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Trafikselskabet FynBus er et offentligt § 60-selskab stiftet den 1. januar
2007 ud fra loven om trafikselskaber. Selskabet er etableret af Region
Syddanmark og kommunerne på Fyn, Langeland og Ærø. Ærø opsagde
samarbejdet med FynBus ved udgangen af 2015. 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 handicapkørsel (omfatter også blinde og
svagtseende), elevkørsel, aktivitets- og genoptræningskørsel, siddende
patientbefordring, lægekørsel mv.
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ORGANISATIONEN

BESTYRELSEN
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MORTEN ANDERSEN (V)
NORDFYNS KOMMUNE
FORMAND

POUL ANDERSEN (A)
REGION SYDDANMARK
NÆSTFORMAND

REGITZE TILMA (V)
MIDDELFART KOMMUNE

JESPER HEMPLER (F)
KERTEMINDE KOMMUNE

ANDERS W. BERTHELSEN (A)
ODENSE KOMMUNE

KRISTIAN NIELSEN (V)
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FLEMMING MADSEN (A)
SVENDBORG KOMMUNE

BO LIBERGREN (V)
REGION SYDDANMARK

ALBERT PEDERSEN (A)
NYBORG KOMMUNE

JAN OLE JAKOBSEN (V)
LANGELAND KOMMUNE

LEIF ROTHE RASMUSSEN (A)
ASSENS KOMMUNE
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LEDELSESSEKRETARIATET

PLAN & MARKED

Ledelsessekretariatet varetager betjeningen af FynBus’ direktion og bestyrelse.

PLANLÆGNING

Ledelsessekretariatet varetager projektledelse samt deltagelse i interne og
tværgående projekter. Endvidere varetages faste opgaver indenfor fx intern
koordination, ekstern kommunikation og opgaveløsning for andre afdelinger.
Under Ledelsessekretariatets ansvarsområde hører også generel
sagsbehandling, generel sekretariatshjælp på AC- og sekretærniveau, MEDområdet, arbejdsmiljø og tilfredshedsundersøgelser.

Planlægning rådgiver kommuner og region om de bedste kollektive trafikløsninger, indenfor de økonomiske rammer ejerne har. Det betyder løsninger omkring
rutekørsel med busser samt udvikling af behovstyret kørsel i tyndt befolkede
områder. Planlægning rådgiver, når infrastrukturejerne laver terminaler, stoppesteder samt busprioritering i signaler eller gaderum.
Planlægning har konsulenter, der tilrettelægger effektive køreplaner i et samlet
regional-, bybus- og lokalbusperspektiv kombineret med åben flexkørsel. Planlægningen sker med udgangspunkt i kundernes ønsker indenfor det økonomisk
mulige, og i tæt samarbejde med ejernes teknikere, entreprenører, chauffører,
skoler m.v. Planlægning har ansvaret for køretider på samtlige ruter, herunder
sikrer planlægning af fremkommelighed for især bybusserne i Odense og de
regionale ruter.
Planlægning laver kapacitetsanalyser og rådgiver ejerne om busstørrelser. Det er
ligeledes Planlægning, der laver aftaler om fast dublering.
Planlægningen har tæt samarbejde med togoperatørerne på Fyn om udviklingen
af det samlede kollektive trafiktilbud.
Planlægning laver de trykte køreplaner, udskriver skilte til opsætning ved stoppesteder og står for dataleverancer af køreplandata mv. til rejseplan, rejsekort og
leverer data til videre distribution til digitale trafikinformation samt realtids- og
billetsystemer via teknisk IT.

MARKEDSUDVIKLING

Afdelingen har fokus på fastholdelses- og væksttiltag i forhold til regional-, by- og
lokalbuskørsel samt åben flextrafik med udgangspunkt i kundesegmenter fx
unge, erhvervspendler, seniorer, turister mv.
Afdelingen varetager markedsanalyser, metodeudvikling, strategisk salg og
samarbejder med diverse foreninger, interesseorganisationer, kommercielle
virksomheder mv.
Afdelingen arbejder med udvikling af løsninger omkring stoppesteder og knudepunkter, herunder udbygning af digital trafikinformation og er ansvarlig for at
definere, drive og udbygge mobilitetstiltag i FynBus.
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Afdelingen tager sig af FynBus’ konceptualisering og prisfastsættelse af kommercielle produkter og er ansvarlig for udviklingen af produkter på app og
webhop, herunder selvbetjeningsløsninger i Flextrafik. Afdelingen har ansvar
for det strategiske samarbejde med Rejsekort & Rejseplan omkring udvikling af
rejsekortet og rejseplanlæggeren.
Det er Markedsudviklings ansvar at bidrage med kvalificeret oplæg til takstpolitik
og produktudvikling gennem egen faglighed og ved at facilitere samarbejdet i
takstgruppen.

