Chaufførkontaktudvalg
Onsdag den 4. marts 2020

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Opfølgning på sidste møde
Chaufførgruppens emner fra formødet samt indkomne spørgsmål
Vejarbejde i Aalborg og sporarbejde i 2020 v/ Ole Schleemann
Miniworkshop – kommunikation af Forretningsplan 2025 v/ Thomas Øster
Kundevendte kampagner 2020 v/ Mette Henriksen
Meddelelser
Næste møder og kommende emner
Eventuelt

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
V/ Thomas Øster, NT

2. Opfølgning på sidste møde
V/ Thomas Øster, NT

Emne
Skolekort

Chaufførerne oplever, at der er elever, der
stadig kører på midlertidige skolekort –
særligt fra Farsø Skole. Samtidig skal flere
elever mindes om både at tjekke ind og
tjekke ud. Hvis udstyret ikke virker, kan
eleverne selvfølgelig ikke tjekke ind/ud,
men de tages med.

Aktion

Ansvarlig

Åben/lukket

Status

Der er behov for en ekstra
informationsindsats til skolerne omkring
reglerne og brugen med skolekort.

Mette

Åben

04.03.20 Gives på mødet

Perronfordeling på Aalborg, Der er usikkerhed om perronfordelingen på
Hobro og Hadsund
disse busterminaler, og der ønskes en klar
udmelding på, hvor busserne skal holde.
Ønskeligt er det at få en tegning eller liste
med retningslinjerne. I Hobro opstår der
dagligt udfordringer, da chaufførerne ikke
holder korrekt ift. markeringer, og det
skaber problemer for, at andre busser kan
være der. På Aalborg Busterminal
overholdes standsning forbudt og p-skilte
ikke – særligt ved fjernbusserne.

NT vil kigge på en måde at få beskrevet
retningslinjerne for perronfordeling. Samtidig
vil Driftsgruppen for Kompetenceudvikling
blive opfordret til at kigge på nogle
nudgingtiltag ift. chaufførernes adfærd.

Erik

Åben

09.12.19 NT er ved at analysere, hvorvidt
perronfordelingsmetoden på Aalborg
Busterminal skal ændres fra en dynamisk
tildeling til en fast tildeling. NT overvejer
at køre en test i løbet af foråret for på den
måde at kvalificere, hvilken metode der
bør benyttes.

Info-skærme

Annoncering af stoppesteder fungerer ikke
– særlig ikke ved vinkestrækninger. Det
forvirrer kunderne, da de agerer efter det,
der står på skærmen. Hvis fx bussen
stopper på en vinkelstrækning for at samle
op, så hopper kunderne af, da de tror, at
det er det stoppested, de skal af ved – for
det har lige stået på info-skærmen.
Forslaget er, om der også kan komme
ankomsttid med på skærmen.

Driftsgruppen for kvalitet vil undersøge, om
der kan laves en løsning herpå – evt. som
forsøg.

Erik (Birgitte)

Åben

Fælles lokale med

En mentor har en ny chauffør med på

NT følger op på, om chaufførerne har fuld

Erik (Heidi)

Lukket

Heidi

27.02.20
Kompetencegruppen vil i foråret 2020
drøfte tiltag til, hvordan der kan arbejdes
med chaufførernes adfærd på
busterminalerne. Gruppen har møde igen
15.02.20
09.12.19 Kvalitetsgruppen vil i foråret
2020 underesøge, hvorledes der kan
komme ankomsttid på info-skærmen.
Gruppen har møde igen den 05.05.20

28.02.20 NT har snakket med NJ, der er

Forslaget er, om der også kan komme
ankomsttid med på skærmen.
Fælles lokale med
Nordjyske Jernbaner på
Hjørring Busterminal

En mentor har en ny chauffør med på
NT følger op på, om chaufførerne har fuld
oplæring og vil ifm. med oplæringen vise
adgang til lokalerne – og i så fald tager en
pause- og toiletfaciliteterne på Hjørring
dialog med Nordjyske Jernbaner herom.
Busterminal, som de kan benytte ifm.
pauser. På samme tid afholder Nordjyske
Jernbaner møde og giver klart udtryk for, at
det var forstyrrende, at chaufførerne kom.

Skriftlig klage

Lukket

28.02.20 NT har snakket med NJ, der er
helt med på, at lokalet er til fælles brug og
ikke skal bruges til møder.

En vognmand har givet en skriftlig advarsel til NT kender sagen, men har fået en helt anden
Erik
en chauffør, der har hjulpet en elev med
udlægning af sagen. NT sørger for, at der bliver
zonerne på sit skolekort ved at give elev en
taget en snak med vognmanden omkring sagen.
seddel med skolesekretæren. Senere får han
en skriftlig advarsel, hvilket virker helt forkert.

Lukket

18.12.20 Der er taget en dialog med
pågældende vognmand, som har løst
sagen med chaufføren.

PlusBus

Forslag om, at chauffører inddrages ifm.
anlægningen af PlusBus, og det vejarbejde
og de omkørsler som kommer i kølvandet
heraf.

Ole

Lukket

27.02.20 Chaufførerne inddrages via
infomøder på garageanlæg (infocontainer)
og holdes løben orienteret via driftsledere
og viazonen.dk. Driftsledere fra Arriva og
Keolis deltager i ugentlige task force
møder, og de sikrer inddragelse og
orinetering af chaufførerne.

