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FORORD
I 2013 lykkedes det i høj grad for FynBus at fortsætte

Markedsføringsmæssigt fortsatte FynBus sin målret-

den positive udvikling og passagerfremgang, som tra-

tede indsats overfor både eksisterende og nye kun-

fikselskabet har oplevet i de senere år. Således kunne

der, og kundeambassadørerne nåede vidt omkring for

FynBus ved årets udgang endnu en gang gøre status

at få befolkningen i tale og gjort interesserede i billige

over et år, der bød på en vækst i passagertallet, som

busser og fleksibel telekørsel.

var højere end forventet.
Også indenfor Flextrafik var 2013 et meget travlt år,
Passagererne var da også i højsædet i 2013. Det lyk-

hvor ikke mindst forberedelserne til et tæt samarbejde

kedes for FynBus at producere en række vellykkede og

med Odense Kommune fyldte rigtig meget.

driftssikre køreplaner, som skabte fundamentet for årets
høje rettidighed. Passagererne oplevede med andre ord

Alle disse mange resultater blev skabt på et solidt

en meget høj kvalitet i præcisionen for den daglige bus,

fundament af samarbejde. Samarbejde mellem ejerne

og det i sig selv er et godt fundament for vækst.

og FynBus, entreprenørerne og FynBus, chaufførerne
og FynBus og ikke mindst kunderne og FynBus. Uden

Arbejdet med at sikre, at der fortsat var plads til kun-

dette samarbejde, der blev drevet af et fælles ønske

derne i busserne, lykkedes også for FynBus, der i tæt

om at gøre tingene bedst muligt, var resultaterne for

samarbejde med entreprenører og chauffører var i stand

2013 aldrig blevet nået.

til at sætte hurtigt ind, på strækninger, hvor busserne var
overfyldte i myldretiden. I Odense betød dette fokus ind-

I 2014 fortsætter vi arbejdet med at udvikle det kol-

sættelsen af syv helt nye ledbusser på strækningen mel-

lektive trafiktilbud, så endnu flere borgere vil føle det

lem Odense Banegård Center og Syddansk Universitet.

hele naturligt at benytte bus og telekørsel.
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OM FYNBUS
FynBus planlægger lokal-, by- og regional buskørsel
for Region Syddanmark og de 10 kommuner på Fyn,
Langeland og Ærø.
Det er regionen og de 10 kommuner, der ejer FynBus.
Ejerne beslutter rammerne for, hvordan busserne
skal køre, og bestiller de ruter, de ønsker hos FynBus.
FynBus rådgiver ejerne om, hvordan buskørslen
kan planlægges bedst muligt og laver køreplanerne.
Passagerindtægterne dækker kun en del af den
samlede udgift, og den ejer, der har bestilt en rute,
betaler resten af udgifterne.

FYNBUS’ BESTYRELSE

MORTEN ANDERSEN (V)
NORDFYNS KOMMUNE
FORMAND

POUL ANDERSEN (A)
REGION SYDDANMARK
NÆSTFORMAND

HANS BJERGEGAARD (DF)
ASSENS KOMMUNE

PER JESPERSEN (A)
NYBORG KOMMUNE

NIELS BEBE (V)
MIDDELFART KOMMUNE

ANDERS BERTHELSEN (A)
ODENSE KOMMUNE
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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.

Selve buskørslen sendes i udbud, som eksterne
entreprenører byder på. Den entreprenør, der vinder et
udbud, udfører kørslen med sine egne busser og chauffører.
FynBus er ledet af en bestyrelse, der består af
repræsentanter for ejerne, dvs. Region Syddanmark og
de 10 kommuner. Bestyrelsen bestemmer blandt andet,
hvad passagerne skal betale for at køre med busserne.
Ud over buskørsel koordinerer FynBus også
Flextrafik, som blandt andet omfatter kørsel for svært
bevægelseshæmmede, specialskolekørsel, aktivitets- og
genoptræningskørsel, lægekørsel mv.

BIRGER JENSEN (V)
SVENDBORG KOMMUNE

SØREN VESTERGAARD (ÆRØ PLUS)
ÆRØ KOMMUNE

KRISTIAN GRØNBÆK ANDERSEN (B)
REGION SYDDANMARK

JAN OLE JACOBSEN (V)
LANGELAND KOMMUNE
1. SUPPLEANT

JESPER HEMPLER (SF)
KERTEMINDE KOMMUNE
2. SUPPLEANT

KRISTIAN NIELSEN (V)
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE
3. SUPPLEANT
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VIDSTE DU
AT FYNBUS...
I 2013 havde cirka

18.101.000

PASSAGERER?

I 2013 udstedte cirka

30.000 KVIKKORT?
Ved udgangen af 2013 havde

9.165

”VENNER”
PÅ FACEBOOK?

Har cirka

318

BUSSER PÅ
DE FYNSKE VEJE?

Har cirka

875 CHAUFFØRER BAG RATTET?

8

ÅRET DER GIK

SCAN DIT
STOPPESTED

AFTEN/WEEKENDRABAT
PÅ KVIKKORTET

Med et ønske om at hjælpe kunderne med en forbed-

I forbindelse med takstskiftet i januar 2013 introdu-

ret og mere præcis trafikinformation præsenterede

cerede FynBus en ny rabat for kunder med KVIKkort.

FynBus ved køreplanskiftet for regionalbusserne og

Den nye rabat giver ekstra lave priser på billetter

bybusserne i Odense i januar 2013 kunderne for et

udenfor myldretiden. Rejser man på hverdage mellem

nyt tiltag på stoppestedernes afgangstavler. Tavlerne

kl. 11 og 13, og igen fra klokken 18 og frem til næste

var nu blevet forsynet med en såkaldt QR-kode, og

morgen klokken 7, eller rejser man på lørdage, søn-

det blev nu muligt for kunder med en smartphone at

og helligdage, så får man 20 % ekstra rabat i forhold

få nem og opdateret trafikinformation direkte ind på

til den pris, man ellers skulle betale. Rabatten er en

telefonen. Med et hurtigt tryk på telefonen, fik kun-

del af ”trafikmilliarden”, der blev øremærket af rege-

derne at vide, hvornår den næste bus ville ankomme,

ringen til forbedringer af den kollektive trafik. På Fyn

og da systemet hænger sammen med bussernes

blev rabatten introduceret som en del af KVIKkort-løs-

gps-system, ville en eventuel forsinkelse kunne ses. I

ningen, og kombineret med de øvrige rabatter bety-

løbet af 2013 blev samtlige stoppesteder på hele Fyn

der det fx at en pensionist kan rejse mellem Otterup

forsynet med dette tiltag, der giver kunderne aktuel

og Odense for under 10 kroner, mod normalt 31.

information om de kommende busser på stoppestedet. Tiltaget er gennemført i samarbejde med Rejseplanen, der har stået for udviklingen. Målet er at give
kunderne bedre trafikinformation, samt god hjælp til
at planlægge den videre rejse med Rejseplanen.

