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Om FynBus’ strategi for flere passagerer 2016
FynBus har til opgave at sørge for kollektiv trafik til borgerne på Fyn og Lange-

Hertil kommer at små personbiler fortsat bliver både bedre og billigere, hvilket

land, og arbejder løbende med at udvikle trafiktilbuddene, så de passer til flest

er en stor udfordring for både den kollektive trafik, fremkommeligheden på ve-

mulige kunder. Derigennem har FynBus opnået en betydelig passagerfremgang i

jene og parkeringsforholdene ved især uddannelsesinstitutionerne.

en lang årrække. Det er i hvert fald den direkte positive konsekvens af de sidste
mange års udviklingsarbejde med den kollektive trafik på Fyn.

FynBus har valgt, at der i 2016 skal sættes fokus på fastholdelse af kunder gennem en lang række initiativer:

Målet har været en årlig vækst på 2,5 %, og dette mål er indtil nu blevet opfyldt,
men i slutningen af 2014 og i løbet af 2015 har der kunnet spores en stagnation.



Trafiktilbuddet i Odense skal løbende tilpasses, så passagererne generes

Passagertallet stiger ikke længere, og der er indarbejdet nulvækst i budgettet for

mindst muligt under letbanebyggeriet. I den forbindelse vil der være særlig

2016, hvor der i stedet arbejdes på at fastlægge et grundlag for et realistisk

fokus på at sikre de regionale kunder ved at indføre mere direkte forbin-

fremtidigt mål.

delser til centrale knudepunkter.


opdateret på forandringerne.

FynBus har imidlertid fortsat ambitioner om at tiltrække flere kunder, hvad
enten det gælder kørsel i bus eller teletaxi. Strategien for 2016 har derfor
fortsat vækst som mål, og i slutningen af 2015 blev der iværksat en organisti-

Der skal sikres god trafikinformation, så passagererne hele tiden er fuldt



Kunderne sikres god og rettidig information om rejsekort, så overgangen
bliver så nem og smidig som muligt for kunderne.

onstilpasning, der har til formål at styrke organisationens strategiske fokus på
marked og kunder.

Parallelt hermed vil der fortsat være fuldt fokus på vækst og på etablering af
samarbejder med relevante eksterne partnere, som kan se en fordel i at

Hvor overskriften de tidligere år har været ”Hvordan får vi flere kunder?” tilfø-

samarbejde med FynBus om at reducerer biltrafikken.

jes i 2016: ”Hvordan sikrer vi, at kunderne bliver i bussen?” Den kollektive bustrafik på Fyn vil nemlig stå overfor flere markante udfordringer i 2016: Letbane-

Den række af initiativer, der understøtter ønsket om væksten i 2016, består

arbejdet i Odense og implementeringen af rejsekort. Begge udfordringer skal

således af både fastholdelses- og vækst-tiltag.

tages alvorligt og vil kræve organisationens fulde opmærksomhed, så det sikres
at kunderne har lyst til at blive i busserne.
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Strategiens grundlag

Mission:
Et kollektivt trafiksystem som tilbyder et konkurrencedygtigt alternativ til bilen

Vision:
At den kollektive trafik indgår i de daglige transportvaner,
og at trafikanterne benytter kollektiv trafik, når det giver mening
Mål:
En vækst på 2,5 % om året frem til 2030
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Fra strategi til virkelighed
Fra og med 2015 har FynBus’ strategi været at
komme tættere på markedet og de enkelte kunder i bestræbelserne på at få flere kunder til at
benytte bussen og de øvrige kollektive trafiktilbud på Fyn.
Årene før var strategien baseret på sikker drift,
bedre information og kvalitet, men fremover
tager FynBus nu udgangspunkt i en ny model,
som helt overordnet set bygger på et kundeorienteret perspektiv. Herudover tager strategien
også sit afsæt i den fælles fynske vision for den
kollektive trafik i Syddanmark, der baseres på
tre betjeningsprincipper for den kollektive trafik
på Fyn og øer:


Et højfrekvent regionalt bussystem



Et højfrekvent bybussystem i de største byer



Et velfungerende kollektivt trafiktilbud i landdistrikterne, der understøtter bosætning,
vækst og udvikling.
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Strategiens indsatsområder
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1. Udvikling
En af de primære opgaver i trafikselskabet er en konstant tilpasning af rutenet,
frekvens og fremkommelighed, som er baseret på viden om kundernes behov
og rejseønsker, samt udvikling i den trafikale situation.
FynBus vil arbejde på at få et mere præcist billede af markedet, og på den baggrund gennemføre kampagner for at få flere kunder.
Fokuspunkter i 2016:


Der arbejdes på at udbrede og fortsat udvikle et ensartet teletaxikoncept i hele trafikselskabets område.