Rute 954X

Der var uklarhed om, fra hvilken perron
954X skal afgå. NT vil undersøge, hvilken
perron rute 954X skal afgå fra, og hvordan
chaufførerne får besked om, hvilken perron
de skal afgå fra.

Erik (Susan)

Lukket

19.09.19: NT har valgt, hvilken perron
954X skal afgå fra samt informeret
relevante chauffører.

Fælles pausefaciliteter

De fælles pausefaciliteter i NT’s område er Tage kontakt til entreprenørerne
i en sørgelig forfatning. Fra NT’s side blev
der sagt, at de forventer, at chaufførerne
har fornuftige pausefaciliteter, da NT ifølge
kontrakten med entreprenørerne betaler for
dette.

Erik

Lukket

19.09.19: NT har været på besøg i
udvalgte chaufførrum sammen med de
vognmænd, der skal sikre faciliteterne.
Det er på møderne blevet indskærpet,
hvilket ansvar entreprenøren har.

Rute 973X mod
Frederikshavn

Når bussen nærmer sig Sæby spørger
rejsekortudstyret, om du har valgt den
rigtige tur. Hvorfor?

Ift. at sikre at bussen er på rette vej – fx ifm. Erik
omkørsler – er der indsat en reminder i
udstyret, der gør, at systemet spørger, om
bussen er på rette vej, hvis ikke bussen har
mødt et stoppested i 30 min. Dette af hensyn
til billettering og zoner. I starten var det 5
min., men fra chaufførside var det ønske at
sætte tiden op til 30 min. NT vil overveje
forskellige løsninger – fx fiktive way
finding/zoneskift punkter eller sætte tiden
ned.

Lukket

04.10.19: Der er allerede
zoneskiftepunkter på ruten, men vi har
desværre konstateret, at
zoneskiftepunkterne på nogle afgange
ligger langs landevejen, og busserne kører
på motorvejen. Punkterne bliver flyttet, så
ændringen træder i kraft på torsdag den
10/10-2019, og så skulle problemet gerne
være løst. Status er sendt til CKU pr. mail.

Rute 55/56

Der opleves fortsat problemer med korrekt
destinationsskiltning i de små busser om
aftenen og i weekender.

NT tager kontakt til entreprenører og følge op Erik (Birgitte)
ifm. kontrol.

Lukket

19.09.19: NT har fulgt op på, at der er
rejsekortudstyr i busserne. Der er bliver
fulgt op på destinationsskiltning
09.12.19 NT har kontaktet entreprenøren
om destinationsskiltning. Der er en enkelt
tur, som kører direkte Mou-Aalborghus
Gymnasium om morgenen, hvor Aalborg
Kommune har lavet en aftalen med
entrenøren om et destinationskilt.

NT tager det med videre til PlusBus
sekretariatet.

Hvis det fortsætter, vil NT gerne have konkret
besked om afgangstid og retning.

Erik (Heidi)

3. Chaufførgruppens emner fra formødet og
indkomne spørgsmål
v/ Chaufførgruppen

4. Vejarbejde i Aalborg og sporarbejde i 2020
Ole Schleemann, NT

Indhold
•
•
•
•

Plusbus – Anlægsarbejder
Organisering vedr. vejarbejder og togbusser
Sporspærringer og togbusser
Kommunikation til kunder, chauffører, presse

NT | Vi binder Nordjylland sammen

Det skal
være skidt
før det bliver
godt
Marts 2020

Borgergade Øst
Start: 1. februar 2020
Slut: Sommer 2021

Borgergade Vest

Boulevarden

Start: 1. august 2020
Slut: 2020

Start: 2. marts 2020
Slut: 2020

Jyllandsgade
Start: 2. marts 2020
Slut: 2020

2019
2020
2021
2022

Sohngårdsholmsvej
Start: 2. marts 2020
Slut 2020

Boulevarden

Sankelmarksgade lukkes
Adgang til p-plads lukkes
P-pladsen på østside fjernes
Vejbane udvides med 1 m
Vareleveringspladser

Boulevarden

Sohngårdsholmsvej

Tracé i midten af kørebanen
Højre ind, højre ud

Sohngårdsholmsvej

Jyllandsgade

Jyllandsgade

… det skal være skidt før det
bliver godt
• Omfattende vejarbejder centralt i
Aalborg.
• Kommer til at påvirke vores drift
og kunder markant.
• Vi vil gerne have nye kunder, men
skal passe på ikke at tabe dem vi
allerede har.
• Kræver en meget koordineret
indsats fra alle involverede parter.

Møde hver mandag kl. 11
Koordinator

Sundhed &
Kultur

By & Landskab

Plusbus

NT

Operatører

Projektleder

Kollektiv
Trafik

Marketing

Møde hver tirsdag kl. 10

IT

Økonomi

Trafikservice

Forstyrrelser af busdrift: Hvor? Hvornår? Hvorfor?
Reaktioner fra kunder og borgere
Hvad gik godt? Hvad skal vi gøre bedre?
Hvem gør hvad?

Forsyning

Vejdirektorat

Banedanmark

Mfl.

Reaktioner fra kunder
Hvad gik godt? Hvad skal vi gøre bedre?
Hvem gør hvad?
Info: NT’s bestyrelse, ledelse og medarbejdere, Entreprenørudvalg, CKU m.fl.

