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DET ER BLEVET NEMMERE, 
MEN VI ER IKKE I MÅL …
I 2018 formulerede FynBus en flerårig strategi for årene 2018-2020 med visionen 
”Det skal være nemt at rejse med FynBus”.

Intet er ændret i den forbindelse her i 2020.

FynBus har i hele 2018 og 2019 arbejdet målrettet med en lang række underbyggende 
strategiske aktiviteter, der alle har understøttet visionen, og her i 2020 fortsætter 
arbejdet. En række aktiviteter er tilendebragt, og nye aktiviteter iværksættes. 
Alle sammen for at gøre det nemmere, og fra i år også lidt grønnere.

FynBus vil fortsat fokusere på kerneydelsen, den kollektive trafik.

Kvaliteten skal være i højsædet, så de eksisterende kunder bliver i bussen, 
og nye kunder oplever, at det fungerer, når de benytter den kollektive trafik. 

Målet er fortsat at kollektiv ikke skal fravælges, fordi det er bøvlet og besværligt, 
men tilvælges fordi det er nemt og pålideligt – og godt for miljøet.



STRATEGIEN KORT
FynBus’ strategi for 2018-2020 baserer sig på tre værdier:

KUNDEN I CENTRUM 
SIKKER DRIFT 
KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING
FynBus ved erfaringsmæssigt, at sikker drift er en forudsætning for at fastholde og få nye kunder. 
Det er samtidig også vigtigt hele tiden at fokusere på de små forbedringer, 
der kan gøre produktet bedre og mere attraktivt.

Strategien står på tre søjler:

ET OPTIMERET OG SAMMENHÆNGENDE TRAFIKSYSTEM
NEM ADGANG TIL BILLETTERING OG PRODUKTER
MARKEDSFØRING, INFORMATION OG UDDANNELSE

Som noget nyt her i 2020 sættes fokus på klima og miljø ind som en del af strategien.
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ET OPTIMERET 
OG SAMMEN-
HÆNGENDE 

TRAFIKSYSTEM

NEM ADGANG 
TIL BILLETTERING 
OG PRODUKTER

UDDANNELSE, 
INFORMATION OG 
MARKEDSFØRING

DET SKAL VÆRE NEMT AT REJSE MED FYNBUS
KUNDEN I CENTRUM:
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KLIMA, MILJØ OG BÆREDYGTIGHED

SIKKER DRIFT



ET OPTIMERET OG SAMMEN-
HÆNGENDE TRAFIKSYSTEM
Et optimeret og sammenhængende trafiksystem betyder, at vi anvender de tildelte 
ressourcer til at skabe et trafiksystem på Fyn, hvor flest mulige fynboer kan benytte 
kollektiv trafik som et naturligt transportvalg, eller leve et liv uden afhængighed af bil.

MÅL: Inden udgangen af 2022 skal rejsetiden være reduceret med 10%. 
STATUS: I januar 2019 blev frit flow implementeret i busserne. Det betyder at  

 kunderne nu kan stige ud og ind af alle døre. Tiltaget blev sat i værk  
 for at reducere rejsetid. Målet er imidlertid ikke opnået, da store  
 anlægsarbejder har medført forøget rejsetid gennem Odense. Gevin 
 sten ved Frit Flow vil for alvor kunne realiseres, når trafikken igen  
 kan glide uhindret gennem Odense.

MÅL: Inden udgangen af 2020 skal der være indført et R-bus-net 
 med en øget afgangsfrekvens

STATUS: Forsøg med R-bus-net, forventes iværksat i løbet af 2020.
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AKTIVITETER: 
ET OPTIMERET OG SAMMENHÆNGENDE TRAFIKSYSTEM:
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FORBEDRET REGIONAL BUSBETJENING
Gennem etablering af det såkaldte R-bus-net sikres flere 
afgange mellem Odense og udvalgte byer. Busnettet 
sikrer også mere direkte ruter mellem udvalgte 
rejsemål og dermed kortere rejsetid. Endelig etableres 
korrespondancesikring, der sikrer, at busserne venter på 
hinanden, og dermed sikrer kunden den kortest mulige 
rejsetid i forbindelse med busskifte.

IMPLEMENTERING AF NYE 
TELETAXI-LØSNINGER 
I starten af 2020 afløses det eksisterende fynske teletaxi-
produkt af Flextur og Plustur, der tilsammen skal 
understøtte lokale behov for hurtigt transport fx til og 
fra centrale punkter; bydele, arbejdspladser og øvrige 
interessepunkter. Løsningen implementeres tillige med 
at der fortsat arbejdes med udvikling af attraktive og 
tidssvarende billetteringsløsninger.

