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Indledning

Baggrund
1. januar 2007 trådte strukturreformen i kraft, og NT opstod som et nyt trafikselskab,
men bevarede sit gamle navn. I den ny Region Nordjylland og med en helt ny
organisation gik NT og bestyrelsen i foråret 2007 i gang med at tegne det nye NT.
Det har været målet at fastlægge en strategi for trafikselskabets udvikling i de
kommende år, som kunne formuleres i et virksomhedsgrundlag. Virksomhedsgrundlaget skal dermed:
• Sætte nogle rammer for fremtidige beslutninger i NT og for NT’s daglige virke
• Udpege og prioritere de fokusområder og konkrete initiativer, der skal til for at
indfri de strategiske målsætninger
Strategiprocessen er forløbet i tæt samspil mellem NT’s bestyrelse, ledelse og
medarbejdere. Bestyrelsen og ledelsen har drøftet idégrundlag, visioner, målsætninger
og indsatsområder på to strategimøder. Disse drøftelser skabte grundlag for et
personaleseminar, hvor ledelsen og medarbejderne over to dage arbejdede
med at omforme indsatsområder til handlinger. Resultatet af denne proces er
sammenskrevet i dette virksomhedsgrundlag. Den konkrete implementering
sker gennem forskellige handlingsplaner. Arbejdet med handlingsplanerne er
så dynamisk og relativ kortsigtet, at det vil udvikle sig hele tiden og de konkrete
handlingsplaner dokumenteres derfor parallelt med virksomhedsgrundlaget.
NT’s kunder og leverandører har ikke deltaget aktivt i strategiprocessen, men det er
hensigten at involvere de to parter i den løbende udvikling af NT.
NT’s kerneydelse er busdrift og her tager virksomhedsgrundlaget sit udgangspunkt.
Men virksomhedsgrundlaget sætter også nogle overordnede rammer for udviklingen
inden for specialkørselsområdet, NT’s engagement i Nordjyske Jernbaner A/S,
Rejseplanen A/S og Rejsekortet A/S samt NT’s øvrige samarbejder inden for den
kollektive trafik.
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Indhold
Virksomhedsgrundlaget indeholder et idégrundlag, en række visioner for hvert af 4
hovedområder samt målsætninger og indsatsområder. Visionerne og målsætningerne
har et femårigt sigte og er dermed et billede på, hvordan vi ser NT i år 2012, mens
de konkrete indsatsområder sigter mere kortsigtet mod den nuværende bestyrelsesperiode år 2007-2009.

Idégrundlag
Idegrundlag

Visioner

Målsætninger og
Indsatsområder

Idégrundlaget er en forudsætning for at arbejde med visioner, målsætninger
og indsatsområder og er dermed den røde tråd i hele strategiprocessen og
virksomhedsgrundlaget. Idégrundlaget udtrykker de overordnede retningslinjer for, hvad NT gør, og hvad vi vil opnå med det. NT formulerer sit
idégrundlag sådan:

NT vil skabe størst mulig mobilitet og
understøtte udvikling i Region Nordjylland
gennem en effektiv kollektiv trafik

De 4 hovedområder er:

Formuleringen præciserer, hvad NT opfatter som sin kernekompetence
- effektiv kollektiv trafik.

1.
2.
3.
4.

NT vil fastholde og udvikle en effektiv kollektiv trafik i de tætbefolkede områder
og en behovstilpasset kollektiv trafik i de tyndt befolkede områder. Vi vil være
orienteret mod den daglige pendlertrafik, men vil også udvikle nye transporttilbud rettet mod kultur og oplevelser i hele regionen.

Kunder
Ejere
Leverandører
Forretningen

Virksomhedsgrundlaget beskriver detaljeret NT’s visioner, målsætninger og indsatsområder for de fire hovedområder. Idégrundlaget er det faste udgangspunkt for
beskrivelsen. Visionerne er derfor beskrivelser af et idealbillede, som bygger på
idegrundlaget. Målsætningerne er en konkretisering af visionerne, mens indsatsområderne er en beskrivelse af de steder, hvor målsætningerne – mere kortsigtet
- kan blive til virkelighed. Kort sagt beskriver vi, hvad vi ideelt set vil opnå, hvilke mål
sætter vi os, og hvor vi skal starte arbejdet.





Betjeningen med kollektiv trafik kan opdeles i 5 hovedområder:
• NT tilbyder tværgående regionale ruter mellem regionens hovedbyer. Formålet er
at binde regionens hovedbyer sammen med udgangspunkt i regionscentret.