FynBus | Årsberetning 2013
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GENNEMSNITLIG RETTIDIGHED
2012

2013

MERE END 10 MINUTTERS FORSINKELSE

2,0% 1,4%
5-9 MINUTTERS FORSINKELSE

12,5% 8,9%
RETTIDIG (MINDRE END 5 MINUTTERS FORSINKELSE)

85,5% 89,7%

FÆRRE FORSINKELSER
EFTER KØREPLANSKIFTET

KUNDETILFREDSHEDEN
STEG - IGEN!

Ethvert køreplanskifte byder på en mulighed for at

2013 var et godt år for FynBus. Ikke bare steg

forbedre en køreplan ud fra ønsker fra ejere, kunder

kundetilfredsheden på en lang række parametre,

og chauffører. FynBus har taget nye værktøjer i brug,

også kundernes loyalitetsfølelse overfor FynBus var

som giver køreplanlæggerne fuldt overblik over blandt

i fremgang. Endelig vurderede kunderne, at trafik-

andet eksakte køretider og trafikmønstre på udvalgte

selskabets image var blevet forbedret siden sidste

tidspunkter, fx i myldretiden. Med viden om hvor,

undersøgelse. Fremgangen skyldes en lang række

hvornår og hvordan forsinkelser opstår, er det muligt at

tiltag, der alle har kunden som det primære fokus.

lave en mere præcis køreplan, der betyder, at kun-

Her kan nævnes flere siddepladser i busserne, billige

derne i højere grad kan regne med tiderne. Disse data

billetprodukter, forbedret trafikinformation, færre

kombineret med inddragelse af chaufførerne i arbejdet

forsinkelser og meget mere. Alt sammen indsats-

med køreplanerne, har betydet en væsentlig reduktion

områder, der har været arbejdet med som en del af

i antallet af forsinkelser, efter køreplanskiftet i januar.

FynBus’ strategi for flere passagerer.

I 2013 passerede næsten 90 % af alle busser stop-

Læs vores kundetilfredshedsundersøgelser på

pestedet uden at være forsinket.

FynBus.dk/konomi-og-statistik
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LÆRERLOCKOUT GAV
FÆRRE PASSAGERER

STØRRE BUSSER TIL
FLERE PASSAGERER

Brugen af kollektiv trafik påvirkes af mange udefra-

De seneste år har Syddansk Universitet fået markant

kommende faktorer såsom vejret, infrastruktur, etc.

flere studerende, og rute 41-42, som kører til SDU,

Men begivenheder, som umiddelbart ikke har noget

har over de seneste år oplevet stor fremgang i pas-

med kollektiv trafik at gøre, kan have stor betydning

sagerer. Det har betydet et stort pres på kapaciteten.

for fx passagertal. En af de begivenheder, der kom

Derfor besluttede Odense Kommune og FynBus i

til at påvirke FynBus’ passagertal negativt i 2013 var

april at indsætte i alt syv fabriksnye ledbusser mellem

forårets lærer-lockout i april, som varede 25 dage.

OBC og Syddansk Universitet, som skulle støtte op

Her mærkede især lokalbusserne på Fyn tydeligt de

om det voksende passagertal i Odense. De ekstra

manglende børn. FynBus valgte at opretholde den

lange busser kan tage op til 150 passagerer med pr.

lokale buskørsel, idet mange skolebusser samtidig

bus. Det var første gang nogensinde, at der blev ind-

udgør en del af kommunernes kollektive trafiktilbud til

sat ledbusser som en del af Odenses bybusser.

de øvrige borgere.

FynBus | Årsberetning 2013
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10 GLADE VINDERE SENDT TA’ CYKLEN GRATIS
EN TUR I ODENSE ZOO
MED I BUSSEN?
De sidste par år har FynBus involveret fynske skole-

Kollektiv trafik skal ikke være et tilbud, der står alene,

børn i udgivelsen af årets lokalkøreplaner, og 2013 var

men den skal underbygge andre muligheder, og give

ingen undtagelse. Igen blev alle 0. – 6. klasser på Fyn

kunderne den bedste mulighed for at komme helt fra

og øerne inviteret til at deltage i en tegnekonkurrence,

A til B. Hvis kunden ikke kan komme helt frem til sit

hvor opgaven lød at lave en tegning, som associerede

rejsemål med bussen, skal kunden have mulighed for

over det at køre med bus. Mere end 1.000 tegninger

at komme videre fra stoppestedet. FynBus indledte

fandt vej til FynBus. Herefter blev en vinder fra hver

derfor i sommeren 2013 et forsøg, der tilbød kun-

kommune fundet med hjælp fra de ansatte i admini-

derne at medbringe cyklen gratis i bussen. Forsøget

strationen, og den 12. juni blev vinderne og deres fa-

har til formål at afprøve forskellige former for cykel-

milie inviteret ind til præmieoverrækkelse hos FynBus.

medtagning, samt de udfordringer et sådant tilbud

Præmierne blev overrakt af formand Torben Andersen,

måtte medføre i hverdagen for såvel passagerer som

og dagen var en stor begivenhed for de mange børn og

chauffører. Forsøget er finansieret af Trafikstyrelsens

stoltheden lyste ud af deres forældre. Selv vinderen fra

puljemidler og gennemføres på udvalgte busruter på

Ærø havde valgt at tage til Odense for en dag. I Mid-

Langeland, Ærø og i Odense. Forsøget slutter medio

delfart Kommune havde 0. kl på Lillebæltskolen lavet

2014, hvorefter FynBus skal samle op på erfaringerne

en fælles tegning, og dem besøgte FynBus på skolen

og tage stilling til fremtidige løsningsmodeller.

med præmien og selvfølgelig også en kagemand. Da
skolerne startede op i august, kunne vinderne se deres
tegninger på lokalkøreplanerne i deres bus.

FynBus | Årsberetning 2013
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HYPERCARD
OG UNGDOMSKORT

KUNDERNE
”STORMER” FACEBOOK

En af FynBus’ rigtig store kundegrupper er de unge

FynBus´ kunder er fortsat aktive på Facebook, hvor

mennesker, der rejser med FynBus for at komme frem

både ris, ros og spørgsmål er en del af den daglige

og tilbage mellem hjem og uddannelser. Med staten

dialog, FynBus har med de mange kunder. Mange

som motor har man over de seneste par år udviklet et

henvendelser går på nu og her oplevelser, men også

produkt, der er billigt, og som samtidig giver de unge

når der er varslet ændringer eller uregelmæssigheder i

mennesker mulighed for at rejse så ofte, de vil i hele

driften, finder kunderne vej til FynBus´ Facebookside.

takstområdet til én samlet pris. Ordningen gik først

Når der fx er varslet større vejrforandringer, får siden

under navnet Hypercard, men i august 2013 skiftede

også mange nye besøg. Under stormen Allan i oktober

produktet navn til Ungdomskortet. Med denne navne-

fik FynBus alene mere end 400 ekstra brugere på bare

ændring kom også en del administrative og it-baserede

2 dage. Ved stormen Bodil i december var det endnu

ændringer, og starten var ikke helt uden problemer.

tydeligere, at behovet for at følge driften nu og her er

Men til trods for en lang række indkøringsvanskelighe-

vigtig for kunderne, og at de aktivt søger information

der og ved hjælp af en hyppig kommunikation og en

ved uventede forhold. På bare 4 dage fik FynBus mere

tæt dialog med de unge benyttes ordningen i dag af

end 1.600 likes på Facebook. Ved udgangen af 2013

tusindvis af unge mennesker, og er nu fuldt ud imple-

havde FynBus i alt 9.165 likes.

menteret. I starten af skulle kunderne som minimum
betale for 3 måneders transport af gangen. Det blev
efter ønske fra de unge, som ofte kun har SU, i løbet af
2013 muligt at betale månedsvis.