I forhold til omdannelsen af Odenses bymidte foretages en løbende tilpasning af trafiktilbuddet i tæt dialog med Odense Kommune for at sikre en
glidende overgang til et forbedret kollektivt trafiksystem, der kombinerer
tog-, letbane, bus– og teletaxi-trafik.



Udvikle synlig trafikinformation på OUH, så den kollektive trafik bliver
mere synlig og nemmere for besøgende og patienter at benytte.



Øge kendskabet til kollektive trafiktilbud via skiltning på fx trafikknudepunkter.



Der vil, i det omfang det er muligt, blive indført hurtigbusser og iværksat
en øget frekvens på udvalgte regionale ruter.
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2. Salg og markedsføring

Viden om det gode tilbud skal udbredes, og det foregår via målrettet salg og
markedsføring. Her defineres kundepotentialer, og markedsføringen skræddersys i forhold til kundegrupperne. Der skelnes her mellem markedsføring og salg
rettet mod hhv. eksisterende kunder (fastholdelse og mersalg) og nye kunder
(salg).
Fokuspunkter i 2016:


Der iværksættes en ekstraordinær markedsføringsindsats med det formål
at medvirke til en yderligere defineret passagerindsats rettet mod flere
kunder i busserne i Odense.



Der følges op på ”Pendlereksperimentet” fra 2015, der havde som mål at
øge antallet af faste kunder på de regionale ruter.



Der iværksættes indsats mod senior-kunder, der skal opnå større kendskab til den kollektive trafik og minimere usikkerheden ved de mange ændringer og forandringer.



Der iværksættes indsats for at få flere kunder til at betjene sig selv via
FynBus.dk både inden for bus-, tele– og flex-kørsel.
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3. Strategisk samarbejde

Udover en række definerede kundegrupper, som tilgås via præcis viden om målgrupperne, søger FynBus alliancepartnere, der kan hjælpe til at opnå målet om
flere passagerer i den kollektive trafik. Målet er her at indgå strategiske samarbejder med partnere, der har adgang til store kundepotentialer, som fx Odense
Universitetshospital, Syddansk Universitet m.fl.
Fokuspunkter i 2016:


Kortlægning af potentielle samarbejdspartnere, indledende dialog og metodeudvikling i forhold til styrket samarbejde med eksterne samarbejdspartnere/alliancepartnere.
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4. Drift

Hvert år sker der løbende forbedringer af basisforudsætningerne. Køreplanerne
bliver bedre, trafikinformationen forbedres, og trafikselskabet arbejder med at
optimere kapaciteten af busser i forhold til passagerer.
Fokuspunkter i 2016:


Implementering af rejsekort i hele FynBus’ trafiksystem i efteråret 2016.



Fortsat udbygning af trafikinformation på skærme på uddannelsesinstitutioner, offentlige virksomheder, butikscentre og lignende.
Alle kendetegnet ved kombinationen af mange mennesker og relevans i
forhold til aktuelle trafiktilbud.
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Øvrige væsentlige projekter

Parallelt med de nævnte aktiviteter, der alle har til formål at understøtte målet
om flere passagerer i busserne, foregår en række andre projekter, der er kendetegnet ved, at de er ressourcetunge, og som alle påvirker strategiprojekterne.



Udbud af regionalbusserne: I 2016 starter en ny kontraktperiode for
det regionale bussystem. De nye kontrakter betyder blandt andet nye
busser og ændret udstyr.



Byomdannelse: Omdannelsen af Odense påvirker al gennemkørende
trafik og således også hele arbejdet med planlægningen af den kollektive
trafik, ligesom det ikke kan udelukkes af vejarbejde og omkørsler også
kan påvirke væksten negativt.
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Opsamling

Strategi for flere passagerer i 2016 har til formål at skitsere det overordnede
mål for 2016, samt at redegøre for hvilke tiltag der vil blive taget i anvendelse
for at nå målet.
Strategien bliver suppleret med konkrete handleplaner, der redegør for de enkelte tiltags konkrete initiativer, tidsplaner, forventede ressourcetræk og effekter. Handleplanerne udarbejdes af de ansvarlige afdelingschefer, der herefter
sikrer, at handleplanerne gennemføres.

FynBus, december 2015
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