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Flere skal transportere 
sig sammen frem mod 
2023

DSB, Metroselskabet og Movia har en fælles ambition 
om at sikre god sammenhæng i den kollektive trans
port på tværs af transportformer med kunderne i 
centrum. Arbejdet med de kundevendte aktiviteter i 
DOT er en afgørende og strategisk fælles forudsæt
ning for at kunne indfri denne ambition.    

70 pct. af den kollektive transport afvikles i DOTs 
område, og dagligt foretages der knap 1 mio. rejser 
med bus, tog og metro. Befolkningstilvæksten har 
været stigende de seneste mange år og vil fortsat 
stige betragteligt frem til 2030. Når vi bliver flere, 
stiger behovet for mobilitet. Hvis det skal lykkes at 
indfri Danmarks ambitiøse klimamål, skal det stigen
de transportbehov i DOTs område løftes bæredygtigt 
og miljørigtigt. Det forudsætter, at flere vælger at 
transportere sig sammen til gavn for klima og træng
sel. Som udbydere af offentlig transport er parterne  
i DOT derfor optaget af at sikre, at den offentlige 
transport kan geares til at tiltrække sin del af kunde
væksten.  

Afsættet for vækst er at mindske afstanden mellem 
den service, den offentlige transport kan levere, og 
kundernes efterspørgsel. DOTs halvårlige kunde
undersøgelser viser, at kunderne efterspørger tra fik
information, de kan stole på, mere sammenhæng i 
togenes og bussernes køreplaner, at det bli ver nem
mere at finde den rigtige billet, og at billetprisen har
monerer bedre med kvaliteten af den ydelse, kunder
ne synes, de får. Tilsvarende oplever mange kunder, 
at det er uforholdsmæssigt vanske ligt at forny eller 
lave ændringer til deres rejsekort. 

Kundernes efterspørgsel vil frem til 2023 for stær kes 
af tre centrale tendenser: 
1.  Moderniseringen og udvidelsen af den offentlige 

infrastruktur fortsætter og påvirker forudsigelig
heden af driften, mens anlægsarbejderne står på. 

2.  Den offentlige digitale infrastruktur skal blive 
mere sammenhængende samtidig med, at private 
parter får adgang til at sælge billetter til den 
kollektive transport.

3.  Mobilitetsudbuddet vokser med mere og bedre  
offentlig transport og flere privatudbudte dele
baserede løsninger. 

For kunderne betyder arbejdet med modernisering og 
udvidelse af den fysiske infrastruktur, at det i daglig

dagen kan være mere tidskrævende og besværligt at 
komme til og fra skole og arbejde. Det skubber til en 
udvikling, hvor bilen vinder frem på bekostning af det 
at transportere sig sammen. Det fører igen til stigen
de trængsel i og omkring de større byer på Sjælland 
og i Hovedstadsområdet og påvirker særligt bustra
fikken, der er en væsentlig fødekæde til tog og metro.

Kunderne i den offentlige transport i dag er også de 
kunder, som skal sikre passager.grundlaget for frem
tidens mange investeringer i infrastruktur. Derfor er 
det afgørende at fastholde de eksisterende kunder, 
mens modernisering og ombygninger finder sted. Det 
forudsætter, at viden om kundernes behov og adfærd 
indgår i planlægningen, også når stat og kommunale 
vejmyndigheder laver om og bygger ud, og at kunder
ne får god og troværdig information undervejs. Det 
forudsætter også, at den offentlige transport styr
ker sin tilstedeværelse, når borgernes transport
behov ændrer sig. Så flere vælger at transportere sig 
sammen.

Den digitale infrastruktur, som kunderne kender og 
bruger, er også under forandring. Folketinget har ved
taget ny lovgivning, som betyder, at Rejseplanen og 
Rejsekort er blevet til et samlet selskab, og på sigt 
skal de to landsdækkende tjenester smelte sammen  
i en landsdækkende digital MaaSløsning. Samtidig 
forventer kunderne, at den offentlige transport kan 
levere personaliserede digitale løsninger på push
niveau, præcis som de digitale løsninger kunderne i 
øvrigt benytter sig af.  