FynBus | Årsberetning 2013
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FYNBUS HJALP VÆLGERNE EVENTYRLIGE
TIL STEMMEURNERNE
CITYBUSSER
FynBus’ bestyrelse vedtog tilbage i 2006, at det

Der var en gang 3 gratis grønne citybusser, som blev

fremover skulle være gratis at tage bussen til og fra

en naturlig del af bybilledet i Odense. Den 5. november

valgstedet i forbindelse med folketingsvalg, kommu-

kunne Odense-rådmand Steen Møller dog indvie fire

nalvalg og Europa-parlamentsvalg. Ønsket var at gøre

nye små og energivenlige Citybusser, dekoreret med

det nemt og enkelt for alle at deltage i demokratiske

eventyrlige H.C. Andersen-motiver og Odenses farve

valg. Således var det helt naturligt for FynBus at

pink. Dagen blev fejret med lyserød kage og en tur med

medvirke, da KL i efteråret 2013 satte ekstra fokus

bussen, hvor kunderne blev underholdt med blandt an-

på valgdeltagelsen igennem kampagnen ”Tænk dig

det HC Andersens eventyr om Den Lille Havfrue. Store

om før du IKKE stemmer”. Her bragte FynBus sine

som små var inviteret med ombord, og alle blev opslugt

mange skærme i busserne i spil, der hjalp med til at

i universet under havets overflade. De 3 nye busser

fortælle om muligheden for at stemme, i ugerne op

blev indsat i Odense centrum, og binder OBC sammen

til valget. Der blev henvist til steder, hvor man kunne

med midtbyen. Formålet med at skifte de større grønne

afgive sin stemme før tid. På selve valgdagen var

busser på ruten ud med de små pinke, var et ønske om,

bussen gratis til og fra valgstedet, og flere kommuner

at busserne, ud over at skulle være mere synlige, også

valgte at ”forhøje” tilbuddet med gratis telekørsel i

skulle være mere fleksible. Allerede den 10. decem-

samme anledning.

ber kronedes dette ønske med held, da de nye små
citybusser ændrede rute, og nu kører til nyt stoppested i
Slotsgade tæt på gågaden.

FynBus | Årsberetning 2013
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TÆTTERE PÅ KUNDERNE
I SVENDBORG

KVIKKORT
NUMMER 100.000

FynBus’ Kundecenter i Svendborg har de sidste par år

I april 2012 kunne FynBus fejre KVIKkort nummer

ligget på Jessens Mole ved den gamle rutebilstation,

50.000, men fynboerne var ikke færdige med at tage

men mandag den 18. november rykkede de teltpæ-

KVIKkortet til sig. En af bestyrelsesformand Torben

lene og flyttede ind i den gamle stationsbygning i

Andersens sidste gerninger som formand var at tage

Svendborg. Dagen blev fejret med indvielse af Bruno

turen til Horne med blomster og chokolade til en

Hansen, der er formand for Udvalget for Kultur og

noget overrasket KVIKkort-kunde nummer 100.000

Planlægning i Svendborg Kommune og medlem af

– kun 1,5 år efter nummer 50.000. KVIKkortet blev

FynBus repræsentantskab. FynBus inviterede kun-

indført i 2009, og på kun fire år har fynboerne taget

derne indenfor, og de første 50 kunder fik en FynBus-

kortet til sig i en grad, som ingen havde forestillet

lagkage med hjem. Kunderne var glade for at træde

sig. Kortet, der fungerer ligesom et benzinkort, har

ind i det nye lyse lokale, og flere medbragte gaver

den egenskab, at rejserne bliver billigere, jo mere

til de 2 ansatte, som til hverdag betjener kunderne i

man bruger kortet. Det har over 100.000 fynboer nu

Svendborg. Med de nye flotte lokaler deler FynBus

fundet ud af.

nu forhal med DSBs salgssted Kort og Godt og har
fået en langt tydeligere placering i forhold til brugerne
af den kollektive trafik, omkring Svendborg.
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TRAFIKPLAN
2014-2017

FARVEL TIL
DEN GAMLE BESTYRELSE

I 2013 blev der arbejdet hårdt på den kommende

Ved udgangen af året skulle FynBus ligeledes sige

trafikplan for 2014-2017. Planen fastsætter rammerne

farvel til den daværende bestyrelse og tage imod en ny.

for, hvordan den kollektive trafik på Fyn, Langeland og

I november blev der afholdt kommunalvalg i Danmark,

Ærø skal udvikle sig over de næste fire år.

og allerede inden valget vidste man, at det ville få

Planen består af flere konkrete tiltag, der skal virkelig-

betydning for FynBus. For ofte betyder det også en helt

gøre Den Syddanske Vision for Kollektiv Trafik. Denne

ny bestyrelse. FynBus vidste fx også, at den davæ-

vision er udarbejdet af trafikselskaberne FynBus og

rende bestyrelsesformand Torben Andersen helt havde

Sydtrafik i fællesskab. Visionen indeholder blandt

valgt at træde ud af politik. Så der blev lagt et stort ar-

andet, at den kollektive trafik i Syddanmark skal være:

bejde i at få rundet af og takket af med den daværende

• Enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig

bestyrelse, samtidig med at FynBus gjorde klar til at

med andre transportformer.

tage imod de nye bestyrelsesmedlemmer i 2014.

• Omkostningseffektiv.
• En naturligt mulighed i borgerens valg af transportform.
Visionen er tæt koblet til det nationale mål om, at
passagertallet i bustrafikken skal vokse med 50 % i
perioden fra 2010-2030, svarende til en vækst på 2,5
% om året i gennemsnit.
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FLEXTRAFIK OG FYNBUS
Ovenpå forandringens år i 2012 med implementering af
nyt planlægningssystem og overtagelse af den siddende
patientbefordring, var 2013 året, hvor frugten af et stort
forarbejde for alvor skulle høstes. Organisationen havde
fundet sig selv, medarbejderne kendte deres roller og opgaver,
og kunderne oplevede den stabilitet og leveringssikkerhed,
som de var blevet stillet i udsigt, da forandringerne gik i gang.
Selvom alt dette umiddelbart lagde op til et år med ro og
stabilitet, så havde 2013 også sine helt egne udfordringer,
da en ny og stor opgave lå og ventede.