Planlægning

Kontrakt

Call-center

Flextrafik

Kommunikationsindsats
Plusbusanlæg og sporarbejde
Gine Monrad Petersen

Kommunikationsplaner
Plusbus

Sporarbejde

•

• Kommunikationsplan for sporarbejder i 2020

•

Bruttoliste over alle tænkelige (relevante)
kommunikationstiltag
Kommunikationsplan for hver etape baseret på
bruttolisten

Infoskærme

Plusbusmateriale – branding pr. fase
Plakater

Byggepladsskilte

Breve til fx bygningsejere/lejere

Brochurer
Byrumsskilte og -bannere

Plusbusmateriale - trafikinformation pr. fase

Stoppestedsværter
Plusbus

Sporarbejde

• Stoppestedsværter i områder med nedlagte
stoppesteder to hverdage før opstart af
anlægsarbejde og hele første uge efter opstart.

• Stationsværter på stationer der betjenes af
togbusser i perioder med totalspærring
• Første gang i påsken

Plusbus – intern kommunikation
• Viazonen.dk
• NTflexinfo.dk
• Information fra Aalborg Kommune og NT til
entreprenører, kontrollører og kundecenter
vedr. omkørsler mv.

Presseberedskab Plusbus – hvis noget går galt

Sporarbejde - trafikinformation
Hvem og hvornår

Hvad

• NT varetager al kommunikation vedr.
sporarbejde fra Aalborg mod nord, og DSB
varetager alt fra Aalborg mod syd.
• Første dag med sporarbejde, hvor NT ”har
den”, er 1. april (natspærring)
• Første dag med totalspærring, hvor NT ”har
den”, er den 8. april

•
•
•
•
•
•
•
•

Infoskærme i tog, busser, på stationer
Plakater på stationer
Højtalerudkald, hvor muligt
SoMe
Info på web
Wayfinding (skilte)
Skiltning på togbusser
Stationsværter (ved totalspærringer)

5. Miniworkshop – kommunikation af FP 2025
Thomas Øster

Kommunikation | F2025

Sammen
skaber vi
fremtidens
NT
Workshop | Chaufførkontaktudvalg

Gruppearbejde
NT’s Forretningsplan 2025
1. Hvilke fokusområder og indsatser ser I som de
vigtigste for chaufførerne?
2. Hvordan får vi gjort indholdet i
forretningsplanen relevant for chaufførerne?
3. Hvordan kan vi bedst og løbende kommunikere
forretningsplanens indhold og fremdrift ud til
den enkelte chauffør?

Inputs til roadshows
4. Drøft forslag til temaer, der kan være relevante
at have med i en ”stand”

Vi skaber det nordjyske
mobilitetsfællesskab

Vi er bannerførere for grøn
omstilling af transport i
Nordjylland

Vi har flere kunder i den
kollektive trafik i
Nordjylland

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Adam Krzton, Arriva
Morten Larsen, Keolis
Michael Olsen, Keolis
Jens Martin, De Blaa Busser
Helene Sørensen, NT

Bo Daugaard, Arriva
Alan Jensen, Keolis
Lars Jurkuhn, Arriva
Jette Konstmann, Jørns

John Larsen, Arriva
Morten Josefsen, Arriva
Michael Dam, Keolis
Monica Kristensen, AAK

1

Thomas

2

Erik

3

Mette

Vi gør det smartere og
mere effektivt

Gruppe

4

Henrik Evander, Arriva
Lena Gjerlev, Arriva
Ib Gregersen, Keolis
Thor Symonds, Fårup
Heidi Livoni, NT

Ole

Vi skaber det nordjyske
mobilitetsfællesskab

Vi er bannerførere for grøn
omstilling af transport i
Nordjylland

Vi har flere kunder i den
kollektive trafik i
Nordjylland

Vi gør det smartere og
mere effektivt

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Mødelokale

Mødelokale

Mødelokale

Mødelokale

1

2

Thomas

2
3

Erik

3

6

Mette

4

10

Ole

De fire fokusområder

Vi skaber det nordjyske
mobilitetsfællesskab

Vi er bannerførere for grøn
omstilling af transport i
Nordjylland

Vi har flere kunder i den
kollektive trafik i
Nordjylland

Vi gør det smartere og
mere effektivt

Vi skaber det nordjyske
mobilitetsfællesskab

Vi er den samlende kraft for et fællesskab, der sikrer den gode mobilitet i Nordjylland. Et fællesskab som
alle 600,000 nordjyder kan se sig
selv i og ønsker at være en del af.
Vi er nærværende og har en åben
og konstruktiv dialog med kunder,
samarbejdspartnere, ejere, medarbejdere, lokale erhvervsdrivende og
foreninger, hvorved vi sikrer, at vi er
i øjenhøjde og relevante for hele
Nordjylland.

Nordjyderne er engagerede i det
fællesskab, som NT står i spidsen
for og i vores virke med at få flere til
at rejse sammen. De ser sig selv
som en del af fællesskabet og som
medspillere, der bidrager aktivt til
et mere mobilt og sammenhængende Nordjylland.
Vi bruger vores mobilitetsindeks til
at måle på, hvor mobile nordjyderne føler sig, og hvor meget vi rejser
sammen.