Endelig sker der også store forandringer i hele 
måden, borgerne sammensætter deres transport
løsninger på i takt med et hastigt voksende mobili
tetsudbud. Det gælder i den offentlige transport  
efterhånden som nye metrolinjer, sporarbejder, 
signal forbedringer og anlæg af nye baner og bus linjer 
bliver færdiggjort, men det gælder også væksten i 
udbuddet af transportløsninger fra private udbydere. 
Forretningsmodellerne er forskellige, og mobilitets
formerne vil have relevans forskellige steder i værdi    
kæden. Det sætter fokus på samspillet mellem of
fentlige og private udbydere. Den offentlige trans
port skal styrke sin konkurrencekraft i et marked 
med store forandringer i borgernes transportbehov 
og gøre det nemt for borgerne at bruge løsningerne 
på tværs.  
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DOT skal udnytte  
allerede opnåede  
resultater til at skabe 
merværdi 

Selvom kundeefterspørgslen på nogle punkter ikke 
er mødt, har DOT alligevel skabt mærkbare resultater 
for kunderne de senere år, og kunderne har kvitteret 
med stigende tilfredshed på en række kundekritiske 
områder. DOT har implementeret den største pris 
harmonisering i den kollektive transport siden 
1970erne, intensiveret samarbejdet om køreplaner, 
lavet fælles information og ekstrakørsel i forbin del
se med langvarige sporarbejder (f.eks. på Fre deriks
sundsbanen), lanceret en ny og mere brugervenlig 
fælles billet app, udfaset utidssvarende billetpro
dukter (f.eks. mobilbklippekort og pendlerkort i pap), 
opsat trafikinformationsskærme på store ter minaler, 
harmoniseret rejseregler, implementeret et fælles 
trafikinformationsunivers på stationer og stoppe
steder og etableret fælles kundevendte kanaler  
som hjemmeside, Facebook og kundecenter samt  
et nyt turistsite i samarbejde med turistorgani sa

tionerne. Alt sammen indsatser, som på betydelig vis 
har styrket sammenhængen i den offentlige trans
port på tværs af transportformer og opgave ansvar. 
Arbejdet har ud over øget kundetilfredshed også 
styrket kundernes kendskab til DOT. 

Parterne i DOT har en ambition om at bygge videre på 
de gode resultater med fokus på vækst og mersalg 
frem til 2023.Det skal ske gennem en fælles strate
gisk indsats: De væsentligste barrierer for kundernes 
brug af den offentlige transport skal bringes ned via 
fokuserede og konkrete indsatser på tværs af DSB, 
Metroselskabet, Movia og andre aktører som f.eks. 
Bane danmark og Rejseplanen. Og DOT skal udnytte, 
når ændringerne i borgernes transportbehov opstår, 
så den kollektive transport øger sin tilstedeværelse 
som attraktivt tilvalg for eksisterende og nye kunder. 

Mission

Missionen er udtryk for DOTs overordnede formål  
og udgør fundamentet for aktiviteterne i selskabet. 
Missionens fokus er tredelt: 
1. Enkelthed for kunder  
 2. Kundevækst  
3. Effektivitet for selskaberne 

DOT er et samarbejde mellem DSB, Metrosel
skabet og Movia, som har til formål at gøre det 
nemt at være kunde i den offentlige transport 
på Sjælland. DOT arbejder strategisk for vækst  
i den offentlige transport ud fra en helheds
orienteret tilgang til kundens rejse. 

DOT sikrer integration og sammenhæng på 
tværs af transportformer, produkter og servi
ces. Herved overstiger værdien af den fælles 
indsats, hvad selskaberne kan levere hver især.

Vision

Visionen er udtryk for DOTs overordnede strategiske 
målsætning og fremhæver, hvordan DOT planlægger 
at efterleve sin mission.

DOT sikrer et enkelt og gennemsigtigt produkt
udbud samt kundevenlige salgskanaler og  
understøtter en enkel takststruktur på Sjæl
land med særligt rejsekortet som bærende 
produkt og salgskanal.

Gennem tværorganisatorisk samarbejde om 
trafikinformation, skiftesteder, korrespon
dance garanti og de rigtige produkter til den 
rigtige pris, understøtter DOT investeringerne  
i den offentlige transport og sikrer en nem og 
sammenhængende indgang til den offentlige 
transport for kunderne.
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Fem strategiske  
indsatsområder 

DOTs strategi tager et helhedsorienteret afsæt i hele 
kundens rejse. Det gælder på tværs af transport
former, på tværs af udbydere og på tværs af orga ni
sering og ansvarsområder i hele transportsektoren. 
DOT skal dermed i de kommende år løse og løfte 
store udviklings, koordinations og samarbejds
opgaver – på tværs af parterne i DOT, men også i for
hold til staten, vejmyndigheder og de mange andre 
aktører på mobilitetsområdet i Greater Copenhagen.

