense by de næste mange år skal 

gennemgå store forandringer, som også kommer til at 

have stor indflydelse på den kollektive trafik. FynBus 

vil derfor gerne give Ældre- og Lokalrådet et direkte 

talerør ind i den kollektive trafiks maskinrum, således 

at de har en bedre mulighed for at aflevere deres 

observationer direkte til FynBus. FynBus håber også, 
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med at tilbyde it-kurser. Formålet er at udvikle ældres 

muligheder for at bruge it- og mobilteknologi til brug 

og planlægning af deres rejser med kollektiv trafik. 

Det er et mål at fastholde ældre som buskunder og 

tiltrække nye kunder i ældregruppen.

MÅLGRUPPEN FOR FYNBUS´ KURSER
KAN INDDELES I 3 MINDRE GRUPPER:

DE IT-PARATE
Her er der tale om en gruppe ældre, som allerede 

er meget selvhjulpne, og hvor brugen af de digitale 

medier er en naturlig del af hverdagen. Denne gruppe 

vil nemt ved hjælp af øget information og simple in-

strukser selv kunne gøre brug af de digitale løsninger, 

som FynBus tilbyder.

DE IT-SVAGE
Denne gruppe af ældre mennesker har stiftet 

bekendtskab med it. De ejer både computer og mo-

biltelefon, men de finder det ikke naturligt at begå sig 

på de digitale medier, og de har brug for hjælp til at 

forstå tingene. Denne gruppe har brug for en grundi-

gere instruktion i, hvordan tingene fungerer, men for 

dem vil en gruppeundervisning kunne dække deres 

behov. Altså fx undervisning via storskærm evt. med 

brug af egen computer.

ANSIGT-TIL-ANSIGT
Denne gruppe af ældre har meget svært ved brugen 

af digitale medier, og de ejer måske ikke en computer. 

Hvis de ejer en computer, vil de have brug for en-til-en 

undervisning med en udførlig instruks med trin-for-trin. 

Gruppen vil i nogle tilfælde have brug for hjælp til selv-

betjening. Hjælpen ville kunne udføres af fx pårørende, 

hjemmehjælpere eller andet plejepersonale.

PÅ BESØG HOS OK I GRÆVLINGEHUSET
40 pensionister er mødt op i Grævlingehuset i 

Odense en tirsdag eftermiddag til foredrag om kol-

lektiv trafik i deres nærområde. På besøg er nemlig 

FynBus´ 2 kundeambassadører, som skal komme 

både skepsis og fordomme til livs. 

Efter en kop kaffe og et stykke kage er de fremmødte 

spændte på, hvad der nu skal ske. Ambassadørerne 

starter ud med at fortælle, hvordan FynBus er skruet 

sammen – hvem betaler, bestemmer og udfører. 

Allerede under første punkt må der trækkes på smile-

båndene og forståelsen for den komplicerede verden, 

som kollektiv trafik er, øges. Som foredraget drejer 

hen på priser, ændres ansigtstrækkene til forundren-

de, positive og tankevækkende. Deres viden bliver 

større og deres fordomme bliver gjort til skamme.

Med den fysiske tilstedeværelse af FynBus´ kun-

deambassadører og det høje niveau af viden har 

FynBus vundet en del mere på image-kontoen hos 

den voksende gruppe af seniorborgere. Et foredrag 

sluttes næsten altid med ”Håber virkelig at I snart 

kommer igen”. Og det gør FynBus selvfølgelig gerne, 

hvis der er behov for det.

HJÆLP TIL DIGITAL SELVHJÆLP
Men FynBus holder ikke kun foredrag om køreplaner 

og priser. I en tid hvor tingene bliver mere og mere di-

gitale, er der fra alle sider stort fokus på, hvordan man 

kan hjælpe befolkningen, og specielt den ældre del 

af befolkningen, med at blive fortrolige med de nye 

digitale selvbetjeningsmuligheder. Og hos FynBus er 

der ingen undtagelse. Udbuddet af selvbetjeningsløs-

ninger hos FynBus bliver også større, og det er vigtigt 

at lære folk at bruge dem. FynBus tilbyder blandt an-

det webbaseret prisberegner, rutekort, Rejseplanen, 

selvbetjening ved bestilling af flexkørsel etc.

Derfor startede FynBus i efteråret 2014 så småt op 
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så er. Mange lokalsamfund organiserer sig i lokalråd, 

borgerforeninger og landsbyråd, og FynBus udvalgte i 

efteråret 2014 10 foreninger, som man tog kontakt til. 

Udvælgelsen skete blandt andet på baggrund af 

aktivitetsniveau på egen lokal hjemmeside. De 10 

foreninger blev inviteret til et stormøde lignende 

det, der blev holdt for seniorgrupperne. Formålet var 

igen at informere og skabe en dialog med de mindre 

samfund, så de føler, at de får et talerør ind i organisa-

tionen, og FynBus får en kanal direkte ud til brugerne. 

Også dette møde har affødt en foredragsrække i de 

mindre fynske samfund.

FREMTIDEN 
De 4 stormøder, som har været afholdt med hen-

holdsvis Odenses Ældre- og Lokalråd, Ældre Sagen, 

repræsentanter for de fynske ældreråd og fynske 

lokalråd har fyldt kalenderen godt op hos FynBus´ to 

ambassadører. Der er nemlig stor efterspørgsel på 

deres foredrag også langt hen i 2015. 

