FORORD
Året var knapt begyndt før FynBus var klar med et nyt

ER blevet nemmere at rejse med FynBus, så strategien

initiativ, der skulle gøre det nemmere at være kunde i

levede i 2019, både i forhold til trafikselskabets aktivite-

FynBus, og som samtidig skulle hjælpe med til at gøre

ter, men så sandelig også i forhold til årets resultater – i

busturen hurtigere. Ved køreplanskiftet i januar måned

hvert fald, hvis man spørger kunderne.

indførte FynBus fri ind- og udstigning i alle busserne,
hvilket vil sige, at passagerne nu frit kunne vælge hvilken

Vi spurgte også som sædvanlig ind til kundernes gene-

dør, de ville stige ind og ud af, når de kørte med bussen.

relle tilfredshed, og som det vil kunne ses i denne beret-

Sigtet var, at alle de kunder, der i forvejen havde gyldig bil-

ning, var kundetilfredsheden også i topform i 2019, både

let, f.eks. rejsekort, gyldig togbillet eller periodekort, kunne

hvad angår passagererne i bussen og i Flextrafikken.

billettere sig selv ved at checke ind uden at skulle forbi
chaufføren først. Det gav et bedre flow i bussen, hvilket da

I 2019 har FynBus oplevet en passagertilbagegang på

også hurtigt gav initiativet navnet ”frit flow” i folkemunde.

2 % i forhold til 2018. Tilbagegangen har generelt været

Frit Flow var et af de strategiske projekter, som der var

størst for enkeltbilletter, men dette modsvares af pas-

arbejdet på at forberede i 2018, og som nu blev imple-

sagerfremgang på rejsekort classic. FynBus har også

menteret sammen med nye køreplaner for regionalbus-

oplevet en yderligere tilbagegang af passagerer med

serne og bybusserne i Odense.

Ungdomskort, hvilket er en fortsættelse af den udvikling, som blev registreret i 2. halvår af 2018. Passagertal-

FynBus iværksatte tilbage i 2018 en treårig strategi for

let i bybusserne i Odense er samlet set faldet med 1,5

FynBus under overskriften ”Det skal være nemt”, og

%, mens passagertallet på de regionale ruter er faldet

sammen med implementeringen af Frit Flow blev der

med 2,5 %. Antallet af faste kunder har været stigende

i 2019 arbejdet videre med en lang række strategiske

i løbet af 2019. Udviklingen er dog karakteriseret ved

projekter, der alle sigtede efter at gøre det nemmere at

færre faste kunder med pendlerkort og Ungdomskort og

være passagerer og dermed eliminere den ”modstand”,

flere kunder med rejsekort classic.

der kan være ved at benytte den kollektive trafik. For eksempel var der ved årsskiftet i alt udstedt over 132.000

Ved udgangen af 2019 stod det klart, at en af de store

rejsekort på Fyn og Langeland, og over 85 % af alle

udfordringer i 2020 er den grønne omstilling og de skær-

rejser i FynBus’ område i 2019 foregik med et rejsekort.

pede krav i forhold til belastning af klima og miljø, der er

Kundernes kendskab til FynBus’ produkter er så højt

vedtaget både internationalt og nationalt.

som aldrig før, og et højt produktkendskab, kombineret
med en høj rettidighed for busserne, er et godt grundlag

Så udover de udfordringer, der handler om fortsat at

for, at det føles både nemt og bekvemt at benytte den

fastholde og tiltrække passagerer, at kvalitetsudvikle og

kollektive trafik. Ved årets kundetilfredshedsundersøgel-

optimere den kollektive trafik, ser vi også ind i udfordrin-

se i marts 2019 bekræftede kunderne, at det rent faktisk

ger med at medvirke til den grønne omstilling.

FORMAND MORTEN ANDERSEN

DIREKTØR CARSTEN HYLDBORG JENSEN
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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.

FynBus planlægger buskørsel for Region Syddanmark og de 9
kommuner på Fyn og Langeland.
Det er regionen og kommunerne, der ejer FynBus. Ejerne beslutter
rammerne for, hvordan busserne skal køre. FynBus rådgiver ejerne
om, hvordan buskørslen kan planlægges bedst muligt og laver
køreplanerne.
Regionen og kommunerne bestiller de ruter de ønsker hos FynBus.
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. 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 9 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, elevkørsel,
aktivitets- og genoptræningskørsel, lægekørsel mv.
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BESTYRELSEN
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MORTEN ANDERSEN (V)
NORDFYNS KOMMUNE
FORMAND

POUL ANDERSEN (A)
REGION SYDDANMARK
NÆSTFORMAND

FLEMMING MADSEN (A)
SVENDBORG KOMMUNE

KRISTIAN NIELSEN (V)
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

JESPER HEMPLER (SF)
KERTEMINDE KOMMUNE

ANDERS W. BERTHELSEN (A)
ODENSE KOMMUNE

BO LIBERGREN (V)
REGION SYDDANMARK

REGITZE TILMA (V)
MIDDELFART KOMMUNE

ALBERT PEDERSEN (A)
NYBORG KOMMUNE

LEIF ROTHE RASMUSSEN (A)
ASSENS KOMMUNE
REPRÆSENTANTSKABSMEDLEM

JAN OLE JACOBSEN (V)
LANGELAND KOMMUNE
REPRÆSENTANTSKABSMEDLEM
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KØREPLANSKIFTE
OG TAKSTJUSTERINGER
Traditionen tro bød årsskiftet på forandringer for kunderne

primært betød små justeringer i prisen for enkeltbilletter og

i form af ændrede køreplaner, der i år primært bestod af

pendlerkort. For pensionisterne var der tale om en større æn-

mindre justeringer af tiderne for bybusserne i Odense, samt

dring i priserne for et periodekort, idet pensionistrabatten på

for de regionale ruter på Fyn og Langeland. Weekenden efter

50 % blev ændret til 45 %, som en del af en harmonisering

var det så tid til den årlige justering af taksterne, der i 2019

af pensionistrabatterne i Vest-Danmark.

FRI IND- OG UDSTIGNING
I BUSSERNE
Fra den 13. januar var det ikke længere et krav, at kunderne
skulle gå forbi buschaufføren og vise deres billet, når de skulle
ind i bussen. FynBus indførte ”det frie flow”, det vil sige
muligheden for at passagerer nu frit kan strømme ind og ud
af bussen, når den kører til kantstenen, og alle dørene åbnes
– hvis man vel at mærke har en gyldig billet i form af f.eks.
rejsekort, webbillet, gyldig togbillet eller en omstigning. Formålet med øvelsen var og er at spare tid, så bussen hurtigt kan
komme videre og dermed reducere tiden fra A til B. Ulempen
er naturligvis,at det bliver nemmere at snyde for de kunder, der
ønsker det, og derfor har denne ændring da også betydet øget
kontrol i busserne.
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BUSBANDEN BLEV FEJRET – IGEN!
Den 20. januar kunne Busbanden i Morud fejre 6 års fødselsdag for den buslinie, det hele handler om for Busbanden, nemlig rute 23, der egentlig er en bybusrute i Odense.
Busbanden fik for år tilbage overbevist politikerne om at
forlænge ruten, så Morud-borgerne ville få bedre mulighed
for at benytte den kollektive trafik mellem Morud og Odense.
Igen i år var byen pyntet med flag, og i den lokale brugs
fejrede man bussens fødselsdag med deltagelse af FynBus’
kundeambassadører, der aldrig går at vejen for at sprede budskabet om den kollektive trafiks lyksaligheder.