• NT ønsker i den sammenhæng at fastholde og udbygge serviceniveauet på jernbanenettet i regionen. Det sker indirekte via dialog om det statslige jernbanenet og
direkte via Nordjyske Jernbaner på lokalbanerne.

• NT tilbyder transport internt i kommunerne mellem de større byområder og til de
større byområder. Denne transport skal bidrage til at binde kommunen sammen.

• NT tilbyder bybusruter i byområderne, der binder byområdet sammen og medvirker til at minimere trængsel.

• I tyndt befolkede områder vil betjeningen ske med mindst mulig ressourceindsats,
eksempelvis med teletaxi.
NT ejes af regionens kommuner og Region Nordjylland, og det er ejerne der i sidste
ende beslutter hvilket serviceniveau, der skal være i regionens byer og i de enkelte
lokalområder. NT ønsker at levere kvalitetsprodukter, der lever op til vores ejeres
ønsker. Dette vil vi sikre ved at udarbejde den kollektive trafikplan i et tæt samarbejde
med ejerne. De fem områder ovenfor er hovedpunkterne i NT’s arbejde for en kollektiv
trafikplan.
Med idégrundlaget på plads ligger rammen for virksomhedsgrundlaget og strategiprocessen som helhed fast.





Vision, mål og indsats

Vision år 2012
NT er en vigtig aktør i lokal og regional udvikling
NT skal bidrage til den regionale og lokale udvikling ved at tilbyde effektive, behovstilpassede og økonomisk konkurrencedygtige transportilbud. Vi understøtter pendling
og uddannelse med en veludbygget og hurtig busdrift mellem de større byer og internt
i byområderne - og koordinerer i videst muligt omfang med jernbanerne.

Kunder
NT’s kunder er passagererne og de, der endnu ikke er
passagerer.
De primære kundegrupper er pendlere, skolelever og
uddannelsessøgende. Andre vigtige kundegrupper er
personer uden bil. Hertil hører f.eks. ældre og unge,
hvis behov især retter sig mod fritidstilbud og
indkøb. NT vil desuden tilbyde behovsstyret transport til
personer med bevægelseshandicap og personer med
særlige behov.

Transporttiden skal være så kort som muligt, og køreplanerne skal så vidt muligt
være udarbejdet i overensstemmelse med ringetider, mødetider og - hvad store
virksomheder angår - også efter arbejdstider.
NT understøtter byerne, deres indkøbscentre og større arbejdspladser med ruter til
oplandet og et effektivt rutenet i byerne. Vi understøtter samtidig de tyndt befolkede
områder ved at tilbyde efterspørgselsstyrede kørselsordninger.
En vigtig brik i Region Nordjyllands udvikling er oplevelsesøkonomi. NT vil udvikle
transporttilbud, som imødekommer de særlige behov, oplevelsesøkonomien bringer
med sig.
NT er borgernes trafikselskab
Vi tager kunderne alvorligt, lytter til dem, og de opfatter NT som en virksomhed med
en moderne kundeprofil. Borgerne er opmærksomme på, at kollektiv trafik er det
miljørigtige valg.
NT tilbyder en positiv rejseoplevelse
Både før, under og efter rejsen giver NT lettilgængelige informationer om rejsemuligheder og rejseforbindelser, herunder eventuelle forsinkelser. En rejse med NT
er ensbetydende med komfort, pålidelighed og sikkerhed.
Rejsekortet er hvermandseje
Det elektroniske Rejsekort er en realitet i hele landet i år 2012 og er kendt af alle som
det unikke kort til alle rejser.





Miljø bliver et vigtigt emne i fremtiden, og NT vil holdningsbearbejde passagererne omkring miljøbelastning. Vi skal
skabe bevidsthed om, at kollektiv trafik er et miljørigtigt valg.
NT skal selv leve op til lovgivningens miljøkrav ved at stille
krav til det materiel, som entreprenørerne anvender i driften.

Indsatsområder 2007-2009

Målsætninger år 2012
• Inden rejsen tilbyder vi gode passagerfaciliteter ved busterminaler og stoppesteder.

• Vi har gennem den kollektive trafikplan skabt passagerfremgang på de dele af rutenettet, hvor der er kundeunderlag
og behov.

• Vi sikrer, at kunden er velinformeret før, under og efter
rejsen.

• Befolkningen har en øget viden om, og erfaring med, NT’s
produkter og tilbud.

• Vi har en designmæssig identitet, der både gælder busser,
busterminaler, stoppesteder og buslæskure, således at NT
altid er genkendelig i hele regionen.

