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0-101-2-09

1. Godkendelse af referat fra den 26. februar 2018
Referatet af bestyrelsesmødet den 26. februar 2018 er tidligere udsendt og vedlægges som
bilag.
Det indstilles,


at referatet af bestyrelsesmødet den 26. februar 2018 godkendes.

Bilag
Bilag 1, Referat, NT's bestyrelse, 26. februar 2018

1-22-101-1-18

2. Foreløbigt regnskab 2017
Der foreligger nu et foreløbigt regnskab 2017 for Nordjyllands Trafikselskab (NT). Det foreløbige regnskab 2017 indeholder følgende elementer:






Hovedtal (udgiftsbaseret)
Hovedtal (omkostningsbaseret)
Omregningstabel
Balance
Pengestrømsopgørelse

NT forventer for regnskabsåret 2017 at kunne præsentere et samlet mindreforbrug på 19,7
mio. kr. Overordnet set betragter NT årets resultat som tilfredsstillende.
Fordelingsregnskabet for NT’s ejere fremlægges på bestyrelsesmødet den 20. april 2018, hvor
bestyrelsen bl.a. på baggrund af revisionsberetning fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab skal behandle og godkende NT årsrapport 2017.
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Resultatopgørelse (udgiftsbaseret)
(1.000 kr.)
Driftsindtægter
Passagerindtægter
Takstsamarbejde
Ejertilskud & -bidrag
Tilskud a conto
Kørselsbidrag
Administrationsbidrag
Øvrige bidrag
TITSAM
X Bus
Indtægter i alt
Operatørudgifter
Bustrafik
Flextrafik
Togtrafik
Øvrige driftsudgifter
Busterminaler
BusIT & TogIT
Billetteringsudstyr
Lånefinansiering
Billetudgifter
Stoppestedsudstyr
Kapacitetsudgifter
Administration
Øvrige salgsudgifter
Samarbejdsaftaler
Udviklingspulje
Udgifter sekretariater
TITSAM
X Bus
Udgifter i alt
Driftsresultat før finansiering
Finansielle poster
Resultat i alt
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R 2016

B 2017

R 2017

349.181
375.367
-26.186
771.827
506.977
242.597
22.254
5.401
4.823
577
1.126.409
-968.355
-721.051
-247.305
0
-58.255
-14.250
-7.716
-17.221
-485
-17.393
-1.189
-68.432
-42.947
-3.257
-19.440
-2.789
-5.401
-4.824
-577
-1.100.443
25.966
-455
25.511

362.474
422.214
-59.740
811.780
539.999
248.840
22.941
7.911
7.314
597
1.182.165
-1.031.020
-676.837
-253.821
-100.362
-65.728
-16.551
-8.607
-18.070
-1.240
-20.062
-1.198
-77.205
-50.204
-3.276
-20.938
-2.787
-7.911
-7.314
-597
-1.181.865
299
-300
0

373.816
422.251
-48.435
810.635
544.997
243.057
22.580
4.480
3.849
631
1.188.931
-1.037.263
-689.738
-247.602
-99.924
-56.825
-13.489
-7.473
-11.070
-4.073
-19.685
-1.036
-70.549
-45.810
-3.358
-18.578
-2.804
-4.480
-3.849
-631
-1.169.118
19.812
-130
19.682
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Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)

R 2017

(1.000 kr.)
Driftsindtægter

373.816

Passagerindtægter

422.251

Takstsamarbejde

-48.435

Tilskud

810.635

Tilskud a conto

544.997

Kørselsbidrag

243.057

Administrationsbidrag

22.580

Øvrige bidrag

4.480

TITSAM

3.849

X Bus

631

Indtægter i alt

1.188.931

Operatørudgifter

-1.037.263

Bustrafik

-689.738

Flextrafik

-247.602

Togtrafik

-99.924

Øvrige driftsudgifter

-56.376

Busterminaler

-13.489

BusIT & TogIT

-7.337

Billetteringsudstyr

-10.756

Lånefinansiering

-4.073

Billetudgifter

-19.685

Stoppestedsudstyr

-1.036

Kapacitetsudgifter

-68.903

Administration

-44.163

Salgsudgifter

-3.358

Samarbejdsaftaler

-18.578

Udviklingspulje

-2.804

Udgifter sekretariater

-4.480

TITSAM

-3.849

X Bus

-631

Udgifter i alt

-1.167.022

Driftsresultat før finansielle poster & afskrivninger

21.908

Afskrivninger

-6.643

Gevinst ved salg af anlæg

99

Driftsresultat før finansielle poster

15.364

Finansielle poster

-2.174

Resultat

13.190
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Omregningstabel

R 2017

(1.000 kr.)
Årets omkostningsbaserede resultat

13.190

+ Afskrivninger

6.643

- Gevinst ved salg af aktiver

-99

- Rente vedr. ansvarlig lånekapital

2.044

+ Ekstern lånefinansiering 2017

0

- Afdrag på Leasingforpligtelse (Kopimaskiner)

-90

Årets udgiftsbaserede resultat før investeringer

21.689

- Investeringer i anlægsaktiver

-2.992

- Salg af anlægsaktiver

985

- Kapitaludvidelser i Rejsekort A/S

0

Årets udgiftsbaserede resultat

19.682

Balance

Primo

Ultimo

33.296

28.040

172

1.100

33.468

29.141

587

377

(1.000 kr.)
Aktiver
Tekniske anlæg
Inventar
Materielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Aktier mv.
Finansielle anlægsaktiver
Tilgodehavende
Tilgodehavender
Kontantbeholdning
Bankindestående m.v.
Likvide beholdninger
Aktiver

112.114

119.036

112.114

119.036

102.294

120.704

102.294

120.704

196

57

51.993

28.883

52.189

28.940

300.652

298.197

-172.500

-159.645

Passiver
Egenkapital
Årets resultat

-13.190

Egenkapital
Hensættelser
KommuneKredit (herunder leasingforpligtelser)

-172.500

-172.835

-18.640

-16.753

-65.576

-60.727

-65.576

-60.727

Bankindestående mv.

0

0

Øvrig kortfristet gæld

-43.937

-47.883

-43.937

-47.883

-300.652

-298.197

Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristede Gældsforpligtelser
Passiver
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Pengestrømsopgørelse

R 2017

(1.000 kr.)
Årets omkostningsbaserede resultat
Afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger
Forskydninger i hensatte forpligtelser
Egenkapitalforskydninger
Finansforskydninger
Forskydning i korte tilgodehavender
Forskydning i kort gæld
Driftens likviditetsvirkning
Investeringer i anlægsaktiver
Salg af anlægsaktiver
Ændringer i finansielle anlægsaktiver
Investeringer i alt
Låneoptag
Afdrag på lån
Finansiering, i alt
Årets samlede likviditetsvirkning
Likvide aktiver primo året
Likvide aktiver ultimo året
Bevægelse likvide aktiver året
Difference

13.190
6.643
-99
-1.887
-12.855
-14.464
-18.410
3.946
-9.472
-2.992
985
-6.922
-8.928
0
-4.849
-4.849
-23.249
52.189
28.940
-23.249
0

Det indstilles,
 at foreløbigt regnskab 2017 overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse
på bestyrelsesmødet den 20. april 2018.

1-21-101-1-18

3. Forudsætninger for budget 2019
Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2019 beskrives i vedlagte bilag en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for udarbejdelse af budgetforslag
2019.
Budgetforslag 2019 vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet
den 18. juni 2018 med henblik på udsendelse i høring hos kommunerne og Region Nordjylland.
Den endelige behandling af budget 2019 sker på bestyrelsesmødet i september 2018, idet
budgettet i henhold til loven skal være vedtaget senest den 15. september 2018.
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Frem til 31. oktober 2018 har kommunerne og Region Nordjylland dog mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i budget 2019 (passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter).
Det endelige budget 2019 offentliggøres i november 2018.
Det indstilles,
 at bestyrelsen godkender de foreslåede forudsætninger for budgetforslag 2019
Bilag
Bilag 3, Forslag til forudsætninger for NT's budget 2019

1-00-101-2-16

4. Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan
Overordnet er NT's Forretningsplan 2016 - 2019 styrende for udviklingsprojekter og andre
aktiviteter i NT, og som bilag til dagsorden er vedlagt en opdateret "Indsatsplan", som er en
rapportering af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen. Indsatsplanen indeholder
status (indhold, tid og økonomi) for de enkelte indsatser, projekter og aktiviteter.
På dette bestyrelsesmøde introduceres forretningsplanen og indsatsplanen, så bestyrelsen får
lejlighed for at drøfte og spørge ind til temaerne i planerne. Desuden gennemgås status for
projektet "Styrkelse af Det Nordjyske Hovednet i vest", hvor NT er ved at forberede styrkelse
af de busruter, som indgår i hovednettet i de vestlige kommuner. Projektet indgår i forretningsplanens indsats 1, Det Nordjyske Hovednet, og er et led i implementeringen af Mobilitetsplan 2017-2020.
Det indstilles,
 at orienteringen tages til efterretning.
Bilag
Bilag 4, Indsatsplan_Vers. 8_marts 2017

1-9-101-1-18

5. Håndtering af evt. storkonflikt i april/maj 2018
Staten, regionerne og kommunerne har modtaget konfliktvarsler pr. 4. april 2018 fra en række
organisationer. Efterfølgende er der udsendt lockoutvarsel fra arbejdsgiverorganisationerne
pr. 10. april 2018.
Vurderingen er, at NT's administration på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af strejkevarslerne fra de faglige organisationer eller lockoutvarslet fra KL. I administrationen er vi -
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sammen med de øvrige trafikselskaber - ved at skabe et overblik over, hvad en evt. strejke/lockout vil betyde for togdriften, busdriften og flextrafik, som udføres af operatører på
kontrakt for NT.
På mødet gives en status over den aktuelle situation.
Det indstilles,
 at orienteringen tages til efterretning.

1-23-4-101-1-18

6. Lukket punkt: 28. udbud af flextrafik, valg af tilbud
0-9-101-2-08

7. Meddelelser
Der vil på mødet blive orienteret om:






Forenkling af takster i FlexHandicap
Status for afklaring om proces vedr. flere medlemmer i NT's bestyrelse
Flytte bestyrelsesmødet den 13./14. september?
NT's ejerintra
Status for Takst Vest

0-9-101-4-08

8. Eventuelt

0-9-101-3-08

9. Kommende sager






Godkendelse af regnskab 2017 (april)
Godkendelse af køreplaner fra august 2018 (april)
24. udbud af bustrafik, valg af tilbud (april)
Strategisk analyse vedr. udviklingen af den regionale togtrafik (april)
Tema: Arbejds- og lønvilkår herunder arbejdsklausuler (april)
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0-101-2-09

1. Godkendelse af referat fra den 26. januar 2018
Referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 26. januar 2018 var vedlagt dagsorden
som bilag.

