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DET SKAL VÆRE 
NEMMERE OG GRØNNERE
I 2018 vedtog FynBus sin første flerårige strategi under overskriften ”Det skal være nemt 
at være kunde i FynBus”. I perioden fra 2018 til 2020 har FynBus gennemført en række 
planlagte aktiviteter og målsætninger, især har det været målet af få kunderne til at tage 
rejsekortet til sig, efter det blev indført i 2017. 

I årene 2020 og 2021 har det især handlet om håndtering af Covid-19 og de mange 
følgevirkninger af pandemien, og først i 2022 har det igen været muligt at stille skarpt på de 
nye udfordringer, såsom at sikre et godt kollektivt trafiknet, som er sikkert i drift, nemt og 
grønt at benytte, og som læner sig op af de store by- og samfundsudfordringer for en fortsat 
grøn og trafikal omstilling.  

Et af sigtepunkterne planlægningen af et fælles busudbud i 2024 med grøn omstilling som 
omdrejningspunkt. Der har således været en tæt dialog mellem kommunerne, Region 
Syddanmark og FynBus, og nu tegner der sig et klart billede af, hvordan den grønne 
omstilling skal foregå på Fyn og Langeland.

Strategien for 2021-23 indeholder 3 hoveddele: 
• Det skal være nemt, og ikke mindst oplagt, at benytte FynBus som et alternativ til bilen 
• Den kollektive trafik efter Covid-19 
• Grøn omstilling

Målsætningerne for den grønne omstilling er efterhånden blevet klarere, og FynBus arbejder 
sammen med sine ejere om en plan, der skal sikre en ambitiøs grøn omstilling inden for de 
givne økonomiske rammer, så det serviceniveau, som kunderne kender i dag, ikke forringes. 
Der vil fortsat være behov for at udvikle nye løsninger, der modsvarer kundernes ændrede 
rejsebehov, ligesom der også fortsat skal gøres en stor indsats for at vinde kunderne tilbage, 
og vinde nye kunder til den kollektive trafik.

Den grønne omstilling og tilpasning til kundernes nye behov skal være med til at sikre, at 
den kollektive trafik også i fremtiden vil bidrage til at reducere trængsel i byerne og forbedre 
klimaet. Målet for de kommende 10 år er, at kollektiv trafik tilvælges, fordi det er godt for 
miljøet og fremkommeligheden. FynBus skal sikre, at den kollektive trafik er attraktiv, 
pålidelig, og nem at bruge.



PEJLEMÆRKER
FynBus’ strategi sigter efter tre pejlemærker:

KUNDEN I CENTRUM
Siden etableringen i 2007 har FynBus arbejdet målrettet på at have en åben og imødekommende relation til 
kunderne. Kundernes synspunkter er vigtigt brændstof for FynBus i udviklingen af den kollektive trafik.
Igennem årene er billetprodukterne udviklet, så det skal være så nemt og attraktivt som muligt at benytte 
den kollektive trafik på tværs af bus, tog og flextrafik.
FynBus tilstræber at være en åben organisation, hvor kunderne og offentligheden trygt kan henvende sig og 
opleve at blive taget alvorligt.

SIKKER DRIFT
”Bus til tiden” er det vigtigste kundeløfte som FynBus kan give. FynBus tilstræber, sammen med 
entreprenørerne og chaufførerne, at sikre en høj rettighed og undgå aflysninger. Kunderne skal opleve høj 
punktlighed indenfor såvel bus- som Flex-kørsel, og FynBus har derfor fortsat sat høje ambitionsmål for 
begge systemers rettidighed.
Sikker drift er også, at trafikinformationen er rettidig, og Rejseplanen er til at stole på. Rejseplanens 
”oppetid” er på mere end 99%.

LØBENDE KVALITETSUDVIKLING
Fokus på kvaliteten forudsætter, at FynBus som organisation er i stand til at lære af den respons som 
kunder og andre interessenter giver. FynBus holder fast i et princip om, at alle væsentlige fejl skal give 
anledning til forbedringer og organisatorisk læring. Det er samtidig også vigtigt hele tiden at fokusere på de 
forbedringer, der kan gøre produktet bedre, mere attraktivt og nemmere at benytte.

