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Hvad er Aalborg By
 Aalborg kommune har I 2017 en befolkning på 211.000 indbygger
 Aalborg vil frem til 2029 vokse til 239.000 indbygger
 Aalborg er 3 største by I Damark målt på indbygger og 6 største målt på areal.
 Der er ca. 130 busser I Aalborg og der flyttes op imod 10.000.000 passagerer om året. 
 Aalborg er på vej fra industiby til videns og universitetsby.
 Der bygges 5000 ungdomsboliger, universitetshospital, områderne syd for Aalborg bebygges med 

huse og lejligheder.
 I Aalborg vil gerne I Deres 2025 plan være CO2 neutral
 Der er en mobilitetsplan I 2025 planen og her er mennesket I fokus.
 Arriva kører med 6 gasbusser I Aalborg By som er CO2 neutral.
 Der planlægges +bus med 24 meter 3 ledet busser, der enten skal køre på Hybrid, gas, brint eller

el.
 I 2020 er der 100 busser I udbud I Aalborg By og der skal bydes med enten Hybrid, gas, brint eller

el. 



Vi uddanner vores chauffører.
 Arrivas chauffører er gået fra rat holder til serviceminded buschauffører
 8 ugers uddannelse til kørekort er med 2 ugers kundeservice.
 Hvert 3 år skal buschaufføren op til en service certificerings prøve i billet typer, rutekendskab, 

service, første hjælp m.m.
 Vi behandler alle kundehenvendelser, så chaufføren får læring ud fra henvendelsen.
 Arriva har reduceret kundehenvendelser med 50% over de sidste 2 år.
 Arriva får ca. 300 klager om året på 120.000 køreplantimer



Pisk eller gulerod
 Kontant belønning til chaufførerne

(Bonus)
 Chaufførerne fik 2017 kr. 1.000.000
 Ca. kr. 7.000 pr. buschauffør
 Viden om kunder (NT Certificering)
 Uddannelses (Kundeservice m.m.)
 8 ugers grunduddannelse
 Faglært chauffør

med videre



Partnerskab
Partnerskab imellem : 
 Nordjyllands Trafikselskab
 Entreprenører/Arriva
 AMU Nordjylland

Arbejdsgrupper i Nordjyllands Trafikselskab

 Styregruppe (entreprenører)
 Driftsgruppen (Kundehenvendelser)
 Kompetencegruppen (Uddannelse)

Date 24. april 2018