Beslutningsprotokol, bestyrelsesmøde i NT, 26. februar 2018

Det indstilles,
 at referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 26. januar 2018 godkendes.
Beslutning
Referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 26. januar 2018 blev godkendt.

0-3-1-10

2. Introduktion til NT og arbejdet i NT's bestyrelse
Det er naturligvis helt op til bestyrelsen i hvilket tempo og med hvilket ambitionsniveau, bestyrelsen
skal introduceres til NT og arbejdet i NT's bestyrelse. Under dette var der rig mulighed for at drøfte
dette.
Fra administrationens blev der lagt op til, at introduktion af NT og arbejdet i NT's bestyrelse sker i
flere tempi: Dels ved orienterende punkter (som dette punkt) på de kommende bestyrelsesmøder,
dels ved en grundlæggende introduktion til et tema, når der er konkrete punkter på dagsorden. På
dette møde blev NT’s opbygning, hovedopgaver, lovgivning bag trafikselskaber, finansiering, roller,
ansvar osv. gennemgået.
NT's opgaver - vi bestemmer selv ambitionsniveauet
Som de øvrige trafikselskaber har NT en række opgaver, der er nedfældet i lovgivningen:






Varetagelse af offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
Varetagelse af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
Privatbaner (lokalbaner)

NT bestemmer selv ambitionsniveauet, og hvilke øvrige temaer vi har fokus på.
NT's forretningsplan 2016-2019, som blev vedtaget af bestyrelsen i september 2015, indeholder
vision og mål for NT's arbejde. I forretningsplanen er de overordnede tanker konkretiseret i tre
strategiske fokusområder og ti indsatser. I 2017 blev forretningsplanen fulgt op af NT's
Mobilitetsplan 2017-2020, som er en handlingsplan med afsæt i forretningsplanen.
Mobilitetsplanen indeholder initiativer som udbygning af Det Nordjyske Hovednet, Plustur, nye
mobilitetsformer, knudepunkter og MinRejseplan.
På bestyrelsesmødet i marts gør vi status på forretningsplanen, og desuden går vi dybere ned i
mobilitetsplanen vedr. udbygning af Det Nordjyske Hovednet. Forretningsplanen og
mobilitetsplanen kan findes via følgende links:
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http://ipaper.ipapercms.dk/NordjyllandsTrafikselskab/Forretningsplaner/NTForretningsplan20162019/
https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/media/nts_mobilitetsplan_2017-20.pdf
Begge planer vil blive udleveret på mødet.

Arbejdet i NT's bestyrelse
NT's bestyrelse har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig
drift, og bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lovgivningen.
Bestyrelsens hovedopgaver er følgende:










Godkendelse af budget, flerårigt budgetoverslag samt regnskab
Periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab)
Fastlæggelse af takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet,
herunder kontrolafgift
Fastlæggelse af rejseregler
Trafikplan (Mobilitetsplan) for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for
selskabets område
Fastlæggelse af udbudsstrategier
Regler for individuel handicapkørsel med svært bevægelseshæmmede
Fastlæggelse af overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring
Mv.

Forretningsorden for NT's bestyrelse var vedlagt dagsorden og blev gennemgået på mødet.
Den 1. februar 2018 tiltrådte Thomas Øster som ny administrerende direktør for NT. På mødet
introducerede Thomas sig selv og sine visioner for NT samt hvordan han forestiller sig at komme
tættere på bestyrelse og andre centrale samarbejdspartnere.
Der er tradition for, at NT's bestyrelse tager på en studietur i begyndelsen af en periode for at blive
inspireret af, hvordan man driver og udvikler kollektiv trafik andre steder. På mødet blev en mulig
studietur i uge 43 eller 44 eller i foråret 2019 drøftet.
Det indstilles,
 at tempo og ambitionsniveau vedr. intro til NT og arbejdet i NT's bestyrelse drøftes, og
 at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Tempo og ambitionsniveau vedr. intro til NT og arbejdet i NT's bestyrelse blev drøftet og sker dels
som orienterende punkter efter behov, dels ved en grundlæggende introduktion til et tema, når der
er konkrete punkter på dagsorden.
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Administrationen udarbejdet et oplæg til en studietur i uge 43 eller 44.

1-34-75-101-1-17

3. Status for regionaltogsdrift og høringssvar vedr. statens trafikplan
Nordjyske Jernbaner (NJ) overtog den regionale togtrafik fra DSB den 6. august 2017 under stor
festivitas. Oprindeligt var det forudsat, at et nyt signalsystem og udbygning af banen mellem Aalborg
og Hjørring skulle gøre os i stand til gradvist at udvide togbetjeningen med 75 % mere kørsel end
tidligere.
Imidlertid har Transportministeriet i november 2017 meddelt, at det fremtidige signalsystem nu
først forventes udrullet i hele landet i 2024-2030, men det vil dog blive taget i brug i Vendsyssel
(nord for Lindholm) allerede fra oktober 2018 som den første strækning. Med den nye melding fra
Transportministeriet må de planlagte udvidelser nu udskydes til 2024. Disse nye forudsætninger har
foranlediget, at Region Nordjylland i samarbejde med NT og NJ har iværksat en
konsulentundersøgelse, der skal beskrive mulighederne for at optimere den regionale togtrafik
under de nye forudsætninger. Resultatet af undersøgelsen ventes at kunne præsenteres for
bestyrelsen på aprilmødet.
Samtidig har Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen sendt Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032
i høring. I planen indgår nogle scenarier og betragtninger vedr. togtrafikken i Nordjylland, som
kalder på bemærkninger fra det nordjyske, og disse var indarbejdet i et udkast til høringssvar, som
blev forelagt til drøftelse og godkendelse.
Den aktuelle situation i Nordjylland
Nordjyske Jernbaner overtog som nævnt den regionale togtrafik fra august 2017, og de kører nu ca.
30 % mere end den kørsel, der blev overtaget fra DSB. NJ har efter nogle indkøringsproblemer de
første uger fået etableret en stabil drift med god rettidighed, og passagererne har taget godt imod
den nye togkørsel.
Som nævnt har Transportministeriet meddelt, at det fremtidige signalsystem nu først forventes
udrullet i hele landet i 2024-2030, men det vil dog blive taget i brug i Vendsyssel (nord for Lindholm)
allerede fra oktober 2018. DSB er på det tidspunkt – modsat NJ – ikke klar til at håndtere det nye
signalsystem i alle deres tog. Transportministeriet har derfor bedt NJ om at levere al togkørsel i
Vendsyssel fra oktober 2018. Den nuværende aftale med Transportministeriet sikrer i øjeblikket 6
daglige lyntog til og fra Frederikshavn, og disse tog vil fra oktober 2018 blive erstattet af tog fra NJ.
I Nordjylland har vi alle set frem til væsentlige udvidelser af den regionale togkørsel i takt med
udrulningen af det nye signalsystem. Men med den nye melding fra Transportministeriet må disse
udvidelser nu udskydes til 2024. Det drejer sig bl.a. om udvidet kørsel i Himmerland fra ét til to tog
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i timen mellem Skørping og Aalborg samt ønsket om at forlænge den regionale togkørsel helt til
Hobro. Det vil også betyde, at alle passagerer skal skifte i Aalborg.
Fremtiden omfatter også en stikbane til Aalborg Lufthavn, som ventes at blive taget i brug i
december 2020. Det betyder, at Aalborg Lufthavn formentlig vil blive betjent af lyn- og IC-tog, som
får lufthavnen som endestation. Det betyder også, at Nordjylland fortsat får uændret betjening af
IC-tog i Himmerland med stop ved alle stationer.
Region Nordjylland har sammen med NT og NJ iværksat en konsulentundersøgelse, der skal beskrive
mulighederne for at optimere den regionale togtrafik under de nye forudsætninger. Det vil primært
dreje sig om trafikken i Vendsyssel, men også hvorledes vi på længere sigt kan forbedre betjeningen
i Himmerland. Undersøgelsen vil også omfatte en analyse af mulige justeringer af
stationsstrukturen, herunder etablering af nye stationer i Tylstrup, Sulsted, Vestbjerg og Hjørring
Øst.
Regionaltogsdriften og statens trafikplan blev drøftet på Kontaktudvalgsmødet den 29. januar 2018.
Den strategisk analyse vedr. udviklingen af den regionale togtrafik vil foreligge til næste møde i
Kontaktudvalget den 20. april, og den forventes ligeledes at kunne præsenteres for NT's bestyrelse
på aprilmødet.
Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032
Ifølge lov om trafikselskaber skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan.
Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der
udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.
Trafikplan for den statslige jernbane 2017 - 2032 blev sendt i høring den 24. november 2017 med
svarfrist i slutningen af januar. Efterfølgende er svarfristen blevet forlænget til den 26. februar 2018
for at tage hensyn til, at det skal være muligt at behandle planen i de nye politiske udvalg mv. i
kommunerne, regionerne og trafikselskaberne. Af vedlagte bilag fremgår et resumé af trafikplanen,
og hele planen kan hentes på følgende link:
http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/06%20Kollektiv%20trafik/05%20Trafikale%20analyser
/Trafikplan%20hoering/Trafikplan%20for%20den%20statslige%20jernbane%202017%20til%-202032.pdf