TEKNISK IT
Teknisk IT udfører first line support på fejl omkring bestilling, salg og brug af
Rejsekort samt drift, overvågning og konfiguration af Rejsekortudstyr,
Teknisk IT driver FynBus’ realtidssystemet og passagertællesystem og sikrer
drift og support af digitale informationsskærmeskærme.
Teknisk IT står desuden for driften og udviklingen af andre billetteringsløsninger
(apps, grupperejsemoduler mm.) Afdelingen har ansvaret for driften af realtidssystemets programmel og hardware, herunder: App og Controlcenter, busdatabase og korrespondancesikring, signalprioritering og kapacitetsstyring.
Teknisk IT varetager leverandørkontakt og leverandørstyring, i og uden samarbejde med øvrige trafikselskaber, samt datakvalitet for produktionsbudget
(Rejseplandata), EOD-data (taksttopologi og køreplandata) og udvikling og drift
af datawarehouse. Teknisk IT udarbejder desuden uddannelsesmateriale, procedurer og instrukser til systemer og programmer for organisationen.
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KONTRAKT, DRIFT & FLEX
KONTRAKT OG JURA

FLEXTRAFIK

Kontrakt & Jura yder juridisk bistand til den øvrige organisation. Kontrakt & Jura
varetager FynBus’ HR-funktion, og har ansvaret for udarbejdelse, koordinering
og gennemførelse af udbud og tilbudsindhentning, herunder udarbejdelse af
udbudsmateriale og afklaring af kontraktspørgsmål, FynBus’ arbejdsklausul
og klagesagsbehandling. Desuden sørger Kontrakt og Jura for AC-bistand til
øvrige afdelinger, projektledelse af tværgående projekter, projekter for andre
afdelinger, lønafregning, mødeforplejning, rengøring mv.

Flextrafik står for den daglige administration af flextrafik, herunder et callcenter
for bestilling af kørsler, den daglige trafikstyring og planlægning af fast
kørsel inden for flextrafikkørsler. Flextrafik har løbende status og opfølgning
med samarbejdspartnerne. Flextrafik tager sig af kontraktadministration og
kontraktopfølgning indenfor flexområdet i samarbejde med Kontrakt og Jura.

Drift, Kvalitet og infrastruktur

Flextrafik varetager desuden udarbejdelsen af udbudsgrundlag i samarbejde
med Midttrafik og Sydtrafik for handicapkørsel, Flex- og Plustur, den siddende
patientbefordring samt øvrig kommunal kørsel.

Afdelingen løser opgaver indenfor kundeservice, trafikledelse, kontrol og
kvalitetsopfølgning i forhold til bustrafik. Der er fokus på kvaliteten af den
daglige busdrift og på den løbende opfølgning heraf, med henblik på at sikre en
så sikker og pålidelig bustrafik for kunderne som muligt.
Drift, Kvalitet & Infrastruktur er ansvarlig for entreprenørkontakten, opfølgning
på kvalitetsbrister, kundehenvendelser og opfølgning på vagtrapport. Herudover
varetages afregninger for dubleringskørsel/udgået kørsel og bodsregnskab.
Afdelingen koordinerer kontrol og trafikvagtopgaver, chauffør-informationer,
rejseregler mv, dialogmøder med eksterne parter, analyse og dialog med Plan
og Udvikling vedr. køreplansforbedringer samt løbende digital dialog med
kunder og andre interessenter.
Drift, Kvalitet & Infrastruktur har ansvaret for koordinering af vejarbejde og
omkørsler, samt videregivelse af information om dette til interessenter.
Afdelingen varetager desuden opfølgning og analyser af kvalitetsbrister samt
koordinerer indsættelse af ekstra kapacitet.
Derudover sørger afdelingen for opsætning og udskiftning af afgangstavler i
hele FynBus’ område, samt opsætning og udskiftning af øvrig kundeinformation
ved stoppesteder og terminaler.
Drift, Kvalitet & Infrastruktur har ansvaret for vedligehold af viden om
busmateriel. Endelig står de for vedligeholdelse af FynBus’ vognpark og
bygninger.
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KUNDER & KOMMUNIKATION

