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1. Velkomst, indledning og præsentationsrunde
V/ Thomas Øster, NT

2. Virksomhedspræsentation og den daglige drift
v/ Jørn Pedersen og Jan Slothuus

3. Godkendelse af dagsorden og opfølgning
V/ Thomas Øster, NT

4. Chaufførgruppen fremlægger emner fra formødet

5. Mobilitetsindeks
v/ Ole Schleemann, NT

Hvorfor NT’s mobilitetsindeks?

Hvad er NT’s mobilitetsindeks?
Oplevet mobilitet – den årlige ‘temperaturmåling’
Vi vil årligt ‘tage temperaturen’ på hvordan
nordjyderne oplever deres muligheder for at komme
fra A til B.
Faktisk mobilitet – de reelle muligheder
Med data vil vi kortlægge hvilke muligheder
nordjyderne reelt har for at komme fra A til B baseret
på hvor i regionen de er bosat.

Vi vil gerne forbedre mobiliteten i Nordjylland

Mobilitetsindekset kan hjælpe med at forklare
nordjydernes oplevede mobilitet og give os en bedre
forståelse af, hvor vi kan forbedre den.

Hvilke niveauer måler vi på?
Region
Kommuner
43 byer > 2.000 indbyggere
11 landdistrikter

Aldersgrupper

Den årlige ”temperaturmåling”

Hverdag og fritid

By og land

Oplevet mobilitet vs. adgang til hovednettet

Demografi

Spørg mobilitetsindekset!
Hvordan oplever nordjyderne i landdistrikterne og byerne
deres transportmuligheder, og er der forskel på by og land?

Har transportmulighederne nogen betydning for, hvor
nordjyderne vælger at bosætte sig?

Hvad er kendskabet blandt nordjyderne til de kollektive
transportløsninger, der findes i dag?

Hvor langt pendler nordjyderne til og fra arbejde?

Oplever nordjyderne god eller dårlig adgang til bus og tog i
deres kommune?

I hvor høj grad vælgere nordjyderne at arbejde hjemme og
handle på nettet for at reducere deres transportbehov?

Hvordan står det til med samkørsel? Hvem ser samkørsel som
en mulighed, og hvor mange nordjyder kører sammen i dag?

Hvordan oplever nordjyderne deres transportmuligheder i
deres hverdag og fritid, og hvilke transportmidler anvender
de?

Hvor stor en rolle spiller bilen som transportmiddel hos
nordjyderne, og hvor mange nordjyder har ikke adgang til bil?

I hvor stor udstrækning kombinerer nordjyderne deres
transportformer på rejser fra A til B?

Hvem har udfordringer med at komme fra A til B? Er der
demografiske og geografiske forskelle på, hvem der er
udfordret?