I trafikplanen er besluttede projekter på baneområdet beskrevet, og der er tale om en
konstaterende plan og ikke en proaktiv plan.
I planen gennemgås baneprojekterne med fokus på deres trafikale og passagermæssige
konsekvenser. Med udgangspunkt i denne gennemgang opstilles passagerprognoser for den
statslige jernbane over de kommende 15 år for henholdsvis 2022, 2027 og 2032. Ligeledes skitseres
de mulige konsekvenser for togbetjeningen ved linjediagrammer. Dermed kan trafikplanen udgøre
en fælles vidensramme for de trafikkontrakter, som staten skal indgå i de kommende år samt for de
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udbud og trafikale overvejelser, der foretages på lokalt og regionalt niveau. De viste
linjediagrammer er eksempler og må ikke betragtes som præcise forventninger.
Sammenspil mellem transportformer (MaaS)
Trafikplanen slår fast, at toget er rygraden i den kollektive trafik, og en vigtig del af et effektivt,
sammenhængende transportsystem. Investeringer i tog og baner vil gøre toget endnu stærkere i
fremtiden til fordel for mobiliteten. Toget skal samtidig ses som en vigtig brik i et fleksibelt,
sammenhængende transportsystem, hvor tog, busser, cykler, biler og fly tilsammen udgør et
sammenhængende transportsystem, hvor der kombineres på kryds og tværs efter behov og der er
synergi mellem transportformerne. Netop samspillet mellem transportformerne kan vise sig at få
større betydning i fremtiden i takt med, at deleøkonomien måske vinder frem, og folk finder på nye,
fleksible måder at transportere sig på. Mere behovsstyret adfærd fremfor altid at køre i bil eller i
tog. Den ene dag tager man måske cyklen og toget, den næste dag lejer man en bil. Den måde at
tænke transport på kaldes også Mobility as a Service (MaaS).
Fra NT's side er vi enige i togets rolle i sammenspil med de øvrige transportformer, men planen har
ingen initiativer fra statens side til at fremme den mere behovsstyrede adfærd.
Passagerudvikling 2015 - 2032
Regionaltrafikken vest for Storebælt forventes at stige med 4 % rejser og 11 % personkm i perioden
2015–2032, hvilket svarer til 1 mio. rejser og 140 mio. personkm. Heraf har
hastighedsopgraderingen mellem Hobro og Aalborg stor betydning, idet den højere hastighed
ventes at medføre en vækst på 20 mio. personkm. Øvrige forbedringer i infrastrukturen i Jylland og
på Fyn ventes tilsammen at medføre en vækst i transportarbejdet på ca. 50 mio. personkm,
herunder den nye bane til Aalborg Lufthavn.
Rammer og prioriteringer i trafikplanen
I trafikplanen står det anført, at det forventes, at Nordjyske Jernbaner fortsat kører på statsbanerne
i Nordjylland, også efter at prøveperioden er udløbet i 2021.
Endvidere står det anført, at af hensyn til passagererne bør betjeningen som minimum være
timedrift på alle strækninger. Ellers risikerer toget udenfor de større byer at blive et fritidstilbud,
som ikke kan bruges i hverdagen. Desuden skal de betydelige investeringer i
jernbaneinfrastrukturen nyttiggøres. Dette ligger helt i tråd med NT’s Mobilitetsplan, hvor et af de
bærende elementer er at sikre en frekvens på Det Nordjyske Hovednet på mindst én afgang i timen.
Den statslige jernbane udgør en vigtig del af hovednettet på strækningerne Hobro – Frederikshavn
og Thisted – Struer. På strækningen Hobro – Frederikshavn er målsætningen om mindst én afgang i
timen opfyldt, men ikke på strækningen Thisted – Struer. Derfor er det et stærkt ønske fra
Nordjylland, at staten opgraderer Thybanen jf. ovenstående.

Side 6 af 12

Beslutningsprotokol, bestyrelsesmøde i NT, 26. februar 2018

Forventet togbetjening i 2022
Hvad angår infrastruktur er det en forudsætning, at bane til Aalborg Lufthavn,
hastighedsopgradering Hobro-Aalborg samt forbedringer af gods- og passagerkapaciteten i
Nordjylland er etableret. I 2022 er det forudsat, at den nye station ved Aalborg Lufthavn betjenes
med fjerntog fra København to gange i timen. Hver tredje time dog kun et fjerntog, da det andet tog
skal køre til Frederikshavn for at give direkte forbindelse mellem Frederikshavn og København 5 – 6
gange dagligt. Betjeningen af Frederikshavn med fjerntog kan dog tidligst ske fra 2024 jf. de seneste
udmeldinger vedr. Signalprogrammet. Det er en klar prioritet og et stærkt ønske fra Nordjylland, at
fjerntog både standser i Skørping, Støvring og Arden
Lokaltrafikken mellem Skørping-Aalborg og Aalborg-Hjørring-Frederikshavn forventes fortsat kørt af
NJ. Strækningerne betjenes med direkte tog i samdrift med Skagensbanen og Hirtshalsbanen.
Nærbanestationerne mellem Aalborg og Skørping betjenes således med lokaltog op til 2 gange i
timen, mens fjerntogene alene standser i Skørping.
Der er ikke forudsat nye stationer i Nordjylland i statens trafikplan.
Forslag til togbetjening i 2027/2032
Hvad angår infrastruktur forventes nyt signalsystem på fjernbanen og elektrificering FredericiaAalborg. Styrelsen beskriver, at betjeningen kan overvejes udviklet henimod udvidet regionaltogsbetjening i høj frekvens med mange stop. Nord for Aalborg foreslås fastholdt 2 lokaltog i timen
Aalborg-Hjørring, og videre til hhv. Hirtshals og Frederikshavn/Skagen. Der kører ikke længere
fjerntog nord for Aalborg.
Det foreslås, at den lokale drift i Nordjylland fortsættes og udvides helt til Hobro, hvilket er positivt.
Skifteforbindelsen til fjern- og regionaltogene mod Aarhus flyttes fra Skørping til Hobro, og fjern- og
regionaltogene vil ikke længere standse mellem Hobro og Aalborg, dvs. at ingen fjerntog standser i
Arden, Skørping, Støvring, Svenstrup og Skalborg. Rejsetiden for de mange passagerer mellem
Aalborg og Aarhus bliver dermed kortere. Samtidig forventes punktligheden på stationerne mellem
Hobro og Aalborg at blive forbedret, når de ikke er afhængige af landsdelstrafikken.
Det foreslås, at Aalborg Lufthavn betjenes med de to lokaltog i timen, som kører til Hobro og
standser ved alle de lokale nærbane stationer. Dermed opnås der direkte forbindelse til Aalborg
Lufthavn fra alle de lokale stationer mellem Hobro og Lindholm. Derudover betjenes Aalborg
Lufthavn med regionaltoget fra Aarhus. I Aarhus er der skifteforbindelse til fjerntog mod
Odense/København.
Der er ikke forudsat nye stationer i Nordjylland i statens trafikplan.
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Baneprojekter
Foruden bane til Aalborg Lufthavn, hastighedsopgradering Hobro-Aalborg, forbedringer af gods- og
passagerkapaciteten i Nordjylland (Lindholm-Hjørring), nyt signalsystem på fjernbanen og
elektrificering Fredericia-Aalborg, som er nævnt ovenfor, beskriver planen, at det kan forventes, at
der igangsættes en VVM-analyse af elektrificering mellem Aalborg og Frederikshavn i 2021-23.
Høringssvar vedr. statens trafikplan
NT har tilbudt kommunerne og regionen at stå for et fælles høringssvar. Til dagsorden var vedlagt
et udkast til høringssvar, som er udarbejdet i samarbejde med Frederikshavn, Jammerbugt, Hjørring,
Brønderslev, Rebild, Mariagerfjord, Thisted og Aalborg Kommuner (de kommuner, der er betjent af
jernbane) samt Region Nordjylland og NT. Aalborg Kommune og Mariagerfjord Kommune
fremsender endvidere separate høringssvar, ligesom svaret skal politisk behandles i enkelte
kommuner. På mødet blev der givet en status på processen.
Det nordjyske indspil til planen er i punktform følgende:











Betjening af Aalborg med to fjerntog i timen
Betjening af Aalborg Lufthavn med fjerntog og Frederikshavn med minimum 6 fjerntog om dagen
Fastholdelse af IC stop i Skørping, Støvring og Arden
Udvidelse af regionaltogsdriften fra Skørping til Arden og Hobro
Timesdrift til Thisted og evt. direkte forbindelser fra Thisted til Aarhus
Elektrificering af alle banestrækninger i Nordjylland (Hobro – Frederikshavn og Thybanen)
Ny station i Hjørring Øst
Øget kapacitet over Limfjorden og niveaufri krydsning af Thistedvej
Hastighedsopgradering
Gode knudepunkter der sikrer optimale skift mellem mobilitetsformer

På mødet blev forholdene omkring togbetjeningen præsenteret nærmere, og der blev lagt op til en
drøftelse af det foreslåede høringssvar til Trafik- Bolig- og Byggestyrelsen vedr. Trafikplan for den
statslige jernbane 2017 - 2032.
Det indstilles,
 at orienteringen tages til efterretning, og
 at det foreslåede høringssvar til Trafik- Bolig- og Byggestyrelsen vedr. Trafikplan for den statslige
jernbane 2017 - 2032 godkendes og fremsendes til styrelsen
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning. Det foreslåede høringssvar til Trafik- Bolig- og
Byggestyrelsen vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2017 - 2032 blev drøftet og godkendt, idet
det tilføjes, at når analysen af stationsstrukturen er gennemført, kan der opstå ønske om yderligere
stationsåbninger i Tylstrup, Sulsted og Vestbjerg samt at godstransport på jernbane også er vigtig
for at fremme en miljøvenlig transport og reducere trængsel på vejene.
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4. Status for Takst Vest
I december 2017 besluttede NT's bestyrelse, at NT tilslutter sig en af de største takstreformer i den
kollektive trafik i mange år. Reformen, som går under navnet "Takst Vest", omfatter Jylland og Fyn,
og NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, DSB og Arriva deltager i reformen. Arbejdet med takstreformen
har stået på i to år, og NT's bestyrelse er løbende blevet informeret om fremdrift og indhold i
reformen. Takst Vest iværksættes søndag den 18. marts 2018, og samtidig gennemføres de
takstændringer, som er en forudsætning i NT's budget 2018.
Takst Vest
Rigsrevisionen præsenterede i august 2015 en rapport for statsrevisorerne om manglende
harmonisering af taksterne i den kollektive trafik i Danmark. De kaldte taksterne for uigennemsigtige
og ulogiske. På den baggrund blev der igangsat to takstreform-arbejder: Takst Sjælland, der
omfatter Movia, Metroen og DSB samt Takst Vest, hvor NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, DSB og
Arriva deltager. Takst Sjælland blev implementeret i januar 2017. Takst Vest, der er beskrevet
nærmere nedenfor, iværksættes den 18. marts 2018.
Reformarbejdet foregår i et tæt samarbejde med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, Transport- og
Bygnings- og Boligministeriet og det landsdækkende Bus & Tog samarbejde. Der er løbende blevet
rapporteret til Transport- Bygnings- og Boligministeren og de politiske ordførere i Folketinget.
Parterne i Takst Vest har fastsat følgende overordnede pejlemærker for reformen:
Forenkling og mere forståelige priser, herunder et entydigt prishierarki mellem
standardprodukterne, så rejsekort altid har samme pris eller billigere end enkeltbilletter, og
periodekort altid har samme pris eller billigere end rejsekort


Ens mængderabat på rejsekort hos de vestlige trafikselskaber og togoperatører



Periodekort gyldigt til både bus og tog



Provenuneutralitet for selskaberne, samlet set



Begrænsede kundekonsekvenser, samlet set



Kommerciel frihed til f.eks. at oprette tidsafgrænsede billettyper



Selskaberne har et fleksibelt valg af salgskanaler (f.eks. App, SMS, web, mv.).