Der er fortsat fokus på, hvordan man kan udbrede 

budskabet om den kollektive trafik og dens mulighe-

der, og man søger hele tiden nye samarbejdsmulighe-

der, som er til gavn for alle parter.

ET BREDT PROGRAM MED
VALGMULIGHEDER
FynBus har derfor sammensat et undervisningspro-

gram, som består af 6 følgende moduler: Hjemme-

side, Billetter og kort, Flextrafik, Køreplaner, Rejse-

planen og Prisberegner. I samarbejde med de enkelte 

interessenter og kursister udvælges de moduler, 

som man ønsker undervisning i. Oftest ønskes alle 

moduler, men så byder dagen også på et langt og 

komprimeret program.

Målet er at skabe kontakt til de lokale datastuer og it-

cafeer, hvor det ofte er it-stærke ældre, som hjælper de 

mindre stærke. FynBus håber at kunne uddanne nogle 

undervisere i at undervise i FynBus´ digitale løsninger. 

Blandt andet har FynBus haft besøg af 3 it-frivillige fra 

Ældre Sagen, som fik undervisning i alle 6 moduler, 

og sigtet med undervisningen er, at de kan gå hjem til 

deres bagland af kursister og lære dem om de mulighe-

der, der er for selvhjælp inden for kollektiv trafik.

LOKALRÅD BLIVER TAGET MED PÅ RÅD
FynBus arbejder hele tiden for at komme tættere 

på kunderne, og det handler ikke kun om senior-

gruppen. Man vil gerne ud i de små afkroge af Fyn, 

hvor borgerne ofte føler sig overset med hensyn til 

kollektiv trafik, og her fortælle om de muligheder, der 
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Den 28. juni blev Thomas B. Thriges Gade
i Odense definitivt lukket. Gaden, der skar
Odense centrum over i to, har i mange år
været genstand for debat og kritik af den store 
mængde gennemgående trafik i bymidten.
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hold af medarbejdere fik talt med mange mennesker 

og delt mange tusinde køreplaner ud.

BILISTER FANDT NYE VEJE
De mange bilister, der skulle finde nye veje, gav udfor-

dringer for bustrafikken i ugerne efter lukningen. En del 

privatbilister måtte indkassere en bøde fra politiet, da 

de trods skiltningen valgte at køre gennem de ensret-

tede gader Frederiksgade og Nørregade. De største 

problemer opstod dog i Vindegade, der i starten af 

august, hvor odenseanerne vendte tilbage fra ferie, i 

perioder næsten sandede til i kø. Mange chauffører 

og passagerer var frustrerede over busser, der holdt 

og blev forsinkede af den megen trafik i den smalle 

gade. Både FynBus, Odense Kommune og politiet så 

på mange muligheder for at løsne op for situationen. 

Problemerne forsvandt heldigvis igen i løbet af august, 

efterhånden som bilisterne lærte at finde nye veje gen-

nem byen, og bustrafikken gled igen.

FREMTIDEN
Over de kommende år rykker Thomas B. Thriges 

Gade-projektet sydpå og i vejret. Det, der lige nu 

ligner et stort hul midt i Odense, vil blive fyldt ud med 

en stor underjordisk parkeringskælder og en masse 

nye, flotte bygninger og pladser. Og letbanen vil som 

et helt nyt element i den kollektive trafik forbinde det 

hele med resten af byen.

NYE TIDER - OGSÅ FOR BUSSERNE
Gaden blev lukket mellem Nørregade og Østre 

Stationsvej, og det sendte ikke kun tusinder af bilister 

ad andre veje - Thomas B. Thriges Gade var nemlig 

også benyttet af mange busruter, som nu skulle 

omlægges. Da lukningen havde store konsekvenser 

for mange ruter, valgte FynBus også denne dato til 

et generelt køreplanskifte, så det var stort set alle 

Odenses bybusser og regionale ruter over hele Fyn, 

der fik nye køreplaner samtidig.

FYNBUS VAR TIL STEDE
Det krævede en omfattende informationsindsats, da 

mange buspassagerer skulle tillære nye vaner. Fyn-

Bus arbejdede derfor hårdt på at få budskabet om de 

mange ændringer ud til alle kunderne i en bred vifte 

af medier.

Heldigvis fik lukningen af Thomas B. Thriges Gade 

også massiv omtale i de lokale medier, så det var nok 

de færreste odenseanere, der ikke havde opdaget, at 

gaden skulle spærres.

I lukningsweekenden indbød Odense Kommune 

til fest i gaden, der nu var tom for biler. Mange 

odenseanere kom forbi for at få et rundstykke, 

køre sæbekassebilsræs, høre koncerter eller gå en 

tur gennem den mørke tunnel. FynBus var også 

til stede med en infobus på Flakhaven. Her kunne 

borgerne få svar på alle deres spørgsmål om de 

mange forandringer i bustrafikken – og en ny trykt 

køreplan. Infobussen var en stor succes – det store 
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I 2011 lød startskuddet for portalen Vores FynBus, hvor 
chaufførerne er i centrum. Forøget vidensdeling og 
kundeservice fra chaufførerne var målet i portalens 
opstart, men en positiv udvikling har fået redskabet til at 
blive en social chaufførportal til gavn for både FynBus, 
chaufførerne og entreprenørerne. Et system, som er det 
første af sin slags i et dansk trafikselskab, og som har 
gjort, at FynBus er kommet tættere på chaufførerne. 