Og meget mere…

Eksempel: Kommuneprojekter

Eksempel: Frederikshavn Kommune
-

Frederikshavn Kommune er den kommune med 4. højest oplevet mobilitet
Borgere i Strandby, Skagen og Frederikshavn har højere oplevet mobilitet end borgere i Sæby
Borgere i de fire største byer har væsentlig højere oplevet mobilitet end borgere i den resterende del af kommunen
Borgere mellem 45 og 54 år i Frederikshavn Kommune har højest oplevet mobilitet
Borgere mellem 35 og 44 år i Frederikshavn Kommune har lavest oplevet mobilitet
Borgere i kommunens landdistrikter oplever et større behov for at transportere sig end borgere i de største byer
Borgere i kommunens landdistrikter arbejder mere hjemme og handler mere på nettet end borgere i de største byer
Borgere i Frederikshavn Kommune kører meget i bil (men ikke samkørsel!)
Borgere i Frederikshavn Kommune bruger i højere grad bus eller tog i fritiden fremfor dagligdagen
Der er 0,88 biler pr. familie i Frederikshavn Kommune (flest i kommunens landdistrikter)
Over 30% af alle familier i Frederikshavn Kommune har ikke adgang til bil (i Frederikshavn og Skagen er det knap 40%)
Næsten 85% af respondenterne oplever dog at have god adgang til en bil
Hver fjerde familie i kommunens landdistrikter har adgang til to biler (væsentlig færre i de største byer)
Knap 20% af borgerne i Frederikshavn har maks. 500 m til hovednettet (i Skagen, Sæby og Strandby er det 30-40% af borgerne)
Knap 40% af respondenterne i Frederikshavn oplever at have god adgang til bus eller tog (i Strandby er det over 50% af respondenterne)
Der var i 2018 over 12.000 personrejser med Flextur i Frederikshavn Kommune, heraf over 4.000 i Frederikshavn by (startpunkt for turen i kommunen)
Der var i 2018 under 200 personrejser med Plustur i Frederikshavn Kommune (startpunkt for turen i kommunen)
Der var i 2018 knap 1.800 personrejser med GoMore i Frederikshavn Kommune (startpunkt for turen i kommunen)
Ca. 30% af alle uddannelsessøgende i kommunen med bopæl udenfor de større byer går på uddannelse udenfor Frederikshavn Kommune
Ca. 20% af uddannelsessøgende med bopæl i de større byer går på uddannelse udenfor Frederikshavn Kommune
Knap 50% af de beskæftigede i Frederikshavn Kommune (over 20% af alle borgere) har maks. 5 km til og fra arbejde (flest i Skagen og Frederikshavn)
Under 30% af de beskæftigede i Frederikshavn Kommune har over 20 km til og fra arbejde (flest i landdistrikterne)
Knap 40% af borgerne i Skagen og Sæby er over 60 år, mens over 30% af borgerne i Frederikshavn er under 30 år

Eksempel: NT’s kunder
Bus og tog
43% af respondenterne oplever at have god adgang til bus
Flest i Aalborg Kommune, færrest i Morsø Kommune
Forskelle mellem borgere i byer og landdistrikter
Flest under 25 år, færrest over 85 år
28% af respondenterne oplever at have god adgang til tog
Flest i Frederikshavn Kommune, færrest i Læsø Kommune
Flest mellem 25 og 34 år, færrest over 75 år

MinRejseplan
57% af respondenterne kender MinRejseplan
23% af respondenterne bruger MinRejseplan
Kendskabet til MinRejseplan er ens på tværs af kommuner
Kendskabet til MinRejseplan er ens i byer og landdistrikter
Kendskabet til MinRejseplan er størst blandt respondenter under 25 år
Kendskabet til MinRejseplan er mindst blandt respondenter over 75 år

Flextur
51% af respondenterne kender Flextur
6% af respondenterne bruger Flextur
Kendskabet til Flextur er ens på tværs af kommuner
Kendskabet til Flextur er ens i byer og landdistrikter
Kendskabet til Flextur er ens på tværs af aldersgrupper

NT Billet
57% af respondenterne kender NT Billet App’en
16% af respondenterne bruger NT Billet App’en
Kendskabet til NT Billet App’en er størst i Aalborg Kommune
Kendskabet til NT Billet App’en er ens i byer og landdistrikter
Kendskabet til NT Billet App’en er størst blandt respondenter under 25 år
Kendskabet til NT Billet App’ener mindst blandt respondenter over 75 år

Plustur
23% af respondenterne kender Plustur
1% af respondenterne bruger Plustur
Kendskabet til Plustur er ens på tværs af kommuner
Kendskabet til Plustur er ens i byer og landdistrikter
Kendskabet til Plustur er størst blandt respondenter under 25 år
og over 65 år

SPOT på mobiliteten i
VEST kommunerne

Her skal kollektiv trafik
være en afgørende faktor

Vi opgraderer i VEST

Vi har også tal for din kommune!
https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/mobilitetsindeks