MOBIL I ODENSE
befordring, betød det en fordobling af antallet af kørsler,

TAXACHAUFFØRER
PÅ NYE VEJE

men stigning i antallet af kørsler skulle ikke stoppe her. I

Med et voksende udbud af forskellige typer af

april 2013 besluttede Odense Kommune, at FynBus skul-

kørsel følger også en skærpet opmærksomhed på

le være partner og teknisk operatør på alle de kommunale

de mange chauffører, som hver dag skal bringe de

kørsler, der omfatter yderligere ca. 500.000 kørsler om

mange kunder rundt. 2013 blev derfor også året,

året. Denne kørsel omfatter blandt andet skole-/special-

hvor en omfattende efteruddannelse af taxachauf-

skolekørsel, lægekørsel og dagcenterkørsel. For FynBus

fører blev iværksat og kravene til chaufførerne

betød den beslutning, at der pludselig skulle tænkes og

blev skærpet med hensyn til faglige kompetencer,

arbejdes hurtigt, for organisationen havde kun en plan-

personlig adfærd og uniformering. Et efteruddannel-

lægningsperiode på 6 måneder, idet den sværeste del af

sesforløb blev udviklet i samarbejde med Sydtrafik

kørslerne – nemlig kørsel af meget sårbare borgere/ele-

og gennemført i samarbejde med AMU Fyn og

ver til specialskoler på blandt andet Nørrebjergskolen og

AMU i Kolding.

Da Flextrafik i maj 2012 overtog den siddende patient-

Enghaveskolen, allerede skulle starte pr. 1. januar 2014.
I takt med den stigende kørselsmængde fra komEn ny enhed ”Mobil i Odense” var blevet dannet i

munerne bl.a. udbredelse af telekørselsordningerne

Odense Kommune, og sammen med FynBus skulle

krævede det ligeledes en reorganisering af bestil-

den nye enhed være klar til at løfte opgaven. Forbere-

lingscentralen. Her blev medarbejderstaben udvidet

delsesarbejdet betød dannelsen af en ny projektorga-

med en fleksibel arbejdskraft i form af studiejobs, så

nisation, ansættelse og uddannelse af medarbejdere i

åbningstiden fra kl. 7 til kl. 21 kunne være fuldt dæk-

Odense samt indsamling af stamdata og kommunika-

ket af egne medarbejdere. Før blev bestillinger om

tion med både borgere og institutioner. Et stort forar-

aftenen og i weekender håndteret af Flex Danmark i

bejde til endnu flere kørsler i 2014 var skudt i gang.

Ålborg, men efter hjemtagelsen af opgaven er både
kvalitet og besvarelsestiden forbedret væsentligt.

Opgaven har betydet, at medarbejderne hos både
FynBus og Mobil i Odense har måttet yde en eks-

Den nye organisering med den fleksible arbejdskraft

traordinær indsats for at få tingene koordineret. Det

er endvidere en forberedelse på at kunne reducere

tætte samarbejde forventes at fortsætte ind i 2014,

ressourcerne i takt med at kunderne bliver introdu-

når flere specialkørsler startes op henholdsvis den 1.

ceret for flere selvbetjeningsløsninger. Disse forven-

marts og 1. august 2014.

tes at blive etableret i løbet af 2014.
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TÆT SAMARBEJDE

I MODVIND

Med baggrund i Regeringens økonomiaftale 2014

Ikke al fremgang er uden modgang, og den 4. april

indledte KL et tværgående samarbejde mellem kom-

2013 blev Flextrafiks kørsel med patienter, ældre

muner, KL og Trafikselskaber. Dels blev der nedsat

lægesøgende borgere og teletaxikunder ramt af en

tværgående arbejdsgrupper til analyse af nøgletal

konflikt i form af en blokade iværksat af chauffører fra

og økonomiopfølgninger for den kommunale kørsel,

fagforbundet 3F. Blokaden var iværksat som støtte til

dels iværksatte KL en møderække for alle kommuner

3Fs begæring om overenskomst med taxi-selskaberne

i samarbejde med de respektive Trafikselskaber. Mø-

7-9-13 Bus, Mesinge Taxi og Munkebo Taxi. FynBus

det på Fyn blev afhold den 13. november 2013 med

var under hele konflikten i løbende kontakt med 3F, der

fin deltagelse fra de fynske kommuner.

mente, at FynBus kunne løse situationen. Det var, set

FynBus har et konstruktivt samarbejde med alle kom-

med FynBus’ øjne, en misforståelse af FynBus’ rolle

munerne omkring de kommunale kørselsordninger og

som kontrakthaver, idet spørgsmålet om aflønning af

har i flere tilfælde i 2013 været involveret i de lokale ana-

chaufførerne er en del af loven, og dermed underlagt

lyser og oplæg til beslutningsprocesser i kommunerne.

myndighedernes tilsyn. FynBus støtter et ønske om

I 2013 ansatte FynBus en intern controller til områ-

ordnede forhold i branchen, og det er hævet over

det for de kommunale kørsler, og der er igangsat en

enhver tvivl, at taxi-vognmænd, der leverer kørsel for

proces med tættere økonomisk involvering og samar-

Flextrafik skal overholde loven i enhver henseende.

bejde med kommunerne på dette område.

Der er sidenhen blevet udarbejdet en arbejdsklausul,
som understreger vigtigheden af at loven overholdes.
Konflikten varede til den 10. april. På trods af konflikten
fik FynBus i perioden gennemført kørslerne.
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NYT KONCEPT FOR
TELEKØRSEL
Telekørsel er over de seneste år blevet et godt alternativ for kommunerne at tilbyde i de områder, hvor
det rent økonomisk ikke er rentabelt at tilbyde normal
buskørsel. Oftest er det i tyndt befolkede områder.
Ordningen giver borgere mulighed for at komme
fra A til B med en taxi til rimelige priser. De fleste
kommuner på Fyn tilbyder deres borgere en eller
anden for telekørsel i områder, hvor der ikke offentlig

FYNBUS RINGER TILBAGE

bustrafik. Kommunerne imellem er der en lang række

FynBus arbejder hele tiden med at forbedre kunde-

stor valgfrihed i, hvordan de ønsker at opbygge deres

service – både telefonisk og ved personlig henvendel-

individuelle teleløsninger. Dette gør telekørslen til en

se. I 2013 blev der derfor investeret i et nyt telefon-

kompleks størrelse, som kan være svær at forklare til

system. Systemet skulle både forbedre de interne

de fynske borgere.

fællestræk, men kommunerne har også forholdsvis

arbejdsvilkår for de ansatte i fx Callcenter og bestillingscentral, men skulle også give kunderne en bedre

FynBus og kommunerne har et stort ønske om at

telefonisk oplevelse. Det nye system fortæller blandt

udbrede kendskabet og brugen af telekørslen. Derfor

andet kunden, hvilket nummer i køen de er. Men med

blev der i 2013 taget de første skridt imod et fælles

det nye system var det ikke længere nødvendigt at

koncept for telekørsel på Fyn, Langeland og Ærø.

hænge i røret og vente på, at der bliver svaret. Nu har

Det primære formål er at understøtte bosætningen i

man også muligheden for at blive ringet op af FynBus

de tyndtbefolkede områder og sikre en nem og lige

med en såkaldt Call Back-funktion. Her fastholder

tilgængelighed for kunderne i koordinering med de

kunderne deres plads i køen, selvom de vælger at

kommunale og regionale kørselstilbud. FynBus har

lægge røret på. Når det bliver kundens tur i køen, vil

også en formodning om, at man med et mere ensar-

systemet automatisk ringe kunden op.

tet koncept gør tilbuddet nemmere at kommunikere,
og at man håber derved, at flere borgere tør vove sig

Udover den forbedrede kundeservice giver syste-

ud i brugen af en teletaxi.

met også mulighed en hel del statistik, således at
man kan overvåge driften og få et større indblik i fx

FynBus forventer, at det nye fælles koncept kan

spidsbelastninger.

træde i kraft i løbet af andet halvår af 2014.
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PASSAGERERNE
MYLDRER
FORTSAT IND I
BUSSERNE!
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I efteråret 2013 kunne FynBus konstatere, at passagervæksten
fortsætter i de fynske busser. I en periode på 24 måneder, fra august
2011 til august 2013, har væksten i passagertallet været på cirka 17 %
på de regionale busruter, og på cirka 10 % i bybusserne i Odense.
Samlet set har der over de sidste to år været en fremgang på over
en million passagerer. De øgede passagertal betyder samtidig en
mere økonomisk effektiv busdrift, da der nu er flere passagerer til at
finansiere busdriften, og der samtidig kommer flere penge i kassen i
form af øgede passagerindtægter.