I NT’s område har vi ikke de grundlæggende udfordringer, som i andre trafikselskaber, som følge af
nogle historiske og usynlige takstområder. Disse takstområder ophæves i Takst Vest ved, at man fra
politisk hold accepterer en prisdifferentiering mellem bus og tog. Trafikselskaberne prissætter
busrejser, og togoperatørerne prissætter togrejserne, som bliver dyrere end busrejser. For NT har
det været helt centralt i forhandlingerne om Takst Vest, at vi med overtagelsen af
regionaltogsdriften bevarer muligheden for at anvende samme pris på tog- og busrejser. De øvrige
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parter, specielt DSB og Arriva, som fortsat vil have togdrift i Nordjylland i årene fremover, har
accepteret dette.
Takst Vest er og bliver en harmoniseringsøvelse for hele Vestdanmark. Sådanne øvelser er
kendetegnet ved, at de enkelte parter, hver især, må give køb på nogle principper, også selvom de
fungerer godt. For NT’s vedkommende er den mest markante konsekvens for kunderne, at
rabatstrukturen og -satserne på rejsekortet går fra 8 til 4 niveauer, med en maksimal rabat på
øverste trin på 40 %. Højeste niveau i NT er i dag 49 %. Konsekvensen heraf er dog ikke nødvendigvis
en prisstigning, idet de fleste højfrekvente pendlere formentlig vil skifte til et pendlerkort, med en
lavere pris pr. rejse. Pendlerkortet er siden oktober 2017 blevet tilbudt som et kombi-kort på
rejsekortet, hvor man både har et periodekort og en almindeligt pay-as-you-go funktion på samme
Rejsekort.
Provenukonsekvenserne af Takst Vest vurderes for NT til at blive neutral med en svag mulighed for
at ende positiv.
Principper for takst Vest
NT's bestyrelse er på flere møder i 2016 og 2017 blevet præsenteret for principperne for Takst Vest,
og NT's direktør har fået mandat til at indgå nødvendige aftaler om Takst Vest med baggrund i
principperne. I den mellemliggende periode har der været arbejdet intenst med Takst Vest, og en
række konkrete ændringer, modeller osv. er blevet analyseret og drøftet i samarbejdet, så vi nu har
en konkret udmøntning af reformen.
Til dagsorden var vedlagt et notat, der beskriver principperne for Takst Vest, og følgende forhold er
særlig interessante for NT:






38 rejser som skæringspunkt mellem rejsekort og periodekort
Kundetyperabat for pensionister
Mængderabat på rejsekort
Provenu på kort og lang sigt
Trafikselskabernes takstkompetence

Takster fra marts 2018
Det indgår som en forudsætning i NT's budget 2018, at der gennemføres en takststigning på 2,1 %
fra marts 2018. Takststigningen består af takststigningsloftet på 1,4 % for 2018 samt en opsparing
fra 2015 på 0,7 %. Opsparing er defineret som forskellen mellem det oprindelige udmeldte
takststigningsloft for et givent budgetår og den takststigning, der reelt er blevet realiseret for det
givne budgetår.
Udmøntning af takststigningerne indgår som en del af vedlagte bilag, idet takststigningen
gennemføres i forbindelse med overgang til Takst Vest. Kontantbilletter (enkeltbilletter) forbliver
uændret, og prisen på periodekort på korte rejser (2 - 4 zoner) sænkes. Prisen på periodekort til de
længere rejser (fra 5 zoner og op) stiger. Endvidere er det indlagt som en forudsætning, at
rejsekorttaksterne generelt stiger som følge af, at rabatprocenterne ændres markant for alle
rabattrin. Dette fordi rabatprocenterne på rejsekort som følge af Takst Vest er blevet harmoniseret
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i Jylland og på Fyn. I forbindelse med Takst Vest er det administrationens forventning, at en del
rejsende, der befinder sig på de øverste rabattrin på rejsekortet, fremover vil anskaffe sig et
pendlerkort, da det bedst kan betale sig.
Det indstilles,
 at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-23-4-101-1-17

Lukket punkt
5. Valg af tilbud - 27. udbud af flextrafik

0-9-101-2-08

6. Meddelelser
Der blev på mødet orienteret om:


Proces for evt. ansøgning til Transport- Bygge- og Boligministeren om dispensation til at øge
antallet af kommunale repræsentanter i NT’s bestyrelse, så alle 11 kommuner i Nordjylland kan
være repræsenterede. Administrationen retter skriftlig henvendelse til Transportministeriet
vedr. processen for en dispensationsansøgning, og punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde.

0-9-101-4-08

7. Eventuelt
Ingen punkter.
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0-9-101-3-08

8. Kommende sager







Godkendelse af regnskab 2017 til revision (marts)
Forudsætninger for budget 2019 (marts)
Status for forretningsplan (marts)
Godkendelse af køreplaner fra august 2018 (april)
24. udbud af bustrafik, valg af tilbud (april)
Strategisk analyse vedr. udviklingen af den regionale togtrafik (april)
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13. marts 2018/LVT
J.nr. :

Forudsætninger for NT’s budgetforslag 2019
Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2019 beskrives i det følgende en række principper og
forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for NT’s udarbejdelse af forslaget.
Budgetforslag 2019 vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 18. juni
2018 med henblik på udsendelse i høring hos kommunerne og Region Nordjylland.
Den endelige behandling af budget 2019 sker på bestyrelsesmødet den 15. september 2018, idet budgettet
i henhold til loven skal være vedtaget senest den 15. september 2018.
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Generelt
Mobilitetsplan 2017 – 2020
De godkendte effekter af Mobilitetsplan 2017 - 2020 indarbejdes i budgetforslag 2019.
Indtægter, takstreguleringer
Den 18. marts 2018 implementeres takstreformen ”Takst Vest”, og effekterne er på lang sigt beregnet til at
være provenuneutrale for takstreformens berørte parter. Beregningerne, før reformen træder i kraft, er
selvsagt baseret på en række forudsætninger om de nuværende og fremtidige rejse- og købsmønstre.
Beregningerne er derfor behæftet med væsentlig usikkerhed.
Den samlede takstregulering, som NT skal indarbejde i budgetforslag 2019 er følgende:
Takstregulering 2019 = Evt. efterregulering fra Takst Vest + Opsparing/gæld fra tidligere år + Takstloft 2019
Bemærkninger til de enkelte elementer i takstregulering 2019:
•
•
•

Evt. efterregulering fra Takst Vest: Forventes offentliggjort i maj 2018
Opsparing/gæld fra tidligere år: NT har en gæld på -0,3 % fra 2016, som skal udmøntes i 2019
Takstloft 2019: 2,0 %, jf. udmelding fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 9. marts 2018

NT’s ledelse ønsker en principbeslutning i bestyrelsen om at indarbejde takstloft 2019 i budgetforslaget og
anbefaler samtidig, at beslutningen om niveauet for den samlede takstregulering 2019 først træffes på
bestyrelsesmødet den 18. juni 2018 i forbindelse med godkendelsen af budgetforslag 2019. Til den tid
forventes større afklaring om evt. efterreguleringer fra Takst Vest samt kendskab til opsparing/gæld fra
2017, hvilket er væsentlig viden i forhold manøvremulighederne på takstområdet de kommende år.
Administrationen fremlægger forslag til udmøntning for bestyrelsen i september 2018.
Øvrige driftsudgifter
Det har i en årrække været fast praksis hos NT, at der ikke foretages generel prisfremskrivning på øvrige
driftsudgifter. Alene i kontrakter med indbyggede reguleringsprincipper foretages en prisregulering. NT’s
ledelse anbefaler, at denne praksis videreføres i budgetforslag 2019.
Helårseffekten fra Nordjyske Jernbaners (NJ’s) forventede overtagelse af DSB’s afgange i Vendsyssel på
grund af signalprogrammet indarbejdes i budgetforslaget.
I budgetforslaget anvendes de opdaterede og reviderede fordelingsnøgler, som bestyrelsen godkendte i
forbindelse med vedtagelsen af budget 2018.
Kapacitetsudgifter
Når der ses bort fra udgifter til løn og samarbejdsaftaler, har det i en årrække været fast praksis hos NT, at
der ikke foretages generel prisfremskrivning på kapacitetsudgifter. Alene i kontrakter med indbyggede
reguleringsprincipper foretages en prisregulering. NT’s ledelse anbefaler, at denne praksis videreføres i
budgetforslag 2019.

2

Administration
Lønudgifterne fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for løn, som pt. er 2,6 % vedr. 2018-2019 (jf.
KL’s PL skema marts 2018).
Lønsumsafgiften fastholdes indtil videre på 6,37 %, men eventuelt efterfølgende ændringer i satsen fra
SKAT vil blive indarbejdet i det endelige budget 2019.
Helårseffekten fra NJ’s forventede overtagelse af DSB’s afgange i Vendsyssel på grund af signalprogrammet
indarbejdes i budgetforslaget.
I budgetforslaget vil der også blive indarbejdet udgifter til følgende elementer:
•
•
•
•

Forbedring af pause- og toiletforhold for NT’s administration i henhold til drøftelser med
arbejdsmiljøorganisationen
Nyt kundehenvendelsessystem – løbende driftsudgifter (systemet forventes implementeret i 2018)
Nyt dokumenthåndteringssystem – løbende driftsudgifter (systemet forventes implementeret i
2018)
Business Intelligence (BI) – gør data til viden og viden til værdi

Salgsudgifter
Udgangspunktet er niveauet i budget 2018.
Samarbejdsaftaler
Samarbejdsaftaler fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 2,5 % vedr. 20182019 (jf. KL’s PL skema marts 2018).
Udviklingspuljen
Udgangspunktet er niveauet i budget 2018.

Specifikke forudsætninger for Bustrafik
Oplægget til budgetforslaget for Bustrafik vedr. 2019 vil bygge på følgende overordnede principper og
forudsætninger:
Passagervækst
En generel passagervækst på 0,5 %. Herudover indregnes ændringer i passagertallet som følge af konkrete
køreplanændringer.
Passagerindtægter
Passagerindtægterne indregnes på baggrund af de nyeste estimater fra første kvartal 2018.
Grundet implementeringen af Takst Vest i marts 2018 vil budgetteringen af passagerindtægter for 2019
være behæftet med væsentlig større usikkerhed en sædvanligt.
NT’s nye indtægtsfordelingsmodel indfases med 100% i budget 2019. Indfasningen af den nye
indtægtsfordelingsmodel er sket i følgende faser:
•

Indregnet med 50 % i budget 2017
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•
•

Indregnet med 75 % i budget 2018
Indregnet med 100 % i budget 2019

Operatørudgifter
Operatørudgifterne indregnes på baggrund af indgåede kontrakter med effekt i 2019.
Der tages endvidere højde for forventninger til prisudviklingen på de ruter, som kommer i udbud med
driftsmæssig effekt i 2019.
Operatørudgifterne fremskrives med senest opdaterede reguleringsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark,
hvilket bliver omkostningsindeks juni 2018.
Eventuelle udvidelser eller reduktioner af driftsomfanget for buskørslen indarbejdes i det omfang, der
træffes beslutning herom i kommunerne eller hos Region Nordjylland.