Vi er bannerførere for grøn
omstilling af transport i
Nordjylland

Vi realiserer vores grønne strategi
og involverer os aktivt i at sætte en
grøn dagsorden, hvor den kollektive trafik ses som det klimavenlige
og miljøbevidste transportvalg.
Vi tager ansvar for vores nærmiljø
og gør det let og enkelt for nordjyderne at træffe det ”rigtige” valg, så
flere rejser sammen. Vi omstiller
vores busser, biler og tog til mere
miljøvenlige og fremtidssikrede
drivmidler som el, brint og biogas,

og vi har en fornuftig balance mellem økonomi og miljø i processen.
Vi måler på vores grønne omstilling ved at sammenligne antallet af
kilometer, der årligt tilbagelægges
på hhv. fossile drivmidler som f.eks.
diesel og ikke-fossile drivmidler
som f.eks. el.

Vi har flere kunder i den kollektive
trafik i Nordjylland

Vi har et attraktivt kerneprodukt,
som understøttes af nye mobilitetsformer som fx privat samkørsel
og innovative last-mile-løsninger.
Vi har simple og intuitive produkter
og services, som tiltrækker helt nye
kunder og får eksisterende kunder
til at benytte os oftere.
Det Nordjyske Hovednet, som er
rygraden i den kollektive trafik i
landsdelen, er attraktivt og velfun-

gerende, og vi har gode fleksible
transporttilbud som Plustur, samkørsel og delecykler, der får vores
kunder bragt frem til hovednettet
via attraktive og velbeliggende
knudepunkter.
Vi måler antakket af rejser og kan
kalde os en succes, hvis vi kan
tiltrække flere kunder til ´Det Nordjyske Hovednet.

Vi gør det smartere og
mere effektivt

Vi binder Nordjylland sammen og
leverer mest mulig mobilitet og
service til nordjyderne for pengene.
Vi er effektive og arbejder hele tiden
på at gøre tingene smartere ved at
forenkle og automatisere processer
og aktiviteter, hvor det er relevant
og giver værdi. Vi optimerer også
på vores drift, så vi driver så økonomisk bæredygtig en forretning som
muligt., hvor vi viser, at cost-effektive løsninger kan gå hånd i hånd
med høj kvalitet.
Vores beslutninger og løsninger er
underbygget af data og viden, når vi
udvikler på vores produkter og serf

vices, rydder ud i det eksisterende
og indgår nye aftaler. Vi bliver bedre og bedre til at drive et moderne
mobilitetsselskab for hver dag, der
går.
Vi måler på vores omkostninger og
kan kalde os en succes, hvis vi kan
nedbringe den samlede omkostning pr. rejse i den kollektive trafik i
Nordjylland.

Interne
processer

Eksterne
interessenter

Økonomi &
Ressourcer

Vi skaber det nordjyske
mobilitetsfællesskab

600.000
mobilister i
Nordjylland

Udvide og styrke
NT fællesskabet

Vi har flere kunder i den
kollektive trafik i
Nordjylland

Adfærdsændring

Teknologisk
omstilling

Vi gør det rigtige valg nemt og
synliggør den gode adfærd

Styrket
ejerrelation

Aktiv ejer
strategi

Realisere den
grønne ambition

Vi gør det smartere og
mere effektivt

Mere mobilitet
og service for
pengene I
Nordjylland

Flere kollektive
rejser i
Nordjylland

Grønnere rejser i
Nordjylland

Netværk af
ambassadører

Lokal forankring
– ejerskab og
engagement

Vi er bannerfører for grøn
omstilling af transport i
Nordjylland

Vi sætter en grøn
dagsorden

Flere rejser af
nuværende
kunder

Flere nye
kunder

Bedre og billigere
kerneprodukt

Større og bedre
Hovednet
NT som integreret
mobilitetsudbyder

Let og trygt at
være kunde

Et synligt, nærværende
og opsøgende NT

Attraktivt
kerneprodukt

Fra leverandører til
partnere

Datadrevet
organisation

Fremtidens udbud og
kontraktstyring
Fremtidens
flextrafik

Tættere på kunderne –
målrettet
kommunikation

Nye NT partnere
NT går grønt

Koncepter for ny
mobilitet i NT

Enkle produkter og
service

En optimeret
tilskudsbase

Behovsstyret
bustrafik

Kultur &
Kompetencer

Værdibaseret organisation

Vi udfordrer plejer

Vi gør det ikke sværere
end det er

Vi går glade til og fra
arbejde

Vi gør en forskel

Vores
fokusområde
Hvad skal vi
arbejde med?

Hvad er vores
mål?

Vi skaber det nordjyske
mobilitetsfællesskab

600.000 mobilister i
Nordjylland

Styrket ejerrelation

Udvide og styrke NT
fællesskabet

Netværk af
ambassadører

Vores
fokusområde
Hvad skal vi
arbejde med?

Hvad er vores
mål?

Vi er bannerførere for grøn
omstilling af transport i
Nordjylland

Grønnere rejser i
Nordjylland

Teknologisk
omstilling

Vi gør det rigtige valg
nemt, og synliggør
den gode adfærd

Adfærdsændring

Vores
fokusområde
Hvad skal vi
arbejde med?

Hvad er vores
mål?

Vi har flere kunder i den kollektive
trafik i Nordjylland

Flere kollektive rejser i
Nordjylland

Flere nye kunder

Større og bedre
hovednet
NT som integreret
mobilitetsudbyder

Flere rejser af
nuværende
kunder
Let og trygt at
være kunder

Vores
fokusområde
Hvad skal vi
arbejde med?