HVAD SKYLDES
VÆKSTEN?

Væksten medfører dog nye udfordringer. FynBus’ største

FynBus vurderer, at væksten skyldes flere ting.

udfordring er nu at sikre, at der er plads nok i busserne

FynBus har de seneste par år opbygget en større tillid

til det fortsat stigende antal kunder. Det er heldigvis en

blandt passagererne, som betyder, at loyaliteten til

udvikling, som ejerne ser positivt på, og som de gerne bi-

kollektiv trafik er vokset. En af de afgørende faktorer

drager til at fastholde. Kun ved fortsat fokus på kapacite-

er den tætte dialog med kunderne. Der bliver lyttet,

ten kan FynBus fastholde og udbygge passagervæksten.

analyseret og tilpasset løbende, så tilbuddene opfylder flest mulige behov. Således er der for eksempel

I 2009 formulerede FynBus et vækstmåI på 15 % flere

sket løbende forbedringer på de største regionale

passagerer for årene 2010-2015. De nyeste tal viser, at

busruter. Samtidig er busserne også blevet mere præ-

FynBus er tæt på at have opfyldt målet. Ved udgangen

cise ved hjælp af nye værktøjer og GPS i næsten alle

af 2013 lå den samlede vækst siden 2010 på 8,7 %, som

busser. Desuden har indførelsen af KVIKkortet, som

udtryk for den samlede vækst for de regionale busser,

betyder billigere rejser, været en væsentlig faktor.

de fælleskommunale busser og bybusserne i Odense.
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...OG HVAD ER DET SÅ, DER HAR
GIVET FYNBUS FREMGANG?
SIKKER DRIFT

Med bedre interne arbejdsredskaber, GPS i alle busser og en tættere
dialog med entreprenører, chauffører og kunder sikrer FynBus, at der hele
tiden er fokus på den oplevede kvalitet som fx forsinkelser og kapacitet.

BEDRE TRAFIKINFORMATION

For at kunderne skal opleve det som en tryg og stabil transportform, er
det vigtigt, at der er et højt informationsniveau. Kunderne skal vide præcist, hvornår bussen kommer, hvis der er ændringer eller anden information, som påvirker deres daglige rejse. Der er blandt andet indført realtid
i mange busser, som gør det nemmere for både kunder og personale at
følge busserne.

BEDRE KUNDESERVICE

I 2013 blev de første skridt mod en ny og forbedret hjemmeside taget. En
hjemmeside, hvor kundernes behov er i centrum og hvor det er nemmere at
få adgang til relevant trafikinformation. Der er ligeledes blevet indført et nyt
telefonsystem, som hjælper kunderne i køen, som i perioder kan være lang.

BEDRE KENDSKAB TIL DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

Fynbus arbejder konstant på at udvikle sin markedsføring og sikre markedets kendskab til FynBus og FynBus’ tilbud og produkter. Der bliver løbende gennemført salgsrelaterede kampagner, ligesom FynBus konstant har
folk i marken for at fortælle om den kollektive bustrafik.

Samlet set har FynBus siden 2010 arbejdet fokuseret og målrettet på
at styrke og forbedre de ovenstående kerneområder, og det kvalitetsløft det har medført, har haft afgørende betydning for opfattelsen af
FynBus og dermed væksten.
FynBus | Årsberetning 2013
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PASSAGERUDVIKLING 2010-2013
(PASSAGERTAL I 1.000)

2010: 16.731
2012: 17.496

2011: 16.422
2013: 18.100

FORSKEL 2010-2013

1.369 (1.000) 8,2% (INKL. SKOLERUTER)
MÅNEDLIG PASSAGERUDVIKLING 2013
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106,5
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DIREKTE FRA ASSENS
TIL UDDANNELSE
Peter bliver hver morgen hentet ved sin hoveddør af en teletaxi. Han bliver
så kørt til det nærmeste busstoppested i Haarby, hvor han stiger på rute
812U, som kører ham direkte til Kold College, hvor Peter læser til mejerist.
Efter en lang dag med undervisning hopper Peter igen på rute 812U. Han
bliver sat af bussen på Haarby Rutebilstation og stiger ind i en teletaxi,
som sætter ham af ved hans hoveddør.
Peter bor i Assens Kommune. Han er 17 år og vil gerne være mejerist,
men det er ikke muligt for ham at gå på en skole i Assens Kommune. Han
skal derfor til Odense for at modtage undervisning, men han har ikke råd
til bil og den lange transporttid hver dag kan virke skræmmende.

Region Syddanmark har indledt et samarbejde med

I 2013 gik Assens Kommune, Region Syddanmark,

kommuner og en række uddannelsesinstitutioner. Vi-

FynBus og SDE sammen om et forsøg, som skulle

sionen er, at Region Syddanmark skal være en region

forbedre den kollektive trafik med mellem Assens-

med uddannelser i verdensklasse på alle niveauer, og

området og de store erhvervsskoler i Odense. Med

hvor alle unge udfolder deres potentiale i forhold til

målrettede busruter, der kører direkte til udvalgte

arbejdsmarkedet. Et af målene for samarbejdsaftalen

erhvervsskoler, ville man forsøge at gøre det mere

er, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en

attraktivt at tage en erhvervsuddannelse. Assens

ungdomsuddannelse i 2015.

Kommune kan betegnes som et tyndt befolket område

Samarbejdspartnerne har dog analyseret sig frem til

med 81 indbyggere pr. km2, og kommunen har stort

flere udfordringer, som kan stå i vejen for de unge,

fokus på at få unge mennesker væk fra forsørgelse og i

der ønsker at gennemføre en ungdomsuddannelse.

gang med en uddannelse. Assens Kommune har ikke

Her nævnes blandt andet afstanden til uddannelses-

institutioner, der tilbyder en erhvervsuddannelse, og

stedet. I de kommuner, hvor færrest gennemfører en

uddannelsessøgende med ønske om en erhvervsud-

ungdomsuddannelse, har 23 % af de unge over 90

dannelse skal derfor til Odense.

minutter til og fra skole.

målet være at forbedre den offentlige transport til fx

3 DIREKTE RUTER
FRA ASSENS TIL ODENSE

erhvervsskolerne ved hjælp af en bedre koordination

Assens, Ebberup og Ørsted blev valgt som udgangs-

mellem uddannelsesinstitutioner og trafikselskaber

punktet for de direkte ruter, og hver morgen mellem

samt øget viden om de unges transportbehov.