UDBREDELSE AF REJSEPLANEN
En af danskernes mest foretrukne apps er Rejseplanen. Her

busserne omkring sig på et live-kort, man kan se hvornår de

kan kunderne søge på rejser i hele landet, hvad enten det

næste busser kører fra ens stoppested, eller man kan vælge

gælder bus, tog eller metro og samtidig få alt muligt at vide

en afgang og få besked, hvis der er ændringer. FynBus ind-

om deres rejse. Selvom rigtig mange danskere kender og

ledte derfor 2019 med en bred markedsføring af Rejseplanen

bruger Rejseplan-appen, findes der mange funktionaliteter,

med det formål at udbrede kendskabet til og brugen af den

som kunderne endnu ikke har fået øje på. Man kan f.eks. se

populære app.

Rejseplanen
- Kort og godt!
Med rejseplanen i lommen
kan du nemt se på et kort,
hvor din bus er lige nu.

10

BØRN ELSKER AT TEGNE BUSSER
Igen i 2019 væltede det ind med børnetegninger, da FynBus

vindere kommer ind til FynBus og får overrakt diplom og ge-

afholdt årets tegnekonkurrence for alle skolebørn på Fyn

vinst af FynBus’ formand, Morten Andersen borgmester fra

og Langeland. Opgaven med at lave en flot bustegning,

Nordfyns Kommune. Gevinsten var i år en klassetur for alle

der skal pryde FynBus´ lokalkøreplaner, tiltrækker sig altid

vindernes klassekammerater til Odense Zoo, med både entré

stor opmærksomhed, og igen i år måtte dommerkomiteen

og busbilletter betalt af FynBus. Herudover havde FynBus

på hårdt arbejde under udvælgelsen af de mange flotte

i år sat en ekstra hovedpræmie på spil i anledning af teg-

vindertegninger. Vinderen af konkurrencen får sin tegning

nekonkurrencens 10 års jubilæum; En klassetur til Egeskov

på forsiden af alle lokalkøreplaner i vinderens kommune, og

Slot. Den blev vundet af Alexander Simonsen fra Broskolen,

således udvælges der hvert år én vinder pr. kommune.De 9

afdeling Bøgehøj.

DANMARKS (MÅSKE) MEST
TILFREDSE BUSPASSAGERER

...OG HØJ TILFREDSHED
MED FLEXTRAFIKKEN

Når resultatet af den årlige kundetilfredshedsundersøgelse

FynBus gennemførte i efteråret 2019 en kundetilfredsheds-

nærmer sig sin offentliggørelse, er det altid imødeset med

undersøgelse blandt FynBus’ mange brugere af Flextrafik.

en vis mængde spænding. Generelt ligger FynBus’ kunde-

Undersøgelsen viste, at brugerne af telekørsel og handicap-

tilfredshed højt, og har altid gjort det. De faste kunder er de

kørsel, fortsat er meget tilfredse med tilbuddet. Generelt lig-

mest tilfredse, men over årerne er det også lykkedes for Fyn-

ger tilfredsheden med flextrafik på en score af 83 ud af 100,

Bus at tilfredsstille de mere løst tilknyttede kunder. Det gjaldt

hvilket ifølge kategorien er ’meget højt’. Af undersøgelsen

også for 2019, hvor årets kundetilfredshedsundersøgelse

fremgår det, at kunderne lægger stor vægt på chaufførernes

kunne afsløre det flotteste resultat i de 10 år, målingerne har

service, og denne vurderes også som meget høj. Sidste gang

fundet sted. Og det var ikke bare den generelle kundetilfreds-

FynBus gennemførte en lignende undersøgelse var i 2017,

hed, der steg. Også tilfredsheden med rejsekortet var steget

også her lå resultatet meget højt i den positive ende.

markant, ligesom tilfredsheden med FynBus’ information om
forsinkelser og aflysninger i 2019 nåede nye højder.

Se resultatet af årets tilfredshedsundersøgelser på side 18.
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GRATIS VALGKØRSEL
DEN 26. MAJ OG IGEN DEN 5. JUNI
Transporten skal ikke være nogen hindring for demokratiet,
og derfor besluttede FynBus’ bestyrelse for efterhånden
mange år siden, at det skal være gratis at køre til og fra
valgsteder med kollektiv trafik på Fyn og Langeland, når
der afholdes valg i Danmark. Denne beslutning kom i spil to
gange i 2019, nemlig i forbindelse med henholdsvis EuropaParlamentsvalget den 26. maj og igen ved Folketingsvalget
den 5. juni. Tilbuddet gjaldt både busser og telekørsel og var
som sædvanlig populært blandt kunderne, der dermed kunne
bruge valgkortet som billet til bussen.

GRATIS VALGKØRSEL
EUROPAPARLEMENTSVALGET
OG FOLKETINGSVALGET 2019

DET ER IKKE
KUN UDENPÅ,
AT BUSSERNE
ER GRØNNE

GØR NOGET GODT FOR MILJØET
– TAG BUSSEN
Miljø og klima fyldte meget i debatten op til årets Folketingsvalg, hvor rigtig mange mennesker gav udtryk for deres
bekymring og deres ønske om at handle og reagere. Den 29.
maj skrev FynBus’ direktør, Carsten Hyldborg, et debatindlæg i avisen Fyens Stiftstidende, hvor han gjorde opmærksom på, at det faktisk ikke er så svært at gøre noget selv.
Man kan f.eks. bare lade bilen stå en gang imellem, og så i
stedet tage bussen. Dermed bidrager man til at mindske udledningen, begrænse trængslen og finansiere udbygningen af
den kollektive trafik, så den kan blive endnu bedre, mindske
endnu mere udledning, reducere endnu mere trængsel og så
videre. Ud af bilen og ind i bussen.

BRUG DIT REJSEKORT!
Som opfølgning på efterårets rejsekortkampagne, hvor mange
fynboer anskaffede sig et rejsekort, gennemførte FynBus en
intensiv forårskampagne med det formål, at vække de sovende rejsekort til live og tale mere til hjertet. Kampagnen gik
ud på at vise, hvad man kunne bruge rejsekortet til, altså som
et middel til at tage til f.eks. koncerter, sportsbegivenheder og
besøge turistattraktioner. FynBus fik i den forbindelse lavet
nogle små film, der gik deres sejrsgang på de sociale medier,
og nåede ud til rigtig mange fynboer.
Læs mere om kampagnen på side 20.
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DE STUDERENDE SKAL
TILBAGE TIL BUSSERNE
I slutningen af 2018 gennemførte FynBus, i tæt samarbejde
med en række fynske uddannelsesinstitutioner, en stor
undersøgelse af unge menneskers transportvaner. Undersøgelsen var en del af projektet ”Studerende fra bil til bus”, der
retter sig mod unge mennesker under uddannelse, og som
har til formål at få dem til at vælge bussen frem for bilen. I
2019 var FynBus klar til at granske undersøgelsens konklusioner, parallelt med at man indledte forskellige samarbejder
med skoler og uddannelsessteder for at få sat den kollektive
trafik på agendaen ved at gøre den til en del af undervisningen. Arbejdet fortsætter ind i 2020 med projektets tredje
formål, der handler om at få sat unges brug af den kollektive
trafik (eller mangel på samme) på den politiske dagsorden.
Læs mere om projektet på side 30.

NYE BUSBANER FORAN OBC
Passagerne har udvist stor tålmodighed i forbindelse med
gravearbejdet rundt omkring Odense Banegård Center, hvor
stoppesteder er blevet flyttet rundt, og hvor ventefaciliteterne ikke altid har været lige optimale. Netop derfor var den 7.
juni en festdag for mange, for her kunne de nye busbaner og
ventefaciliteter foran OBC endelig indvies. Arbejdet med den
nye belægning var tilendebragt, og nu kunne man for alvor
begynde at ane, hvordan pladsen foran OBC vil komme til at
se ud, med busserne ind mod selve banegårdsbygningen og
den nye letbanestation på den modsatte side af vejen, så det
bliver nemt at skifte mellem bus og letbane.