STOPPESTEDER OG KNUDEPUNKTER
Det skal være nemt at finde ud af, fx hvornår 
bussen kører og hvor den kører hen. Stoppesteder og 
trafikknudepunkter indrettes mest hensigtsmæssigt 
i forhold til ventefaciliteter og der skal fortsat 
være fokus på udvikling af tidssvarende 
trafikinformationsløsninger

MOBILITET
Nye mobilitetsløsninger skal bringes i spil for at 
sikre borgernes mobilitet i lokalområderne. Nye 
løsninger og tilbud skal undersøges og udvikles 
og eksisterende løsninger udbredes gennem 
markedsføring, så kunderne oplever hvordan de 
mange mobilitetsløsninger tilsammen understøtter et 
sammenhængende trafiksystem. 



NEM ADGANG TIL
BILLETTERING OG PRODUKTER
Nem adgang til billettering og produkter er vigtigt for kunderne og for samfundets 
oplevelse af og holdning til den kollektive trafik. En af barriererne for at få nye 
kunder i busserne er, at det er svært at overskue priser og hvordan man køber 
og bruger billetter. Det skal allerede i søgningen efter transportløsninger på fx 
Rejseplanen være et let og hurtigt overblik over priser og produkter.

MÅL: Inden udgangen af 2020 foregår 90 % af alle rejser på et rejsekort.
STATUS: Ved udgangen af 2019 foregik 85,2 % af alle rejser i FynBus’ område  

 ved hjælp af et rejsekort-produkt.

MÅL: Inden udgangen af 2020 skal mindst 150.000 fynboer have et rejsekort.
STATUS: Ved udgangen af 2019 var der i alt udstedt over 134.000 unikke
  rejsekort på Fyn og Langeland.

MÅL: Fra 2018 til 2021 skal kunderne opleve og tilkendegive, 
 at det er blevet nemmere at rejse med FynBus.

STATUS: Fra 2018 til 2019 har kunderne via de årlige kundetilfredshedsunder 
 søgelser tilkendegivet, at det er blevet nemmere at rejse med FynBus.
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AKTIVITETER: NEM ADGANG TIL BILLETTERING OG PRODUKTER:

ALLE SKAL HAVE ET REJSEKORT 
Rejsekortet skal udbredes som kundernes foretrukne 
billetprodukt, og det skal gøres lige så naturligt at 
have et rejsekort som sygesikringskort eller et dankort. 
Kendskab til rejsekortets mange fordele udbredes.

DET SKAL VÆRE NEMT AT KØBE BILLET 
FynBus’ billetprodukter skal forenkles og forbedres. 
Kunderne skal kunne forstå FynBus’ billetprodukter 
og have nemt ved at vælge imellem dem. Det skal være 
tydeligt og klart, hvordan man skaffer sig en billet, hvad 
enten man er enkeltperson eller gruppe, og hvad enten 
man er hyppigt rejsende eller turist.

REJSEPLANEN SKAL UDBREDES
Med Rejseplanen har kunderne adgang til alle relevante 
informationer om den kollektive trafik. Kunderne skal 
kende Rejseplanen og Rejseplanens tilbud om sikkerhed 
og enkelthed. Kunderne skal vide, at Rejseplanen gør 
det nemt at forstå og benytte den kollektive trafik, og at 
Rejseplanen gør det muligt at planlægge og betale for 
hele den samlede rejse.

DET SKAL VÆRE NEMT 
AT BETJENE SIG SELV
Det skal være nemmere for kunderne at købe en rejse 
og derfor skal FynBus fortsat udvikle kloge og brugbare 
løsninger, der gør det nemmere for kunderne at forstå 
og bruge de kollektive trafiktilbud på Fyn og Langeland.
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MARKEDSFØRING,
INFORMATION & UDDANNELSE
En forudsætning for, at bilister og andre trafikanter får øje på den kollektive 
trafik, er et grundigt kendskab til de muligheder, som produktet tilbyder. Der er 
mange myter om den kollektive trafik, og mange af disse er ikke baseret på et 
førstehåndskendskab, men derimod på forestillinger og formodninger. God og 
relevant markedsføring målrettet kunderne og deres behov er et væsentligt skridt i 
bestræbelserne på at tiltrække flere passagerer. Parallelt hermed er god og relevant 
information til de eksisterende kunder alfa og omega i arbejdet med at fastholde 
dem som passagerer i den kollektive trafik.

MÅL: Borgerne skal have et godt og målbart kendskab til FynBus.
STATUS: Kundernes tilfredshed med trafikinformation og billetprodukter er  

 øget i både 2018 og 2019, hvilket indikerer en stigning i kendskabet til  
 FynBus blandt eksisterende kunder.