ET BANEBRYDENDE REDSKAB
Da Vores FynBus blev startet op, var det banebrydende 

for et dansk trafikselskab. FynBus var de første med 

idéen om at certificere chaufførerne og samtidig øge 

fokus på chaufførerne og deres hverdag. Systemet var 

oprindeligt skabt til telebranchen, men er i dag brugt af 

Bog & Idé, Dansk Supermarked og FONA osv. 

På Vores FynBus kan chaufførerne tage diverse certifi-

ceringer, som FynBus udbyder, og de optjener point alt 

efter hvor dygtige og aktive de er. Det gælder bla. certi-

ficering omkring den kommende udrulning af rejsekort.

Systemet er ligeledes udstyret med sider som Forum 

og Din Mening, som giver chaufførerne mulighed for 

komme med forslag til køreplaner, indberette uhen-

sigtsmæssigheder, stille spørgsmål osv. 

Derudover har systemet den unikke egenskab, at hver 

enkelt chauffør kan abonnere på en bestemt rute, 

som personen ofte kører. Ved hjælp af abonnering kan 

chaufføren følge med i ændring af rute, følge spørgs-

mål og svare på dem.  

DET HELE STARTEDE MED...
Grundlaget for Vores FynBus stammer tilbage fra okto-

ber 2011, hvor FynBus´ bestyrelse besluttede sig for, at 

chaufførerne skulle certificeres. Redskabet Vores Fyn-

Bus er blevet udviklet i et samarbejde mellem FynBus 

og busselskaberne Arriva, Odense Bybusser og Tide 

Bus, samt leverandøren af systemet A Close Shave. 

Testfasen for projektet kørte i et år, hvor det var frivil-

ligt for chaufførerne, om de ville være en del af Vores 

FynBus. Efterhånden som testfasen blev afsluttet, 

valgte FynBus i samarbejde med entreprenørerne at 

udarbejde nye kontrakter i bl.a. Svendborg, Nyborg og 

Odense. I kontrakten blev det understreget, at man 

som chauffør skulle være en del af Vores FynBus og 

være aktiv bruger af portalen, der skulle opfattes som 

et arbejdsredskab. Kontrakter til kommende vogn-

mænd vil også indeholde dette fokuspunkt. 

Til at starte med var Vores FynBus primært rettet mod, 

at chaufførerne skulle dygtiggøres og certificeres i 

deres daglige job. Baggrunden for det byggede på, at 

FynBus anbefalede, at flere chauffører skulle højne 

deres niveau af kundeservice og viden og dermed 

kunne servicere kunderne bedre i tilfælde af diverse 

spørgsmål. Introduktionen af systemet fik en positiv 

modtagelse fra chaufførerne, som samtidig følte at 

afstanden mellem dem og FynBus blev reduceret. 
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EN MILEPÆL OPNÅET!
I oktober 2014 havde Vores FynBus 3 års jubilæum, 

men udover det opnåede man en stor milepæl. 2014 

var nemlig året, hvor Vores FynBus rundede 100 

mio. optjente point. FynBus valgte at markere denne 

milepæl ved at udlevere en gave til chaufføren, som 

rundede Vores FynBus’ 100 mio. point.

FynBus udleverede et 55” fladskærmsfjernsyn, som 

blev bragt personligt ud til vinderen i Middelfart. 

FREMTIDEN FOR VORES FYNBUS
Fremtidsplanerne for Vores FynBus bygger på at gøre 

det så simpelt og enkelt som muligt både for FynBus, 

chaufførerne, samt entreprenørerne. I dag får chauf-

førerne både informationer på Vores FynBus og pr. 

mail, men planerne er dog, at man vil fokusere på, at 

Vores FynBus skal være den primære informationska-

nal ud til chaufførerne. 

Tablets i busserne er også en del af de fremtidige 

planer, så hver chauffør har en mulighed for at be-

nytte sig af Vores FynBus. Planen er, at de primært 

skal benytte sig af muligheden, når der holdes pause 

ved endestationer.

DEN SOCIALE ROLLE
De seneste år har Vores FynBus udviklet sig gevaldigt. 

Fra at være et sted hvor man certificere og dygtiggøre 

sig, til at være et socialt medie som nu også kan benyt-

tes til brug i sociale sammenhæng med ens kolleger. 

Tjenester såsom Forum og Din Mening har gjort, at 

både ansatte hos FynBus og chauffører hos eksterne 

entreprenører kan komme med deres syn på forskel-

lige mærkesager og samtidig dele det med de øvrige 

chauffører på Vores FynBus. 

FYNBUS KOMMER TÆTTERE PÅ 
FynBus har de seneste par år haft stor fokus på 

chauffør- og entreprenørsamarbejde, og med Vores 

FynBus er FynBus kommet tættere på både entrepre-

nører og chauffører. 

Responstiden mellem FynBus og chaufførerne er 

blevet reduceret ved hjælp af Vores FynBus, og nu kan 

chaufførerne skrive direkte til en planlægger, og der 

kommer svar hurtigst muligt, hvor det efterfølgende 

bliver taget med i det videre arbejde. 

Vores FynBus er under konstant udvikling, og der tilfø-

jes løbende nye muligheder. En af de nyeste mulighe-

der er, at man kan lave lukkede grupper. Det betyder, 

at driftslederen hos den enkelte vognmand har mulig-

hed for at udsende information via Vores FynBus, som 

er rettet mod bestemte grupper. 