Specifikke forudsætninger for Togtrafik
Region Nordjylland har alene finansieringsbyrden for togtrafikken.
Indtægter
Passagerindtægterne indregnes i budgetforslaget på baggrund af estimater fra første kvartal 2018 samt
helårseffekten fra NJ’s forventede overtagelse af DSB’s afgange i Vendsyssel på grund af signalprogrammet.
Grundet implementeringen af Takst Vest i marts 2018 vil budgetteringen af passagerindtægter for 2019
være behæftet med væsentlig større usikkerhed en sædvanligt.
Budgetforslaget udarbejdes i tæt samarbejde med Region Nordjylland og NJ.
Operatørudgifter
Operatørudgifterne indregnes på baggrund af den indgåede kontrakt med NJ.
Helårseffekten fra NJ’s forventede overtagelse af DSB’s afgange i Vendsyssel på grund af signalprogrammet
indarbejdes i budgetforslaget.
Budgetforslaget udarbejdes i tæt samarbejde med Region Nordjylland og NJ.

Specifikke forudsætninger for Flextrafik
Passagervækst
Passagervæksten baseres på en kombination af realiserede data fra 2017 og 2018 samt viden om
justeringer af aktivitetsniveauet hos kommuner og Region Nordjylland.
Indtægter
Administrationsbidragene er fastsat ud fra en administrationssats, som sikrer, at kommuner og Region
Nordjylland dækker de kapacitetsudgifter, der er forbundet med de enkelte kørselsordninger.
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Kørselsudgifter
For hovedparten af Flextrafikken reguleres betalingen til entreprenørerne ikke, da kørslen udbydes hvert
år. Kørselsudgifterne for denne kørsel reguleres med:
•
•

prisudviklingen fra seneste udbud (inkl. korrektion for usikkerhedsmargin vedr. tilbudte vogne),
der har effekt fra medio 2018 til medio 2019
prisudviklingen fra det kommende udbud, som har effekt fra medio 2019 (forventet prisudvikling)

For den øvrige kørsel på længerevarende kontrakter anvendes Flextrafikkens reguleringsindeks, som
baserer sig på den forventede udvikling til prisindeks PRIS111 og ILON12.
Kapacitetsudgifter
På FlexDanmarks bestyrelsesmøde den 14. december 2016 blev projekt ”Ny Optimeringsplatform”
præsenteret for bestyrelsen og er efterfølgende blevet godkendt hos FlexDanmarks ejere. Projektet er et
resultat af en omfattende analyse af FlexDanmarks systemportefølje med fokus på Planet systemet og P5
gennemført af Gartner Consulting og Bird & Bird. Projektets formål er at konkurrenceudsætte
FlexDanmarks systemportefølje.
Den almindelige driftsudgift til samarbejdsaftalen med FlexDanmark forventes pt. øget med ca. 1,0 mio. kr.,
hvilket udgør NT’s andel af projektet NOP (Ny Optimeringsplatform) hos FlexDanmark i 2019. Beløbet er
foreløbigt og bliver endeligt fastsat i løbet af maj 2018.
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MUST WIN BATTLES:

MILEPÆLE:

INDSATSPLAN
KPI:

forAKTIVITETER 2017:

NT’s Forretningsplan 2016-19
Vers. 8 - marts 2018
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MUST WIN BATTLES:

MILEPÆLE:

INDHOLD:
Begreber og sammenhænge i NT´s Forretningsplan s. 03
Læsevejledning s. 04

Indsats 1 - Det Nordjyske Hovednet - s. 05
Indsats 2 - Mobilitet for alle - s. 06
Indsats 3 - Mobilitet som vejen til et bedre Nordjylland - s. 07
KPI:

Indsats 4 - Omstilling til mere
grøn transport
AKTIVITETER
2017: - s. 08
Indsats 5 - Èn indgang for kunden - s. 09
Indsats 6 - En tryg og god rejse for alle - s. 10
Indsats 7 - NTs mobilitetsindeks - s. 11
Indsats 8 - Fra samarbejde til partnerskab - s. 12
Indsats 9 - Favne nye services og transporttilbud - s. 13
Indsats 10 - Bedre og mere effektiv drift - s. 14
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MUST WIN BATTLES:

MILEPÆLE:

BEGREBER OG SAMMENHÆNGE I NT’s FORRETNINGSPLAN 2016-19:

De samfundsmæssige
mål, som NT skal bidrage
til gennem vores virke

KPI:

Den vision, som NT skal stræbe
efter for at bidrage til de
samfundsmæssige mål

De tre strategiske fokusområder, vi arbejder indenfor for at
realisere vores vision

De 10 indsatser, der angiver
retning og indhold for vores
strategiske aktiviteter de
kommende 4 år

Vækst, trivsel og bæredygtighed i Nordjylland

Nordjylland er foregangsland for god mobilitet
Kollektiv trafik er en afgørende faktor herfor
AKTIVITETER 2017:

Sammenhængskraft og
bæredygtig udvikling

1: Det Nordjyske Hovednet
2: Mobilitet for alle
3: Mobilitet, vejen til et
bedre Nordjylland
4: Omstilling til mere grøn
transport

3

Favne
mangfoldigheden

5: Én indgang for kunden
6: En tryg og god rejse
7: NT´s mobilitetsindeks
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Styrke
partnerskaber

8: Fra samarbejde til
partnerskab
9: Favne nye services og
transporttilbud
10: Bedre og mere eﬀektiv
drift

LÆSEVEJLEDNING:

MUST WIN BATTLES:

MÅLBILLEDE:
Målbilledet skitserer en ønsket tilstand eller udtalelse set fra fx. en kunde, ejer eller leverandør. Det er et billede på, hvordan NT gerne vil have, at virkeligheden ser ud, når forretningsplanens aktiviteter er gennemført og mål er opfyldt.

Et must win battle er en udfordring (”a battle”), som
NT skal lykkes med for, at indsatsen bliver en succes.

MILEPÆLE:
Her beskrives milepæle for
indsatsens aktiviteter

MÅL:
Et kort, formuleret mål, der skal indfries gennem den respektive indsats aktiviteter

KPI:

AKTIVITETER 2017:

Indikatorerne skal dokumentere i hvilken grad
vi bevæger os hen imod målet. Det kan være
indikatorer, tidsplaner, statistikker, grafer,
nøgletal m.m.

Her listes de aktiviteter, der forbindes med indsatsen. Aktiviteterne er
angivet med en ho- vedoverskrift samt en kort beskrivelse.
Ikonerne i kolonnerne til højre symboliserer Indhold, tid og budget.
Farverne rød, gul og grøn angiver status for aktiviteten i fht. Indhold,
Tid og Budget.
Rød betyder overskridelse
Gul betyder overskridelse, i kontrol
Grøn betyder i kontrol
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INDSATS 1: DET NORDJYSKE HOVEDNET

MUST WIN BATTLES:

MÅLBILLEDE:
”Vi har valgt at etablere vores virksomhed i nærheden af Det Nordjyske Hovednet for at give
vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartere de bedste forudsætninger for at nå frem til
os. Samtidig er vi en del af den vækst, der især er omkring hovednettet i hele Nordjylland, hvor
der bliver bygget boliger, åbnes nye butikker og etableres et stærkt foreningsliv og kommunale
institutioner. Når vi ligger ved hovednettet, er ingen af vores medarbejdere afhængige af at
have to biler.”

At hovednettet skal være overskueligt og et attraktivt transporttilbud. Kommuner, Region og NT skal
være enige om konceptet for hovednettet, herunder
udstrækning, frekvens, driftsperiode, sammenhæng,
markedsføring mv.
At der skal indgås en langsigtet økonomisk aftale med
NT’s ejere om at opretholde og forbedre hovednettet. I
første omgang skal der indgås en aftale med de vestlige
kommuner og Regionen om finansiering af udbygningen af hovednettet i vest. Siden skal der indgås
aftale med de øvrige kommuner. Udbygning af hovednettet i vest skal virke som det gode eksempel, der
viser, at et styrket hovednet øger borgernes mobilitet
og styrker udvikling og vækst omkring nettet.

Denne indsats handler primært om udvikling, planlægning og markedsføring.
MÅL:
I befolkningen og hos virksomheder er hovednettet - ligesom motorvejene - et kendt aktiv, og
hovednettet bliver brugt i den kommunale og regionale planlægning til at fastholde og fremme bosætning og vækst.

KPI:

Forår 2018: Politisk møde vedr. Styrkelse
at Det Nordjyske Hovednet i Vest.
Ultimo 2017: Opstart af projekt Styrkelse
at Det Nordjyske Hovednet i Vest.
6. aug. 2017: NT’s regionaltog går i drift
27. juni 2017: NT’s Mobilitetsplan 201720 forelægges til godkendelse i NT’s
Bestyrelse
2. juni 2017: Frist for indsendelse af høringssvar til NT’s Mobilitetsplan 2017-20

Styrkelse af hovednettet i vest
Formålet med projektet er at opgradere Det Nordjyske Hovednet med flere afgange i Jammerbugt, Thisted, Morsø og Vesthimmerlands Kommuner. Hermed styrkes
øst-vest-forbindelserne i nettet, og det vil øge borgernes mobilitet og understøtte
udvikling og vækst omkring nettets knudepunkter. Opgraderingen af hovednettet i vest
iværksættes som et 3 årigt forsøg, og undervejs evalueres effekten af opgraderingen,
herunder hvordan øvrige udvidelser i Det Nordjyske Hovednet kan implementeres.
Projektet gennemføres i samarbejde med Region Nordjylland og Jammerbugt, Thisted,
Morsø og Vesthimmerlands Kommuner.

2.000
1.800
1.600
1.400
Antal påstigere pr. kpt.

aug. 2019: Driftsstart for projekt Styrkelse at Det Nordjyske Hovednet i Vest.

AKTIVITETER 2017:
Indtægter pr. køreplantime på Det Nordjyske Hovednet
Indtægter pr. køreplantime på Det Nordjyske Hovednet

Antal påstigere pr. køreplantime

MILEPÆLE:

1.200
1.000
1.772

800

+BUS: Aalborgs nye livsnerve
+ BUS er et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg. En nyanlagt, moderne busbane
giver byen en trafikal rygrad. Det vil skabe sammenhæng og udvikling. Samtidig løser
+BUS, der forventes at være klar i 2021, konkrete udfordringer for byens trafik.

