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Arbejdsgruppe 7
Sammenhæng og organisering af den kollektive trafik
En forudsætning for at skabe et attraktiv kollektivt transportsystem er, at
brugeren oplever, at der er sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Langt de fleste brugere af den kollektive trafik anvender en eller flere
transportformer ved deres rejse. F.eks. anvendes ofte bus eller cykel i forbindelse med en togrejse.
I hovedstadsområdet er der flere forskellige aktører inden for den kollektive
trafik, herunder kommuner, region, stat, trafikselskaber samt bus- og togoperatører.
Samarbejdet og koordineringen mellem trafikselskaberne foregår i dag gennem
direktørsamarbejdet i hovedstadsområdet, hvor der arbejdes på at skabe et fælles kundefokus, både hvad angår de fysiske forhold omkring rejsen, trafikinformation og billetsamarbejde.
Den kollektive trafik kan gøres mere attraktiv ved at skabe nye fleksible muligheder for kunderne til kombinere forskellige transportformer (f.eks. bil, tog, cykel) og dermed bidrage til at sikre en bedre trafikafvikling på vejene.
Arbejdsgruppen skal komme med løsningsforslag til, hvordan der skabes bedre
sammenhæng i den kollektive trafik, f.eks. gennem en bedre organisering af
den kollektive trafik.
Arbejdsgruppens opgaver
Arbejdsgruppe 7 skal se nærmere på den nuværende sammenhæng i den kollektive trafik og komme med forslag til, hvordan sammenhængen kan forbedres
mellem de forskellige transportformer.
Samtidig kan arbejdsgruppen undersøge fordele og ulemper ved den nuværende organisering og samarbejde mellem de forskellige parter i hovedstadsområdet – herunder f.eks. i forbindelse med trafikbestilling, markedsføring,trafikinformation, billetter og køreplanlægning.
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Arbejdsgruppen kan kortlægge de nuværende udfordringer i forhold til at skabe
bedre sammenhæng i den kollektive trafik og på baggrund heraf komme med
forslag til løsninger til, hvordan sammenhængen og organiseringen forbedres.
Der kan inddrages erfaringer fra udlandet.
Emner, arbejdsgruppen kan behandle:
•

Forslag til løsninger og initiativer, som skaber bedre sammenhæng for
kunderne i den kollektive trafik

•

Kortlægge fordele og ulemper ved den nuværende organisering, herunder den strategiske planlægning, inden for den kollektive trafik

•

Forslag til tiltag, som skaber større fælles kundefokus, f.eks. gennem
fælles rejseregler, billetkampagner mv.

•

Forslag til, hvordan brugen af Park and Ride fremmes – herunder kortlægning af udfordringerne for at fremme brugen af kombinationsrejser
mellem bil og kollektiv trafik.

Afrapportering
Arbejdsgruppen fremlægger resultaterne og løsningsforslag for den samlede
Trængselskommission. Herudover skal der bl.a. udarbejdes en beskrivelse og
vurdering af de enkelte løsningsforslag. Til brug for dette udarbejdes et fælles
evalueringsskema, der skal sikre, at alle projekter fra de forskellige arbejdsgrupper vurderer de samme effekter.
Det er den samlede Trængselskommission, der endeligt udvælger og prioriterer
løsningsforslagene, som vil være en del af det samlede løsningskatalog, der skal
fremlægges i januar 2013.

Medlemmer fra Trængselskommissionen
•

Adm. dir. Henrik Plougmann Olsen, Metroselskabet (formand)

•

Per Homann Jespersen, lektor, RUC

•

Jesper T. Lok, adm. dir., DSB

•

Lise Bjørg Pedersen, politisk medarbejder, Forbrugerrådet

•

Flemming Stenild, regionsrådsmedlem, Region Sjælland

•

Morten Kabell, medlem af borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
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•

Steen Christiansen, borgmester, KKR, hovedstaden

•

Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden

Eksterne medlemmer/eksperter
•

Claus Hedegaard Sørensen, DTU

•

Joost Nielsen, direktør, Region Hovedstaden

•

Per Gellert, centerchef, Movia

•

Per Henriksen, chefkonsulent, Dansk Kollektiv Trafik

•

Niels Mortensen, direktør, Rejseplanen

•

Kristoffer Kejser, Albertslund Kommune

Sekretariat
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af kontorchef Mikkel Sune Smith samt
fuldmægtig Line Ringsholt Jensen, Transportministeriet.