Hvad er vores
mål?

Vi gør det smartere og
mere effektivt

Mere mobilitet og
service for pengene i
Nordjylland

Bedre og billigere
kerneprodukt

Fra leverandør til
partnere

Gruppearbejde
NT’s Forretningsplan 2025
1. Hvilke fokusområder og indsatser ser I som de
vigtigste for chaufførerne?
2. Hvordan får vi gjort indholdet i
forretningsplanen relevant for chaufførerne?
3. Hvordan kan vi bedst og løbende kommunikere
forretningsplanens indhold og fremdrift ud til
den enkelte chauffør?

Inputs til roadshows
4. Drøft forslag til temaer, der kan være relevante
at have med i en ”stand”

Vi skaber det nordjyske
mobilitetsfællesskab

Vi er bannerførere for grøn
omstilling af transport i
Nordjylland

Vi har flere kunder i den
kollektive trafik i
Nordjylland

Vi gør det smartere og
mere effektivt

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Mødelokale

Mødelokale

Mødelokale

Mødelokale

1

2

Thomas

2
3

Erik

3

6

Mette

4

10

Ole

6. Kundevendte kampagner 2020
Mette Henriksen, NT

1

Disponering
af marketing
budget 2020

2

De 5 største
kampagner

3

Hovednet Vest

4

Fastholdelse /
NaboGo

5

Produktstrategi
Flex

6

Synligt og
nærværende NT

7

Turisme

Disponering 2020
Faste udgifter – ikke kampagner

Mindre kampagner 2020

Infomedia
Apsis
Lead family
Adibus
Fælles vækst
Visit Aalborg
Varemærkeregistrering - vi rejser sammen
Gavebudget chaufførportal

F2025
Ungdomskort på rejsekort
Oplæg på ny hjemmeside
Wayfinding - turister
automatisering af nyhedsmails
Forenkling af rejseregler
SoMe annoncering - diverse
julekørsel - forkælelse(julenatbus)
julekalender (præmier etc)
bemalingsstrategi / miljømærke
Mobilitetsindeks
Nye funktioner i kundevendte systemer
Foto
Markedsføring diverse

70
10
100
50
250
10
10
40

540

Faste kampagner
Takstskifte
Sommerkøreplan + kampagne
Koncerter og marked
Køreplanskifte
Giv tegn
Julenatbus

15
150
20
7,5
100
35

327,5

50
30
25
15
10
25
33
165
35
50
30
75
190

540 + 327,5 + 733 = 1.600,5 tkr.

733

Disponering 2020
Faste udgifter – ikke kampagner

Mindre kampagner 2020

Infomedia
Apsis
Lead family
Adibus
Fælles vækst
Visit Aalborg
Varemærkeregistrering - vi rejser sammen
Gavebudget chaufførportal

F2025
Ungdomskort på rejsekort
Oplæg på ny hjemmeside
Wayfinding - turister
automatisering af nyhedsmails
Forenkling af rejseregler
SoMe annoncering - diverse
julekørsel - forkælelse(julenatbus)
julekalender (præmier etc)
bemalingsstrategi / miljømærke
Mobilitetsindeks
Nye funktioner i kundevendte systemer
Foto
Markedsføring diverse

70
10
100
50
250
10
10
40

540

Faste kampagner
Takstskifte
Sommerkøreplan + kampagne
Koncerter og marked
Køreplanskifte
Giv tegn
Julenatbus

15
150
20
7,5
100
35

327,5

50
30
25
15
10
25
33
165
35
50
30
75
190

540 + 327,5 + 733 = 1.600,5 tkr.

733

De 5 største kampagner

Hovednet vest

750

Turistindsats

200

Synligt og nærværende NT (nkl. Studiestart)

250

Flextrafik - produktstrategi

200

Fastholdelse/NaboGo

500

1.900

Flere kunder i den kollektive trafik

Hovednet Vest – 750 tkr. (1)
Hvilke indsatser understøtter kampagnen:
• 2% flere rejsende i Hovednettet
• > 90% kender vores kerneprodukt
• > 45% anvender kerneproduktet månedligt

Spor 1
•

Konceptet fra 2019 videreføres i form af nye cases – baseret på busrejsende til
og fra arbejde og uddannelse. Ved hjælp af salgsdata og mobilitetsindekset
udpeges de byer, hvor potentialet er størst, (få kunder, mange bilister, gode
busforbindelser). Ud fra dette skaber vi de cases, der rammer målgruppen
bedst.

•

Til kampagnen skabes der et visuelt overblik over NT’s produkter og priser, der
også kan bruges i andre sammenhænge. Dette skal skabe overblik og
argumentation for fordelene ved at benytte kollektiv transport vs. ex.
miljø/Co2, omk. ved at eje en bil .
Vi skal slå myterne ihjel: Det er ikke
for dyrt, og det tager ikke lang tid. → lav beregninger på, hvordan
virkeligheden hænger sammen.
20% af nordjyderne har max 500 m til nærmeste stoppested – anvendes i
kampagnen
Vi skal have nordjyderne til at rejse mere – hvad vil det betyde, at hver
nordjyde rejser en gang mere om måneden, året – kan der laves nogle gode
historier på den vinkel
Tiden er afgørende – det skal være let og enkelt – kan vi anvende den vinkel i
kampagnen?