1.619

1.615
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357
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388

376

408
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-
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Indtægter pr. køreplantime pr. år fordelt på bus, tog og i alt, renset for takststigninger (kilde: NT’s regnskaber).
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INDSATS 2: MOBILITET FOR ALLE

MUST WIN BATTLES:

MÅLBILLEDE:
”Jeg bor på landet, hvor det er nemt for mig at komme rundt. Både når jeg skal i gymnasiet og
om aftenen, når jeg skal besøge mine venner. Med Plustur har jeg altid mulighed for at komme
til og fra toget og X bussen, der kører til Frederikshavn eller Aalborg. Jeg benytter ofte Plustur,
der er fleksibelt og til en fair pris. Plustur er mit sikkerhedsnet, men nogle gange benytter jeg
også samkørsel, som kan bookes fra det multistoppested, som vi har etableret
i landsbyen i samarbejde med kommunen og NT. Det er altså ikke noget problem at bo på
landet, tværtimod”

At der implementeres fleksible løsninger i kommunerne i overensstemmelse med det fastsatte serviceniveau og inden for de økonomiske rammer
At det dokumenteres at de fleksible ordninger bidrager
positivt til mobiliteten på landet og bidrager til flere
passagerer i NT’s hovednet
At kørselsordningerne evalueres og tilrettes, hvor det
er nødvendigt, således at der forsat og fremadrettet er
opbakning til kørselsordningen

Denne indsats handler om at videreudvikle og forbedre fleksible transporttilbud
MÅL:
Den kollektive trafik binder Nordjylland sammen, og flere får muligheder for at komme rundt
på landet og til og fra Det Nordjyske Hovednet.

KPI:

3. jan. 2018: Driftsstart for Plustur i
Nordjylland.
Sep. 2017: Fælles opstartsmøde med alle
kommuner om Plustur
Medio 2017: Evaluering af pilot for Plustur i Jammerbugt og Hjørring Kommuner
samt færdiggørelse af produktkatalog
for Plustur
Maj 2017: Pilot 3 for Plustur åbnes for
alle borgere i Hjørring og Jammerbugt
Kommuner.

AKTIVITETER 2017:
Implementering af Plustur
Projektet omfatter implementering af plustur i alle Nordjyske Kommuner. Plustur skal
tilbyde borgere, i udpegede geografiske områder, tilslutning til NT’s hovednet. Der udarbejdes en implementeringsplan for alle kommuner, som omfatter valg af dækningsområde og knudepunkter for Plustur. Det er hensigten, at Plustur starter som fælles Nordjysk
kørselsordning januar 2018. Flextur evalueres og tilrettes inden projektet afsluttes.

Tilslutningsgrad (Flex-og Plustur) & NPS
90%
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80%

80%

80%

80%
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40

70%

35

60%

30
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40%
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33

Tilslutningsgrad
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MILEPÆLE:

30%

33

20%
11%

9%

8%

2015

2016

5

6%

6%

2017

2018

0

10%
0%

2014
NPS Score

Tilslutningsgrad (Data til og med 13. feb. 2018)

Mål for tilslutningsgrad

6

KR KR KR

INDSATS 3: MOBILITET SOM VEJEN TIL ET BEDRE NORDJYLLAND

MUST WIN BATTLES:

MÅLBILLEDE:
”Når vi arbejder med byudvikling, erhvervsudvikling og udvikling af landområder, har vi fokus
på mobilitet som en forudsætning for vækst, trivsel og et bedre miljø. Vi får kompetent rådgivning af NT som, med deres viden om mobilitet, åbner nye muligheder og løsninger. Sammen
med NT giver vi borgerne og virksomhederne i vores kommune mest mulig mobilitet for pengene. Det er værdifuldt at få omsat vores strategier og mål til konkret handling”

At NT skal være den foretrukne partner hos kommuner og
Region til rådgivning om mobilitet. Mobilitet og NT skal være
fremme i ejernes bevidsthed, når de arbejder med vækst,
bosætning og grøn omstilling på tværs af fagområder.
At NT skal have kvalificerede kompetencer inden for mobilitet og en strategi for kompetenceudvikling, vidensdeling og
forankring i NT’s administration.

Denne indsats handler primært om udvikling, ressourcer og nye løsninger.

At de gode eksempler skal tale: Erfaringer med trafikplaner og nye transportløsninger i kommuner, landsbyer og
foreninger skal dokumenteres med nøgletal, og resultaterne
skal bruges aktivt til at igangsætte nye projekter, der øger
mobiliteten.

MÅL:
NT er kommunernes og Regionens foretrukne rådgiver, når det handler om, hvordan høj mobilitet skaber udvikling. NT’s rådgivning omsætter politiske ideer til konkret handling i samarbejde med landsbyer, virksomheder og foreninger.

At der skabes kommunal og regional opbakning til NT’s
Flextrafikplan

KPI:

MILEPÆLE:
Feb. 2018: Lancering af NT’s Ekstranet
5. okt. 2017: Seminar med alle trafikselskaber om NT’s Flextrafikplan
Sep. 2017: Opstart af projektet Mobilitetsplan for landområde i Mariagerfjord
Kommune
1. juli 2017: Effektiviseringsprojekt
forventes politisk godkendt i Rebild Kommune og implementeres efterfølgende
frem mod kørselsstart august 2018
7. dec. 2016: Afsluttende møde i styregruppen for effektiviseringsprojektet i
Aalborg Kommune

AKTIVITETER 2017:
Effektiviseringsprojekt, Rebild Kommune
Projektet har fokus på en mere ensartet og fokuseret visitation til kørselsordningerne i flextrafikken
samt på, hvordan Rebild Kommune kan skabe den gode vognudnyttelse i flextrafikken ved at optimere
og koordinere planlægningen af kørslen.
NT’s Ekstranet
NT er totalrådgivning inden for mobilitet. For at understøtte dette, er der er behov for en platform der
samler og illustrerer NT’s trafikprodukter og rådgivningsydelser, som viser vores ejere hvilke muligheder
de har gennem NT, og ikke mindst dokumenterer den
trafik som den enkelte ejer bestiller gennem NT.
Flextrafikplan 2018-21
Flextrafikplan for perioden 2018-21. Det er NT’s fornemmeste opgave at rådgive vores ejere i alle
aspekter omkring flextrafikken og sikre at ejerne gennem flextrafikken, kan tilbyde den bedst mulige
service for deres borgere, inden for det ønskede økonomiske råderum. Derfor er det essentielt at NT
i samarbejde med ejerne og flextrafikkens øvrige interessenter, udarbejder og efterlever en fælles
retning og strategi for flextrafikken. En strategi der også i fremtiden sikrer at NT altid leverer de bedste
mulige løsninger for både kunden, ejeren og leverandøren i NT’s Flextrafik. Projektet er sat på pause og
genoptages senere på året.

R
DE LSE
UN EJDE
B
AR
D
U

Mobilitetsplan for landområde i Mariagerfjord Kommune
Havbakkedistriktet i Mariagerfjord kommune (som rummer byerne Als, Øster Hurup, Veddum, Skelund)
bliver fokus for projektet. Målet er en forbedret oplevet mobilitet for borgerne i Havbakkedistriktet. En
vigtig del af opgaven er at igangsætte en borgerdialog og inddragelsesproces der skal afdække borgernes mobilitetsudfordringer i området.
Mobilitetsplan Aalborg kommune
NT skal bistå Aalborg kommune i at nå i mål med deres arbejde med Mobilitet 2040, primært arbejde
med struktur og grafisk formidling. Arbejdet forventes afsluttet i April 2018.

7

KR KR KR

INDSATS 4: OMSTILLING TIL MERE GRØN TRANSPORT

MUST WIN BATTLES:

MÅLBILLEDE:
”Jeg ved godt, at samkørsel og kollektiv trafik i sig selv er grøn, da vi forurener mindre, jo flere
vi kører sammen. Når jeg kører med NT, ved jeg også, at de bruger køretøjer, brændstof og
teknologi, som reducerer udledningen af skadelige stoffer mest muligt. Jeg er glad for, at NT,
Regionen og de nordjyske kommuner har en fælles ambition om at skåne klima og miljø.”

At kommuner og Region skal have en klima- og miljøstrategi for transportområdet, der både omfatter mere
samkørsel og grøn teknologi, og de skal bruge NT som
rådgiver til den grønne omstilling på transportområdet.
At NT skal have den nyeste viden om teknologi,
miljøkrav og finansiering, og NT skal have en plan for
kompetenceudvikling, vidensdeling og forankring af
området i NT’s administration.

Denne indsats handler primært om information, rådgivning og teknologi.
MÅL:
Alle er bevidste om, at det er grønt, når vi kører sammen, og i de nordjyske kommuner og
Region Nordjylland står transportens påvirkning af klima og miljø højt på dagsorden, og de
bruger NT som rådgiver i den grønne omstilling på transportområdet.

MILEPÆLE:
Ultimo 2018: Forslag til handlingsplan
for grøn transport behandles i NT’s
bestyrelse
Medio 2018: Indgåelse af kontrakt om
levering af tre brændselscellebusser.

At de gode eksempler skal tale: Positive resultater fra
projekter i Nordjylland, nationalt og internationalt skal
bruges aktivt til løbende at holde fokus og sætte flere
tiltag i gang.

KPI:

AKTIVITETER 2017:
Handlingsplan for grøn transport
Projektet omfatter udarbejdelse af en strategi- og handlingsplan. Først og fremmest skal
planen afstemme NT’s rolle på området ift. kommuner/Region. Desuden skal planen
sikre, at NT’s administration får viden om teknologi, miljøkrav og finansiering, herunder
en plan for kompetenceudvikling, videndeling og forankring. Endeligt skal planen bruge
de gode eksempler fra Nordjylland, DK og internationalt til aktivt at holde fokus og sætte
tiltag i gang.
Brint-brændselscelle-busser
Projektet skal afprøve busser i drift, som er drevet af brint-brændselsceller. I projektet
indgår udbud og indkøb af tre brændselscellebusser, indkøb af brint-tankningsstation
og brint, drift af tankanlæg og brændselscellebusser samt uddannelse af chauffører og
mekanikere. Drift med brint-brændselscellebusser er planlagt til tre år og ca. 35.000 km
pr. bus pr år

R
DE LSE
UN EJDE
RB
DA

U

8

KR KR KR

INDSATS 5: ÉN INDGANG FOR KUNDERNE

MUST WIN BATTLES:

MÅLBILLEDE:
”Uanset om jeg benytter bus, tog, flextrafik eller et helt andet transporttilbud, er det enkelt og
overskueligt for mig at komme fra A til B. NT giver mig råd og vejledning og et godt overblik
over rejsemuligheder, priser og gode tilbud. Fordelen ved at være kunde i NT er, at jeg får ”hele
overblikket” ét sted, også selv om jeg kombinerer forskellige transporttilbud. NT gør min travle
hverdag meget lettere”

At der i fællesskab med NT’s leverandører skabes et let
tilgængeligt univers, hvor kunderne nemt og overskueligt får
et sammenhængende overblik over den kollektive trafik og
nye mobilitetsformer.
At pilotprojekter der understøtter én indgang for kunden
forsætter efter pilotdrift og således fremadrettet bliver en del
af NT’s drift og de produkter, som tilbydes borgerne i Nordjylland, samt at der skabes national opbakning til min rejseplan

Denne indsats handler om kundeservice, kommunikation og markedsføring.