FOKUSOMRÅDER
I strategiperioden udmøntes FynBus’ strategi i tre følgende fokusområder:

MOBILITET
FLERE KUNDER
GRØN OMSTILLING
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M0BILITET
FynBus skal medvirke til, at der eksisterer et optimeret og sammenhængende 
trafiksystem på Fyn og Langeland, hvor flest mulige borgere har mulighed for at 
vælge kollektiv trafik til og fra arbejde, skole eller fritid. FynBus skal tilrettelægge 
rutebetjeningen således at ”flest mulige får den bedst mulige betjening for pengene”. 
Samtidig skal FynBus understøtte øvrige mobilitetstilbud, så borgerne samlet set er 
bedre i stand til at undvære bilen. FynBus skal sikre, at borgerne er orienteret om 
muligheden for brugen af Flex- og Plustur og anser det som et relevant alternativ til 
bilen og relevant i forhold til de transportbehov borgeren har.

MÅL 1: En ny mobilitetsplan, der fokuserer på en sammenhængende kollektiv  
 trafik på Fyn og Langeland (Er gennemført i 2022).

MÅL 2: Etablering af en række nye synlige knudepunkter, der binder 
togstrækninger, letbane, busruter, flexkørsel og private 
transportformer sammen.

MÅL 3: Et nyt bynet i Odense, der binder bybusnet, letbane, Svendborg-banen 
og de regionale ruter tæt sammen (Er gennemført i 2022).

MÅL 4: Øget fokus på brugen af Flex- og Plustur. 
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STRATEGIELEMENTER 
MOBILITET
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1 FORBEDRET REGIONAL BUSBETJENING
I 2022 vedtog FynBus’ ”Mobilitetsplan 2022-2025”, 
der udpeger 9 konkrete handlinger som FynBus skal 
arbejde med. I forhold til den regionale busbetjening 
handler det om etablering af et højfrekvent rutenet med 
flere afgange mellem Odense og udvalgte byer, hurtige 
og direkte forbindelser i myldretiden samt tilpasning til 
den nye gymnasiereform. 
FynBus vil sammen med Region Syddanmark og især 
Odense Kommune undersøge potentialet for øget 
busfremkommelighed på udvalgte strækninger. 
Derudover vil FynBus arbejde med udvikling af en 
Flexbus-ordning, hvor ture med få afgangen erstattes af 
biler, der allerede udfører bestillingskørsel for FynBus. 
For at sikre sammenhæng mellem det regionale kørsel 
og lokale kørsel, og andre mobilitetsformer, skal der 
sikres gode strategiske knudepunkter af høj kvalitet.

3 STOPPESTEDER OG KNUDEPUNKTER
FynBus har ca. 3.500 stoppesteder, som er inddelt 
i forskellige kategorier, afhængig af hvordan de 
betjenes og benyttes. FynBus vil i den kommende 
strategiperiode arbejde på at optimere stoppestederne, 
hvor målet blandt andet er, at centrale knudepunkter 
opleves som trygge og kundevenlige, og med en 
række faciliteter, eksempelvis aflåst cykleparkering, 
opladning af elcykler og gode ventefaciliteter. 
Stoppestederne skal være relevante, så kunderne 
har lyst til at bruge dem. Trafikinformationen på 
disse stoppesteder målrettes behovet, og der skal i 
vid udstrækning etableres digital trafikinformation. 
Endelig skal stoppestederne medvirke som et 
væsentligt element i at skabe sammenhæng mellem 
busser, flexkørsel, privat samkørsel og andre 
mobilitetsformer, herunder Plustur.

2 MOBILITET
FynBus arbejder med mobilitet på flere måder, dels 
via Rejseplanen, hvor andre mobilitetsformer som 
bycykler, luftfart, delebiler, taxa mm. kobles sammen 
med den kollektive trafik, og dels via samarbejde 
med kommunerne om forskellige former for private 
samkørsel uden for byerne. Rejseplanen spiller en 
vigtig rolle for den kollektive trafik, men Rejseplanen 
skal også medvirke til at binde busserne sammen med 
Plustur og Flextur. Via Rejseplanen får kunderne 
en nemmere adgang til Flextur og Plustur, og 
gennem selvbetjening bliver løsningerne nemmere at 
administrere. Rejseplanens og FlexDanmarks systemer 
skal udvikles, så de bliver mere kundevenlige og bedre 
understøtter et sammenhængende trafiksystem.
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FLERE KUNDER
FynBus har tabt mange kunder de seneste år. Efter en periode med årlig vækst, 
frem mod et toppunkt i 2015, hvor FynBus havde 18,5 millioner passagerer, er det 
gået væsentligt tilbage. Der er flere årsager til passagertabet. Målet er nu at vinde 
så mange kunder som muligt tilbage, og samtidigt tiltrække nye. En forudsætning 
er, at kunderne føler sig trygge i den kollektive trafik. En anden, at bilister og andre 
trafikanter opnår et grundigt kendskab til de muligheder, FynBus tilbyder. Gode og 
relevante produkter og transportløsninger, markedsført så de er målrettet kunderne 
og deres behov, er et væsentligt skridt i bestræbelserne på at tiltrække flere passagerer, 
tillige med at eksisterende kunder skal fastholdes og anspores til at rejse mere.