• NT har højeffektive hovedruter, der på udvalgte strækninger
tilbyder hurtig transport i samspil med jernbanerne. Lokale
ruter, der dækker den øvrige del af regionen, har forbindelse
til hovedruterne.

• NT’s produkter fremstår som et miljøvenligt transporttilbud,
og NT har en miljøvenlig profil.

• Vi kender kundernes transportbehov til og fra arbejdspladser, på skole- og uddannelses¬området og bruger den viden
aktivt i trafikplanlægningen.

• Vi har forskellige produkter, så vi kan tilbyde behovsbestemt
kørsel i tyndt befolkede områder. Det gør det muligt at benytte
kollektiv trafik fra alle adresser i regionen. Udbygningen af
den samordnede kørsel med kommunale kørselsordninger vil
reducere udgifterne til den behovsbestemte kørsel.

• Den erhvervsaktive gruppe opfatter NT som et konkurrencedygtigt alternativ til bilen, og potentielle kunder kender til
NT’s produkter.

• Det er lykkedes os at forankre det elektroniske Rejsekort,
så det bruges af alle passagerer.

• Kunderne ser rejsen som en positiv oplevelse. Det sker
bl.a. i kraft af, at chaufførerne giver en god kundeservice,
der er minimal ventetid og rejsetid, og der er en høj komfort
i busserne.

NT skal kende behovene
Vi skal arbejde strategisk ud fra den kollektive trafikplan for
at sikre en effektiv kollektiv transport, der både dækker vore
ejeres og vore kunders behov. Derfor skal vi løbende undersøge kundernes behov og forventninger, eksempelvis gennem
mere målrettede kundeundersøgelser.

NT skal udnytte de digitale muligheder
NT vil være på forkant på IT-området. Gennem mobilteknologi
og Internet skal NT udvikle informationskanaler, så
passagererne er velinformerede før, under og efter rejsen. Vi
skal skabe adgang til rejseinformationer ved buslæskure og
stoppesteder. Internt skal NT’s Call-Center for specialkørsel
ligeledes være på forkant, så kørslen kan afvikles på et højt
kvalitetsniveau.

NT skal forbedre sit image
Vi skal profilere NT bedre gennem en målrettet ændring
af NT’s generelle image. NT har mange gode tilbud, og vi
skal øge kendskabet til dem hos passagererne. Derfor skal
vi bl.a. have en øget indsigt i pendlerkulturen og bearbejde
passagerernes opfattelse af pendlertransport. Eksempelvis
er Erhvervskortet et attraktivt tilbud for mange pendlere,
og NT skal udbrede kortet, bl.a. gennem en dialog med
virksomhederne.

For at skabe sammenhæng i bestillingen af kommunale
kørselsordninger vil vi tilstræbe, at alle kommuner i regionen
benytter NT’s bestillingssystemer. Vi skal derfor gøre
bestillingssystemerne mere brugervenlige, og vi skal
decentralisere dem, så de bliver det naturlige værktøj for den
kommunale medarbejder/sagsbehandler.

NT skal holdningsbearbejde de unge, så de forsætter med
at bruge den kollektive trafik. Generelt skal vi arbejde på
en positiv kundeoplevelse under rejsen. Blandt andet i form
af elektroniske nyheder, informationer, sidde-benplads,
indeklima og tryghed ved ventetid.

Vi skal lancere det elektroniske Rejsekort som erstatning for
alle eksisterende kort på en måde, så flest mulige passagerer
på kort tid tager Rejsekortet til sig.

Chaufførerne er vigtige som formidlere af NT’s budskaber
og er ansigtet udadtil. NT skal yde en bred og målrettet
indsats over for chaufførerne for at forbedre kundeservicen. NT
skal sikre, at chaufføren giver god kundeservice, eksempelvis
gennem incitamenter, rekruttering, uddannelse, arbejdsmiljø
og events.
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Målsætninger 2012

• Vi har tilrettelagt en mere smidig køreplanproces, for dels
at kunne levere hurtigere køreplanændringer, dels skabe en
effektivere administration.

• Kommunerne og regionen har sat kollektiv trafik højt på dagsordenen og er opmærksomme på NT i det politiske arbejde.
Kommunerne og regionen ønsker at udvikle den kollektive
trafik gennem NT - og vil betale for det.

Ejere
NT’s ejere er kommunerne i regionen og Region Nordjylland.

Vision år 2012
NT er en dynamisk samarbejdspartner
Der er udviklet samarbejdsrelationer, så kommunerne og
Region Nordjylland føler et nært ejerskab til NT. De har
herigennem taget kollektiv trafik til sig som et konkret
ansvarsområde, og har nogle klare forventninger til den
kollektive trafik.
NT leverer varen
NT udvikler den kollektive transport i tæt dialog med ejerne.

