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Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum inviterer til workshoppen:  

Bedre bustrafik - et fælles ansvar 

Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 10-16 hos Dansk Industri, Rådhuspladsen, 1787 København K 

Er busoperatører og trafikselskaber sammen om at drive bustrafikken – eller spærrer kontrakter, jura 
og vaner for passagerernes vej til bussen? Kom og tag aktivt del i udviklingen af nye løsninger og 
samarbejdsformer. 

Workshoppen afholdes i samarbejde med brancheforeningerne Dansk Kollektiv Trafik og Danske 
Busvognmænd 

Tirsdag den 9. januar 2018 
Kl. 09:30 Registrering  

Kaffe og brød 
Kl. 10:00 Indtroduktion 

 
Kl. 10:10 Samarbejdet mellem operatører og trafikselskaber: Status og ambitioner  

Carsten Hyldborg, direktør, FynBus, formand for Kollektiv Trafik Forum 
Nikolaj Wendelboe, adm. direktør, formand for Dansk Kollektiv Trafik 
 

Kl. 10:25 Er samarbejde nøglen til flere og mere tilfredse passagerer? 
Annika Bondesson, Skånetrafiken 

Kl. 11:10 Vidensbazar – en buket af gode eksempler og udfordringer 
Hver deltager i workshoppen kan deltage i tre af disse emner: 
 
Sådan kan en operatør gøre noget mere for passagererne! Projektet “4A For All”  
Nadja Halby, HR-chef, Anchersen 
 
Buschaufførerne i Aalborg motiveres til et yde den bedst mulige service! 
Henrik Hasselbalch Larsen, driftschef, Arriva Aalborg 
 
Buskontrakter tilpasses til el- og gasdrift! Linje 5C og kommende el-drift hos 
Movia.  
Jeppe Gaard, kontraktchef, Movia 
 
Chaufføren bestemmer, hvad vej bussen skal køre på lokalruter ved Grenaa!  
Mads Holm-Pedersen, udvikler, Norddjurs Kommune 
 
Sådan fastholdes og udvikles en velfungerende, dansk arbejdsplads med 
medarbejdere af mange nationaliteter!  
Hans Henrik Delbanco, HR-chef, De Blaa Omnibusser 
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Samarbejdet ændrer sig, når trafikselskaber, operatører og chauffører får samme 
informationer til rådighed via VMS-systemet!  
Søren Junker, økonomi- og IT-chef, FynBus  
 
Visning af realtid i busserne betyder større præcision over passagererne og bedre 
intern koordinering!  
Jytte Brink, kvalitet- og kundemedarbejder, Sydtrafik 
 
Chaufførportalen Vores FynBus er blevet en central kilde til information, 
efteruddannelse og social udveksling for buschaufførerne!  
Uffe Tokehøj, driftschef, Keolis Odense 

Kl. 12:00 Frokost  
Kl. 13:00 Andres erfaringer: Renovationsbranchen 

Udbud, mange servicekrav og tekniske krav og et tæt dagligt samarbejde mellem 
kommunen og vognmanden præger renovationsbranchen. Kan vi lære noget af 
hinanden? 
Kim L. Røgen, fhv. chefkonsulent, Københavns Kommunes afdeling for Affald og 
Genbrug 

Kl. 13:40  7 emner - 7 grupper - 7 debatter  
• Buskontrakter 
• Optimering af køreplaner 
• Samarbejdet om driftsforstyrrelser 
• Koordineret kundeservice 
• Digitaliseringen muligheder  
• Rekruttering og integration 
• Fremtidens kollektive trafik 

Kl. 15:00  Pause  
Kl. 15:15 Afslutningsdebat: Hvordan kan samarbejdet forbedres? 

Paneldeltagere følger 
Laura Kirch Kirkegaard, Afdelingschef, Forbrugerrådet TÆNK  
Per Gellert, centerchef, Trafikselskabet Movia 

Kl. 15:55 Afslutning 
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