•
•
•

Interne KPI’ere:
• Salg af Rejsekort/Ungdomskort i Vest/regionen
• Salg af NT billetter i Vest / regionen (mobil og PC)
• Antal påstigninger i Vest / regionen
• Antal eksponeringer og interaktioner på SoMe og
Google
Spor 2
•

Der etableres kontakt til større virksomheder og
uddannelsesinstitutioner, der ligger tæt på Hovednet Vest,
så de kan være med til at fortælle deres medarbejdere og
studerende om de mange busafgange. Ud fra deres behov
sammensættes informationsmateriale.

•

Der vil i forløbet ske en naturlig inddragelse af vores anden
indsats omhandlende ”Synligt og nærværende NT” for
sparring og erfaringsudveksling i de findings, vi kommer
frem til i dialogen med samarbejdspartnere.
Hands-on – rådgivende funktion
Serviceagent-konceptet – kan det anvendes?

•
•

Hovednet Vest – 750 tkr. (2)
Regional SoMe indsats
•
Geografisk målrettet til bilister, der bor, studerer og arbejder langs hovednettet.
Fokus på produkter, priser vs. egen bil evt. også de aktuelle køreplaner - cases skal
understøtte eksemplerne.
Mobilitetsindeks
•
Der følges i øvrigt op på mobilitetsindekset set ift. sidste måling. Er mobiliteten
forbedret? Har vi en god historie, vi kan fortælle?
Eksisterende samarbejdspartnere
•
Der følges op hos de eksisterende samarbejdspartnere – særligt hos de, der ligger tæt
op ad hovednettet. Informer dem om potentialet og tilpas evt. digitalt materiale til
deres behov. Vi skaber dialog og forsøger at imødekomme deres behov for at kunne
formidle vores budskab.
Der arbejdes med følgende målgrupper:
•
•
•

Uddannelsessteder langs hovednettet og deres studerende
Større virksomheder langs hovednettet og deres medarbejdere
Særligt fokus på bilister

Digitale
•
FB - annoncering og tilstedeværelse på lokale sider, intranet m.m.
•
Instagram
•
Google ads/SEO
•
Leadfamily – gamefication værktøjer
Tryksager
•
Brochurer
•
Plakater
På eksterne medieplatforme
•
Virksomheder, uddannelsessteder, samarbejdspartnere langs busruterne
•
E-mail/Nyhedsmail
•
www
•
SoMe
På egne NT medier
•
Infoskærme
•
Busreklame
•
FB
•
Kampagnesite ViRejserSammen.dk
•
NordjyllandsTrafikselskab.dk
•
E-mail/Nyhedsmail
•
Busser på ruten
•
Busstop
•
Kampagnesite – Vi rejser sammen

Fastholdelse af kunder / NaboGo – 500 tkr.
Hvilke indsatser understøtter kampagnen:
Vær opmærksom på periferien.
•
2% flere rejsende i Hovednettet
F.eks. Gistrup bliver hårdt ramt
•
NPS > 0
•
+ 1.000 unikke brugere af samkørselstjenesten
FASTHOLDELSE AF PENDLERE IFM SPORARBEJDE +
PLUSBUS

NABOGO
•

•

•

•

Pendlere på togstrækningen får mulighed for at søge
om økonomisk kompensation efter princippet ”rejs
min i 59 dage og få 30 refunderet”.
Informationskampagne om kompensationen til
pendlere kører i perioder sideløbende med NaboGokampagnen. Det tilstræbes, at der flettes et
kommercielt budskab ind om, at man kan få refusion,
hvis man benytter pendlerkort/rejsekort med pendler
kombi i mindst 59 dage i perioden fra 1/5 – 30/9.
Bløde tiltag som uddeling af rundstykker, kaffe el. lign
ift. at fastholde kunder. Dette vil primært blive i
Aalborg midtby, hvor Plusbus anlægsarbejdet også
sætter pendlere under pres.
Tiltagene for at fastholde kunder suppleres desuden af
indsatsen - et nærværende og synligt NT. Herunder
stationsværter/ambassadørkorps, der kan hjælpe på
stationerne og besøge ældrecentre, skoler,
virksomheder mv. i berørte områder og fortælle om
alternativer til tog som fx togbusser, flexture og
NaboGo

Interne KPI’ere:
• Antal solgte pendlerkort
• Antal solgte kontantbilletter

•

Opsøgende salg i de 5 berørte kommuner - Hjørring,
Brønderslev, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord.
Kommuner, virksomheder og landsbyer
Der udarbejdes fælles markedsføringsmateriale (NT +
NaboGo)

Der benyttes følgende medier/kanaler i
kommunikationsindsatsen for NaboGo:
•
SoMe herunder målrettede SoMe-annoncer
•
Reklamepladser i tog
•
Reklamepladser i busser
•
Railboards og lign. på togstationer
•
PR-indsats bygget op om en brugercase

Spor 1

Spor 2

Flere kunder i den kollektive trafik
Smartere og mere effektivt

Flextrafik – produktstrategi – 200 tkr.
Kampagnen skal tage udgangspunkt i de forandringer i flextrafik-produkterne, som
bliver lavet i effektiviseringsprojektet. Derfor kan der endnu ikke gives et klart
billede af, hvad indholdet i kampagnen skal være.

Miljøhensynet kommer til at spille en vigtig rolle i kommunikationen.
Selvbetjening – der skal skabes incitamenter for dette
Hvis tidsplanen holder, skal kampagnen køre i Q3-Q4 2020.