MÅL 1: De kunder der er tabt i 2020 på grund af Coronavirussen skal vindes 
tilbage. Når det igen er muligt at køre med fuld kapacitet, skal det 
samlede passagertal op på 14,5 mio. passagerer inden for 
2024 eller 24 mdr.

MÅL 2: Kundernes kendskab til Rejseplanen skal øges.

MÅL 3: Kundernes kendskab til Flex- og Plustur skal øges.

MÅL 4: Gennemførelse af samarbejdsprojekt med busentreprenører om 
markedsføring af den kollektive bustrafik.
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4 UDVIKLING OG TILPASNING 
AF PRODUKTER OG TILBUD 
FynBus skal fortsat udvikle trafiktilbud og 
billetprodukter, så de passer til kundernes 
behov. FynBus vil fortsætte arbejdet med fokus 
på erhvervsområder og her udvikle metoder til 
afdækning af behov og indgåelse af strategiske aftaler 
med fx erhvervsvirksomheder. FynBus vil desuden 
fortsætte og udbygge indsatsen i forhold til de unge 
og de ældre brugere af kollektiv trafik, herunder Flex- 
 og Plustur. Herudover skal markedsanalyse hjælpe 
FynBus til at udpege områder, hvor det er mest oplagt 
en forbedre især den regionale busbetjening, ligesom 
et fokus på udvalgte målgrupper og efterfølgende 
produktudvikling skal have til formål at tiltrække 
flere og nye kunder til FynBus.

6 MARKEDSFØRE TRANSPORTLØSNINGER
Skal rejsen ske med bussen eller med flextrafikken 
eller måske med flere transportaktører, fx letbane, 
tog eller taxa? En af FynBus’ vigtige opgaver er at 
markedsføre den kollektive bustrafik i samspil med 
andre transportformer. Her er Rejseplanen et af de 
allervigtigste redskaber, idet Rejseplanen netop udstiller 
den sammenhæng som FynBus indgår i med andre 
aktører. Derfor er en væsentlig del i markedsføringen 
af transportløsninger at markedsføre Rejseplanen i en 
FynBus-kontekst. Kunderne skal kende Rejseplanen 
og bruge Rejseplanen. Dermed udbredes også 
sammenhængen i den kollektive trafik.

5 MARKEDSFØRE BILLETPRODUKTER
FynBus skal markedsføre sine eksisterende 
billetprodukter til relevante målgrupper med henblik 
på at fastholde eksisterende kunder, samt skabe øget 
salg og flere kunder i den kollektive trafik. FynBus skal 
desuden markedsføre nye fleksible pendlerprodukter i 
takt med at disse udvikles og implementeres. FynBus’ 
billetportefølje skal tydeliggøres overfor kunderne, så 
det bliver let for kunderne at finde og vælge den rigtige 
billet. Markedsføringen gennemføres i samarbejde 
med relevante samarbejdspartnere, hvis dette er 
relevant, fx andre trafikselskaber, ejerkommuner 
og lignende. FynBus udvikler og igangsætter 
markedsføringskampagner, og dette sker i samarbejde 
med Sydtrafik, hvor det giver mening.

