
25.08.2009 / Trafikdage Aalborg Universitet

Passagerincitamenter i bustrafik 
– arbejdet i praksis

Søren Jacobsen
sj@moviatrafik.dk



Smil, slips, internet og 150S...
-og meget meget mere!



Hvad skal det handle om?

- Samarbejdet mellem Movia og Arriva

- Kampagnerne på 150S

- Køreplanlægningen

- Inddragelse af chauffører 



Organisering

-Samarbejde mellem Movia og Arriva om 150S og 173E

-Fælles arbejdsgruppe og styregruppe

-Arbejdsdeling

-Fælles mål

-Gensidig tillid

-Udnytte hinandens styrker og muligheder

-Lidt som i ”de gode gamle dage”



Køreplanarbejdet
Movia laver køreplanerne og Arriva kører busserne, men...

-Samarbejde om nye køreplaner og andre tiltag

-Mange nye tiltag siden forsøgets start

-Ny forbedret køreplan med flere afgange pr. d. 1. august 2008

-3 ekstra busser fra november 2008, i kraft af flere påstigere.

-Inddragelse af chauffører i køreplanarbejdet – vores eksperter i marken

-Kundeforslag



Hvorfor kampagner?
Mange gode grunde til kampagner:
-20% udskiftning af passagerne årligt – bla. på grund af mange 
uddannelsesinstitutioner langs linjerne

-Kommunikation af nye tiltag

-Ønske om dialog med kunderne omkring ændringer og nye tiltag

-Synlighed

-Fokus på den gode historie – strukturelle fortællinger om bussen



Kampagnernes indhold
-Der er afholdt to ”Bedre bustur” kampagner indtil nu over samme tema
-5 ugers varighed
-5 temaer (rettidighed, information, bussen, miljø, chaufføren)
-Intern og ekstern kampagne
-Gøre nuværende kunder til ambassadører for linjen
-Bruge chaufførerne aktivt som afsendere i kampagnen  
-Slips (særligt det lyserøde var ”populært”)
-Chauffører som ”stoppestedsværter”
-Internet i bussen
-Koordineret pressestrategi
-Spørgeundersøgelse af kunder udført at stoppestedsværterne
-Kundeforslag
-Ugentlige møder med stoppestedsværterne i kampagneperioden
-Handouts og andet til kunder
-Fokus på chauffører (nyt pauselokale, interne events og dialog) 
-Information om nye tiltag overfor kunder og chauffører
- Etc.  



Så lad os se lidt på kampagnefolderen:



Chaufførerne 
-Positive tilbagemeldinger på samarbejdet og deltagelse i kampagne

-Tilfredshed med tættere forhold til køreplanlægningen og Movia

-Lavere sygefravær

-Større arbejdsglæde

-Flere gengangere blandt stoppestedsværterne



Konklusion og perspektiver

- Forsøget med 150S og 173E har indtil nu været en succes 
(passagerstigning, modtagelse, chaufførdeltagelse)

- 150S er andet end presse, chauffører på charmekursus, slips 
og internet. Der er sket forbedringer af køreplan og indsættelse 
af flere busser

- Øget samarbejde mellem trafikselskab og operatør har været 
succesfuldt. Mulighed for at udnytte hiandens styrker

- Ressourcekrævende

- Kan arbejdet overføres til andre linjer og operatører - der er 
forskellige kulturer og aktive chauffører kan begynde at stille 
krav
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