
COWI INVITERER TIL  
INSPIRATIONSMØDE

COWI har fornøjelsen af at invitere til inspirationsmøde i 
Vejle og Aalborg, hvor vi vil præsentere nye erfaringer og 
værktøjer inden for kollektiv trafik. 

Den kollektive trafik har igennem de sidste år gennemgået store forandringer. 
Mange steder er ruter blevet optimeret og omlagt, og svagt benyttede ture er 
blevet fjernet. Flextur er blevet et transporttilbud i mange kommuner, og der er 
sat ihærdigt ind med kampagner og forsøg på at tiltrække flere passagerer. Alle 
steder opleves et pres for at reducere udgifterne, og spørgsmålet er, om der er 
flere skruer at justere på. 

Vi i COWI har gjort os mange erfaringer med dette gennem vores samarbejde 
med kommuner, regioner og trafikselskaber over hele landet, og vi håber, at vi på 
inspirationsmødet kan dele den viden med dig.

Vi inviterer kommuner, regioner og trafikselskaber til at komme og lade sig inspi-
rere og udfordre os på vores viden. Vi har sammensat et program med aktuelle 
emner, som COWI har nye erfaringer at dele ud af.

Deltagelse er gratis, og vi byder på morgenbrød / kage samt kaffe og te. 

Vi glæder os til at se dig til en formiddag / eftermiddag med masser af inspiration 
og rig mulighed for tværkommunal sparring.

INSPIRATIONSMØDERNE AFHOLDES 
Torsdag den 16. juni 2016: 

Kl. 09:30-11:30 hos COWI i Vejle Havneparken 1, 7100 Vejle.

Kl. 14:30-16:30 hos COWI i Aalborg, Visionsvej 53, 9000 Aalborg. 

TILMELDING VEJLE
Send en mail til Christina Vedel-Birch Andersen cvan@cowi.dk

TILMELDING AALBORG
Send en mail til Christopher Holland crho@cowi

Tilmeldingsfristen er d. 9. juni 2016.

PROGRAM
Se næste side.
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PROGRAM 
 
VÆRKTØJSKASSEN
Planlægning af kollektiv transport er en disciplin, som langt hen af vejen skal 
håndbæres. Kendskab til de lokale forhold, lokalpolitiske ønsker til servicen 
og de økonomiske realiteter danner i en skønsom blanding udgangspunktet. 
Der er imidlertid både data og redskaber, som kan understøtte planlægnin-
gen og som kan bidrage til, at der tages endnu bedre beslutninger om hvor, 
hvornår og hvor ofte busserne skal køre. 

Datamængderne vokser og stilles i øvrigt i stigende grad gratis til rådighed. 
Udfordringen er at få data og viden i spil på en måde, som er produktiv i 
forhold til de beslutninger, der skal tages rundet omkring. Oplægget vil tage 
en rundtur i de dataformer, som vi i COWI anvender i forhold til busplanlæg-
ningen: rejseplansdata, rejsekortsdata, flextursdata mm. Vi vil give eksempler 
på, hvordan data konkret bruges, med en særlig fokus på tilgængeligheds-
analyser.

Oplægsholder: Christina Vedel-Birch Andersen, COWI

KORTLÆGNING AF BUSFREMKOMMELIGHED
Der findes efterhånden rejsetidsdata for en meget stor del af busruterne i 
Danmark. Rejsetidsdata kan bl.a. bruges til at kortlægge bussernes frem-
kommelighed. Fremkommelighedsanalyser kan vise, hvad der skal til for at 
nedbringe rejsetider og dermed gøre bussen mere attraktiv at benytte. Samti-
dig kan analyserne vise, hvor der kan spares på de dyre driftsomkostninger – 
uanset om det er for et helt busnet eller blot for et bestemt knudepunkt med 
forsinkelser for trafikken. 

COWI viser eksempler på busfremkommelighedsanalyser, og hvordan disse 
analyser kan anvendes både for større byer og i landområderne.

Oplægsholder: Christopher Holland, COWI

FLEXTUR – KOLLEKTIV TRAFIK ELLER KOMMUNAL TAXAKØRSEL?
Flextur fylder meget i medierne og er et kontroversielt tilbud, som giver 
anledning til megen diskussion. COWIs erfaring er, at debat og beslutninger 
omkring Flextur ofte baseres på forestillinger og antagelser om benyttelsen 
og ikke på analyser af, hvilke rejseformål Flextur lokalt varetager. COWI har 
bistået en række kommuner med at udrede potentialer og problematikker ved 
Flextur som en del af analyser af den åbne kollektive transport og analyser af 
kommunale kørselsordninger. Konsekvenserne for kommunen, påvirkning af 
serviceniveauet og ændringer i brugsmønster har været vigtige emner, mens 
det økonomiske aspekt i alle opgaver har været centralt. 

Oplægsholder: Lykke Magelund, COWI

KOMMUNALE KØRSELSORDNINGER
COWI har arbejdet med analyser, vurderinger og udbud af en lang række 
kommunale kørselsordninger med fokus på især at finde besparelser og ef-
fektiviseringsmuligheder i planlægningen og udbud af disse kørselsordninger. 
Erfaringer og anbefalinger i forhold til kørselsplanlægning, udbud og afreg-
ningsteknik vil blive præsenteret med udgangspunkt i konkrete eksempler.

Oplægsholder: Carsten Nørregaard, COWI