For at reducere kundebarrierer og skabe grundlag  
for vækst og mersalg fokuseres DOTs strategi på  
fem pejlemærker. Pejlemærkerne understøtter DOTs  
mission og vision og skal føre til konkrete resultater 
på de områder, som er af størst betydning for kun
derne – og som derfor også er centrale for DSB, 
Metroselskabet og Movia at løfte i fællesskab.  

1.  Kunderne efterspørger trafikinformation, de kan 
stole på. DOT skal give bedre trafikinformation – 
særligt ved driftsforstyrrelser – og bygge bro på 
tværs af organiseringen i den kollektive transport.

2.  Kunderne skal opleve, at det er problemløst at 
skifte mellem bus og tog. DOT skal sikre gode skift 
– så det bliver en god oplevelse af skifte mellem 
alle transportformer. 

3.  Kunderne efterspørger, at bussen venter, når  
toget kører ind på perronen. DOT skal arbejde for  
at etablere korrespondancegaranti – så sidste  
bus kan vente på sidste tog i udvalgte geografiske 
områder, på ud valgte tider af døgnet eller på ud
valgte skifte steder.

4.  Kunderne skal opleve, at det er nemt at vælge  
mellem billettyper. DOT skal derfor sikre priser og 
billetter, som er til at forstå for kunderne – så det 
bliver nemmere at købe den kollektive transport
service.

5.  Kunderne skal opleve, at de kan købe det produkt, 
de har brug for. DOT skal arbejde strategisk med 
prissætning – så den kollektive transport har de 
rigtige produkter til den rigtige pris og kan følge 
med udviklingen i kundernes transportbehov.

DOT skal give bedre 
trafikinformation

Retvisende og personaliseret trafikinformation er 
blandt de parametre, som kunderne tillægger størst 
betydning i deres interaktion med den offentlige 
transport – særligt når trafikken ikke afvikles som 
forventet f.eks. ved forsinkelser og under sporarbej
der, anlæg af nye jernbaner mv. En stor modernise
ring af den offentlige transport er i gang, og det på
virker den samlede service og driftsafvikling i DOTs 
område i mange år frem. 

Kundernes tilfredshed med trafikinformationen i 
DOTs område er lav – særligt ved uregelmæssig heder. 
Kunderne har behov for at kunne planlægge deres 
rejse effektivt og komme frem til tiden. Hvis der er 
forsinkelser, har kunderne behov for hurtig besked, 
så de kan træffe beslutning om, hvad de i stedet skal 
gøre. Det er derfor af stor betydning, at parterne i 
DOT i fællesskab kan få løftet kvaliteten i trafikinfor
mationen, herunder at kunne levere information i 
realtid. Det forudsætter, at DOT bygger bro mellem 
de forskellige aktører i transportsektoren og sikrer 
samarbejde om ensartet trafikinformation på tværs 
af DOT, staten og kommunale vejmyndigheder.   

DOTs 
trafikinformations
indsats vil handle 
særligt om tre kunde
kritiske leverancer:

1.  DOT skal kunne levere rettidig, troværdig trafik
information ved driftsforstyrrelser i samarbejde 
med særligt Rejseplanen, Banedanmark, Hoved
stadens Letbane og de kommunale vejmyndig
heder.

2.  DOT skal i samarbejde med Banedanmark udvikle 
og teste trafikinformations modeller, som sikrer  
ensartet og velkoordineret trafikinformation til 
kunderne ved store infra strukturarbejder.

3.  DOT skal kunne levere direkte og personaliseret 
trafikinformation til kunderne via de informations
kanaler, kunderne allerede anvender, herunder 
Rejseplanen.
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DOT skal sikre  
gode skift

Den igangværende udbygning af den kollektive infra
struktur vil give store fordele for kunderne – blandt 
andet hurtigere rejsetid, mere og bedre service og 
nye forbindelser på tværs. Der vil også blive brug for 
flere skift mellem transportformerne for at opnå de 
samlede servicegevinster. Nogle kunder oplever ge
nerelt skift som en ”black box”, hvor mange ting kan 
gå galt. De har derfor behov for, at der er god og en
sartet information på stationer og stoppesteder, så 
det er nemt at finde rundt og orientere sig. Et fælles 
sprog og et fælles flow, som man f.eks. kender det 
fra flybranchen.  