Interne KPI’ere:

Flere kunder i den kollektive trafik
Det nordjyske mobilitetsselskab

Synligt og nærværende NT
– 250 tkr.

•
•
•

> 90% kender vores kerneprodukt
> 45% anvender kerneproduktet
månedligt
+ kundetilfredshed

Q1 + Q2
Q3 ->
Koncept for synlighed forberedes og
Implementering af ambassadørkorps
afstemmes internt herunder
• Oplæring af ambassadørkorps
• Dialog ift. forventninger
fortsættes
• Specificering af kompetenceprofil på
• PR, SoME, Instagram
ambassadørkorpset – hvilke opgaver
forventes de at løse?
• Evaluering
• Succesparametre
• Planlægning af årshjul
• Rekruttering af ambassadører
• Oplæring – samt udarbejdelse af
materiale til ambassadørkorpset
• Estimat på årligt ressourceforbrug
• Hvordan får vi nordjyderne til at
arbejde for os?
Vi arbejder allerede med synlighed i forskellige projekter, som selvfølgelig også føder ind i den overordnede strategi ift. at gøre os synlige.
• Tidsperspektiv
•
Rute 57 og 70 à Få flere passagerer/øge kundetilfredshed (Vest kommunerne)
•
•
•

Interreg projekt SMArT à Samarbejdsmodel for ungdomsuddannelser (fastholdelse og flere passagerer i busserne). Dialog med ansatte på
sygehusene i Aalborg, som står overfor en flytning til NAU (fastholdelse og flere passagerer i busserne).
Turistindsatsen à Styrker vores information til turistaktørerne, så vi bliver synlige mange steder i regionen.
(Chaufførworkshops F2025)

Flere kunder i den kollektive trafik

Turistindsats – 200 tkr.
HELÅRSFOLDER
På baggrund af interviews
og henvendelser fra
turistinformationer,
hoteller og
samarbejdspartnere ser vi
et behov for og et
potentiale i en
helårsfolder med
overordnet info om
kollektiv trafik i
Nordjylland.
Folderen indeholder
information om
rejseplanen, NT ticket, NT
billet samt kontaktinfo til
KC. Folderen indeholder
samme info på DK, EN og
DE

Indsats 1

OPTIMERING AF INFO
HOS ”VISIT”
Informationen om
kollektive
transportmuligheder skal
ensrettes og justeres i
GuideDanmark
produkterne, som i dag er
en rodebutik med en
masse forskelligt
information på div.
visitwebsites.

Indsats 2

Strømlining af www
Vi laver ikke en større
indsats her i og med, at
der potentielt set kan
være en ny hjemmeside
på vej 2021. Vores fokus
bliver derfor på at sikre let
adgang til nødvendig
viden og kendskab for de
turister, som ender på
vores hjemmeside.
•
SEO optimering, så
turisterne som
minimum ender på
www.nordjyllandstraf
ikselskab.dk, når de
søger på kollektiv
trafik i Nordjylland
(ikke tilfældet i dag).

Indsats 3

Interne KPI’ere:
• Øgning af billetsalg på NT Billet app i
sæsonperioden (DK og ENG)
• Øgning af antal besøg på turistside på
NT web (SEO og redirect fra visit-web)

ANNONCERING I
TURISTGUIDER
(Frederikshavn, Skagen,
Hirtshals)
Fokus på NTbillet app og
Journey Planner så
turisterne som minimum
kan billettere sig og
finde afgange.
Skagen folderen i sig selv
trykkes i 250.000
eksemplarer og omdeles
i hele området.

Indsats 4

WAYFINDING & INFO
Vi skal sikre, at
turisterne, der
ankommer ved
færgeterminaler og
lufthavne, mødes af
information om den
kollektive trafik.
BOBLERE:
Lystbådehavnene hvor
ingen har biler med og
derfor i højere grad er
afhængige af kollektiv
trafik.

Indsats 4

7. Meddelelser

Meddelelser
• Status på køreplanproces v/ Ole

• Knudepunkter v/ Ole
• Karneval v/ Mette
• Nyt venteområde, kundecenter og adgang til Viazonen v/ Thomas

Bedre køreplandialog
Mål
• Fælles ønske: Bedre dialog om køreplaner
• Anvende data
• Chaufførernes erfaringer skal inddrages systematisk
• Tilbagemelding, overblik
Initiativer
• Dialogmøder
• Indmeldingsskema
• Materiale på viazonen.dk
Næste skridt
• Data tilgængelig via BI
• Fortsætte med dialogmøder
• IT-løsning til indmeldinger
• Løbende gøre proces mere tydelig

Køreplandialog 2019/2020
Regional- og lokalruter (218 ruter)

Aalborg Kommune (16 ruter)
Andet; 8

Andet; 64
Køretid; 29

Vejforhold; 42

Køretid (afgange); 34
Ingen forslag (ruter); 190

Fremkommelighed; 20

Handleplan for knudepunkter

NT’s kerneprodukt

?

Knudepunkter

Knudepunkter

udstyr og service

mobilitetstilbud

Terminaler og
togstationer

Stop med
læskærm mv.