SMIL TIL DIN BUSCHAUFFØR,
SÅ SMILER HAN IGEN
Den 17. juni om morgenen blev morgenpendlerne på Odense
Banegård Center mødt af FynBus’ kundeambassadører, der
stod klar til at give alle et smil med på vejen. Både et rigtig
et, men også et i vingummi, så kunderne havde lidt at gumle
på på vej til arbejde. Anledningen var en markering af de 10
bud om den gode bustur, som kunder og buschauffører i fælleskab har udviklet, hvoraf et af dem handler om, at en af de
ting, der kan gøre en bustur god, er et smil. Smiler du til din
buschaffør, smiler han helt sikkert tilbage. Kundeambassadørerne uddelte over 2.000 smil på denne solrige og smukke
juni-morgen, både de rigtige og dem af vingummi.
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LØBEHJUL I BUSSERNE
Efterhånden som antallet af elektriske løbehjul nærmest
eksploderede i gadebilledet, opstod der også behov for at
løbehjulet kunne medbringes i bussen. For at undgå situationer hvor et løbehjul flyver gennem bussen f.eks. på grund af
hårde opbremsninger, har FynBus fremsat krav om at medtagning af løbehjul følger de samme regler som cykler, f.eks.
krav om at løbehjulet skal være spændt fast under kørslen
eller klappet sammen og pakket ned. Så er der pludselig
plads til alle.

Løbehjul i bussen?
Kun som baggage!

KONCERTBUSSER
Odense dannede i sommerens løb rammen om flere store
musikalske begivenheder, der kaldte på alternativ busbetjening. Først Tinderbox i slutningen af juni, hvor FynBus
flyttede adskillige tusinde koncertgængere fra Odense
bymidte til festivalpladsen og retur, og så igen da Ed Sheeran
gæstede Odense i slutningen af juli.

Klar på noget
frem og tilbage
under Tinderbox?

LOKALE KØREPLANER
BLEV ÆNDRET
Når sommerferien går på hæld, er det tid til at kigge på
køreplanerne for de lokale busser, der oftest betjener
skoler og uddannelsesinstitutioner. Typisk skal det sikres, at
ruterne passer til ringetiderne. Den 4. august 2019 var ingen
undtagelse. Her blev hele 51 ruter påvirket af sommerens
køreplanskifte, der mest af alt bød på minutjusteringer af køreplanerne for at få dem til at passe i forhold til rute, bestemmelsessted og ankomst- eller afgangstidspunkt. Som altid
var køreplanskiftet en god anledning til at minde kunderne
om, at det sted, man altid kan holde sig bedst orienteret om
køreplanerne, er via rejseplanen, der altid er opdateret.
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FOKUS PÅ ELBUSSER
Den 9. august havde FynBus inviteret politikere og embedsmænd fra region og ejerkommuner, samt interessenter fra
busbranchen til en temadag om elbusser. Mange af FynBus’
ejerkommuner står overfor at skulle udbyde buskørslen i de
kommende år, og FynBus ønsker at undersøge muligheden
for, at man eventuelt kan gå sammen i et fælles udbud. Den
snak blev der taget hul på denne dag, der bød på masser
af ny viden, udveksling af synspunkter og en næsten lydløs
prøvetur i den blanke el-bus, som Daimler stillede med i
dagens anledning.
Læs mere om elbusser på side 26.

FÅ ET PENDLERTJEK!
I august havde FynBus premiere på en helt ny beregner,
fynbuspendlertjek.dk. Nu er det muligt at få lavet en grundig
sammenligning af pris, tidsforbrug og ikke mindst miljøbelastning, når man pendler til og fra arbejde på henholdvis
cykel, i bil eller i bus. Værktøjet skal bruges til at overbevise
bilisten om, at det godt kan betale sig at lade bilen stå i
garagen og tage bussen på arbejde. Når FynBus’ kundeambassadører fremadrettet besøger skoler, arbejdspladser eller
storcentre, medbringer de altså ekstra gode argumenter for
den kollektive trafik, for det er naturligvis ikke nogen hemmelighed, at en af de ting, pendlertjekket viser, er at miljøbelastningen ved at tage bussen er langt mindre end ved at køre i
sin egen bil.

NEMMERE AT BETALE
HANDICAPKØRSLEN
KØB DIN BILLET I REJSEPLANEN

Fra slutningen af november blev det lidt nemmere at benytte

Det var også i august, at det nu blev endnu nemmere at købe

ordningen kun kunne betales kontant, men pr. 26. november

en billet til bussen, nemlig da rejseplanen fik en direkte for-

blev det også muligt at betale med sit dankort ved bestilling

bindelse til FynBus’ billet-app, og man kan købe busbilletten i

via selvbetjening, enten via appen eller via selvbetjeningssi-

appen øjeblikket efter at man har fundet sin rejse i rejseplanen.

den på FynBus’ hjemmeside.

handicapkørslen hos FynBus. Praksis havde ellers været at
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OGSÅ NEMMERE OM NATTEN
Pr. 1. september blev det billigere (og nemmere) at tage
natbussen hos FynBus. Hidtil havde man betalt et tillæg på
50 % for at køre i natbus, men det var både bøvlet, ulogisk
og besværligt og i øvrigt heller ikke særligt imødekommende
overfor nye kunder. Derfor besluttede bestyrelsen allerede i
foråret, at tillægget skulle ophøre pr. 1. september 2019, og
sådan blev det.

ARBEJDSKLAUSULEN VIRKER!
En status på arbejdet med arbejdsklausulen viser, at den
virker efter hensigten. Alene fra marts til oktober har FynBus
igangsat kontrol af 25 vognmænd. De fleste vognmænd, der
kører for Flextrafik, har overenskomst, og de vognmænd, der
ikke har, er blevet kontrolleret i forhold til arbejdsklausulen.
FynBus arbejder tæt sammen med arbejdsmarkedets parter
omkring indbragte sager i det såkaldte kontrolpanel, der mødes 4 gange årligt og består af repræsentanter fra ATAX, 3F,
Kristelig Arbejdsgiverforening og Det Faglige hus. Sideløbende med kontrol af arbejdsklausul har FynBus i 2019 gennemført over 500 vognkontroller og her fundet ganske få fejl.
Læs mere på side 28.

MERE SYNLIGHED I TRAFIKKEN
I uge 43 satte FynBus fokus på kundernes synlighed i trafikken. Mange buschauffører fortæller, hvor svært det kan være
at få øje på kunderne en tidlig morgen på et mørkt stoppested, og derfor havde FynBus sat sig for at øge kundernes
bevidsthed om, hvor usynlige de faktisk er. Det blev blandt til
et samarbejde med Nordfyns Kommune og GF Fonden, hvor
man en tidlig morgen besøgte en skole og talte med eleverne
om, hvordan man kan gøre sig synlig, både hvis man er til fods
eller på cykel. Det er planlagt at synlighedsugen skal vende
tilbage i 2020.
Læs mere om kampagnen på side 24.
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BRUNNERENS DAG
Også i 2019 var FynBus en aktiv spiller i det fællesfynske initiativ Brunsvigerens dag. Både bybusserne i Odense og alle regionalbusserne skiltede hele dagen med ”Husk brunsvigerens
dag”og understøttede de mange fynske brunsvigerinitiativer,
der udspillede sig fredag i uge 41, på Brunsvigerens dag.