CHAUFFØRERNES MENING 
Chaufførernes tilfredshed med redskabet vægtes utro-

lig højt. Vores FynBus skal nemlig ses som et redskab 

primært rettet mod chaufførerne. 

Tendensen viser, at chaufførerne synes, at Vores 

FynBus er et brugbart redskab, og specielt Forum og 

Din Mening vægtes højt. Det hjælper da også, at der 

hver uge bliver der trukket lod om biografbilletter og 

ved særlige lejligheder større præmier. Konkurren-

ceelementet i at optjene point og muligheden for at 

vinde præmier ses som et sjovt tiltag og er i sig selv en 

motivationsfaktor til at hoppe forbi Vores FynBus. 
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UDVIKLINGEN FOR VORES FYNBUS

CHAUFFØRER PÅ KURSUS:

GENNNEMFØRTE CERTIFICERINGER:

STØDT STIGENDE BESØGSTAL:

I marts 2012 havde man haft 250 chauffører på kursus
i Vores FynBus, og i 2014 havde 850 chauffører
gennemført kurset. 

Siden 2012 er fuldførelse af certificeringer steget
med 23,65 %. Det betyder for FynBus, at 83,6 % af 
chaufførerne pr. 2014 har gennemført certificeringer
på Vores FynBus og derved forøget deres viden til 
fordel for kunderne

Besøgstallet og besøgstiden på Vores FynBus er stødt 
stigende. Gennemsnitstiden pr. besøg er steget med 
1,53 minutter, hvilket afspejler chaufførernes villighed
i at gennemføre certificeringer og forøget interessere
i diverse informationer på Vores FynBus.
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FLEXTRAFIK
PÅ NYE VEJE
2014 bød på stor travlhed for hele Flexområdet. Ikke mindst 
set i lyset af den meget store opgave med overtagelsen af 
alle kommunale kørsler for Odense Kommune, som betød 
en fordobling af antallet af alle flexkørsler i 2014 i forhold til 
tidligere år. På trods af en svær start, lykkedes det at opnå en 
gennemsnitlig rettidighed på 95 %, hvilket var målet. 

Denne opgave, kombineret med implementeringen af det fælles 
fynske telekørselskoncept, udvidelse af telekørsel for pendlere og 
forøget fokus på kontrol af løn- og ansættelsesvilkår for de mange 
chauffører, der kører flexkørsel, gav et turbulent og travlt, men 
også tilfredsstillende år for flextrafikken. 
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KUNDERNE BETJENER SIG SELV
Det blev nemmere at være telekørsels- og handicap-

kunde, da FynBus i 2014  satte mere fokus på selvbe-

tjeningsløsninger på nettet. 

Kunder på handicapkørselsordningen har i længere 

tid haft muligheden for selvbetjening. Når kunderne 

selv bestiller deres ture på nettet, sparer de ventetid i 

telefonen. Ordningen har dog været relativt lidt brugt. 

En årsag kan være, at der her ofte kan være tale om 

svage og ældre borgere, som ikke føler sig trygge ved 

de digitale løsninger. 

Med en ny bestillingsside, som åbnede i efteråret 

2014, tilbyder FynBus nu en smartere, nemmere og 

mere nutidig selvbetjeningsløsning. Håbet er, at bru-

gen af selvbetjening på Handicapområdet vil stige, 

og at man eventuelt kan nå ud til andre end selve 

slutbrugerne - pårørende og eventuelt plejeperso-

nale kan fx have stor gavn af at kunne bestille ture 

på alle tider af døgnet. 

FynBus har været i tæt dialog med de fynske kom-

muner om at få gjort opmærksom på selvbetjenings-

muligheden. Alt informationsmateriale vedrørende 

handicapkørsel er også blevet opdateret, så selvbetje-

ningsmuligheden springer i øjnene.

I årets sidste måned blev det også muligt for brugere 

af den almindelige teletaxi at bestille ture via compu-

ter, tablet eller smartphone, de steder hvor det fælles 

telekørselskoncept er trådt i kraft. Kunderne skal blot 

oprette en profil via FynBus.dk/Flexbestilling, og her-

efter har de mulighed for at bestille, se de ture, som 

allerede er bestilt, og eventuelt afbestille. 

Efter oprettelse af profil er det muligt at hente en app 

til sin smartphone, således at man altid har mulighe-

den for selvbetjening ved hånden. For teletaxi-kunder 

er det desuden smart, at man ved at bestille online 

slipper for at huske kontanter til chaufføren, da betalin-

gen automatisk kan trækkes på et dankort.

Selvbetjening bliver også et stort område i 2015,

og FynBus har planlagt flere initiativer til at øge

selvbetjeningsgraden.

FÆLLES TELEKØRSELSKONCEPT
I 2014 nikkede en lang række kommuner til foreslåede 

forbedringer af den lokale telekørsel. Forbedringen har 

betydet en markant forøget betjening fra tidlig morgen 

til sen aften, samtidig med at telekørslen er blevet bil-

ligere og mere fleksibel for mange borgere. 

Teletaxi er en fleksibel kørselsordning, som de fleste 

fynske kommuner tilbyder. Ordningen er et alternativ 

i de tidsrum og på de steder, hvor det økonomisk ikke 

kan betale sig at have busser kørende. Siden opstarten 

af telekørsel har de enkelte kommuner haft individuelle 

løsninger, og det har været svært for borgerne at finde 

ud af, hvordan man kunne bruge teletaxi. 