Stop med
stander

Virtuelle stop og
vinkestrækninger

Koncept for store knudepunkter
Busterminaler og togstationer

Ombygget 1999

Status 2020

Konklusioner
•
•
•
•
•
•
•

Bygningerne har mistet deres funktion – tomme lokaler, ubemandede
Nogle terminaler har en dårlig beliggenhed (øde placering i forhold til bycenter)
Terminaler fylder (ofte) – barriereeffekt, trafikmaskine
Udfordringer med vedligehold og hærværk
Snavsede toiletter og omgivelser til trods for høje udgifter til rengøring
Utryghed på terminaler, uhensigtsmæssig brug af ventesal: ”Varmestue” for ikke rejsende
Flow og information på terminalerne – behov for mere ensartet indretning

Fremtidens terminaler/stationer
Fremtidens terminaler skal rumme
mange funktioner og fungere som
knudepunkter i borgernes
hverdagsliv.
Ud over at være knudepunkt i den
kollektive trafik er det her du henter
dine pakker, lader din el-bil og køber
en sandwich til din tur.

NT Båndet
Genkendelighed | Fleksibilitet | Bæredygtighed

NT båndet | Skalering

Faciliteter
Den gode busterminal er placeret
tæt på byen og de destinationer, som
du skal til og fra. Terminalen er let at
finde og fremstår med et tydeligt NT
aftryk. Der er god sammenhæng til
både cykelparkering, stiforbindelser,
parkering eller af- og pålæsning.

Knudepunktsmarkør
Knudepunktsmarkøren er mødestedet for
offentlige og private transporttilbud der fungere
i tilknytning til hovednettet.

Her finder du din Plustur, din delebil, dit
løbehjul eller andre mobilitetsordninger der er
tilknyttet netop dit lokale knudepunkt.

Referencer | Terminalmarkør

Terminalmarkør
Terminalmarkøren er det første kunden
møder på sin rejse. Den viser, at du
er ankommet til rette sted og skaber
synlighed i bymiljøet.

Infozone
Med infozonen samler vi alt relevant
trafikinformation et sted. Det gør det
enkelt og trygt for vores kunder at
planlægge eller bekræfte deres rejse.
Samtidig udgør det et mødested, som
er let at forklare og let at finde frem til.

Referencer | Infozone

Ventefaciliteter
Ventetid skal være komfortabel i
forhold til ly og læ, og den skal være
tryg uanset tidspunkt på dagen.
Ventefaciliteterne udføres uopvarmede,
men aflukkede og modulære, så de
kan tilpasses de byrum, de skal indgå i.
Størrelse og udstyrsniveau vil afhænge
af de lokale forhold.

Referencer | Ventefaciliteter

Reference | ”Die Nette Toilette”

Toilet
Det er vigtigt for vores kunder at have
adgang til et toilet på deres rejse. Derfor
vil vi tilbyde vores kunder adgang til
toilet ved busterminalerne.
Find toilet APP + rejseplan
På App'en Find Toilet kan
kommuner uploade
information om, hvor der
kan forefindes offentlige
toiletter.

Et lille rødt smiley-klistermærke i butiksvinduet
signalerer, at her er du velkommen til at låne det
lille hus, for bystyret har betalt for servicen.

Det er for byerne et langt billigere supplement
med en større dækning og en højere standard,
end de nogensinde vil kunne anlægge sig frem til.
Og et net toilet har vist sig især for de mindre
erhvervsdrivende at være en måde at få lidt flere
fødder gennem butikken, som også giver lidt
flere penge i kassen.

Belysning
Belysningsmiljøet skal opleves som
indbydende og bør planlægges med
respekt for lokale forhold. Båndet kan
dels være belyst med lygter, der sikrer
tryghed og fremkommelighed på alle
tider af døgnet, dels med dekorativ
belysning, der kan skabe stemning og
særlige visuelle oplevelser.

Beplantning
Et ventemiljø i grønne omgivelser.
Træer, højbede, bede med kantninger
mv. bliver et centralt element i
layoutet af NT Båndet.

Referencer | Belysning | Beplantning

Pakkeboks
Vi skal i periferien af terminalens
basisfunktion kigge efter faciliteter og
servicetilbud, der kan bringe mere liv
(og tryghed) ind på terminalen.

Salgsbod
Ved at skabe mere liv på terminalerne,
kan vi både imødekomme kundernes
behov og samtidig gøre terminalerne
rare og trygge at opholde sig på.

Chaufførfaciliteter

Chaufførfaciliteter
•
•
•
•
•
•
•
•

Er en del af de nuværende busterminaler
Samme udfordringer: Uensartet, tvivl om ansvarsfordeling
Samme model som terminaler: Fleksibelt design
Aalborgmodellen med flytbare faciliteter
Skal NT stå for etablering og vedligehold (som udlejer)?
Skal operatørerne står for rengøring (som lejer)?
Operatørernes ansvar fastsættes via udbud
Følges op af tilfredshedsundersøgelse

Chaufførfaciliteter
Kortlægning
Lovgivning

Organisering

Forventningsafstemning

Finansiering

Koncept for
chaufførfaciliteter

8. Kommende møde og emner

Møder 2020
Kommende møder:

• Den 4. juni kl. 10-13
• Den 1. oktober kl. 10-13
• Den 9. december kl. 10-14 inkl. julebuffet

Kommende emner:
•
•
•
•
•

Ungdomskort på rejsekort
Udfasning af ”pap” kort
Projekt ”flere kunder og højere kundetilfredshed”, pilotforsøg på rute 57 og 70
God chaufførkarma kampagne
Udbud

9. Eventuelt