SALGSKAMPAGNE
FOR REJSEKORTET
I efteråret 2018 gennemførte FynBus en vellykket kampagne
for salg af rejsekort, og som en del af en treårig strategi, blev
der gennemført en tilsvarende salgskampagne i efteråret
2019. Til forskel fra forårets kampagne, der sigtede efter
at få eksisterende kunder til at rejse mere, sigtede denne
kampagne efter at skaffe helt nye rejsekortkunder. Kampagnen brugte fortsat prisen som argument, men stillede sig
samtidig på den grønne dagsorden under sloganet: ”Brug
rejsekortet, hvis ikke for miljøets så for pengenes skyld.”.
Læs mere om kampagnen på side 20.

BÆREDYGTIG TRANSPORT
PÅ SKOLESKEMAET
Sammen med UngOdense, Cyklisternes by og Odense
Letbane skabte FynBus et nyt og spændende samarbejde,
hvor 17 unge uddannelsessøgende skulle arbejde med
virksomhedernes konkrete udfordringer, og samtidig komme
med løsningsforslag til, hvordan transporten i Odense kan
gøres mere bæredygtig. Samarbejdet tog sit udgangspunkt i
valgfaget ”Innovation og bæredygtighed”, som består af 10
heldagslektioner, hvor FN’s verdensmål spiller en afgørende
rolle. Valgfaget og samarbejdet fortsætter frem til den afsluttende idéfestival den 19. marts 2020 hos FynBus.
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DANMARKS (MÅSKE) MEST
TILFREDSE BUSPASSAGERER
Når resultatet af den årlige kundetilfredshedsundersøgelse

afsløre det flotteste resultat i de 10 år målingerne har fundet

nærmer sig sin offentliggørelse, er det altid ventet med en

sted. Og det var ikke bare den generelle kundetilfredshed, der

vis mængde spænding. Generelt ligger FynBus kundetilfreds-

steg. Også tilfredsheden med rejsekortet var steget markant,

hed højt, og har altid gjort det. De faste kunder er de mest

ligesom tilfredsheden med FynBus’ information om forsinkel-

tilfredse, men over årerne er det også lykkedes for FynBus at

ser og aflysninger i 2019 nåede nye højder. Resultater angives

tilfredsstille de mere løst tilknyttede kunder. Det gjaldt også

på en skala fra 0 til 100, hvor resultater fra 65 svarer til ”God”

for 2019, hvor årets kundetilfredshedsundersøgelse kunne

og resultater fra 75 svarer til ”Meget god”

INDEX
SCORE*

TILFREDSHED (TOTAL)
HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED DENNE BUSTUR?
ER DINE FORVENTNINGER TIL FYNBUS BLEVET INDFRIET?
FORESTIL DIG DET PERFEKTE TRAFIKSELSKAB
- HVOR TÆT PÅ ELLER LANGT FRA DETTE IDEAL ER FYNBUS?

LOYALITET (TOTAL)
I HVILKEN GRAD VILLE DU ANVENDE FYNBUS, HVIS DU HAVDE ANDRE
TRANSPORTMULIGHEDER PÅ SAMME STRÆKNING?
I HVILKEN GRAD VIL DU ANBEFALE FYNBUS TIL F.EKS. VENNER, FAMILIE OG KOLLEGER?
HVOR SANDSYNLIGT ER DET, AT DU VIL VÆLGE AT KØRE MED FYNBUS IGEN?

IMAGE (TOTAL)
I HVILKEN GRAD OPLEVER DU FYNBUS SOM ET TROVÆRDIGT BUSSELSKAB?
I HVILKEN GRAD OPLEVER DU FYNBUS SOM ET PÅLIDELIGT BUSSELSKAB?
I HVILKEN GRAD OPLEVER DU FYNBUS SOM ET BUSSELSKAB MED ET GODT OMDØMME?

UDVIKLING
2018 - 2019

77 +4,5
83
78

+4,9
+4,5

69

+3,7

76 +4,7
55
76
97

+8,4
+5,8
+0,8

77 +3,4
80
78
71

+1,1
+2,2
+5,9

75
76
82
83
79
76

0,3
2,5
3,5
4,2
4,5
3,5

INCITAMENTSFAKTORERNE
INDEKLIMAET I BUSSEN
BUSSENS INDVENDIGE RENGØRING
CHAUFFØRENS KØRSEL
CHAUFFØRENS KUNDESERVICE
BUSSENS UDVENDIGE RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
BUSSENS OVERHOLDELSE AF KØREPLANEN

* INDEX SCORE :

I tilfredshedsundersøgelserne, bruges der indekstal for de fleste spørgsmål. Dette betyder, at respondenternes svar genberegnes
i en skala fra 0-100. Gennem en lang række undersøgelser, er der konsensus om fortolkningen af hvert niveau. Måden hvorpå de
enkelte niveauer skal fortolkes er vist til venstre. Alle værdier på 75 og derover, skal fortolkes som ”meget god”. Dette signalerer, at
det er mere vanskeligt at forbedre tilfredsheden fra 80 til 90, end det er 60 til 70, selv om forskellen i absolutte tal er den samme.
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...OG HØJ TILFREDHED
MED FLEXTRAFIKKEN
FynBus gennemførte i efteråret 2019 også en kundetilfreds-

hvilket ifølge kategorien er ’meget højt’. Af undersøgelsen

hedsundersøgelse blandt FynBus’ mange brugere af Flextra-

fremgår det, at kunderne lægger stor vægt på chaufførernes

fik. Undersøgelsen viste, at brugerne af telekørsel og handi-

service, og denne vurderes også som meget høj. Sidste gang

capkørsel fortsat er meget tilfredse med tilbuddet. Generelt

FynBus gennemførte en lignende undersøgelse var i 2017,

ligger tilfredsheden med flextrafik på en score af 83 ud af 100,

også her lå resultatet meget højt i den positive ende.

INDEX
SCORE*

TILFREDSHED
HVOR TILFREDS ER DU GENERELT MED FLEXTRAFIK?
HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED DIN SENESTE TUR MED FLEXTRAFIK?

BESTILLING OG BEHOV
HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED BESTILLINGEN AF DIN REJSE?
HVOR TILFREDS ER DU MED VENTETIDEN I TELEFONEN, DA DU BESTILTE TUREN?
HVOR TILFREDS ER DU MED MEDARBEJDERNES VENLIGHED, DA DU BESTILTE TUREN?

BILEN OG KØRETUREN
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 FOR DENNE REJSE

UDVIKLING
2017 - 2019

86

+1

83
88

+1
+1

87

0

87
81
93

0
-1
+1

91

0

87
88
92
89
91
93
94
94
91
90

0
0
0
+1
0
0
+1
+1
-1
-2

83

+12

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

FIND KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSERNE PÅ:
FYNBUS.DK/KONOMI-OG-STATISTIK
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Dobbelt op på
rejsekortkampagner:

GULD OG
GRØNNE SKOVE
20

I 2018 gennemførte FynBus en særdeles vellykket
salgskampagne, hvor det lykkedes at få sat ekstra gang i
salget af rejsekort. Bestræbelserne var en del af tre-årig
plan, hvor målet var (og er), at 150.000 fynboer skal have et
rejsekort inden udgangen af 2020. I 2019 fortsatte arbejdet
med at udbrede rejsekortet blandt fynboer og langelændere.
Hvor kampagnens fokus i 2018 var, at rejsekortet gjorde

handle om, hvad rejsekortet kunne bruges til, f.eks. at tage

det hele meget nemmere, handlede forårets kampagne-

familien med i Zoologisk Have, til fodboldkamp eller en tur

indsats i 2019 om at få folk til at bruge rejsekortet mere,

i byen, og naturligvis bruge bussen og benytte rejsekortet.

mens efterårskampagnen igen rettede sig mod at få flere

Kampagnen rettede sig mod en yngre målgruppe og indbe-

fynboer og langelændere til at anskaffe sig et rejsekort.

fattede blandt andet et samarbejde med KultuNaut, så

FORÅRET 2019: AT REJSE ER AT (OP)LEVE!

bussen blev knyttet sammen med de mange oplevelser,
rejsekortet pludselig åbnede mulighed for.