Det har derfor været et stort ønske fra flere sider, at 

man arbejdede hen mod et fælles fynsk telekoncept. 

Det fælles koncept bygger på, at priser, tidsrum mm. 

kommer til at ligne hinanden. Ordningen er fortsat 

fleksibel for de enkelte kommuner, der selv kan vælge, 

hvilke moduler de vil tilbyde. Kommunerne bestemmer 

ligeledes selv inddelingen af teleområder.

Siden FynBus begyndte at tilbyde telekørsel, har der 

været et tæt samarbejde mellem Flextrafik og planaf-

delingen. Flextrafik modtager ofte ønsker til forbedrin-

ger i de enkelte teleordninger. Det tætte samarbejde 

har medført, at der flere steder er fundet bedre og 

mere effektive teleløsninger, som er til gavn for borger-

ne. Det gælder fx teletaxierne til færgen i Spodsbjerg. 

Udvidelsen af telependlerordningen har også haft stor 

succes i 2014. Telependler er en hjælp til borgere, der 

måske ellers ikke ville bruge den kollektive trafik, fordi 

de har for langt til stoppestedet eller stationen. Til-

buddet giver borgerne mulighed for at blive kørt i taxi 

mellem hjemmet og udvalgte knudepunkter, hvorfra 

man kan tage busser eller tog. Telependler kræver, 

at man i forvejen er kunde i den kollektive trafik, og 

at man tilmelder sig over en periode på 14 dage ad 

gangen. Ordningen begyndte som et forsøg i As-

sens Kommune i forbindelse med projektet omkring 

direkte busser til uddannelsesstederne i Odense. I 

sommeren 2014 valgte man at tilbyde ordningen til de 

øvrige kommuner på Fyn. 

Telependlerordningen gælder fortsat for de stude-

rende, som skal til en uddannelsesbus. En teletaxi 

ankommer på hjemmeadressen og kører den stude-

rende til det nærmeste knudepunkt, hvorfra der går en 

uddannelsesbus. Ved at kombinere en direkte bus med 

en teletaxi sikrer man uddannelsessøgende en hurtig 

transport mellem hjem og uddannelsessted.
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På en skala, hvor værdierne 65-74 svarer til ”God/

Godt” og 75-100 svarer til ”Meget god/godt”, opnå-

ede de 3 FynBus-kørselsordninger Handicapkørsel, 

Kommunalkørsel og Telekørsel en samlet tilfredshed 

på 83. Tilfredsheden med bestillingen af kørsel og til-

fredsheden med bilen og køreturen scorede ligeledes 

en høj tilfredshed. 

Sidstnævnte omfatter chaufførerne, og den høje 

tilfredshed fra kundernes side viser, at de beklagelige 

enkeltsager, der fra tid til anden dukker op i medi-

erne, ikke afspejler en generel tendens – tværtimod 

er chaufførerne noget af det, som kunderne er så 

tilfredse med, at det næsten ikke kan gøres bedre.

 Undersøgelsen viste også, at det kan være svært for 

kunderne at vide præcis hvornår de kan forvente at 

blive afhentet. Som konsekvens af undersøgelsen er 

kommunikationen omkring forventet afhentningstids-

punkt derfor blevet forbedret.

Denne første tilfredshedsundersøgelse på flexom-

rådet blev gennemført fra 1. maj til 6. juni 2014. I 

2015 forventer FynBus at gennemføre en tilsvarende 

undersøgelse sidst på efteråret.

VORES FLEXTRAFIK
FynBus har haft stor succes med portalen Vores 

FynBus blandt buschaufførerne. Her kan chauffører 

holde deres viden ved lige ved at tage certificeringer, 

vidensdele, komme i dialog med FynBus, interagere 

med andre kolleger, etc. 

Redskabet har været så stor en succes, at Flextra-

fik i 2015 sammen med Sydtrafik vil indføre Vores 

Flextrafik, som er en pendant til Vores FynBus. Her vil 

chauffører, der kører flexkørsel, få nogle af de samme 

muligheder som på Vores FynBus. 

Håbet er, at det vil give en tættere og mere åben dia-

log mellem chauffører, vognmænd og Flextrafik, og 

et højere fælles vidensniveau, der i sidste ende gerne 

skal komme kunderne til gavn.

KONTROL
Ord som kontrol og arbejdsklausuler har været hyp-

pigt brugt i 2014. 

Kontrol af dokumentation i forbindelse med udbud er 

blevet skærpet, og arbejdsklausuler skal være med til 

at sikre, at der er orden på arbejds- og lønvilkår hos 

eksterne entreprenører. FynBus indledte i 2014 et 

samarbejde med kontrolenheden i Odense Kommune 

netop vedrørende løn- og ansættelsesvilkår.

Parallelt har FynBus etableret et dialogforum med 

Dansk Taxiråd, Danske Busvognmænd og kommuner-

ne om branchens forhold og vilkår. I 2015 fortsætter 

arbejdet med at sikre ordentlige forhold for chauf-

førerne, og med at de, der byder på kontrakterne, gør 

det på lige vilkår.