MILEPÆLE:
Ultimo Q1 2018: kundevendt pilotdrift af
min rejseplan
4. kvartal: Redesign og test usability,
Minrejseplan
3. kvartal: Indgåelse af tilslutningsaftale
mellem NT/Rejseplanen og GoMore og
Taxa
2. kvartal: Usabilitytest, Minrejseplan

MÅL:
NT er et samlende midtpunkt for mobilitet i Nordjylland. NT giver kunden én indgang og et
samlet overblik over den kollektive trafik.

Aug. 2017: Opstart på regionaltogsdriften
Juni 2017: Lancering af ny webshop

KPI:

AKTIVITETER 2017:
Minrejseplan
I samarbejde med Rejseplanen udvikles og implementeres en ny rejseplanlægger i
Nordjylland. Rejseplanlæggeren giver kunden én indgang til den kollektive trafik og viser
flere rejsemuligheder end bus og tog. Ved at vise taxi, samkørselstjenester, delebiler og
færger (mv.), vil NT I højere grad blive et samlende midtpunkt for mobilitet i Nordjylland
Kundeservice og kundevendt information ifbm. overtagelse af banedriften
ttet for kundevendte services og produkter. FoUdarbejdelse af et indsats og løsningskatalog
Afslu
kus er især overtagelse af banedriften, hvor ideen om én indgang for kunden skal sikres.

R
DE LSE
UN EJDE
RB
DA

NT’s Webshop
Udarbejdelse af en webshop, der giver kunderne et fuldt overblik over NT’s billetprodukter. Løsningen omfatter herudover en App til køb at kontantbilletter. Projektet vil øge
selvbetjeningsgraden for kunderne og understøtte forretningsplanens indsatsområde
med ’Én indgang for kunden’ og dermed gøre den kollektive trafik mere tilgængelig for
nordjyderne.

U
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INDSATS 6: EN TRYG OG GOD REJSE FOR ALLE

MUST WIN BATTLES:

MÅLBILLEDE:
”Selv om jeg sjældent benytter den kollektive trafik, syntes jeg, det er enkelt og nemt at tage
bus, tog eller flextrafik. Via rejseplanen er det hurtigt at finde den rigtige afgang og det rette
stoppested, og jeg får information om, hvornår bussen ankommer. Jeg får god hjælp til at få
barnevognen ind i bussen eller toget, og det med billetten er ikke noget problem, fordi rejsekortet altid giver mig den rigtige pris. Jeg kan følge min rejse hele vejen, så det er ikke noget problem at komme af ved det rigtige stoppested. Engang var bussen så forsinket at, jeg ikke nåede
toget til Hjørring, men NT’s rejsegaranti betød, at jeg alligevel kom frem til tiden. Jeg kunne
godt forestille mig, at jeg i fremtiden kommer til at benytte den kollektive trafik endnu mere”

At der er opbakning blandt alle NT’s interessenter til at
arbejde fokuseret på at skabe den trygge og gode rejse
for alle. Dette sker ved at afdække udviklingsområderne i den nuværende rejsekæde og udarbejde en
langsigtet plan for forbedring af rejseoplevelsen.

Denne indsats handler primært om sammenhæng og forenkling i hele rejsekæden.

I Det Nordjyske Hovednet skal der være optimal korrespondance tog/tog, tog/bus og bus/bus imellem. Relevante
forbindelser skal prioriteres i planlægningen. I driften skal
nødvendige procedurer for korrespondancesvigt udarbejdes,
herunder info af passagerer, og det skal sikres, at procedurerne efterleves.

At rejseoplevelsen forbedres med udgangspunkt i den
nye eller den utrænede kunde. Formålet er at få dem,
der rejser sjældent, til at rejse mere.

MÅL:
Det er trygt at benytte den kollektive trafik før, under og efter rejsen. Uanset, om man er daglig pendler, sjælden bruger, eller om det er første gang, man rejser, er den kollektive trafik
lettilgængelig.
KPI:

MILEPÆLE:
Dec. 2019: Stoppestedsprojektet er fuldt
udrullet
Maj 2018: valg af leverandør til elementer til knudepunktsprojektet
Medio 2017: Fornyelse af belægning i
regionalbusterminal i Aalborg
Okt. 2016: Byggestart for modernisering
af regionalbusterminalen

AKTIVITETER 2017:
Strategisk opgradering af stoppesteder
Forsat udrulning af nyt stoppestedskoncept. Formålet er bl.a. at give kunder i tyndt
befolkede områder bedre venteforhold, således at det bliver mere enkelt og mere
attraktivt at benytte den kollektive trafik.

Tryghed før, under og efter rejsen & samlet tryghedsfaktor
10,0
9,0
8,0

7,7

7,9

7,6

7,8

7,7

7,9

7,9

8,0

8,4

8,0

7,9

8,2

8,1

8,1

Modernisering af regionalbusterminalen i Aalborg
Opgradere regionalbusterminalen i Aalborg,
så der skabes et attraktivt byrum og bedre
ttet forbedres med overdækning og siddeforhold for passagererne. Ventefaciliteterne
Afslu
muligheder, flere grønne elementer indarbejdes og der sættes fokus på belysningen.
Belægningen i peronner fornyes.

7,8

Score fra 1-10

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0

8,5
8,2
7,7
7,3 7,6 7,5

9,1
8,8
8,8
8,8
8,7
8,7
8,7
8,6
8,5
8,5
8,5
8,5
8,4
7,8 7,8 8,2 7,7 7,8
7,8 8,1 7,9 7,6 7,9 7,6 7,5 7,5
7,7
7,6
7,6
7,6
7,5
7,4 7,7
7,4 7,2
7,4
7,2
7,2
6,9

Knudepunkter: Sikrer sammenhæng mellem land og by
Projektet omfatter design og implementering af et koncept for markering af knudepunkter på Det Nordjyske Hovednet for at sammenbinde mobilitetstilbud på stationer,
terminaler og udvalgte stoppesteder. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen finansierer 50 % af
projektet.

2,0
1,0

Tryghed i mødet med bussen
Projektet skal imødekomme konflikter mellem cyklister og ind-udad stigende buspassagerer. I projektet skal der bl.a. implementeres en speak ved udstigning der gør passagerer opmærksomme på at de skal holde øje med cyklister.

2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4
Før Rejsen

Under Rejsen

Efter Rejsen

Samlet tryghedsfaktor
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INDSATS 7: NTs MOBILITETSINDEKS

MUST WIN BATTLES:

MÅLBILLEDE:
”Det har stor betydning for os at vide, hvordan borgerne oplever mobiliteten i vores kommune,
både på landet og i byområderne. Vi ved, at den oplevede mobilitet i et område har betydning
for både bosætning og vækst. Derfor er NT’s mobilitetsindeks et vigtigt aktiv for os. Den viden,
indekset giver os, bruger vi til at målrette og prioritere vores mobilitetsindsatser, så vi kan
sætte ind de rigtige steder med de rigtige løsninger. Vi synes, NT´s mobilitetsindeks er et vigtigt
værk- tøj til planlægning og prioritering af mobilitetsløsninger”

MILEPÆLE:

At der er bred opbakning til NT´s mobilitetsindeks fra
både eksperter, embedsmænd og politikkere, og at der
gennem indekset er skabt enighed om, hvordan mobilitet måles, og hvordan data i indekset fortolkes.
At der blandt NT´s interessenter er enighed om,
hvilken betydning NT´s mobilitetsindeks har for Region
Nordjylland og de nordjyske kommuner samt, hvordan
det anvendes i den politiske og administrative virkelighed.

Denne indsats handler primært om dokumentation, rådgivning og illustrering af potentialer.
MÅL:
At skabe og synliggøre et kontinuerligt fokus på mobilitet i Nordjylland og bruge denne viden
aktivt til planlægning og prioritering af mobilitetstiltag.

At indekset integreres i NT og bruges aktivt i den
daglige rådgivning samt i kommunernes og regionens
prioritering af den kollektive trafik.

KPI:

AKTIVITETER 2017:
Mobilitetsindeks
Udvikling af et indeks der giver overblik over borgernes oplevelse af deres hverdagsmobilitet, sammenholdt med indikatorer der beskriver den faktiske mobilitet, altså de
transportformer der er til rådighed for borgeren. Det indebærer at der skal udvikles er
værktøj der giver indblik i borgernes opfattelse af deres muligheder for at gennemføre
deres daglige aktiviteter ud fra de transportformer de har til rådighed.
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INDSATS 8: FRA SAMARBEJDE TIL PARTNERSKAB

MUST WIN BATTLES:

MÅLBILLEDE:
”Vores partnerskab med NT er den saltvandsindsprøjtning, der udvikler vores virksomhed og
den kollektive trafik i Nordjylland. Et partnerskab med NT bygger på ”win-win” og styrker branchens og NT’s i forvejen stærke brand, der kendetegnes ved åbenhed, tillid og ansvarsfølelse.
Det er skønt at være på forkant og udvikle branchen sammen”

At partnerskaber skal bygge på ”win-win” og tillid, og
partnerskaberne skal gøre en synlig, positiv forskel for
kunden eller frontmedarbejderen. Samtidig skal NT
fortsætte med at skabe en sund konkurrence blandt
leverandørerne og indkøbe transport, IT-ydelser mv. af
høj kvalitet til den rigtige pris.

Denne indsats handler primært om win-win, tillid og partnerskab.

At de gode eksempler skal tale: Positive erfaringer fra
eksisterende partnerskaber skal inspirere og dokumenteres med nøgletal, og resultaterne skal bruges
aktivt til løbende at udvikle eksisterende partnerskaber
og indgå nye.

MÅL:
Kunderne oplever en endnu bedre kollektiv trafik ved, at NT indgår partnerskaber baseret på
”win-win” med nuværende og kommende leverandører.

KPI:

30%

23%

9,0

27. juni 2017: Godkendelse af partnerskabsstrategi i NT’s Bestyrelse
Marts 2017: Ansøgning til vækstforum
(strukturfonden) om midler til kompetenceudvikling af vognmænd (flextrafik)
Marts 2017: Uddannelse af nye serviceagenter
Okt. 2016: Gap-analyse og handlingsplan for kompetenceudvikling præsenteres for interessegruppe og styregruppe

Partnerskabsseminar
Afholdelse af partnerskabsseminar med busentreprenører, hvor partnerskabsstrategien
genstartes, og hvor der foretages prioritering af de 6 partnerskabsspor.