Formålet med den rejsekortkampagne FynBus gennem-

Kampagnens slogan ”Brug byen. Brug Fyn. Brug rejse-

førte i foråret 2019 var at synliggøre de mange muligheder,

kortet” blev markedsført via reklamefilm, der blev produ-

rejsekortet giver, og dermed opfordre til, at de mange kun-

ceret til visning via sociale medier og digitale platforme.

der, der allerede havde anskaffet sig et rejsekort, brugte

Herudover blev der bygget en eventkalender i samarbej-

det mere. Her handlede det altså mere om mulighederne

de med KultuNaut, som den digitale annoncering pegede

end om selve rejsekortet. Derfor kom kampagnen til at

på, og som dermed blev kampagnens omdrejningspunkt.
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EFTERÅRET 2019: GULD OG GRØNNE SKOVE
Rejsekortkampagnen i efteråret 2019 satte sig mellem to

grønne skove fint hånd i hånd i kampagnens udtryk.

stole, idet den både rettede sig mod dem, for hvem prisen

Kampagnen var primært en digital kampagne, der var

ville have betydning, og for dem, der ville kunne se rejse-

synlig på både sociale medier, men også via en lang

kortet og rejsen med den kollektive trafik som en måde at

række af målgruppens foretrukne websites, såsom BT,

gøre noget godt for klima og miljø. Det blev til kampagnen,

Ekstra Bladet, DMI.dk og lignende meget velbesøgte

der sagde: ”Rejsekortet. Hvis ikke for miljøet, så gør det

hjemmesider. Der blev også udviklet en biografreklame,

for pengenes skyld”. Kampagnens udtryk var grønt og

som kørte i de odenseanske biografer og på skærmene i

skulle appellere til de grønne strømninger blandt borgerne,

de regionale busser, samt i bybusserne i både Odense og

der for alvor dukkede op med hele klimadiskussionen i

Svendborg. Endelig fandt budskabet også vej ud gennem

2019. Op til, under og efter folketingsvalget kunne man

højttalerne i de fynske lokalradioer.

fornemme et begyndende paradigmeskifte i befolkningen,

Sammenlagt var kampagnen særdeles synlig i efteråret

og derfor var det oplagt at indbygge den grønne dagsorden

2019, hvilket da også satte sit aftryk på kampagnens effekt.

i salget af nøglen til den kollektive trafik, rejsekortet. Sam-
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tidig fik FynBus dog også indikationer på, at prisen stadig

REJSEKORT TIL ALLE?

kunne være et afgørende salgsparameter, ikke mindst fordi

Der kan stadig forekomme borgere på både Fyn og Lan-

rejsekortet i rigtig mange tilfælde faktisk er den billigste

geland, der endnu ikke har fået sig et rejsekort, men sam-

løsning, når man skal med bussen.

let set nærmer FynBus sig målet på de 150.000 rejsekort

Igen var der tale om en meget bredt rettet kampagne,

på Fyn. Ved udgangen af 2019 var der udstedt omkring

der skulle henvende sig til alle potentielle kunder på Fyn

134.000 rejsekort i form af rejsekort classic, pendlerkort,

og Langeland. Til forskel fra kampagnen i 2018 indbefat-

Ungdomskort og skolekort, så er målet tæt på.

tede kampagnen ikke tv-reklamer, men til gengæld en

Effekten af kampagnen i 2019 ligner meget den effekt,

særligt udsmykket bus, der mest af alt lignede noget, der

som den tilsvarende kampagne havde i 2018, med et

lige var kommet ud af junglen.

forøget salg på omkring 1.500 rejsekort classic i kampag-

Kampagnens midtpunkt var en særligt udviklet og meget

neperioden. I alt blev der udstedt cirka 35.000 rejsekort

forsimplet prisberegner, der hjalp folk til at forstå, hvor

på Fyn og Langeland i hele 2019, men dette tal dækker

mange penge man faktisk kunne spare ved at få sig

over udstedelser af alle korttyper over et helt år.

et rejsekort. Det handlede altså om at bevise overfor

Der er fortsat tro på, at målet kan opfyldes, og derfor for-

kunderne, at det med de billige priser rent faktiske var

ventes der også lignende tiltag i 2020, hvor der planlæg-

rigtigt. Så man kan meget forenklet sige, at kampagnens

ges indsatser for at øge salget af de forskellige korttyper,

blikfang var det grønne, mens kampagnens primære

herunder en ny kampagne for salg af rejsekort classic i

budskab gik på prisen, og dermed gik ”løftet” om guld og

efteråret 2020.

HVIS IKKE FOR MILJØET
SÅ GØR DET FOR
PENGENES SKYLD

Med dig hele vejen
23

-Hvis du har reflekserne i orden!
SAMARBEJDE MED GF FONDEN
OG NORDFYNS KOMMUNE
KAN DU SES I MØRKE?
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Tidligere år har FynBus informeret kunderne om vigtigheden af synlighed via de normale kanaler som infotainment

Sådan spørger FynBus hvert år kunderne. Når dagene

i busserne og i nyhedsbreve, men i 2019 fik FynBus en

bliver kortere, og mørket langsomt falder på henover

henvendelse fra en af ejerkommunerne, der havde et

efteråret, bliver det sværere for de mange buschauffører

ønske om større fokus på synlighed i trafikken, og de ville

på de fynske veje at se de bløde trafikanter. Det drejer sig

gerne lave et samarbejde med FynBus omkring dette.

om både cyklister og gående, men specielt om dem, der

Det var Nordfyns Kommune, der efter sommerferien

venter på bus en tidlig morgen ved et mørkt stoppested.

henvendte sig til FynBus, og da udfordringerne i mørket

Chaufførerne vil så gerne have alle med, men det kræver,

kan skabe bekymringer hos chaufførerne, blev der via

at de kan se de kunder, der venter ved stoppestederne,

samarbejde med kommunen hurtigt stablet en kampagne

men glemmer du refleksen, kan det have den konse-

på benene. Med i samarbejdet kom GF Fonden, som

kvens, at chaufføren ikke ser dig før det er for sent,

netop har trafiksikkerhed som deres kernesag.

bussen har passeret stoppestedet, og du står tilbage og

Der var mange gode ideer bag kampagnen, og uge 43

kommer måske for sent i skole.

blev derfor udpeget til årets synlighedsuge. Det faldt helt

Så med fokus på synlighed kan vi alle hjælpe chauffø-

naturligt at vælge uge 43, da Børneulykkesfonden også i

rerne med at passe bedre på de bløde trafikanter.

denne uge har Årets refleksdag på nationalt plan.