7 STRATEGISK SAMARBEJDE 
MED ENTREPRENØRER
FynBus vil tage initiativ til at øge samarbejdet med 
busoperatørerne om at få kunderne tilbage i den 
kollektive trafik. Den nuværende arbejdsdeling 
indebærer, at operatørernes primære opgave er at 
sikre en pålidelig drift og en god service i mødet 
med kunderne. Operatørernes kvalitetssikring er en 
afgørende faktor i forhold til kundernes tilfredshed og 
loyalitet. FynBus vil undersøge og iværksætte forsøg 
med et tættere samarbejde om at tiltrække og fastholde 
kunder.
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GRØN OMSTILLING
Klima, miljø og bæredygtighed er for alvor sat på dagsordenen indenfor den 
kollektive trafik og flextrafikken. Det overordnede mål er en reduktion af CO2-
udledningen med 70% inden 2030. Transportministeren har indgået aftaler med 
kommuner og region om udfasning af dieselbusser. FynBus er i gang med at 
planlægge de kommende udbud, og planen er at hele busflåden er enten emissionsfri 
eller fossilfri senest i 2027. Inden for flextrafikken er målene indtil videre fastsat 
i EU’s ”Clean Vehicle Directive”, som fastlægger, at biler i flextrafikken ikke må 
udlede mere end 50 gram CO2 pr. km. FynBus skal sikre, at både kollektive 
transportløsninger og den visiterede kørsel er bæredygtig og miljørigtig. Samtidig 
skal kendskabet til såvel den kollektive trafiks, som flextrafikkens positive 
indvirkning på såvel nærmiljø som klimabelastning udbredes.

MÅL 1: De regionale ruter er CO2-neutrale fra 2026, ved brug af el som 
drivmiddel. (Korrigeret ved strategirevision i 2022)

MÅL 2: Alle bybusser på Fyn skal være emissionsfri i 2027.

MÅL 3: Alle flexbiler, der har kontrakt med FynBus, skal som minimum 
overholde EU’s ”Clean Vehicle Directive”, hvilket indebærer en 
maksimal udledning af CO2 på 50g pr. km.
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9 GRØN OMSTILLING AF DEN 
KOLLEKTIVE TRAFIK
Rammer for fælles grønt udbud af buskørsel er 
vedtaget og processen frem mod et udbud og den 
efterfølgende iværksættelse og implementering er 
iværksat. Alt sammen i tæt samarbejde med de 
deltagende kommuner. 
FynBus skal tillige iværksætte initiativer, der arbejder 
hen mod implementering af ”Clean Vehicle Directive” 
på flexområdet.

8 RÅDGIVNING TIL EJERNE 
VEDR. KLIMA OG MILJØ
I forbindelse med den grønne omstilling har 
kommunerne og regionen efterspurgt en øget 
rådgivnings-kompetence fra FynBus. I 2020 og 2021 
har FynBus opbygget en god viden. I 2022 blev det 
første fælles udbud med el-busser offentliggjort. FynBus 
skal fortsat tilegne sig viden om brændselsformer, bus- 
og bil-teknologier og lovgivning, og rådgive ejerkredsen 
i forhold til den grønne omstilling og kommende udbud 
for både busser og flexbiler. 

10 UDBREDELSE AF VIDEN OM 
KLIMA OG MILJØ TIL KUNDERNE
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 at koble 
ønsket om at handle, med at benytte den kollektive 
trafik. Den grønne omstilling skal skaffe flere kunder i 
den kollektive trafik.

STRATEGIELEMENTER 
GRØN OMSTILLING
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SIKKER DRIFT
Under visionerne om mobilitet, tiltrækning og fastholdelse af kunder og den 
grønne omstilling ligger et solidt fundament af sikker drift, der betyder, at der 
kommer en bus eller en flextaxi som lovet, at bussen kører til tiden, at flexbilen 
kommer som aftalt. at der kan købes en billet, at køreplanen er opdateret, at 
rejsekortet virker og regner den rigtige pris ud på rejsen og meget mere. 
Sikker drift hviler på en lang række interne servicemål, hvis opfyldelse 
garanterer, at grundproduktet er i orden. At den sikre drift altid er sikker, kræver 
et fokus fra FynBus’ egen organisation, og for at sikre fokus har FynBus opstillet 
en række interne driftsmål, der hele tiden monitoreres og følges op på. 
Også i den nuværende strategiperiode skal FynBus arbejde med sikker drift 
og at de interne servicemål virker som et solidt fundament under de tre store 
strategiske fokusområder.

MÅL 1: 90 % af alle busafgange må være max. 3 minutter forsinket.

MÅL 2: 94 % af alle flexbiler skal være rettidige.

MÅL 3: 85 % af alle telefonopkald til FynBus skal besvares inden for 
120 sekunder.

MÅL 4: Skriftlige henvendelser til FynBus skal besvares inden for 5 arbejdsdage.

MÅL 5: FynBus’ kunder skal vurdere den samlede tilfredshed med FynBus som 
”meget god”.
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