• Arbejdsdelingen mellem kommunerne, regionen og NT er
klart beskrevet og bygger på et tæt og formaliseret samarbejde.
Der er indgået servicekontrakter med de ejere, som ønsker
et særligt serviceniveau og særlige opgaver udført hos NT.

• Kommunerne føler medejerskab af den kollektive trafik. Det
viser sig i praksis gennem helhedstænkning mellem by- og
vejplanlægning, miljøbevidsthed og kollektiv trafik.

Indsatsområder 2007-2009

• Regionen føler medejerskab af den kollektive trafik. Det viser
sig i praksis ved, at kollektiv trafik spiller en central rolle i den
regionale udviklingsplan.

NT skal i tæt dialog med ejerne
Vi skal generelt gå i tættere og hyppigere dialog med ejerne, og
NT skal placere sig i kommunernes og regionens bevidsthed,
eksempelvis gennem oplæg til temamøder med ejerne. Vi skal
informere ejerne og aktivt gå i dialog, så den kollektive transport bliver forankret i forvaltningerne. Den kollektive trafikplan
vil være et centralt omdrejningspunkt i dette arbejde.

• NT har i samarbejde med kommunerne og regionen
udarbejdet en kollektiv trafikplan, der sætter rammen for den
kollektive trafik i Nordjylland – regionalt og lokalt. Samarbejdspartnerne har i forbindelse med udarbejdelsen af trafikplanen
sat langsigtede, ambitiøse mål for den kollektive trafik i
regionen.

NT skal give den information, ejerne har behov for. Vi skal skabe
et øget informationsniveau til kommunerne og regionen, ved at
levere kvartalsvise økonomiske nøgletal for den enkelte ejer.

• NT samarbejder med ejerne om at tænke den kollektive trafik
ind i udviklingen af de tyndt befolkede områder.
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• NT sikrer den overordnede koordinering af den kollektive
trafik i regionen. NT er trendsætter, men sikrer samtidig stabil
drift med høj kvalitet og god økonomi.

NT skal fortsat udvikle og udbygge samordningen af kommunal
kørsel i tæt dialog med kommunerne og regionen. Vi har
allerede igangsat udvalgsarbejde med deltagelse af alle
kommuner og regionen, og her skal arbejdsdelingen mellem
kommunerne, regionen og NT beskrives og tydeliggøres.

• Når kommunerne og regionen har behov, leverer vi
professionel konsulentbistand til planlægning af deres trafik
og infrastruktur.

Desuden skal NT udarbejde servicekontrakter i takt med, at
behovet for afvigende serviceniveau eller særlige ydelser
opstår.

13

Leverandører

Målsætninger år 2012

NT’s leverandører er hovedsageligt busentreprenører og taxivognmænd.

• NT har aktivt arbejdet for at gøre det attraktivt at være
chauffør, blandt andet ved aktivt at sikre et godt arbejdsmiljø
for chaufførerne.

Vision år 2012
NT er en professionel udbyder
Det betyder, at det er attraktivt for leverandørerne at have
kontrakt med NT, og vi har et godt forhold til leverandører,
deres chauffører og øvrige ansatte. Samtidig er det attraktivt
at være NT-chauffør, fordi vi bl.a. arbejder aktivt med
chaufførernes arbejdsmiljø og sikkerhed.

• Vi har indbygget et incitament i kontrakterne, så chauffører og
leverandører arbejder for flere og mere tilfredse passagerer.

NT er baseret på et professionelt samarbejde
NT har et samarbejde med leverandørerne og en kontraktopbygning, der gør, at vi i fællesskab udvikler den kollektive
trafik og sikrer, at vi udnytter den fælles viden og erfaring.

• NT har opbygget et solidt og professionelt samarbejde med
entreprenørerne inden for samordnet kørsel.
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• NT opfattes som et fast holdepunkt for chaufføren i det daglige
arbejde. Chaufførerne opfatter sig selv som en del af NT og
ønsker at være ambassadører for NT.