6.45 og 7.00 starter 3 busser op i hver sin by og kører

En af løsningerne kan derfor være at sikre nærheden
til ungdomsuddannelserne. Når dette ikke kan skabes
via uddannelsesinstitutioner i nærområdet, så kan

direkte mod Odense med udvalgte stop.

ASSENS KOMMUNE
BLEV PROJEKTKOMMUNE

Busserne stopper alle ved Kold College på Land-

Assens Kommune har registreret et lavt uddannelses-

ringetider. Der har været et stort samarbejde med

niveau blandt unge mennesker, og derfor var Assens

uddannelsesinstitutionerne om at tilpasse ringetider

Kommune klar, da de blev valgt som projektkommune.

og bustider. For nogle unge har det været muligt at
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brugsvej og ved SDE på Munkebjergvej, Petersmindevej og Risingsvej. Om eftermiddagen kan de unge
vælge mellem 2 afgange, som er tilpasset deres
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PASSAGERER PR. RUTE
AUGUST-DECEMBER 2013
halvere deres transporttid fra 90 til 45 min. Antallet

RUTE

MORGEN EFTERMIDDAG

I ALT

af kunder er højere om morgenen end om eftermiddagen, hvilket må betyde at en del unge finder andre
transportmulighed retur til Assens. Enten har de en

811
812
813

4.261
3.270
5.507

2.444
1.980
3.720

6.704
5.250
9.228

I ALT

13.038

8.144

21.181

kørelejlighed, eller også benytter de sig af de ordinære busafgange mod Assens.

MÅLRETTET
KOMMUNIKATION
I samarbejde med SDE og Kold College sendte FynBus
målrettet information ud til elever, der kunne være potentielle kunder på de nye uddannelsesruter. Desuden har
uddannelsesstederne reklameret for det nye transporttilbud på deres hjemmesider, samtidig med at FynBus har
reklameret for det på både hjemmeside og Facebook.

FynBus | Årsberetning 2013
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TELETAXIEN HENTER
OM MORGENEN

5. AUGUST RULLEDE
BUSSERNE UD FRA ASSENS

Forsøget med de direkte busruter bliver understøttet

For mange unge mennesker er august måned lig med

af en meget omtalt teletaxi-ordning. De unge men-

skolestart, og den 5. august blev de nye uddannelses-

nesker, som er studerende på en erhvervsuddannelse,

busser fra Assens indviet. På Assens Rutebilstation

som bor mere end 1 km fra et af de nuværende 5 stop-

var Lasse Krull, formand for Region Syddanmarks

pesteder, der er pr. rute, og som har et periodekort

udvalg for regional udvikling, mødt tidligt op for

eller Ungdomskort, kan gratis bestille en teletaxi til at

at klippe den røde snor på den første direkte bus.

hente dem på hjemadressen og kører dem til nærme-

Herefter steg elever sammen med repræsentanter fra

ste busstoppested. Herfra bringer uddannelsesbussen

Syddansk Erhvervsskole, Kold College, Region Syd-

de unge frem til skolen i Odense. Den ekstra service

danmark og Assens Kommune på bussen, og kl. 6.55

med en tilbringerordning til de ordinære busser skulle

trillede den første bus ud fra Rutebilstationen. Det

gerne gøre tilbuddet om en direkte rute til uddannel-

samme gjorde busser i Ebberup og Ørsted.

sesstedet mere attraktivt, og ordningen bliver optimeret ved samkørsel, som sikrer flest mulige kunder i de
enkelte taxier. Fordelen ved denne løsning er, at det er
billigere end udgifterne til en ekstra busrute.
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MERE END BARE
ET FORSØG
FynBus ønsker selvfølgelig at støtte op om projektets
hovedmål nemlig at få flere unge til at gennemføre en
erhvervssuddannelse, men projektet kan vise sig at
være en succes på flere punkter. Strækningen mellem
Assens og Odense bliver i dag betjent af rute 151-152,
som har et højt passagertal, og det betyder et stort
pres på kapaciteten. FynBus håber, at man ved at flytte
nogle af de faste passagerer over i mere direkte busser, frigiver plads i busserne på de ordinære afgange,
som skal sikre transport til daglige pendlere på ruten.
De direkte ruter betyder også mindre pres på Odense
Banegård Center, da uddannelsesruterne kører udenom banegården. Desuden håber FynBus på, at man
ved at give mere direkte transport mellem A og B også
generelt kan øge brugen af og opmærksomheden omkring kollektiv trafik, og gøre det til et alternativ til bilen
som transportmiddel. Passagertallene viser allerede en
samlet passagerfremgang på uddannelsesruterne og
de ordinære ruter fra Assens til Odense.

STØTTE FRA
TRAFIKSTYRELSEN
Projektet er finansieret af Region Syddanmark, Assens
Kommune, Syddansk Erhvervsskole og FynBus. Derudover ydes der en medfinansiering fra Trafikstyrelsen.

SUCCES?
Kan ændret transporttid have en direkte indflydelse
på de unges gennemførelse af en uddannelse? Det
kan umiddelbart være svært at sige på forhånd, og
andre faktorer kan nemt være udslagsgivende for
en eventuel fremgang i gennemførelsesprocentet.
Målet med de direkte uddannelsesbusser er, at færre
unge fra Assens Kommune dropper uddannelsen
end tidligere. Der er allerede positive tendenser. Fx
på Kold College var frafaldet til jul 2013 på 15 % mod
tidligere 20-30 %. Om det blandt andet skyldes de
bedre transportmuligheder kan ikke konkluderes på
nuværende tidspunkt, men FynBus vil senere hen i
projektet foretage kvalitative analyser. Projektet er
dog kommet godt fra start, og passagertallene taler
for sig selv. Projektets potentiale er stort, og konceptet er klar til at blive udbredt til andre dele af Fyn.
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”HEJ, MÅ J
E
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AMBASSADØRKONCEPTET
UDVIDES
”Hej, må jeg forstyrre et øjeblik?”
Hans Ove er på vej ned igennem bussen. Han har fået øje på en
kunde, som netop er steget på bussen, og som betalte kontant for
sin billet. Han vil gerne høre kunden af, hvorfor han betaler kontant,
og vejlede ham i, at FynBus har et billigere og bedre produkt – også
til en som kun rejser en gang imellem.
Hver dag er FynBus på gaden i mere end én forstand.