Der investeres løbende i bedre og mere sammen
hængende information og fælles design på stationer, 
terminaler og skiftesteder. Gode skift handler om 
information i realtid, ensartet skiltning og way
finding, men også om et godt fysisk flow, så kunder
ne intuitivt kan komme fra den ene transportform til 
den anden. Mange fremskridt er på vej. Men der er 
brug for en helhedsorienteret tilgang på store skifte
steder og terminaler med gode adgangsforhold for 
kollektiv transport, andre mobilitetsformer, fod gæn
gere, cykelparkering, park&ride løsninger, bilparke
ring mv. Det kræver fysiske ændringer i sam spil med 
staten og beliggenhedskommuner om planmæssige 
og trafikale forhold.  

DOT vil understøtte 
kundernes behov for 
gode skift på særligt 
tre områder:

1.  DOT etablerer en smileyordning for store skifte
steder og terminaler, som rater skiftesteder ind
byrdes, så kunderne kan se, hvor der er optimale 
skiftesteder, god cykelparkering, nemt at færdes  
for handicappede og for folk med barnevogn mv.

2.  DOT vedtager en udviklingsplan for digital trafik
information, informationsskærme og udstyr til 
store skiftesteder og terminaler. 

3.  DOT skal udvikle og teste modeller for god way
finding og skiltning.

DOT skal arbejde  
for at etablere 
korrespondancegaranti

For kunderne er oplevelsen af den samlede rejsetid 
et kritisk parameter, når de skal vurdere, om den  
offentlige transport er konkurrencedygtig i forhold 
til særligt bilen. Kunderne i den kollektive transport 
er generelt godt tilfredse med sammenhængen, når 
der skiftes mellem transportformer, men efterspørg
er, at bussen ikke kører, mens toget er på vej ind på 
perronen, eller omvendt. Når det sker, tolker kunder
ne det som udtryk for manglende koordinering og 
svag organisering af den offentlige transport på 
Sjælland. At reducere usikkerheden ved om man kan 
nå videre med bus eller tog – særligt på skiftesteder 
med lavfrekvente afgange eller i ydertimer – har der
for høj strategisk prioritet for DOT. Der planlægges 
allerede i dag for sammenhæng mellem bus og tog, 
når køreplanerne fastlægges. Men der er ikke samme 
planlægning, hvis f.eks. toget er forsinket. Tilsvaren
de oplever kunderne, at der er for meget ventetid, når 
de skal skifte mellem tog, metro og bus. Derfor har 
det tilsvarende høj prioritet at nedbringe ventetiden  
i skiftesituationer gennem fortsat opti mering af det 
køreplanssamarbejde, som allerede pågår i DOT 
(blandt andet ved bedre brug af data på tværs). 

DOT vil arbejde med  
at møde kundernes  
efterspørgsel efter 
korrespondance garanti 
på særligt tre områder:

1.  DOT skal arbejde for at etablere korrespondance
garanti mellem bus, tog og metro i udvalgte tids
rum, geografiske områder eller på udvalgte skifte
steder.

2.  DOT skal teste udvalgte modeller for korrespon
dancegaranti, hvor sidste bus venter på sidste tog.

3.  DOT skal forbedre tværgående køreplansdata med 
henblik på optimering af korrespondancer.
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DOT skal arbejde for 
priser og billetter, 
som kunderne kan 
forstå 

Noget af det, kunderne efterspørger mest, er, at det 
skal være nemt at vælge billet til den offentlige 
transport. DOT har derfor siden gennemførelsen af 
takstreformen Takst Sjælland i 2017 haft fokus på 
Rejsekort som primær rejsehjemmel og på at opti
mere DOTs billetsortiment. Senest med udfasningen 
af papbaserede billetprodukter og samling af DOTs 
digitale billetsortiment i én ny brugervenlig app. 