6. Forretningsplan2025
v/ Thomas Øster, NT

Det vi udarbejder
i 2019

Kommer senere eller eksisterer
allerede

Handlingsplan

Handlingsplan

F2025
Forretningsplan

NT som
Mobilitetsselskab
i 2025

Handlingsplan

Handlingsplan

Værdier

Handlingsplan

Key-note

Februar
– marts ‘19
speakers

Better
practise
ift. strategiforløb
Januar
– februar
‘19

April – maj ‘19

(2) Afsæt – Retning – Ambition

(1) Fælles forberedelse og design af procesforløb

1

April ‘19

Marts-april ‘19

Februar - marts ‘19

2
Initiel strategiafklaring

strategiforløb for NT

(3) Indsigt – Refleksion – Hypoteser

nøgledatoer for strategi-workshops samt

Afsæt, ambition og strategisk
retning

•

Involvere og aktivere interne
og eksterne nøgleinteressenter

•

Strategisk udfaldsrum,
centrale strategiske
spørgsmål og afledte
arbejdshypoteser

•

Skabe ejerskab og opbakning

•

Indsamle og samskabe
strategisk indsigt

•

Skabe fælles forståelse af
behov og muligheder

pre-booking af interne og eksterne
interessenter
• Etablere projektkontor samt interessent-

(Workshops den 18. marts
og 2. april 2019)

og kommunikationsplan

September+Inspiratorer
‘19

(4) Pejlemærker – Målsætninger –
Fokusområder

(5) Dialog med interessenter

4

•

(Workshops den 23.-26.
april 2019)

September + ‘19

– august ‘19

5
Strategi-workshops med
NTs ledelsesteam

Strategi-workshops med nøgleinteressenter

• 1:1 interviews med NT ledelsesteam
• Udarbejde detaljeret projektplan inkl.

Ekstern inspiration
Juni

3

Fælles design af og forberedelse af

• Workshop med bestyrelsen

Juni - august ‘19

•

Skabe fælles ejerskab til
ambitionen mod 2025

•

Genbesøge mission, vision
og værdier

•

Præsentation og dialog
med interessenter
•

Fortælle og dele
historien om ‘Handlingsplan 2025’

•

Fokus på hvad betyder
‘Handlingsplan 2025’
for mig – som ejer,
kunde, medarbejder
og samarbejdspartner

•

Omsætte tanke til
handling – og oplevet
værdi

Skabe et enkelt og
overskueligt strategikort og
en integreret FP2025

(Workshops den 14. og 26.
juni samt 23. august 2019)

T

Transformation – Organisation – Ledelse – Kultur – Værdier

Involvering af bestyrelsen

Status med bestyrelsen

Status med bestyrelsen

Præsentation at ‘Strategi 20202025’ for bestyrelsen

Dialogmøder og
efterfølgende godkendelse

Intern og ekstern kommunikation

Hvad har tidligere virket godt i NT?

Projektgruppe

Intern involvering: Bearbejde og konsolidere indsigter – kvalificere hypoteser
og afledte implikationer for NT – målsætte effekt og potentiale

NT ledelsesteam

FORMÅL

Fase 1: Etablere fælles afsæt, retning og
ambition for arbejdet med FP2025

Fase 2: Udvaske de centrale
arbejdshypoteser, strategiske temaer og
centrale spørgsmål for arbejdet med FP2025

Fase 3: Få input og ideer rundt om de
centrale arbejdshypoteser som afsæt for
det videre arbejde med FP2025 3

• Skabe et fælles afsæt for arbejdet med FP2025: Hvad
er vi lykkedes med, hvad skal vi gøre anderledes og
hvilke temaer er vigtige at inddrage i arbejdet med
FP2025?

• Identificere og kvalificere mulige centrale arbejdshypoteser
for FP2025

•

Involvere og engagere Nordjyderne i at videreudvikle
fremtidens NT

• Fastlægge de centrale strategiske temaer og spørgsmål som
afsæt for de forskellige interessent-workshops på tværs af
regionen

•

Skabe synlighed omkring vores arbejde med FP2025 –
internt som eksternt

•

Få de forskellige interessenters input og ideer til hvad
vi skal kaste lys på i FP2025

• Skabe et fælles målbillede og ambition for arbejdet
med FP2025: Hvad vil vi gerne stå med ved årsskiftet
og hvordan skal vi gribe processen an – internt såvel
som eksternt?