Efter en travl start i august var alle nystartede elever

Det er nemlig ikke kun chauffører og busser, som er at

klar til at hoppe på bussen med deres Ungdomskort.

finde på de fynske veje. Også 2 kundeambassadører

Processen med at gå over til Ungdomskortet blev

er blevet en fast del af FynBus´ personale, og deres

fortaget af 2 gange, og da årsskiftet nærmede sig skulle

fornemmeste rolle er at hjælpe de nuværende kunder,

elever, der fortsat kørte på HyperCard over på den nye

samt skabe en dialog med nye kunder.

ordning. Til trods for en god og hyppig kommunikation
med de ”gamle” elever, var der tæt på årsskiftet en lille

FynBus besluttede i 2013 at ansætte 2 af de 4 kundeam-

rest elever, som efter den 31. december ville stå uden

bassadører, som var midlertidigt ansat i 2012. De oprin-

periodekort til bussen. Endnu en ny rolle blev tildelt kun-

delige opgaver var at rådgive og vejlede eksisterende

deambassadørerne, som hurtigt greb knoglen og lavede

kunder i bussen, samt fange ny kunder. Men som 2013

et personligt telefonopkald til de ca. 600 elever, som

gik, blev konceptet udvidet, og ideerne til, hvad ambas-

ikke havde fået tilmeldt sig Ungdomskortet. Da FynBus

sadører kan gøre for selskabet, er mange.

nåede årsskiftet kunne næsten alle elever komme med
bussen uden problemer.

33.000 KONTAKTER
I løbet af 2013 har FynBus´ kundeambassadører været i

FYN ER FIN

kontakt med mere end 33.000 mennesker - på den eller

Hvert år besøger tusindvis af turister Fyn, og igen er

anden måde.

FynBus på banen for at fortælle, hvad trafikselskabet kan

Ambassadørerne har gennemført besøg i i alt 20 fynske

tilbyde denne gruppe af kunder. I maj måned besøgte

større og mindre byer. De har puttet 20.650 breve i post-

kundeambassadørerne turistbureauer, campingplad-

kasserne i de byer, de har besøgt. De har talt med 2.595

ser, vandrehjem etc. I alt 93 steder fik tilbuddet om en

borgere, når de stået i de lokale supermarkeder, og mere

turistpakke fra FynBus. Pakken indeholdt blandt andet

end 5.500 kunder i busserne, hvor de har rådgivet om

køreplaner og flyers om attraktions- og SMS-eventbillet-

den rigtige billettype og svaret på spørgsmål.

ter, samtidig med at de fik en god snak med ambassadørerne. Tilbuddet blev positivt modtaget, og turistpakken

600 UNGE MENNESKER
FIK ET SERVICEOPKALD

vil i 2014 igen være et tilbud til de steder, hvor turister

I august blev det nye periodekort til studerende og

da sommeren var over Fyn, og turisterne færdedes på

unge mellem 16 og 19 år indført – nemlig det såkaldte

blandt andet Odense Banegård Center, var ambassadø-

Ungdomskort. En videreudvikling af det tidligere Hy-

rerne igen på banen med deres ”Spørg bare”, og hjalp

perCard. Kortets første levemåneder var dog ikke uden

turisterne rundt i terminalen, så de kunne besøge øens

problemer, og her gav ambassadørerne en hånd med og

mange turistattraktioner.

kan få information om Fyn.
Turisterne kunne selv møde kundeambassadørerne, for

hjalp med at vejlede de unge mennesker i blandt andet
Kundecentret og i bussen.
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SUGEKOPPER OG
VOGNMØNTER GIVER
GRUNDLAG FOR SAMTALE
Når kundeambassadørerne tager ud på de mange
aktioner medbringer de forskellige give-aways, såsom
vognmønter, balloner og bolsjer. Give-aways kan
danne grundlag for en god samtale med nye kunder.
Det kan nemlig være en udfordring at få folk i tale, som
ikke har interesse for kollektiv trafik, og som ser nok i
deres egen bil. Men med små gratis gaver har FynBus
erfaret at vi kan fange folks opmærksomhed, og inden
de får set sig om, så opdager de med ambassadørernes vejledning, at kollektiv trafik hverken er dyr eller
langsom, man skal blot vælge den rigtige billet.

SÅ MANGE NÅEDE VI UD TIL:

AKTIONER I BUSSEN:
UDDELTE BREVE:
OK-AKTIONER:
SDU/EVENTS:
KUNDECENTER:
PENSIONISTFORENINGER:
OBC:
DIVERSE:

5513
20650
2595
1099
2544
561
640
149

UUNDVÆRLIGE
I KUNDECENTRET

bussen uden for myldretiden. Reaktionen er ofte

I FynBus Kundecenter kan man købe FynBus´ pro-

alternativ til bilen – når det giver mening.

forbløffelse, specielt når de får at vide, at det godt
kan betale sig at tage bussen, selvom de har en bil
holdende i garagen. Bussen kan nemlig være et godt

dukter og få personlig hjælp og vejledning, men når et

2.544 kunder, der stod i kø for at få personlig betje-

HVERDAGEN SET MED EN
KUNDEAMBASSADØRS
ØJNE

ning, og de fleste har formentlig kunnet dreje om på

At være kundeambassadør hos FynBus er et meget

hælene og forlade køen efter at have fået god hjælp

spændende og afvekslende job. Der er ikke to dage, der

til at komme videre. Frontpersonalet i kundecentret

er ens, og vi møder en masse forskellige mennesker.

månedsskifte nærmer sig, kan det være trangt med
pladsen i det lille Kundecenter, og ofte skal kunderne
blot hjælpes til selvbetjening. Derfor bliver de 2 ambassadører hver måned omkring månedsskiftet en del af
personalet i kundecentret i Odense. I 2013 hjalp de

har derved kunnet koncentrere sig om de kunder, som
havde brug for fx at betale deres periodekort.

Vi bruger en del tid på landevejene i de fynske
busser. Her rådgiver og vejleder vi de kunder, som

UVIDENDE PENSIONISTER
BLIVER OPLYSTE

har fundet vej ind i busserne. Men vi vil også gerne

Når kundeambassadørerne tager ud og holder fore-

med heldigvis. Og personlighederne bag de mange

drag i de fynske pensionistforeninger, bliver de mødt

buspassagerer er meget forskellige. Nogle lytter til

med interesse og åbenhed fra de fremmødte, men

vores information og siger pænt tak, mens andre

de bliver også mødt med en vis skepsis. Gruppen

kunder når at fortælle os hele deres livshistorie

af pensionister, som rent faktisk bruger bussen, er

inden vi er fremme ved deres stoppested.

høre, hvad de mener vi gør godt, og hvad vi kan gøre
bedre. Derfor spørger vi ind til om de er tilfredse
med FynBus, og det er de fleste af dem vi taler

meget lille, og den noget større gruppe af privatbilister fortæller gerne hvorfor de selv kører i bil. Det er

Chaufførerne tager altid godt imod os. For når vi er

nemlig alt for dyrt at tage bussen. En af de mange

på bussen kan de koncentrere sig om deres primære

myter, der lever i bedste velgående.

opgave, nemlig at få kunderne sikkert og rettidigt

Men hurtigt piller ambassadørerne myten fra hinan-

gennem den øvrige trafik.

den og fortæller med glæde Hr. Petersen fra Otterup,
at i stedet for en enkeltbillet til 31 kr. fra Otterup til

Generelt bliver vi modtaget med åbne arme, hvorend

Odense, så kan han faktisk nøjes med at betale 12,40

vi kommer hen, og vi har en tro på, at de mennesker,

kr. Han skal blot anskaffe sig et KVIKkort og tage

som vi møder, går oplyste derfra.
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Vi har været vidt omkring på Fyn,
og kunne skrive en hel roman om
vores oplevelser, fx om damen der
roste vores chauffører op over alle
skyer, men dog bestemt foretrak de
modne mandlige af slagsen, eller
om damen der med tårer i øjnene,
pludselig opdagede de store fordele
ved telekørsel. For nu kunne hun
komme rundt til familie og venner
for billige penge.