100%

3%
8,8

8,8

8,7

8,4

8,0

90%

Flextrafiks vognmandsuddannelse
NT ønsker, med projektet Flextrafikkens vognmandsuddannelse, at sammensætte en
Amu-uddannelse for flextrafikkens vognmænd. Målet er en opkvalificering af vognmænd, der ønsker eller allerede udfører flextrafik-kørsel. Uddannelsen afprøves som
pilot i Nordjylland. Projektet er national forankret, idet de øvrige trafikselskaber deltager
i udviklingsarbejdet af uddannelsen. TUR og Brancheudvalget for Personbefordring bakker op om projektet og spiller en aktiv rolle i godkendelsen af en uddannelse målrettet
flextrafikkens vognmænd.

80%
70%

7,0

60%

6,0

50%

97%

5,0
4,0

Maj 2018: Prioritering af partnerskabsspor

AKTIVITETER 2017:
Kundetilfredshed med service hos chauffører/entreprenører samt
uddelt bonus

10,0

MILEPÆLE:

70%

40%

77%

30%

3,0

Opkrævet bod:
2014: 1.061.500 kr.
2015: 1.013.620 kr.
2016: 714.848 kr.

20%

2,0

10%

1,0

0%
2014

2015
Uddelt i bonus

2016
Overført til overløbsmidler

2017
Kundetilfredshed med service

Andel udbetalt bonus til busentreprenører og overløbsmidler ift. bonuspulje (kilde: NT’s bonusopgørelser). Kundetilfredshed på en skala fra 0 til 10 (0 = meget utilfreds, 10 = meget tilfreds) med chaufførens service og kørsel,
tryghed i bussen samt bussens indeklima, rengøring, vedligeholdelse og støj (kilde: NT’s Kunderundersøgelse
(Epinion)).
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INDSATS 9: FAVNE NYE SERVICES OG TRANSPORTTILBUD

MUST WIN BATTLES:

MÅLBILLEDE:
”Når jeg fravælger bilen, er det vigtigt for mig, at jeg altid kan finde gode transportløsninger.
For det meste benytter jeg busser eller tog, men nogle gange har jeg brug for andre løsninger.
Gennem NT får jeg mulighed for at benytte delebil eller få lift via de samkørselsordninger, jeg
har fundet på NT’s hjemmeside. Her kan jeg i øvrigt finde information og få gode transporttilbud, fordi NT har indgået aftaler med en lang række partnere, der giver mig flere transporttilbud. Flere tilbud giver mig flere muligheder”

At NT er en attraktiv partner, og at der skabes et godt
samarbejde mellem NT og nye partnere (win-win). Et
samarbejde, hvor NT stiller klare krav, der giver god
kundeservice og beskytter vores brand.
At der er en klar forretningsmodel for området, som
klarlægger rollefordelingen mellem NT og vores nye
partnere og samtidigt sikrer, at NT’s medarbejdere kan
give kvalificeret rådgivning til både kunder, ejere og
leverandører.

Gennem partnerskaber og en bredere tilgang til kollektiv trafik handler denne indsats om at
supplere den kollektive trafik med andre transportmuligheder.
MÅL:
Gennem partnerskaber udvides rækken af transporttilbud, som NT formidler til borgerne, og
flere anvender i stigende omfang nye transporttilbud i kombination og som supplement til den
kollektive trafik.

At NT spiller en afgørende rolle i udformningen af nye
mobilitetstilbud i kommunerne, særligt i forhold til infrastruktur, markedsføring og kommunikation, således
at nye mobilitetsformer er tydelige og lettilgængelige
for kunderne i hele Nordjylland.

KPI:

AKTIVITETER 2017:

MILEPÆLE:
17. marts. 2017: Samkørselsprojekt
med Gomore lanceres i Hjørring, Frederikshavn og Aalborg Kommuner
Dec 2016: Evaluering af Flextur pensionist i Aalborg Kommune
Nov. 2016: Etableres foreningen Taxi i
Nordjylland, der bliver fremtidig samarbejdspartner for NT i den nordjyske
rejseplanlægger
Aug. 2016: Driftsstart for Flextur til
pensionisttakst i Aalborg Kommune

Koncept for delebiler i Nordjylland.
Der udformes et koncept for delebiler, som beskriver en klar ansvars- og rollefordeling
i forhold til kommuner, leverandører og NT. Konceptet omfatter infrastruktur, drift,
markedsføring og kommunikation, samt hvorledes delebiler integreres i min rejseplan.
Konceptet danner ramme for samarbejdet med delebilsvirksomheder og der etableres et
pilotsamarbejde med en kommune.

R
DE LSE
UN EJDE
RB
DA

U
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INDSATS 10: BEDRE OG MERE EFFEKTIV DRIFT

MUST WIN BATTLES:

MÅLBILLEDE:
”Jeg synes, det er attraktivt at være leverandør hos NT. Vi giver kunderne den bedst mulige
service, og vi får forrentet vores investeringer på et rimeligt niveau. Vi samarbejder hele tiden
med NT for at sikre, at alt fra medarbejdernes kompetencer over køretøjer til IT-systemer
anvendes optimalt. Disse løbende effektiviseringer kommer både kunderne, os, NT og NT´s
ejere til gode. Det er motiverende at samarbejde i et miljø, hvor god kundeservice og optimal
ressourceanvendelse går hånd i hånd.”

At tiltag, optimeringer og effektiviseringer skal gøre en
synlig og positiv forskel for kunden, frontmedarbejderen eller resulterer i en bedre økonomi. Vi skal gå efter
de lavt hængende frugter først!
At de gode eksempler skal tale: Positive erfaringer fra
projekter, effektiviserings- og optimeringstiltag skal dokumenteres med nøgletal, og resultaterne skal bruges
aktivt til løbende at holde fokus og sætte flere tiltag i
gang.

Denne indsats handler primært om drift, samarbejde og optimering.
MÅL:
I Nordjylland får kunderne den bedst mulige kollektive trafik, fordi ejerne, leverandørerne og
NT bruger ressourcerne optimalt.

Marts 2018: Takst Vest iværksættes
April 2018: Godkendelse af driftstest
af nyt plan- og administrationssystem
(bustrafik)
4. kvartal: Flexborger testes i Aabenraa
kommune
Efterår 2017: NT introducerer fastprisprodukt på rejsekortet
Feb. 2017: Projekt datasikkerhed 1
afsluttes

KPI:

AKTIVITETER 2017:
Datasikkerhed
Projekt vedrørende kortlægning, strategi, håndtering og revision af datasikkerhed i NT’s
administration.

Operatørudgifter pr. køreplantime (Renset for prisudvikling)
5.000

4.548

4.609

4.509

4.421

4.500

Operatørudgifter pr. køreplantime (kr.)

MILEPÆLE:

3.864

4.000

3.738

Implementering af nyt køreplan- og administrationssystem i NT
Idriftssættelse af ny IT-system til planlægning, afregning og dataeksport (rejseplan, rejsekort mv.) inden for NT’s bustrafik.

3.624

3.500

Periodekort på rejsekortet
De nuværende periodekort på pap flyttes til rejsekortet. Der introduceres fasprisproet og der introduceres et kombikort, der
tt(zoner)
duktet på rejsekortet til et fast område
Afslu
dels indeholder et fastprisprodukt, dels en e-pung, så rejsekortet kan anvendes ud over
fastprisområdet.

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

599

623

640

643

658

673

677

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Takst Vest
Takster og rejsehjemler harmoniseres i Jylland og på Fyn med en mere enkel prisstruktur
og mere overskuelige billetprodukter.

500
Tog

NOP
I et landsdækkende samarbejde i Flexdanmark regi, igangsættes der et projekt om at
udskifte planlægningssystemet bag flextrafikken i Danmark. De systemer der anvendes
i dag er løbende blevet moderniseret, men kernesystemet er stadig et gammelt system
fra 80’erne, der skal udskiftes. Projektet er opdelt i en række faser, der løber over 4-5 år.
Første fase omfatter kravsspecifikation og markedsafprøvning.

Bus

Operatørudgifter pr. køreplantime pr. år fordelt på tog og bus i faste priser (kilde: NT’s regnskaber).
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PROJEKTPRIORITERING 2017-18

MUST WIN BATTLES:

1: Det Nordjyske
Hovednet

2: Mobilitet
for alle

3: Mobilitet som
vejen til et bedre
Nordjylland

4: Omstilling til
5: Én indgang for
mere grøn transport kunden

+BUS: Aalborgs nye
livsnerve

Implementering af
Plustur i Nordjylland

NT´s Ekstranet

Handlingsplan for grøn
transport
Brint brændselscelle
busser

Styrkelse af Det
Nordjyske Hovednet i
Vest

Flextraﬁkplan 2018
Mobilitetsplan for
landområde i Mariagerfjord Kommune

MILEPÆLE:

6: En tryg og god
rejse for alle

7: NT’s
mobilitetsindeks

8: Fra samarbejde
til partnerskab

9: Favne nye
services og transporttilbud

Den multimodale
rejseplanlægger

Strategisk opgradering
af stoppesteder

Mobilitetsindeks

Flextraﬁk vognmandsuddannelse

NT´s Webshop

Knudepunkter: Sikrer
sammenhæng mellem
land og by

Samarbejds- og ansvars- Datasikkerhed
model for Delebiler, case
Takst Vest
Aalborg Kommune
Nyt plan- og administrationssystem (Bus)

Tryghed i mødet med
bussen

Mobilitetsplan Aalborg
Kommune

Projekt om befordring af
patienter i Region
Nordjylland

Kundepanel
Tilgængelighedsstrategi

KPI:

10: Bedre og mere
eﬀektiv drift

Udbud af kernesystem
for ﬂextraﬁkken (NOP)

Projekt med afsæt i 6
spor i partnerskabsstrategi

AKTIVITETER 2017:

Forretningsmodel for
multimodalitet

Proaktiv rejseovervågning
og korrespondancesikring

Førerløse busser

Korrespondancesikring
KR KR KR
tog / bus
Rejsegaranti
Implementering af
benchmarch projekter

Mobilitetsplan
2017-20
Styrkelse af regionaltogsdriften

Plustur, kollektiv traﬁk
fra adresse til bus og tog

Eﬀektiviseringsprojekt i Aalborg
kommune

DSR pilot i Hjørring og
Jammerbugt

Cykler i bussen

Kundeservice og
kundevendt information
i forbindelse med
overtagelse af banedriften

Traﬁkplan i Brønderslev
Kommune
Koordineringsprojekt i
Jammerbugt Kommune
Eﬀektiviseringsprojekt i Rebild Kommune

Igangværende
projekter

Pipeline
projekter

Modernisering af
regionalbusterminalen i
Aalborg

Professionalisering af
ﬂextraﬁkken

Smuttur i Hjørring

NT til for dig vol. 2

Flextur til pensionisttakst i Aalborg

Partnerskabsstrategi

Pilot for samkørsel

SLA vedr. vedligeholdelse af terminaler og
stoppesteder
Ungdomskort/skolekort/kort ﬁnansieret af
3. part på Rejsekortet
Implementering af
Flexborger i NT
Periodekort på rejsekortet

Afsluttede
projekter
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