MÅL: 150.000 kunder skal have rejst med FynBus mindst en gang årligt.
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AKTIVITETER: MARKEDSFØRING, INFORMATION & UDDANNELSE:
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FLERE KUNDER I BUSSERNE
Udbredelse af kendskab til det kollektive trafiktilbud 
skal sikre nye og flere kunder i bussen. Gennem 
målrettet markedsføring skal det sikres at borgerne 
er oplyste om det kollektive trafiktilbud på Fyn og 
Langeland, så den kollektive trafik vælges, når den er 
relevant for kunderne. FORBEDRET TRAFIKINFORMATION 

FynBus skal fortsat udvikle den digitale 
trafikinformation til kunderne i form af øget tilbud om 
skærmløsninger og øvrige digitale løsninger på centrale 
trafikknudepunkter.

VELUDDANNET PERSONALE
Det skal sikres at hele FynBus’ personale har et 
indgående kendskab til FynBus’ mange billet– og 
transportprodukter, for kun herigennem kan der 
gives den bedste kunderådgivning. Frontpersonalets 
uddannelse styrkes, samtidig med at alle medarbejderes 
viden om FynBus’ løftes.

VELUDDANNEDE CHAUFFØRER
Det skal sikres, at buschaufførerne er godt klædt på til 
mødet med kunden, det vil i sidste ende løfte kundens 
oplevelse i mødet med den kollektive trafik. Det skal 
sikres at alle chauffører, uanset uddannelsesniveau og 
læsefærdigheder, får den nødvendige uddannelse.
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KLIMA, MILJØ 
OG BÆREDYGTIGHED
Der er stort fokus på klima, miljø og bæredygtighed i hele landet og indenfor 
langt de fleste brancher. For den kollektive trafik er det særdeles aktuelt, idet 
vi reelt er i stand til, ikke bare selv at gøre en forskel, men også at stille vores 
produkter til rådighed for borgere, der selv ønsker at handle. FynBus skal sikre 
at de kollektive transportløsninger er bæredygtige og miljørigtige og samtidig 
skal kendskabet til den kollektive trafiks positive indvirkning på såvel nærmiljø 
som klimabelastning udbredes. 

MÅL: FynBus skal i samarbejde med ejerne påbegynde en grøn omstilling,  
 der indbefatter alle trafikselskabets transportløsninger.

  Formålet er primært at reducere miljøbelastningen.

MÅL: FynBus skal iværksætte tiltag, der skaffer flere passagerer i busserne,  
 og derigennem bidrage til at reducere trængsel og bilernes

  miljøbelastning.
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AKTIVITETER: KLIMA, MILJØ OG BÆREDYGTIGHED

OVERBLIK, VIDEN OG EKSPERTISE
FynBus skal tilegne sig det store overblik over 
brændselsformer, busprodukter og lovgivning 
så man kan rådgive ejerkredsen i forhold til den 
grønne omstilling.

GRØNT REGNSKAB FOR FYNBUS
Hvor meget energi forbruger den kollektive trafik på 
Fyn og Langeland i dag, og hvad er miljøbelastningen i 
forhold til omgivelserne? Det er relevant viden at have, 
når der tales om grøn omstilling og ikke mindst, når den 
kollektive trafik skal sammenliges med privatbilismen. 
FynBus skal udarbejde et grønt regnskab, som 
supplement til det sædvanlige årsregnskab.

FÆLLES FYNSK UDBUD
FynBus iværksætter initiativer, der skal belyse fordele 
og eventuelle ulemper ved et fælles fynsk bus-udbud. 
Et fælles fynsk udbud kan give bedre mulighed for 
indførelse af klimavenlige drivmidler.

BORGERNE OG KUNDERNE 
SKAL VIDE MERE
FynBus skal gennemføre interessentrettede aktiviteter, 
der har til formål at tydeliggøre den kollektive trafiks 
rolle i forhold til miljø, klima og bæredygtighed. Der 
skal gennemføres målrettede aktiviteter i forhold til 
udvalgte målgrupper, så de bliver i stand til koble ønsket 
om at handle med at benytte den kollektive trafik.
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DET SKAL VÆRE NEMMERE…
I 2018 gik FynBus i gang med at virkeliggøre visionen om at det skal være 
nemmere at rejse med FynBus. Vi er ikke i mål endnu, men vi er kommet godt fra 
start og kunne i 2019 konstatere, at vi er godt på vej til at nå de fleste af de mål vi 
satte os i starten af 2018.

2020 skal bruges til at nå helt i mål, samtidig med at vi ruster os til den næste tre-
årige strategiperiode, der blandt andet betyder øget fokus på klima og miljø, et nyt 
busnet i Odense og forhåbentlig en masse nye kunder til den kollektive trafik.

Så det holder vi os for øje, mens vi i resten af 2020 fortsat fokuserer på at det skal 
nemmere at være kunde i FynBus
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