Generelt har kunderne i DOTs område taget Rejse kort 
til sig. 55 pct. af befolkningen på Sjælland og øerne 
har et rejsekort, og ca. 60 pct. af det samlede antal 
rejser i DOTs geografiske område foretages med 
rejse kort. Kundernes tilfredshed med at bruge rejse
kortet er høj, særligt i den ældre aldersgruppe. Men 
lige så nemt kunderne oplever, det er at bruge rejse
kortet i dagligdagen, lige så svært oplever de, det er, 
når der er behov for at betjene sig i de digitale selv
betjeningskanaler. Det handler særligt om vanskelig
heder ved at forny og bestille rejsekort, ændre sit 
kundeforhold, for lang tid mellem optankning af 
rejse kortet på hjemmesiden til pengene er på kortet 
og uforståelige kundemails. Det er derfor et strate
gisk prioriteret område for DOT at sikre en bedre og 
mere brugervenlig oplevelse, når kunderne er i kon
takt med de digitale selvbetjeningskanaler. 

Med den nye trafikselskabslov, der trådte i kraft  
1. juli 2019, får private aktører adgang til at sælge  
billetter til den offentlige transport – også i DOTs  
område. Det øger valgmulighederne for kunderne, 
men kan også gøre det vanskeligere at finde ud af, 
hvordan man får den billigste rejse. Den nye lov  
indebærer også, at Rejsekort og Rejseplanen som  
offentlig digital infrastruktur på sigt smelter sam
men til én national MaaSløsning. DOT ser et poten
tiale i, at der etableres flere salgsflader ud mod  
kunderne, men det nødvendiggør også, at DOT pri  ori
terer stra tegisk i eget produktsortiment og supplerer 
med produkter dér, hvor store kundegrupper har et 
udækket behov. Billetløsningerne skal sam tidig være 
effektive i drift og vedligehold.

DOTs vil arbejde for 
priser og billetter, der 
er til at forstå, på 
særligt tre områder:

1.  DOT skal fortsat prioritere Rejsekort som primær 
rejsehjemmel og udfase produkter, som kunderne 
ikke anvender, og som ikke er lønsomme.

2.  DOT skal forbedre mobiliteten for turister i hele 
DOTs område, f.eks. ved at indføre Citypass
produkter til hele Sjælland i DOTs app . 

3.  DOT skal arbejde med at styrke brugervenligheden 
i DOTs salgskanaler med henblik på at gøre det 
nemt at overskue billetsortimentet og købe den 
rigtige billet.

DOT skal arbejde med 
strategisk prissætning

Kunderne i den kollektive transport er helt alminde
lige forbrugere. De har derfor et behov for, at der er 
sammenhæng mellem kvaliteten af varen og prisen. 
Undersøgelser viser, at prisen på den offentlige 
transport spiller ind, når kunderne skal vælge den 
kollektive transport til eller fra. Pris følsomheden 
afhænger af kundegrupper, det transportudbud, man 
har adgang til og af de transport vaner, man har og er 
vokset op med.  

Prissætningen i den kollektive transport er ramme
sat af det takststigningsloft, som Trafik, Bygge og 
Boligstyrelsen melder ud en gang årligt. DOT skal 
understøtte vækst og mersalg til kunderne gennem 
fælles arbejde med at analysere og teste, om den 
kollektive transport har de rigtige produkter på 
hylden til den rigtige pris. Fælles rabatinitiativer, 
fælles nye billetprodukter og strategisk arbejde med 
prissætning skal imødekomme kundernes behov for 
mere ensartethed og give kunderne mulighed for at 
købe en service, som passer bedre til deres behov. 
Det strategiske arbejde skal samtidig geare den 
kollektive transport til en ny fremtid med et mere 
varieret mobilitetsudbud og et mere sammensat kun
debehov. Tiltagene skal skabe værdi for kunderne og 
gøre den offentlige transport mere attraktiv, sam
tidig med at parternes indtægtsgrundlag fastholdes.
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DOT vil arbejde med 
strategisk pris sætning 
på særligt tre områder: 

1.  DOT skal undersøge om udvalgte finansierede 
gratisdage på tværs af selskaberne kan tages i 
brug som et middel til at skabe vækst i den kol
lektive transport. Forsøg skal ske i overens
stemmelse med de rammer, som er fastlagt for 
takstfastsættelse mv.  

2.  DOT skal teste abonnements og rabatordninger 
med fleksibel brugerkreds, f.eks. delebaserede 
abonnementsordninger uden tab af dæknings
bidrag.