• Interviews med NT ledelsesteam og den samlede
bestyrelse
• Kickoff med NT’s ledelsesteam, etablering af
projektorganisation og samlet intern og ekstern
kommunikationsplan

AKTIVITETER

OUTPUT

• Udarbejde detailplan, materialer og værktøjer til
gennemførelse af de forskellige interessent-workshops

• Workshops med NT’s ledelsesteam
• Workshops med NT’s ledelsesteam
• Fokuseret indsats rundt om at kortlægge og invitere de
centrale interessenter samt forberede de forskellige
interessent-workshops

• Tematiserede interessent-workshops på tværs af
regionen
• Intern og ekstern kommunikations-plan herunder plan
for presse- og medieomtale rundt om de forskellige
interessent-workshops
• Tematiserede interessent-workshops på tværs af
regionen samt interne workshops med alle ansatte i NT

•

Vi har etableret et klart ejerskab i NT’s ledelsesteam
og bestyrelse for arbejdet med og processen frem
mod FP2025

•

Vi har skabt et fælles billede at de centrale
strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige
spørgsmål og problemstillinger som arbejdet med
FP2025 skal adressere

•

Et sæt kvalificerede arbejdshypoteser for det videre
arbejde med FP2025

•

Vi har fået etableret en klar pejling af hvor vi bør ligge
vores fokus i FP2025

•

9 strategiske temaer og underliggende spørgsmål, som vi
bragte i spil på vores forskellige interessent-workshops

•

•

En klar køreplan for afvikling af de forskellige interessentworkshops

Vi har fået skabt energi, nysgerrighed og engagement
omkring arbejdet med FP2025 – internt såvel som
eksternt

•

Vi har fået valideret de centrale arbejdshypoteser og
etableret en pejling af hvor vi bør ligge vores fokus i FP
2025

• Hvad skal være NTs rolle i fremtiden?
• Hvad optager vores kunder, ejere og lokale
interessenter?
• Hvad er deres ønsker til NT?
• Hvad skal vi gøre mere eller mindre af?
• Hvad skal vi udvikle og hvad skal vi afvikle?
• … og hvor skal vi ligge vores fokus frem mod 2025?

‘Fantastisk at I sænker alle
parader og inviterer til ny og
åben dialog”

”Interessant workshop med
meget åbenhed”

”Det var et
rigtig godt arrangement.
Fik en masse på bordet som
gav god mening”

”Fantastisk dag og super god
service fra alle”

”Synes dagen fungerede
rigtig godt og dejligt at I
lytter til kunderne”

”Interessant workshop med
I hvor høj grad fandt du temaerne relevante?meget åbenhed”

‘Fantastisk at I sænker alle
parader og inviterer til ny og
Hvordan ville du vurdere workshoppen generelt?
åben dialog”

”Det var et
rigtig godt arrangement.
Fik en masse på bordet som
gav god mening”

”Fantastisk dag og super god
service fra alle”

”Synes dagen fungerede
rigtig godt og dejligt at I
lytter til kunderne”

Centrale konklusioner og refleksioner …
”Interessant workshop med
meget på
åbenhed”
øget fokus
at gøre det

‘Fantastisk at I sænker alle
og inviterer til ny og
væreparader
kunde
i
åben dialog”

• Et fortsat og
enkelt og let at
Nordjylland
• Den grønne dagsorden synes at være et tema vi er nødt til at forholde os til
• Et stort ønske omkring øget involvering af vores
–
”Det varsamarbejdspartnere
et
”Fantastisknytænkning
dag og super godaf vores udbud og kontrakter
rigtig godt arrangement.
service fra alle”
Fik en masse på bordet som
god mening”
• Vi skal endnu tættere på vores kunder oggav
være
mere relevante for dem, der i
øjeblikket ikke benytter os
• Mobiliteten på landet kræver et fortsat fokus – Plustur er en vej, men
samkørsel er et stort
tilbagevendende
tema
”Synes og
dagen
fungerede
rigtig godt og dejligt at I
• Vi skal fortsat – og lytter
vedvarende
til kunderne”– arbejde på at blive mere effektive og
sikre mest mulig mobilitet for pengene

