Rådgivning: Kørsel ved events og vejarbejde

Busdrift under særlige arrangementer
Særlige events, vejarbejde og andre arrangementer kan
planlægges, så kunderne oplever så få gener som muligt.

Byfester, optog, cykelløb og vejarbejde er
blandt de mange arrangementer, der påvirker
busdriften – og dermed risikerer at genere
kunderne. For at sikre, at folk kan komme
frem til deres bestemmelsessteder, er det
vigtigt at inddrage Movia i planlægningen så
tidligt som muligt.
Movias ansvar er at omlægge busserne og
medvirke til at sikre en sammenhængende
kollektiv trafik. Movia kan også stå for at informere kunderne om ændringerne. Arbejdet
sker i tæt samarbejde med kommunen, politiet og vejmyndighederne.
Så få gener som muligt
Movias mål er, at kunderne oplever færrest mulige gener, samtidig med at arrangementet bliver
afviklet efter planen. Behovene er forskellige
afhængig af arrangementets omfang og type,
men i alle tilfælde kan Movia bidrage med:
Planlægning, så arrangementet får så få
konsekvenser for bustrafikken som muligt.
Vurdering af konsekvenserne ved at
gennemføre arrangementet.
Praktiske erfaringer fra tidligere lignende
arrangementer.
Begræns konsekvenserne
For at kunne tilbyde den bedste planlægning
vil Movia gerne kontaktes i god tid, inden
arrangementet skal foregå. I mange tilfælde
endda inden kommunen giver tilladelse til
eventen for at begrænse generne for kunderne.
Kommunen kan med fordel overveje følgende,
før det besluttes at gennemføre et arrangement:

Kan arrangementet foregå i et område og
på et tidspunkt, hvor busdriften ikke bliver
unødigt generet?
Hvor mange passagerer vil blive påvirket,
hvis busserne skal køre ad en anden rute
under arrangementet?
Kan busdriften tænkes med ind i arrangementet, så mængden af biltrafik til og fra
området begrænses?
Hvordan bliver kunder og borgere informeret bedst muligt?
Udgifter i forbindelse med events
Arrangementer, som påvirker bustrafikken,
medfører som regel ekstraudgifter, der dækkes af kommunen. Udgifterne varierer efter
arrangementets størrelse og placering, men
der kan fx være tale om:
Betaling til operatøren for ændret eller
ekstra kørsel.
Marketing og information til både kunder
og ikke-kunder.
Chaufførforhold.
Tabt indtægt fra omlagte buslinjer.
Vil du vide mere?
Vil du vide mere om busdrift under særlige
arrangementer, kan du henvende dig til jeres
kontaktperson i Movia.
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