3.  DOT skal teste prismodeller og afdække effekt  
på kundevækst og mersalg. 

DOT skal styrke  
sin synlighed og  
tilstedeværelse på 
transportscenen

DOT blev etableret i 2015 for at styrke sammenhæn
gen på tværs i den offentlige transport på Sjælland 
og øerne. Det lovpligtige samarbejde mellem DSB, 
Metroselskabet og Movia skal sikre, at kunderne 
oplever en offentlig transport, som er nem at bruge 
og velkoordineret i hele rejsekæden – uanset om  
rejsen finder sted med bus, tog eller metro – eller i  
en kombination. DOT skal sikre én indgang til den 
kollektive transport.  

Af særlig betydning for DOT er den kommunikation  
og branding af den offentlige transport, som møder 
kunderne i hverdagen. Det er DOTs opgave at fortælle 
om de mange forbedringer, som er på vej, sikre klar 
besked om priser og produkter, god information, når 
der laves om og i det hele taget at skabe tillid til den 
offentlig transport. DOT skal styrke sin synlighed, 
fortælle bedre og bredere om det arbejde, DSB, 
Metroselskabet og Movia udfører for kunderne samt 
forankre den fælles ambition og de strategiske mål 
blandt DOTs mange interessenter. Det kan DOT kun 
gøre troværdigt, hvis kunderne samtidig oplever  
bedre service, bedre sammenhæng og højere tilfreds
hed med produktet. 



Benchmarkanalyse

Benchmarkanalysen omhandler offentlig transport i storbyer og  
omegn. Spørgsmålene i analysen omhandlede de opgaver, parterne  
i DOT hhv. SKAL og KAN koordinere (jf. lov om trafikselskaber).  
Analysen er gennemført af Epinion i december 2019. K
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Skal opgaver

Billetsalg

Findes én fælles salgskanal til at købe billetter til den offentlige transport              

Er billetter gyldige til alle offentlige tranportformer (obs herunder også offentlige fjerntog)              

Hvor mange udbydere af billetter til den offentlige transport findes der (heraf operatører/private?) 3+ 2+ 2+ 1+ 2+ 4+ 3 3 2+ 3 6 2+

Kundeservice

Er der én fælles skriftlig indgang til den offentlige transport (herunder mail og kontaktformular)           

Er der én fælles telefonisk indgang til den offentlige transport            

Hvor mange selskaber udfører kundeservice 3+ 3+ 2+ 2+ 2+ 30+ 3 3 2+ 6 10 2+

Hittegodsadministration Findes ét sted at efterlyse hittegods på tværs af samtlige offentlige transportformer                 

Rejseregler

Findes der fælles rejseregler for alle operatører i den offentlige transport            

Hvor mange forskellige sæt af rejseregler findes i den offenlige transport 1 2

Findes der en fælles rejse(tids)garanti               

Hvor mange forskellige typer rejse(tids)garanti findes der? 4 2+ 2+ 1+ 2+ 30+ 3 3 3+ 6 2 (2+)

Trafikinformation

Findes ét sted at planlægge rejser på tværs af alle offentlige transportmidler           

Findes én samlet visning af trafikinformation på tværs af alle offentlige transportmidler              

Findes ét samlet sted hvor aktuel trafikinformation kan fremsøges på tværs af alle offentlige transportmidler              

Koordineres den kundevendte information mellem selskaber ved større infrastrukturprojekter       ( )    

Hvor mange selskaber leverer kundevendt trafikinformation 4+ 3+ 3+ 1+ 2+ 1+ 3 4 3+ 7 5 2+

Markedsføring

Bliver der gennemført fælles markedsføring for det samlede offentlige transportudbud              

Bliver markedsføringsaktiviteter koordineret på tværs af selskaber fx mht timing i kampagner              

Findes en fælles visuel stil for kommunikation til kunderne på tværs af selskaber              

Hvor mange selskaber udfører markedsføringsaktiviteter i den offentlige transport 4+ 3+ 3+ 1+ 2+ 1+ 3 3 2+ 6 6 2+

Kan opgaver

Takster Findes der ét fælles takstsystem på tværs af selskaber i den offentlige transport ( herunder lokale rejser med nationale tog)            

Køreplanlægning
Koordineres køreplaner på tværs af alle operatører i den offentlige transport            

Koordineres køreplaner ved større planlagte infrastrukturprojekter           

Analyse og benchmarking Udføres fælles kundetilfredsheds og benchmark analyser på tværs af den offentlige transport            
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