Key-note

Februar
– marts ‘19
speakers

Better
practise
ift. strategiforløb
Januar
– februar
‘19

April – maj ‘19

(2) Afsæt – Retning – Ambition

(1) Fælles forberedelse og design af procesforløb

1

April ‘19

Marts-april ‘19

Februar - marts ‘19

2
Initiel strategiafklaring

strategiforløb for NT

(3) Indsigt – Refleksion – Hypoteser

Strategi-workshops med nøgleinteressenter

•

Afsæt, ambition og strategisk
retning

•

Involvere og aktivere interne
og eksterne nøgleinteressenter

•

Strategisk udfaldsrum,
centrale strategiske
spørgsmål og afledte
arbejdshypoteser

•

Skabe ejerskab og opbakning

•

Indsamle og samskabe
strategisk indsigt

•

Skabe fælles forståelse af
behov og muligheder

• 1:1 interviews med NT ledelsesteam
• Udarbejde detaljeret projektplan inkl.
nøgledatoer for strategi-workshops samt

Ekstern inspiration
Juni

3

Fælles design af og forberedelse af

• Workshop med bestyrelsen

Juni - august ‘19

pre-booking af interne og eksterne
interessenter
• Etablere projektkontor samt interessent-

(Workshops den 18. marts
og 2. april 2019)

og kommunikationsplan

(Workshops den 23.-26.
april 2019)

September + ‘19

– august ‘19

September+Inspiratorer
‘19

(4) Pejlemærker – Målsætninger –
Fokusområder

(5) Dialog med interessenter

44

5
Strategi-workshops med
NTs ledelsesteam
•

Skabe fælles ejerskab til
ambitionen mod 2025

•

Genbesøge mission, vision
og værdier

•

Præsentation og dialog
med interessenter
•

Fortælle og dele
historien om ‘Handlingsplan 2025’

•

Fokus på hvad betyder
‘Handlingsplan 2025’
for mig – som ejer,
kunde, medarbejder
og samarbejdspartner

•

Omsætte tanke til
handling – og oplevet
værdi

Skabe et enkelt og
overskueligt strategikort og
en integreret FP2025

(Workshops den 14. og 26.
juni samt 23. august 2019)

T

Transformation – Organisation – Ledelse – Kultur – Værdier

Involvering af bestyrelsen

Status med bestyrelsen

Status med bestyrelsen

Præsentation at ‘Strategi 20202025’ for bestyrelsen

Dialogmøder og
efterfølgende godkendelse

Intern og ekstern kommunikation

Hvad har tidligere virket godt i NT?

Projektgruppe

Intern involvering: Bearbejde og konsolidere indsigter – kvalificere hypoteser
og afledte implikationer for NT – målsætte effekt og potentiale

NT ledelsesteam

1

Samlet FP2025 strategidokument inkl. genbesøgt vision,
mission og værdier for NT.

2

Vores strategi på én side – strategikort for NT.

3

En NT værktøjskasse med værktøjer, som vi kan bruge i det
fremadrettede arbejde med FP2025.

4

Et arbejdsnotat med de centrale elementer i
implementeringen og forankringen af FP2025.

7. Udbud
v/ Erik Frederiksen, NT

NT’s 25. udbud
•

A-kontraktkørsel inkl. D-kontraktkørsel og B/T-kontraktkørsel

•

Lokalruter i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner samt
regionale ruter

•

Ca. 136.000 køreplantimer og 82 driftsbusser

•

Kontraktlængde
• B/T-kontraktkørsel: 1- 4 år med mulighed for et års forlængelse
• A-kontraktkørsel (krav om diesel): 8 år med mulighed for seks års forlængelse (en pakke et-årig)
• A-kontraktkørsel (krav om biogas): 10 år med mulighed for fire års forlængelse

•

Tilbudsfrist var den 25. marts

•

Udbuddet gennemført som offentligt udbud i henhold til EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv

NT’s 25. udbud
Nye krav
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biogas (pakke 6, 19, 220, 224, 414).
Syntetisk diesel (pakke 2).
Ændret servicedesign.
Tilpasset IT-strategi.
Revideret bonus- og incitamentsmodel for A-kontraktkørsel.
Indførelse af bonus- og incitamentsmodel for B/T-kontraktkørsel på 1 %.
Revidering af bodsbestemmelser.
For nogle A-kontrakters vedkommende krav om varetagelse af en viceværtsrolle for NT’s fællesfaciliteter.
Fjernelse af retten til overdragelse af busmateriel ved kontraktudløb/genudbud.
10 årige kontrakt for pakker med krav om biogas.
Ophøjelse af virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde.
Ændring af rammerne for rabattilbud, jf. klagesag.

NT’s 25. udbud
Indkomne tilbud på A-kontraktkørsel
•

12 bydere med i alt 70 tilbud

•

15 ukonditionsmæssige tilbud
•
•
•

13 tilbud manglende dokumentationen ”Redegørelse for organisation og ressourcer”.
1 tilbud var unormalt lavt (fejl i byders prisangivelse).
1 tilbud var givet på en del af en kombination.

NT’s 25. udbud
Tildelingskriterier for tilbud på A-kontraktkørsel
Underkriterium
Pris

Kvalitet af drift

Miljø

Kvalitet af
busmateriel

25 %

A-kontrakt (diesel)

A-kontrakt (biogas)

50 %

50 %

• Tilbudt Kvalitet ift. kunder 50 %
• Arbejdsmiljø 25 %
• Vedligeholdelse af busser 25%

15 %

• Bussens emission 70 %
• Bussens brændstofforbrug 15 %
• Øvrige miljøforhold 15 %

10 %

• Alder af buspark 70 %
• Bussens støjniveau 30 %

35 %

• Tilbudt Kvalitet ift. kunder 50 %
• Arbejdsmiljø 25 %
• Vedligeholdelse af busser 25%

5%

• Bussens brændstofforbrug 70 %
• Øvrige miljøforhold 30 %
• Miljøcertificering 60 %
• Idriftsættelse gasbusser 40 %

10 %

• Alder af buspark 70 %
• Bussens støjniveau 30 %

NT’s 25. udbud
Tilbudsvindere
Pakke

Rute

Nuværende entreprenør

Kommende entreprenør

Busser

Timer

4
5058

58/234
Dubl. 58, 458, 234

Arriva Danmark A/S

Faarup Rute- og Turistbusser

4
2

10.693
1.006

5/207
5054

54/954X
Dubl. 54

Keolis Tylstrup
Solsidens Turistfart

Keolis Danmark A/S
Keolis Danmark A/S

5
1

14.236
251

6*

55

Arriva Danmark A/S

Arriva Danmark A/S

3

6.852

9

60E

Solsidens Turistfart

Jørns Rutetrafik A/S

2

4.759

12
5012

104
104(55, 1802)

Solsidens Turistfart

Jørns Rutetrafik A/S

1
1

2.224
760

19*
5118

118
Dubl. 118

Keolis Tylstrup

Arriva Danmark A/S

2
1

4.549
170

22
5022

Hobro Bybusser

Fårup Rute & Turistbusser

Faarup Rute- og Turistbusser

2
1

3.214
113

77

77, 225

Keolis Tylstrup

Jørns Rutetrafik A/S

4

9.978

80
5080

80

Keolis Tylstrup

Jørns Rutetrafik A/S

4
1

9.794
508

220*

200

Solsidens Turistfart

Arriva Danmark A/S

2

7.741

224*

208, 208S, 209, 209S (99, 212)

Jørns Rutetrafik A/S

Arriva Danmark A/S

4

6.708

229

212

Jørns Rutetrafik A/S

Jørns Rutetrafik A/S

2

4.649

414*

56

Arriva Danmark A/S

Arriva Danmark A/S

2

4.652

* Udbudt med krav om biogas

NT’s 25. udbud
Tildelingskriterier for tilbud på B/T-kontraktkørsel
Underkriterium
Pris