Indsatsområder 2007-2009
Chaufførerne skal i fokus
Sammen med leverandørerne skal vi gøre tiltag, der skaber ”company spirit” hos
chaufførerne. Vi skal tage hånd om, at chaufførerne hurtigst muligt bliver - og føler
sig som - en del af NT, så det bliver vi og ikke de.
Det skal bl.a. ske ved at NT - i samarbejde med entreprenører og chauffører - arbejder
for at forbedre arbejdsmiljøet for chauffører, ved at klæde chaufførerne på til at møde
og informere passagererne. Vi skal medvirke til, at chaufførfaciliteter og chaufførernes
hjælpemidler er i orden. Derfor skal vi skal bygge videre på NT’s interne projekt KRAM,
og vi skal sætte handling bag målsætningen om at sikre chaufførernes arbejdsmiljø.
Bl.a. ved hjælp af nye projekter med fokus på rekruttering og fastholdelse.
NT skal samtidig have en tættere dialog med chaufførerne og sikre den nødvendige uddannelse og efteruddannelse. Vi skal afklare, hvilke behov for information chaufførerne
har, og vi skal skabe en hurtigere information til chaufføren, eksempelvis gennem
NT’s hjemmeside og NT’s magasin På Vej.
Vi skal motivere leverandørerne
NT skal forsætte med at udvikle samarbejdet med leverandørerne gennem NT’s
entreprenørudvalg og afgrænsede projektsamarbejder. I det forum skal vi bl.a.
bidrage til større forståelse for ideen bag samordnet kørsel. Det er væsentligt, at
leverandørerne bliver aktive medspillere i den samordnede kørsel, ligesom
chaufførerne skal være ambassadører for specialkørslen i den daglige kontakt med
kunden.
NT skal i endnu højere grad motivere leverandørerne gennem incitamentsfremmende
kontrakter, der giver øget kvalitet og sikrer bedre leverancer.
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Forretningen

Målsætninger år 2012

Indsatsområder 2007-2009

Vision år 2012

• Vi tilpasser os løbende markedets behov for kollektiv trafik.

NT skal udvikle og målrette sine produkter
NT skal opsøge nye markeder ved eksempelvis at markedsføre Erhvervskortet – blandt andet over for kommunalt og
regionalt ansatte. For at gøre det mest effektivt skal vi
gennemføre markedsundersøgelser og spørge kunderne om
deres konkrete behov og oplevelser. Herved kan vi målrette
vores produkttilbud.

NT er effektivt og professionelt drevet
Vi er fleksible og tilpasser os markedets behov. Vi sikrer
konkurrence og optimal økonomi, gennem NT’s udbud af
kørslen.
NT er teknologisk på forkant
Vi har det nødvendige fundament til at understøtte og udvikle
kvalitetsstyring, produktfleksibilitet og realtidsinformation.
NT er en foretrukken arbejdsplads
Vi lykkes med at fastholde og tiltrække attraktive medarbejdere
på en attraktiv arbejdsplads.
NT præger udviklingen
Vi indgår aktivt i tværgående samarbejder regionalt, nationalt
og internationalt.

• Ledelsen driver NT effektivt ved, at ressourceanvendelsen
til stadighed sættes i forhold til nytteværdi eller eksterne krav.
Vi anlægger et helhedssyn, således at vi bruger kræfterne
de rigtige steder. NT har fokus på løbende effektivisering af
virksomhedens arbejdsgange, blandt andet gennem en
opdateret dokumentation af forretningsgange.

Et vigtigt produkt bliver det elektroniske Rejsekort, og derfor
skal NT planlægge og gennemføre indførelsen af det
elektroniske Rejsekort med den nødvendige information og
oplæring af alt frontpersonale.

• NT præger udviklingen inden for IT-løsninger. Teknologisk
udvikling er interessant både for kunderne, ejerne,
leverandørerne og medarbejderne.

HR-området skal i fokus
NT skal skabe en HR-funktion, der er opsøgende, idéskabende
og opdateret på områder, som er i overensstemmelse med
NT’s holdninger.

• NT er en foretrukken arbejdsplads, hvor vi, udover løn,
tænker på trivsel, kompetenceudvikling og karrieremuligheder.
• NT’s Call-Center løser specialkørselsopgaver for landets
øvrige regioner, fordi de ydelser, vi leverer, er konkurrencedygtige, både hvad angår pris og kvalitet.

NT skal effektivisere driften
Det skal ske ved, at NT fortsat arbejder på at være forretningsmæssigt og teknologisk på forkant på områder, som er af
betydning for NT’s fremtid. Eksempelvis skal vi forsimple
køreplanprocessen og derved frigive ressourcer.

• NT er på forkant både regionalt og nationalt og skaber
dermed engagement og kvalitet blandt medarbejderne.
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Nordjyllands Trafikselskab
J. F. Kennedys Plads 1R
Postboks 1359
9100 Aalborg
Tlf. 99 34 11 11
www.NordjyllandsTrafikselskab.dk
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