REFLEKSAKTION PÅ ODENSE BANEGÅRD
FynBus har tidligere udnævnt mandag efter efterårsferien

mune en tidlig morgen udstyret med refleksetuier, reflek-

til at være årets sureste dag. Det er mørkt og koldt, og

ser og lommelygter op ved skolebussens holdeplan for at

der er lang tid til jul. Det var derfor oplagt at vælge denne

gøre de mange elever opmærksomme på, hvor vigtigt det

dag til at gøre noget godt for kunderne, og med tilgangen

er at gøre sig synlige i trafikken. Det galt både de mange

hjælp-til-selvhjælp startede årets synlighedsuge med

elever, der kom med bussen, men der blev også taget en

en aktion tidligt mandag morgen på Odense Banegård

snak med de lidt ældre elever, der havde valgt en knallert

Center. Her satte FynBus fokus på kundernes synlighed

som transportmiddel. Efterfølgende blev alle elever sam-

i trafikken, både som gående, cyklist og som ventende

let og fik endnu en gang det fælles budskab, samt lov til

ved stoppestederne, og der blev uddelt refleksetuier,

at se videoen, der meget tydeligt viser, hvilke hjælpemid-

reflekser til benene og flyer, alt sammen med et smil fra

ler man kan bruge, når man gerne vil med bussen. Og det

de morgenfriske medarbejdere fra FynBus.

gjorde stort indtryk på særligt de mindste da videoens

Kampagnen blev bakket op af information på skærmene i

hovedperson stod alene på den mørke vej, men bussens

busserne, flyers, en konkurrence, hvor man kunne vinde

passerede, netop fordi han ikke havde reflekser på.

cykellygter fra GF Fonden og præsentationen af en synlighedsfilm. Filmen havde til formål at vise, hvordan man

SYNLIGHED VENDER TILBAGE

kan gøre sig synlig på stoppestedet, og der blev udformet

Der var stor tilfredshed blandt de mange chauffører, og

3 gode råd.

konklusionen på årets synlighedsuge blev derfor, at den skal

ØV, HAN KOM SLET IKKE MED BUSSEN.

gentages. Så igen i 2020 er uge 43 erklæret for årets synlighedsuge hos FynBus, hvor der sættes fokus på de bløde

FynBus besøgte som et led i deres synlighedskampagne

trafikanter i trafikken og ikke mindst ved stoppestederne.

Kystskolen, afd. Krogsbølle i Nordfyns Kommune. Her

FynBus håber på et øget samarbejde med eksterne par-

mødte FynBus´ ambassadører og folk fra Nordfyns Kom-

ter og de 9 fynske kommuner.

3 GODE RÅD TIL HVORDAN DU KAN GØRE DIG SYNLIG:
1. BRUG DIT REFLEKSETUI FRA DIT BUSKORT TIL AT SIGNALERE TIL CHAUFFØREN.
2. BRUG LYSET PÅ DIN TELEFON TIL AT SIGNALERE TIL CHAUFFØREN.
3. TAG EN REFLEKSVEST PÅ OG VINK TIL CHAUFFØREN.
MED DISSE 3 RÅD ER VI ALLE PÅ VEJ MOD EN BEDRE OG MERE SIKKER BUSTUR.
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TEMADAG:
SKAL DE FYNSKE
BUSSER KØRE
PÅ EL I FREMTIDEN?
I sommeren 2019 afholdt FynBus en temadag
om elbusser for politikere og embedsfolk
fra ejerkredsen - de fynske kommuner og
Region Syddanmark. Omdrejningspunktet for
temadagen var en dialog om, hvorvidt busserne
på Fyn og Langeland i fremtiden skal køre på el?
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KLIMAVENLIG TRANSPORT
Klimapolitik har stået meget højt på den politiske dagsorden

depot, hvor busserne udelukkende lader op om natten

i 2019. Herunder også klimavenlig transport. Den kollek-

eller ladestationer langs ruten, hvor busserne kan lade af

tive trafik er overordnet set klimavenlig, da det er godt for

flere mindre omgange i løbet af dagen, er noget af det,

klimaet, når mange rejser sammen med samme trans-

der først skal besluttes.

portmiddel. Den kollektive trafik kan dog blive endnu mere

FynBus’ direktør Carsten Hyldborg fortæller, at FynBus

klimavenlig end den er i dag ved at fokusere på, at busserne

tror på, at fremtiden byder på elbusser – det er i hvert

overgår til nye og mere miljøvenlige drivmidler som f.eks. el.

fald den tendens, man ser rundt omkring i Europa. Der er

Derfor besluttede FynBus at afholde en temadag om

dog det forbehold, at teknologien ændrer sig hurtigt, og

elbusser i sommeren 2019, hvor FynBus med direktør

derfor vil FynBus også kigge på andre typer af miljøven-

Carsten Hyldborg i spidsen indledte en dialog med

lige drivmidler.

ejerkredsen om, hvorvidt at fremtidens busser på Fyn og
Langeland skal køre på el.

OVERGANGEN TIL ELBUSSER

På temadagen var folk fra Daimler, der ejer Mercedes-

Hos FynBus er vurderingen, at en udskiftning af busflå-

Benz, til stede for at give en præsentation og prøvetur i

den tidligst kan ske i 2023.

en af de elbusser, der måske i fremtiden kan blive en del

Det skyldes, at det er dér, de fleste fynske kommuners

af bybilledet på Fyn.

nuværende kontrakter på dieselbusser udløber. Assens,

KVALITETEN AF ELBUSSERNE ER I ORDEN

Svendborg og Region Syddanmark har kontrakter, der
først udløber i 2024.

Temadagens deltagere fik en introduktion til Mercedes-

Ud fra FynBus’ kendskab til kommunernes økonomi og

Benz eCitaro elbus samt en dejlig prøvetur. Efter prøve-

vilje til at investere, vil det være dyrt at skifte eksisteren-

turen var der bred enighed om, at kvaliteten af elbussen

de busmateriel ud midt i en kontraktperiode. Vurderingen

bestemt ikke fejlede noget.

er derfor, at det kræver et ekstraordinært stort ønske om

Der blev især lagt mærke til, at bussen var meget støj-

at lave et teknologiskifte, for at man gør det.

svag i forhold til de dieselbusser, der i dag kører på de
fynske veje. Der blev også nikket anerkendende til, at

FYNBUS’ KLIMASTRATEGI FOR 2020-2025

indeklimaet i bussen var rigtig godt, samt at bussen ac-

I forlængelse af temadagen om elbusser vedtog FynBus’

celererer og bremser helt som den skal.

bestyrelse i december 2019, at FynBus skulle igangsætte

På prøveturen gik snakken lystigt deltagerne imellem.

arbejdet med en klimastrategi for perioden 2020-2025.

Her blev en af de store udfordringer ved elbusser også

Her vil FynBus arbejde på at sikre, at den kollektive

vendt – nemlig infrastrukturen.

transport, herunder visiteret flexkørsel, påvirker både

INFRASTRUKTURELLE UDFORDRINGER

det lokale miljø og det globale klima mindst muligt ved at
arbejde med ambitiøse miljømål og klimakrav i de fremti-

Infrastrukturen er især dét vejbump i vejen, der besvær-

dige udbud af bus- og flexkontrakter.

liggør at sætte en flåde af elbusser i verden.

FynBus er gået i gang med at arbejde på en grundig

Elbussernes rækkevidde er i dag på ca. 300 km. på en

teknisk beskrivelse og vurdering af drivmidler, der skal

opladning, hvilket er omkring det halve af de nuværende

danne grundlag for at træffe de rette beslutninger i forbin-

dieselbussers rækkevidde. Falder valget i fremtiden på

delse med fremtidige udbud.

elbusser, kræver det derfor et større arbejde med at

Dertil kommer arbejdet med at lave et evt. fælles fynske

udbygge elnettet.

udbud for busdriften i 2022 med henblik på at optimere

Om udbygningen af elnettet skal ske med et opladnings-

muligheden for indførelse af nye drivmidler som f.eks. el.
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§

Fokus på
arbejdsklausulen
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Det var tilbage i 2015, at FynBus indførte en
arbejdsklausul i alle fremtidige kontraktforhold, der forpligter FynBus’ samarbejdspartnere
til at sikre ordentlige arbejdsforhold for deres ansatte. Arbejdsklausulen giver FynBus en
række redskaber til at kontrollere sine samarbejdspartnere og eventuelt sanktionere, hvis
der sker overtrædelser af arbejdsklausulen.