Vægtning
70 %

Kvalitet af drift
• Tilbudt Kvalitet ift. kunder (50 %)
• Arbejdsmiljø (25 %)
• Vedligeholdelse af busser (25%)

20 %

Miljø
• Bussens emission (80 %)
• Øvrige miljøforhold (20 %)

5%

Kvalitet af busmateriel
• Alder af buspark (75 %)
• Indretning, design og komfort (25 %)

5%

NT’s 25. udbud
Tilbudsvindere
Pakke

Rute

Nuværende entreprenør

Kommende entreprenør

Busser

Timer

2*
51
87
408
409
410
411
412
413
458/457
710
711
712
713
717
720/721/722
730/731
732
740/742
741
743
744
745
750
751
752
5100

107
419, (77)
87
176
38
400, 401
34, 37
340, 342
341, 343
458, 457
810
811 (810)
812
813, 816
817
820, 821, 822
830, 831 (78)
832
800, 802 (78)
801
803
804 (78, 225, 77)
805 (78)
850
851
852
100

De Blaa Busser
Keolis Tylstrup
Jørns Rutetrafik A/S
Solsidens Turistfart
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Terndrup Taxa & Turistbusser
Midtbus Jylland
Midtbus Jylland
Fjordens Taxa
Hirtshals Hjørring
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Solsidens Turistfart
Hirtshals Hjørring
Jørns Rutetrafik A/S og Brdr. Davidsen A/S
LP Busser og Dybvad Taxi
Jørns Rutetrafik A/S
Brdr. Davidsen A/S
PP Busselskab
PP Busselskab
PP Busselskab
Thinggaard Express
Hirtshals Hjørring
Hirtshals Hjørring
Jørns Rutetrafik A/S
De Blaa Busser

Brdr. Davidsen A/S
Keolis Danmark A/S
Brdr. Davidsen A/S
Solsidens Turistfart
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Midtbus Jylland A/S
Umove Vest A/S
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Hirtshals Turistfart
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Brdr. Davidsen A/S
Hirtshals Turistfart
Midtbus Jylland A/S

1
1
1
2
2
2
4
2
2
4
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1.059
973
1.781
4.121
3.790
1.540
1.966
1.270
1.696
5.388
758
807
624
1.647
760
2.555
1.912
647
1.381
673
697
1.039
670
596
447
991
1.071

* Udbudt med krav om syntetisk diesel

NT’s 26. udbud
Læringspunkter i forhold til kommende udbud
•

En række tiltag kan med fordel foranstaltes:
•

En kontraktperiode på 10 år + 4 års option videreføres, for alternative drivmiddeler.

•

Overvejelser om forlængelse som en del af en incitamentsbaseret model

•

Udbud med forhandling anvendes hyppigere.

•

Indkalder DPT samt bydende entreprenører til evalueringsmøde.

•

Stadig fokus på optimering i forhold til infrastruktur.

8. Meddelelser

Meddelelser fra NT
• Møde med DPT/3F v/ Thomas

• Nye lokaler v/ Thomas
• Bonusregnskab 2018 v/ Erik

Fremtidens NT
moderne administration til et mobilitetsselskab

Fremtidens NT| indtryk fra trivselsmåling og APV

En samlet løsning for vores eksisterende lejemål der ...

1. bidrager med et væsentligt løft i de fysiske rammer vi
tilbyder vores medarbejdere.
2. giver os mulighed for at skabe et fælles hus for
mobilitetsselskabet NT, med en klar identitet mod vores
medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.
3. samlet set ikke påvirker vores nuværende
huslejeomkostninger negativt.