- Hans Ove Skælbæk - Kundeambassadør
FynBus | Årsberetning 2013
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MEN DET
SMITTER
IKKE LÆNGERE…
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beskid bussens sæder,
ko på
Ingen s sød:-)
så er du

Mange har prøvet at sidde i bussen eller i toget og følt, at det pludselig blev lidt for intimt med sidemanden, selvom man ikke en gang
kender ham eller hende. Sidemanden taler højt og åbenlyst om private
sager, som man egentlig ikke har lyst til at være en del af.
I 2013 lancerede FynBus en adfærdskampagne i busserne, som skal
minde passagererne om at tage hensyn til hinanden. Skiltene skal ikke
ses som en formaning eller en løftet pegefinger, og kampagnen er
lavet med et smil på læben. Pointen er blot en høflig henvisning til, at
vi alle skal være her.
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Mobilbillet
Tilbage

13
Mine billetter

Snyderbillet
2 zoner
Voksen
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2009 - 2013
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*

BUSDRIFT
(1.000 KR.)
INDTÆGTER
BRUTTOUDGIFTER
ÅRETS EJERBIDRAG **

2009

2010

2011

2012

2013

228.372
498.296
328.101

233.533
483.663
313.862

215.377
487.966
331.176

226.949
491.577
326.107

229.264
504.400
338.279

2009

2010

2011

2012

2013

NØGLETAL
INDBYGGERTAL
PASSAGERANTAL
KØREPLANTIMER
KØREPLAN KM
PASSAGERER/KØREPLANTIMER
PASSAGERER/ANTAL INDBYGGERE
EJERBIDRAG/KM (KR.)

484.346
484.862
484.969
485.190
485.672
16.226.000 16.731.000 16.330.000 17.496.000 18.101.000
756.077
695.965
623.904
610.640
612.097
/
/
/ 19.063.530 18.989.198
21,5
33,5
/

24,0
34,5
/

26,2
33,7
/

28,7
36,1
17,1

29,6
37,3
17,8

* Tallene er excl. Telekørsel
** Ejerbidraget er incl. rammestyring og anlægsudgifter
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ÅRSREGNSKAB LIGHT:
DRIFTSREGNSKAB
Nedenstående er hovedtal fra FynBus’ interne regnskab 2013.
Find det samlede årsregnskab på FynBus.dk/konomi-og-statistik

BUSDRIFTEN
PASSAGERINDTÆGTER MV.
ENTREPRENØRUDGIFTER MV.
FÆLLESUDGIFTER
ÅRETS EJERBIDRAG BUSDRIFT

TELEKØRSEL
PASSAGERINDTÆGTER MV.
ENTREPRENØRUDGIFTER MV.
FÆLLESUDGIFTER
ÅRETS EJERBIDRAG TELEKØRSEL

FLEXTRAFIK
PASSAGERINDTÆGTER MV.
ENTREPRENØRUDGIFTER MV.
FÆLLESUDGIFTER
ÅRETS EJERBIDRAG FLEXTRAFIK

TJENESTEMÆND
INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER I ALT
ÅRETS RESULTAT TJENESTEMÆND
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REGNSKAB
2012
-226.949
491.577
61.479
326.107

REGNSKAB
2012
-575
3.717
540
3.682

REGNSKAB
2012
-6.411
48.504
24.250
66.343

REGNSKAB
2012
-7.211
8.061
850

BUDGET REGNSKAB
2013
2013
-224.235
499.927
63.846
339.538

-229.264
504.400
63.143
338.279

BUDGET REGNSKAB
2013
2013
-1.296
7.114
1.683
7.501

-1.067
8.259
1.365
8.557

BUDGET REGNSKAB
2013
2013
-6.406
54.845
16.485
64.924

-6.269
51.536
22.991
68.257

BUDGET REGNSKAB
2013
2013
-4.433
9.000
4.567

-5.617
8.697
3.080
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BALANCE
AKTIVER
ULTIMO
2012

ULTIMO
2013

52.941
9.508
69
0

50.844
7.157
228
0

3.842
990

4.236
0

MATERIELLE/IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT

67.350

62.465

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

57.416

49.413

ANLÆGSAKTIVER I ALT

124.766

111.878

OMSÆTNINGSAKTIVER
TILGODEHAVENDER
LIKVIDE BEHOLDNINGER

92.875
79.653

76.825
106.863

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

172.528

183.892

AKTIVER I ALT

297.294

295.566

(1.000 KR.)

ULTIMO
2012

ULTIMO
2013

EGENKAPITAL
HENSATTE FORPLIGTIGELSER
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

8.389
244.355
7.952
36.598

7.850
237.255
6.535
43.926

PASSIVER I ALT

297.294

295.566

(1.000 KR.)
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
GRUNDE OG BYGNINGER
TEKNISKE ANLÆG M.V.
INVENTAR MV.
ANLÆG UNDER UDFØRELSE
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
ANLÆG UNDER UDFØRELSE

PASSIVER
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FREM MOD 2014
Kunden er fortsat i fokus i 2014, hvor FynBus vil gennemføre en
lang række kunderettede aktiviteter indenfor fokusområderne
drift, trafikinformation, kundeservice og markedsføring.
FynBus har fortsat fokus på kapacitetsstyring. Der skal være
plads til alle dem, der vil bruge bussen, og passagerer og
de kommende kunder skal vide, hvornår der er bedst plads,
hvornår der er indsat ekstra busser, og at der i det hele taget er
plads til alle i den kollektive trafik.
I 2014 indføres korrespondancesikring for alle busser. Det
skal sikre, at en bus, der holder og venter i en terminal, får
besked, hvis en bus, der er på vej, er forsinket. Målet er at øge
kundernes sikkerhed for, at de kommer frem til det ønskede
mål, og at bussen ikke kører for næsen af én.
Det bliver lettere at bruge den kollektive trafik på Fyn og øer
i 2014. Både på stoppestederne og på FynBus’ hjemmeside
iværksættes tiltag, der skal give kunderne et hurtigt overblik
over, hvor de er, hvor og hvornår bussen kører. Med mange
nye kunder i busserne øges behovet for nem og overskuelig
trafikinformation.
I 2014 lancerer FynBus et fælles telekørselskoncept for hele
området. Konceptet har til formål at gøre det nemmere og
mere fleksibelt for kunderne at benytte telekørsel.
Det nye år vil også byde på en række markedsføringsmæssige
tiltag, der har til formål at hjælpe nye passagerer ind i bussen,
samt at fastholde de eksisterende kunder.
Endelig vil 2014 byde på store udfordringer i Odense, hvor det
første stykke af Thomas B. Thriges Gade lukker, og busserne må
finde nye veje.
Nøgleordene er fortsat samarbejde og inddragelse, temaerne
kundefokus og vækst, og metoderne ildhu, entusiasme og
professionalisme.
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