2018

I 2018 etablerede FynBus et kontrolpanel med repræsentanter fra de store overenskomster på Fyn: ATAX, 3F,
Kristelig Arbejdsgiverforening og Det Faglige Hus. Kon-

2019

trolpanelet rådgiver FynBus til at udføre kontrol, således

I 2019 igangsatte FynBus kontrol af 25 vognmænd og 10

at FynBus i samarbejde med panelet kan kontrollere, om

underentreprenører for så vidt angår løn og arbejdsvilkår,

vognmændene overholder klausulen. I 2019 har FynBus

hvoraf FynBus i samarbejde med kontrolpanelet afslut-

fortsat arbejdet på at sikre chaufførernes arbejdsvilkår.

tede 13 kontroller. Der arbejdes videre med de kontroller,

Igennem 2019 har FynBus desuden gennemført ca. 550

der ikke blev afsluttet i 2019. De afsluttede kontroller har

vognkontroller, hvoraf ca. 45 % har været efterkontroller

resulteret i bedre arbejdsforhold for en lang række chauf-

af tidligere påtalte. Efter en kontrol er afsluttet, tjekker

fører, som bl.a. har fået nye ansættelsesbeviser, korrekt

FynBus nemlig altid op på, om alle vognmænd har rettet

udbetalt og efterbetalt løn og pension. FynBus har i den

op på de påtalte forhold.

forbindelse måtte udstede én skriftlig advarsel, og der
har været fire bodsudstedelser.

70

Figuren til venstre opsummerer forskellen på organisationsgraden blandt vognmænd i 2019 sammenlignet med
2018. Figuren illustrerer en forbedring i chaufførernes arbejdsvilkår, eftersom organisationsprocenten blandt vogn-
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mændene er steget i den nuværende kontraktperiode, der
begyndte i 2019. To af de vognmænd, der i 2019 indgik en

50

6

overenskomst, er de to samarbejdspartnere, der foretager

21

den største del af FynBus’ kørsel. 2019 var således året,

21

40

30

hvor FynBus for alvor kunne sikre sig, at vognmændene
overholder kravene om at give deres chauffører løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som er på lige fod med de
landsdækkende overenskomster for fagområdet.
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6
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Vognmænd uden ansatte
Vognmænd med ansatte, uden overenskomst
Vognmænd med ansatte, med overenskomst
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HVORDAN FÅR MAN
FLERE UNGE TIL AT
TAGE BUSSEN?
Siden 2018 har FynBus arbejdet med projektet
Studerende fra bil til bus, der har til formål at sætte de
unges adfærd og transportvaner på den politiske agenda.
Projektets fokus har i 2019 især været på at skabe en
buskultur hos de unge, der skal være med til at fastholde
de unge i busserne – også efter endt uddannelse.
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STUDERENDE FRA BIL TIL BUS
Projektet Studerende fra bil til bus blev til, da FynBus

søen, hvis de unges skal fastholdes i busserne.

kunne konstatere, at der er en stigning i antallet af unge,

Hvis det skal lykkes at skabe en buskultur hos de unge,

der vælger bussen fra, til dels når de skal i skole, men i

er vurderingen fra FynBus, at det kræver et godt sam-

særdeleshed når de er færdige med at studere.

arbejde med uddannelsesinstitutionerne, der skal være

Samtidig er der en stor stigning i personbiltrafikken,

med til undervise de unge i de miljø- og samfundsmæs-

hvilket medfører øget trængsel på vejene og giver udfor-

sige fordele, der er ved den kollektive trafik.

dringer med parkeringsmuligheder ved bl.a. uddannelsesinstitutionerne.
FynBus vil med projektet gerne ændre de unges opfat-

KOLLEKTIV TRAFIK PÅ SKOLESKEMAET

telse af den kollektive trafik, så de bliver opmærksomme

Det skal være nemt for uddannelsesinstitutionerne at

på de miljø- og samfundsmæssige fordele, der er ved

tage den kollektive trafik med ind i loopet, når de under-

offentlig transport.

viser de studerende i f.eks. fag som dansk, samfundsfag

Slutteligt vil FynBus gerne gøre de uddannelsessøgende

og innovation og teknologi.

opmærksomme på, at uddannelsesinstitutionerne langt

Derfor besluttede FynBus sig for at skabe et undervis-

hen ad vejen er godt busbetjent med bl.a. de mange

ningsrum på FynBus.dk, hvor uddannelsesinstitutionerne

skræddersyede uddannelsesruter, der køreplansmæssigt

nemt kan finde undervisningsmateriale, som de kan

er koblet til skolernes ringetider.

inkludere i deres undervisning. Undervisningstilbuddet til
skolerne har fået navnet FynBus Academy.

SKABELSEN AF EN BUSKULTUR

FynBus Academy består af gratis undervisningsmateriale,
konkrete værktøjer til brug i undervisning, mulighed for

Hos FynBus har vi i 2019 sat fokus på at skabe en buskul-

foredrag om kollektiv trafik, dynamisk trafikinformation

tur hos de uddannelsessøgende.

på uddannelsesstedernes informationsskærme og særligt

Baseret på konklusioner fra en større brugerundersøgelse

tilrettede forløb.

fra projektets fase 1 hos ungdomssegmentet, hvor FynBus

Igennem 2019 har trafikselskabet været i kontakt med

undersøgte de unges transportvaner, adfærd, transportbe-

flere uddannelsesinstitutioner for at promovere tilbud-

hov og en vurdering af transportformerne bil, cykel og bil,

det om FynBus Academy, og promoveringen fortsætter

fandt trafikselskabet frem til, at der skal sættes flere ting i

i 2020.
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ligst, renest og sundest til og fra deres uddannelsessted.
FynBuspendlertjek.dk sammenligner transportformerne
bil, bus og cykel.
Tjenesten giver de uddannelsessøgende et overblik
over, hvor mange penge de kan spare ved at skifte bilen
ud med bussen, samt hvor meget de reducerer i deres
personlige CO2-udledningen ved skiftet. Endelig får de

TA’ ET PENDLERTJEK

en sammenligning af, hvor mange kalorier de forbrænder
på deres pendlerstrækning samt tidsforbruget ved de

Som en del af Studerende fra bil til bus-projektet købte

forskellige transportformer.

FynBus sig ind i sammenligningstjenesten Pendlertjek.