Der bliver desuden løbende udført kontrol på alle 

biler, der kører for Flextrafik. Og hvis der kommer en 

anmeldelse på en bil, kaldes den ind til FynBus. Et ek-

sempel på en mangel kunne være, at chaufføren ikke 

har erhvervskørekort, som selvfølgelig er et krav.

FynBus gennemførte i 2014 en lang række ekstraor-

dinære vognkontroller. Året bød også på et par sager, 

hvor FynBus var nødsaget til at opsige samarbejdet 

med nogle leverandører efter at have konstateret 

uorden i forholdene. 

KUNDERNE ER TILFREDSE
FynBus gennemførte i 2014 for første gang en 

kundetilfredshedsundersøgelse på hele flexområdet. 

Undersøgelsen blev udviklet i tæt samarbejde med 

analyseinstituttet Wilke og Sydtrafik, og på området 

vedrørende Siddende patientbefordring var der tale 

om en fælles undersøgelse for Sydtrafik og FynBus. 

Både rapporten vedrørende tilfredsheden med den 

Siddende patientbefordring og rapporten for den 

øvrige flextrafik under FynBus (Handicapkørsel, 

Kommunal kørsel og Telekørsel) dokumenterede en 

samlet tilfredshed på et meget højt niveau. 
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HVOR TILFREDS ER DU GENERELT MED FLEXTRAFIK?
HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED DIN SENESTE TUR MED FLEXTRAFIK?

HVOR TILFREDS ER DU MED FLEXTRAFIKS HJÆLP,
DA DU HENVENDTE DIG OMKRING FORSINKELSEN ELLER UDEBLIVELSEN?

ALT I ALT MED BESTILLING AF DIN REJSE
VENTETIDEN I TELEFONEN, DA DU BESTILTE TUREN
MEDARBEJDERNES VENLIGHED, DA DU BESTILTE TUREN

AFHENTNINGSTIDSPUNKTET
ANKOMSTTIDSPUNKTET
RENGØRINGEN AF BILEN (BÅDE INDVENDIGT OG UDVENDIGT)
BILENS INDRETNING OG KOMFORT
CHAUFFØRENS KUNDESERVICE (VAR CHAUFFØREN SMILENDE OG HJÆLPSOM)
CHAUFFØRENS KØRSEL
CHAUFFØRENS VILLIGHED TIL AT HJÆLPE DIG IND/UD AF VOGNEN, HVIS DU HAVDE BEHOV FOR DET
CHAUFFØRENS SERVICE IFM. AT FASTSPÆNDE KORREKT OG FORSVARLIGT UNDER TUREN
TURENS VARIGHED
PRISEN

TILFREDSHED GENERELT (TOTAL, N=634)

KONTAKT VED FORSINKELSE (TOTAL, N=41)

BESTILLING OG BEHOV (TOTAL, N=553)

BILEN OG KØRETUREN (TOTAL, N=553)

83

83

87

92

78
87

73

87
82
92

87
88
93
89
92
93
94
93
92
95

HVOR TILFREDS
ER DU MED...
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I 2009 satte FynBus sig et ambitiøst mål om 15 % flere passagerer i busserne 
inden udgangen af 2015. Ved udgangen af 2014 lå den samlede vækst på
13,1 %. Totalt set havde regionalbusserne sidste år en fremgang på 1,5 %, 
bybusserne i Odense 1,6 %, mens de øvrige ruter havde en fremgang på
1,9 %. Samlet set havde FynBus en passagervækst på 1,6 % i 2014.

PASSAGERTAL
OG RETTIDIGHED
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PASSAGERTAL 2013 PASSAGERMåL 2014 (2013 + 2,4%) PASSAGERTAL 2014 Ændring 2013-2014 - indeksakkumuleret

MÅNEDLIG PASSAGERUDVIKLING 2014

PASSAGERUDVIKLING 2010-2014 (PASSAGERTAL I 1.000)

2010: 16.731  
2011: 16.422 
2012: 17.496  
2013: 18.100 
2014: 18.389 

PASSAGERVÆKST 2010 - 2013:

1.369 8,2%
PASSAGERVÆKST 2010 - 2014:

1.658 9,9%
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kommer, at mængden af udgået kørsel var den laveste 

nogensinde - under 200 køreplantimer måtte udgå 

i hele 2014. De flotte tal er resultatet af forbedrede 

køreplaner, forbedret overvågning af den daglige drift, 

øget buskapacitet og kapacitetsstyring, samt et godt 

og stabilt driftsår.

BUSSER TIL TIDEN
Den høje tilfredshed med FynBus hænger blandt andet 

sammen med den præcision, kunderne oplever. Her 

var 2014 også et tilfredsstillende år, der bød på den 

højeste rettidighed nogensinde. FynBus er i stand til at 

følge bussernes præcision ved hjælp af GPS-teknologi, 

og i 2014 afgik 97 % af alle busser til tiden. Dertil 

RETTIDIGHED TIL/FRA ENDESTATION (REGIONALE RUTER)

RETTIDIGHED TIL/FRA ENDESTATION (ODENSE)
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De flere rejser på Ungdomskort skyldes højst sand-

synligt den udvidede mulighed for at anvende kortet

til rejser uden for skoletiden, hvor man har mulighed 

for at rejse hvorhen på Fyn, man ønsker. Men også 

muligheden for at komme direkte til sin uddannelses-

institution med en uddannelsesbus kan have øget 

interessen for denne korttype.