Meddelelser fra NT
• Møde med DPT/3F v/ Thomas

• Nye lokaler v/ Thomas
• Bonusregnskab 2018 v/ Erik

Kørselstype

Udvikling i Kundetilfredsheden

9,19
8,68

8,85

8,89

8,75

9,09

8,47

8,85

8,86

9,07

8,86

8,73
8,66

8,65

BY- OG METRO
2014

2015

2016

2017

2018

REGIONAL
2016

2017

X BUSSER
2018

Udviklingen i Kundeklager

Brændstofforbrug l/kpt
12,74

868

839
794

749
12,51
671

12,47
12,43

12,19

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

1. præmie
for god kvalitet
2018

Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Entreprenør
Arriva Region Nord
Keolis Aalborg
Arriva Region Nord
Arriva Region Nord
Arriva Region Nord
Keolis Aalborg
Keolis Aalborg
Arriva Region Nord
Jørns Rutetrafik
Solsiden Turistfart
Solsiden Turistfart
Arriva Region Nord
Keolis Tylstrup
Jørns Rutetrafik
Keolis Tylstrup
Keolis Tylstrup
Arriva Region Nord
Arriva Region Nord

Kvalitetsenhed
Arriva-kval.04
Keolis-Aalborg-kval.04
Arriva-kval.03
Arriva-kval.02
Arriva-kval.05
Keolis-Aalborg-kval.01
Keolis-Aalborg-kval.02
Arriva-kvalitet22
JornP-kvalitet02
Solsiden-kvalitet06
Solsiden-kvalitet07
Arriva-kvalitet30
KeolisTy-kvalitet11
JornP-kvalitet06 + JornP-kvalitet03
KeolisTy-kvalitet10
KeolisT-kval16
Arriva-kvalitet24
Arriva-kvalitet23

Rute nr.
16, 24, 39
17, 24
11, 14, 27
5, 6, 15
Service
1, 21, 22, 25
12, 13, 23
90
208 209
176
813
71
80
852 87 212
118
954X
313 322
320 321

Kpl
15.610
23.697
47.391
16.762
6.627
72.475
54.725
13.386
6.108
5.083
578
14.992
9.756
6.958
4.523
1.682
10.122
6.699

Bonuspulje
(tilfredshed
og
brændstof)
kr.
238.781
kr.
362.478
kr.
724.908
kr.
256.406
kr.
101.368
kr. 1.108.607
kr.
837.095
kr.
179.653
kr.
81.978
kr.
68.216
kr.
7.759
kr.
201.201
kr.
130.928
kr.
93.383
kr.
60.704
kr.
27.857
kr.
135.842
kr.
89.907

Bonus tilfredshed
kr.
341.698
kr.
518.708
kr. 1.037.349
kr.
305.766
kr.
120.883
kr. 1.322.021
kr.
598.944
kr.
112.283
kr.
51.236
kr.
42.635
kr.
4.850
kr.
125.751
kr.
65.464
kr.
46.692
kr.
30.352
kr.
13.929
kr.
67.921
kr.
44.953

Bonus Brændstof
kr. 124.882
kr. 189.575
kr. 379.125
kr. 134.100
kr.
53.015
kr. 579.799
kr. 437.798
kr. 107.091
kr.
48.867
kr.
40.664
kr.
4.625
kr. 119.936
kr.
78.046
kr.
55.666
kr. 36.186
kr.
15.920
kr.
75.915
kr.
46.894

Samlet bonus
kr.
466.580
kr.
708.283
kr. 1.416.475
kr.
439.865
kr.
173.898
kr. 1.901.819
kr. 1.036.743
kr.
219.374
kr.
100.103
kr.
83.299
kr.
9.475
kr.
245.687
kr.
143.510
kr.
102.357
kr.
66.538
kr.
29.848
kr.
143.836
kr.
91.847

Andel af
bonus
195,4%
195,4%
195,4%
171,6%
171,6%
171,6%
123,9%
122,1%
122,1%
122,1%
122,1%
122,1%
109,6%
109,6%
109,6%
107,1%
105,9%
102,2%

9. Kommende møder

Mødeplan

• Torsdag den 19. september kl. 9.30-13.00.
Formøde kl. 8.00-9.30
• Onsdag den 18. december kl. 9.30-14.00 inkl. julebuffet.
Formøde kl. 8.00-9.30

10. Eventuelt