ØKONOMI & IT

KUNDE- OG CALLCENTER

BUDGET OG REGNSKAB

Kundecentret vejleder FynBus’ kunder i det bedst egnede rejsekortprodukt
til deres behov, samt den nemmeste rute fra A til B. Vejledningen foregår
både pr. mail, telefon og personligt fremmøde. Kundecentret hjælper
med produktbestilling, udsteder og modtager betaling for rejsekort og
erstatningskort, samt afhjælper kundens oplevede problemer med produktet.
Derudover er Rejsekort Kundecentret en del af Kundecenter. Rejsekort
Kundecenter indgår i det landsdækkende Rejsekort Kundecenter, hvor de
hjælper rejsekort-kunder fra hele Danmark. Endvidere serviceres der også
i forhold til skolekort, hvor skoler og kommuner får hjælp til bestilling af
skolekort.

Budget & Regnskab varetager traditionelle regnskabs- og budgetopgaver, herunder udarbejdelse af perioderegnskab og budgetter, som kan indgå i beslutningstagning og budgetopfølgning hos ejerkredsen. Herudover deltager Budget
og Regnskab i den løbende rådgivning og koordinering i forhold til ejerkredsen
sammen med Planlægning & Drift og Flex.

DATA OG ANALYSE

KOMMUNIKATION

Data & Analyse har ansvaret for scenarieberegninger af takstudvikling, nye
billetprodukter og servicetilbud. Afdelingen varetager desuden udarbejdelsen
af vores månedlige statistikker, samt vedligeholdelsen af et generelt
statistikgrundlag, analyserer markedspotentialer, laver effektmålinger og
passageranalyser.

Kommunikation har ansvaret for FynBus’ samlede kommunikation, herunder
formidlingen af trafikinformation til vores kunder, chauffører og øvrige
interessenter.

INTERN IT

Derudover er Kommunikation ansvarlig for FynBus’ pressekontakt, herunder
strategi, overvågning, rådgivning, samt den proaktive presseindsats. Afdelingen
varetager husets digitale information via elektroniske nyhedsbreve, hjemmeside
og sociale medier. Kommunikation koordinerer FynBus’ ambassadørindsatser.

Intern IT har ansvaret for udvikling og drift af FynBus’ administrative systemer,
netværk og telefoni. Intern IT håndterer leverandørkontakt og -styring,
brugeradministration, netværksadministration, serveradministration og de
tekniske aspekter omkring IT-sikkerhed.

Sidst men ikke mindst samarbejder Kommunikation med Markedsudvikling om
at udvikle og implementere markedsføringstiltag til eksisterende og nye kunder
med det formål at fastholde eksisterende kunder og samtidig skaffe nye og
flere passagerer i busserne på Fyn og Langeland. Dette sker bl.a. via annoncekampagner og kampagner gennemført af FynBus’ kundeambassadører
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KONTAKT OS
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DIREKTION:
CARSTEN HYLDBORG JENSEN,
DIREKTØR

6311 5152

CH@FYNBUS.DK

LEDELSESSEKRETARIATET,
KONTRAKT, DRIFT- OG FLEX:
INGRID DISSING,
KONTRAKT-, DRIFT- OG FLEXCHEF

6311 2213

IDI@FYNBUS.DK

KUNDER OG KOMMUNIKATION:
MARTIN BØDKER KROGH,
KUNDE- OG KOMMUNIKATIONSCHEF

6311 2260

MBK@FYNBUS.DK

PLAN &OGMARKED:
JAN GUDMANN HANSEN,
PLAN- OG MARKEDSCHEF

6311 2250

JGH@FYNBUS.DK

ØKONOMI OG IT:
MADS SKJOLDBORG MEDELBYE,
ØKONOMI- OG IT-CHEF

6311 2259

MFM@FYNBUS.DK

15

16