FÅ DIG NU ET BUSKORT!
FynBus har et ønske om få flest mulige kunder over 

på et kortprodukt, således at der er færre kontantkøb 

i busserne. Ved udgangen af 2014 afspejlede pas-

sagertallene da også et markant fald på billetter solgt 

i bussen. En af årsagerne kan være KVIKkortet, som 

fortsat er meget populært hos fynboerne. Tallene viser 

tydeligt en markant stigning i brugen af KVIKkort. Også 

Ungdomskortet har oplevet en stor stigning.

ENKELTBILLETTER:
BILLETTER SOLGT I BUS
SMS+MOBILBILLET
ENKELTBILLETTER I ALT

TURKORT:
TURKORT (ALM.)
TURKORT (VÆRDIKORT)
TURKORT I ALT

KVIKKORT

PERIODEKORT:
SKOLEKORT
HYPERCARD/UNGDOMSKORT
PERIODEKORT (ALM.)
PERIODEKORT I ALT

BEREGNEDE PASSAGERTAL*

TOTAL

2010

 3.549.330 
 104.230 

 3.653.560 

 392.919 
 292.874 
 685.793 

 790.959 

 886.073 
 1.333.257 
 5.682.479 
 7.901.809

 
 3.698.787

 
 16.730.908 

2011

 2.600.443 
 180.187 

 2.780.630 
 

264.532 
 430.008 
 694.540 

 

2.012.662 
 

1.204.383 
 1.441.783 
 5.052.197 
 7.698.363 

 

3.235.767 
 

16.421.962 

2012

 2.089.981 
 228.314 

 2.318.295 

 195.013 
 509.784 
 704.797 

 

3.116.140 
 

1.325.098 
 1.958.881 
 4.736.526 
 8.020.505 

 

3.336.515 
 

17.496.252 

2013

 1.844.472 
 244.807 

 2.089.279 

 138.713 
 574.440 
 713.154 

 4.159.201 

 1.240.414 
 2.085.382 
 4.374.947 
 7.700.743 

 3.437.812 

 18.100.189 

2014

 1.716.857 
 276.862 

 1.993.719 

 102.133 
 594.959 
 697.092 

 4.588.451 
 

1.269.337 
 2.459.478 
 3.916.325 
 7.645.140 

 3.464.790 

 18.389.192 

ANTAL

 -127.615 
 32.055 

 -95.560 

 -36.580 
 20.519 

 -16.062 

429.250 

 28.923 
 374.096 

 -458.622 
 -55.603 

 26.978 

 289.003 

%

-6,9%
13,1%
-4,6%

-26,4%
3,6%

-2,3%

10,3%

2,3%
17,9%

-10,5%
-0,7%

0,8%

1,6%

ÆNDRING 2013 - 2014

*BEREGNEDE PASSAGERTAL = BUS&TOG, OMSTIGNINGER, GRATISBØRN   

FORDELING AF BILLET- OG KORTTYPER, 2010 - 2014
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I 1992 kostede 
det kun 10 kr.
at tage bussen
i Odense.

- Og det gør det stadig

Kender du KVIKkortet?
...og vidste du, at du kan køre ligeså langt, du orker i hele Odense Kommune, for en flad tier?
De 10 kroner er ovenikøbet kun den maksimale pris. Hvis du kører udenfor myldretiden,
skærer vi nemlig 20% af prisen. Og som om det ikke var nok, belønner vi dig med
yderligere rabatter, jo mere du rejser! 

KVIKkortet kort:
• Det er gratis at få sig et KVIKkort
• Du betaler kun for det, du rejser
• Der er ingen skjulte afgifter eller gebyrer
• ”Mængderabat”: Rejs mere - betal mindre
• 20% ekstra rabat uden for myldretiden
• Du slipper for at bekymre dig om kontanter til busbilletten.

Hvordan?
Læs mere og bestil dit KVIKkort på KVIKkort.dk, eller få hjælp til at bestille kortet
på dit lokale bibliotek, i FynBus’ kundecentre eller ved at ringe på 6311 2200.
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(1.000 KR.)

INDTÆGTER
BRUTTOUDGIFTER
ÅRETS EJERBIDRAG **

BUSDRIFT

2013

 229.264 
 504.400 
 338.279 

2014

 235.268 
 510.718 

 338.337

2012

 226.949 
 491.577 
 326.107 

2013

 485.672 
 18.101.000 

 612.097 
 18.989.198 

 29,6 
 37,3 
 17,8 

2014

 486.709 
 18.390.000 

 610.415 
 18.603.703 

 30,1 
 37,8 
 18,2 

2012

          485.190 
      17.496.000 
           610.640 
      19.063.530 

                
 28,7 

                 36,1 
                 17,1 

INDBYGGERTAL
PASSAGERANTAL
KØREPLANTIMER
KØREPLAN KM

PASSAGERER/KØREPLANTIMER
PASSAGERER/ANTAL INDBYGGERE
EJERBIDRAG/KM (KR.)