FynBuspendlertjek.dk skal dog ikke kun bruges i forbin-

På Fyn fik tjenesten navnet FynBuspendlertjek.dk.

delse med Studerende fra bil til bus-projektet, men er et

Tjenesten er en integreret del af FynBus Academy, og

fast tilbud på FynBus.dk, hvor kunder og mulige kunder

giver her de unge mulighed for på en overskuelig måde at

nemt kan se, om den kollektive trafik er et godt tilbud til

undersøge, hvordan de kan transportere sig hurtigst, bil-

dem på deres pendlerstrækning.
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konkurrencen bliver et socialt projekt for klasser og studiegrupper, hvor de studerende kommer til at reflektere
over, hvordan trafikselskabet får flere studerende til at
tage bussen i stedet for bilen.
Med afsæt i månedlige temaer som f.eks. miljø og
bæredygtighed og bussen som en kørende studieplads
skulle de studerende producere korte videoer af maks.
30 sekunders varighed, der skal vise andre unge, hvorfor
de skal tage bussen i stedet for bilen.
Ved deltagelse i konkurrencen overgik rettighederne
af videoerne til FynBus, som herefter kan bruge dem i

INSTAGRAM-KAMPAGNE, VIDEOKONKURRENCE OG DET VIDERE FORLØB

markedsføringen af den kollektive trafik.
Videokonkurrencen kører i et halvt år og slutter ved
udgangen af marts 2020, hvorefter et dommerpanel hos

FynBus var i løbet af 2019 også meget interesseret i at få

FynBus og FynBus’ facebookbrugere skal afgøre, hvem

de uddannelsessøgendes bud på, hvordan man får flere

der har lavet den bedste video, og dermed vinder hoved-

unge til at tage bussen i stedet for bilen.

præmien – partoutbilletter til Tinderbox.

Derfor lancerede FynBus fra august til september, og

Studerende fra bil til bus-projektet fortsætter i 2020,

som en affyringsrampe for den store videokonkurrence,

hvor fokus især vil være på at sætte de unges adfærd og

en kampagne på det sociale medie Instagram. Over et

transportvaner på den politiske agenda.

seks ugers forløb præsenterede FynBus ungdomssegmentet for fakta om miljøfordelene ved den kollektive
trafik, udfordringer med den stigende trængsel på vejene
og på parkeringspladserne ved mange uddannelsessteder. Samtidig blev ungdomssegmentet præsenteret for
FynBuspendlertjek.dk værktøjet.
Fra oktober skød FynBus deres store videokonkurrence
i gang.
Videokonkurrencen er lavet med udgangspunkt i, at
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ÅRSREGNSKAB LIGHT*:
DRIFTSREGNSKAB
REGNSKABSOPGØRELSE (UDGIFTSBASERET)
(1.000 KR.)
INDTÆGTER FRA BUSDRIFT
EJERBIDRAG FRA BUSDRIFT
INDTÆGTER KOLLEKTIV TRAFIK I ALT

REGNSKAB
2019

BUDGET REGNSKAB
2019
2018

-200.948
-386.501
-587.449

-206.707
-389.846
-596.553

-209.089
-388.493
-597.582

-5.672
-79.745
-85.417

-7.292
-82.929
-90.221

-7.537
-88.763
-96.300

INDTÆGTER FRA PROJEKTER
INDTÆGTER FRA ØVRIGE
INDTÆGTER I ALT

-1.008
-3.478
-677.353

0
-3.317
-690.091

0
-3.479
-697.361

UDGIFTER FRA BUSDRIFT
FÆLLESUDGIFTER
UDGIFTER KOLLEKTIV TRAFIK I ALT

503.954
80.171
584.125

511.893
82.117
594.010

516.376
80.917
597.294

66.472
17.713
84.185

71.555
17.104
88.659

77.266
16.411
93.677

1.604
15.664
685.577

0
15.492
698.161

0
12.929
703.900

DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIERING (- = OVERSKUD)
RENTER
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (- = OVERSKUD)

8.224
2.770
10.994

8.070
-1.746
6.324

6.539
-4.607
1.931

ANLÆGSUDGIFTER
RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD)

3.250
14.245

3.852
10.176

6.824
8.755

INDTÆGTER FRA FLEXTRAFIK
EJERBIDRAG FRA FLEXTRAFIK
INDTÆGTER FLEXTRAFIK I ALT

UDGIFTER FRA FLEXTRAFIK
FÆLLESUDGIFTER
UDGIFTER FLEXTRAFIK I ALT
UDGIFTER FRA PROJEKTER
UDGIFTER FRA ØVRIGE
UDGIFTER I ALT

RESULTATDISPONERING
(1.000 KR.)
TIL RAMMESTYRING VIA EGENKAPITAL
TIL EGENKAPITAL
RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD)
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REGNSKAB
2019
-547
14.792
14.245

BUDGET REGNSKAB
2019
2018
0
10.176
10.176

2.185
6.570
8.755

BALANCE
AKTIVER
ULTIMO
2019

ULTIMO
2018

37.699
39.624
187
0

40.069
46.489
313
0

2.862
859

4.193
435

81.231

91.499

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

222.412

233.239

ANLÆGSAKTIVER I ALT

303.643

324.738

OMSÆTNINGSAKTIVER
TILGODEHAVENDER
LIKVIDE BEHOLDNINGER

71.699
62.849

87.708
23.689

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

134.548

111.397

AKTIVER I ALT

438.191

436.135

(1.000 KR.)

ULTIMO
2019

ULTIMO
2018

EGENKAPITAL
HENSATTE FORPLIGTIGELSER
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

-73.714
425.059
1.688
85.159

-65.174
440.042
0
61.268

PASSIVER I ALT

438.191

436.135

(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

PASSIVER

* Find det samlede årsregnskab for 2018 på FynBus.dk/konomi-og-statistik
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2020: DET SKAL VÆRE
BÅDE NEMT OG GRØNT!
Mens denne beretnings sidste side bliver skrevet, raser corona-virussen i hele
verden. Danmark er lukket ned, og det samme er den kollektive trafik, så for en
stund er bestræbelserne på at skaffe flere passagerer i bussen erstattet af at indføre
foranstaltninger, der sikrer, at smitten ikke spredes yderligere.
Det kan være svært at have det store udsyn, når vi endnu ikke ved, hvornår Danmark
og verden vender tilbage til normalen. Der hersker dog ingen tvivl om, at der er store
udfordringer i vente, når hverdagen forhåbentlig vender tilbage.
For den kollektive trafik handler det om at få kunderne tilbage i bussen, så vi igen kan
køre dem i skole, til ungdomsuddannelsen, til arbejdspladsen og ud for at handle eller
til en fritidsaktivitet. Vi skal have kunderne til at føle, at de igen kan regne med den
kollektive trafik, som den der trygt og sikkert bringer dem ud og hjem.
Samtidig ser vi ind i en grøn omstilling, som allerede er i fuld gang. Der arbejdes i
disse måneder fortsat hårdt på at bane vejen for at reducere den kollektive trafiks
miljøbelastning, så vi kan bidrage til, at Danmark når sine ambitiøse klimamål.
For os er der tale om to væsentlige bidrag; Det ene handler om den grønne omstilling,
der skal give grønnere kollektiv trafik, og den anden er endnu en indsats for at få flere
kunder i den kollektive trafik på bekostning af bilerne. Folk må gerne have en bil, og
de må også godt køre i den. Men vi kunne godt tænke os, at de kom derhen, hvor den
kollektive trafik var normalen, og bilen er undtagelsen.
Parallelt med håndteringen af eftervirkningerne fra corona-virussen, samt arbejdet med
den grønne omstilling, skal der fortsat arbejdes på at optimere vores trafiksystemer og
gøre dem nemme og oplagte at benytte for eksisterende og nye kunder. Der skal også
arbejdes videre med at gøre det nemt at forstå, både hvordan man rejser, men også
hvordan man nemt vælger den bedste og billigste billet. Endelig ligger der fortsat en
stor opgave i at synliggøre og markedsføre den kollektive trafik, så den får den plads i
borgernes bevidsthed, som vi synes den fortjener, og som er nødvendigt, hvis den skal
være det naturlige valg.
Så heller ikke i 2020 kommer FynBus til at mangle opgaver. Det bliver ikke nemt, men
det skulle gerne ende med at gøre det nemmere – og grønnere.
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SIKKER DRIFT
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