NØGLETAL

Tallene er excl. Telekørsel
Ejerbidraget er incl. rammestyring og anlægsudgifter

***

OVERBLIK
2012 - 2014*

37



38

PASSAGERINDTÆGTER MV.
ENTREPRENØRUDGIFTER MV.
FÆLLESUDGIFTER
ÅRETS EJERBIDRAG BUSDRIFT

REGNSKAB
2014

 -235.268 
 510.718 
 62.887 

 338.337 

REGNSKAB
2013

-229.264
504.400

63.143
338.279

REGNSKAB
2012

 -226.949 
 491.577 

 61.479 
 326.107 

BUDGET
2014

 -239.726 
 516.789 

 64.730 
 341.793 

BUSDRIFTEN

PASSAGERINDTÆGTER MV.
ENTREPRENØRUDGIFTER MV.
FÆLLESUDGIFTER
ÅRETS EJERBIDRAG TELEKØRSEL

REGNSKAB
2014

 -1.436 
 11.060 

 5.016 
 14.640 

REGNSKAB
2013

-1.067
8.259
1.365
8.557

REGNSKAB
2012

 -575 
 3.717 

 540 
 3.682

BUDGET
2014

 -961 
 7.087 
 3.346 
 9.472 

TELEKØRSEL  

PASSAGERINDTÆGTER MV.
ENTREPRENØRUDGIFTER MV.
FÆLLESUDGIFTER
ÅRETS EJERBIDRAG FLEXTRAFIK

REGNSKAB
2014

 -6.549 
 119.759 
 22.554 

 135.765 

REGNSKAB
2013

-6.269
51.536
22.991
68.257

REGNSKAB
2012

 -6.411 
 48.504 
 24.250 
 66.343 

BUDGET
2014

 -6.005 
 93.833 
 18.616 

 106.443 

FLEXTRAFIK  

INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER I ALT
ÅRETS RESULTAT TJENESTEMÆND

REGNSKAB
2014

 -9.050 
 9.804 

 754 

REGNSKAB
2013

-5.617
8.697
3.080

REGNSKAB
2012

 -7.211 
 8.061 

 850 

BUDGET
2014

 -4.340 
 8.920 
 4.580 

TJENESTEMÆND

ÅRSREGNSKAB
LIGHTFølgende er hovedtal fra FynBus’ årsregnskab 2014.

Find det samlede årsregnskab på
FynBus.dk/konomi-og-statistik

(1.000 KR.)
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(1.000 KR.)

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
GRUNDE OG BYGNINGER
TEKNISKE ANLÆG M.V.
INVENTAR MV.
ANLÆG UNDER UDFØRELSE

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
ANLÆG UNDER UDFØRELSE

MATERIELLE/IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

ANLÆGSAKTIVER I ALT

OMSÆTNINGSAKTIVER
TILGODEHAVENDER
LIKVIDE BEHOLDNINGER

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT

AKTIVER

(1.000 KR.)

EGENKAPITAL
HENSATTE FORPLIGTIGELSER
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

PASSIVER I ALT

PASSIVER

ULTIMO
2014

48.739
4.628

267
0

3.899
115

57.648

18

57.666

72.125
152.361

224.486

282.152

ULTIMO
2013

50.844
7.157

228
0

4.236
0

62.465

49.413

111.878

76.825
106.863

183.892

295.566

ULTIMO
2014

3.856
229.536

12.462
36.298

282.152

ULTIMO
2013

7.850
237.255

6.535
43.926

295.566
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Jo mere viden, vi har om kunderne, desto tættere kan vi komme på 
at skaffe flere. Det er en af de filosofier, som vil ligge til grund for 
arbejdet med at skaffe nye kunder i busserne i 2015. Og flere kunder 
skal der til, hvis vi fortsat skal kunne drive og udvikle den kollektive 
trafik som et reelt alternativ til bilen.

FynBus’ bestyrelse var i sommeren 2014 på studietur i Göteborg og 
blev her inspireret af Västtrafiks flotte resultater i arbejdet med at 
skaffe flere passagerer i busserne. Med inspiration fra Sverige, men 
også som et resultat af mange års viden og erfaring bliver der iværk-
sat nye kunderettede initiativer, der skal få flere erhvervspendlende 
bilister til at tage bussen, samtidig med at der gøres en indsats for at 
få unge mennesker under uddannelse til at blive i bussen, fremfor at 
vælge bilen, når kørekortet er i hus. 

Disse indsatser kombineret med nye initiativer overfor såvel senior-
kunder, som folkeskoleelever skal bidrage til væksten og vil forhå-
bentlig mere end rigeligt bidrage til, at ambitionen om 15 % flere 
passagerer inden udgangen af 2015 nås.

Parallelt med arbejdet med at sikre en fortsat vækst ligger der store 
udfordringer i at få buskørslen i Odense til at passe sammen med ar-
bejdet med at anlægge Odense Letbane. En lang række forandringer 
vil skabe udfordringer for alle, der har deres gang i og omkring bymid-
ten i Odense. For FynBus handler det om at sikre den bedst mulige 
busbetjening, således at kunderne fortsat vil opleve bussen som et 
godt alternativ til bilen og som en god løsning, når turen går til eller 
gennem bymidten.

Endelig skal FynBus og fynboerne til at gøre klar til rejsekortet, der vil 
afløse det nuværende billetsystem i sommeren 2016. Allerede i 2015 vil 
rejsekort-udstyr blive sat i busser på udvalgte ruter, så man kan begynde 
arbejdet med at gøre rejsekortet lige så populært og anvendeligt som 
det nuværende elektroniske billetsystem, der nærmer sig pensionen.

I 2015 hedder nøgleordene fortsat samarbejde og inddragelse, tema-
et er fortsat kundefokus og vækst, og metoderne er de samme som 
de foregående år; ildhu, entusiasme og professionalisme.
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