Rådgivning: Busløsninger i erhvervsområder

Bedre busdrift til og fra erhvervsområder
Særlige busløsninger i områder med mange virksomheder
kan påvirke medarbejdernes transportvaner i en mere
bæredygtig retning.

Når man etablerer bedre busløsninger i erhvervsområder med mange virksomheder og
ansatte, er der flere, der vælger at benytte
den kollektive trafik. Busforbindelserne får
ikke bare passagertallene til at stige, men
gør også virksomhederne mere attraktive for
medarbejderne. Processen foregår ved, at
kommunen og de pågældende virksomheder
afdækker behovet og viljen til at investere.
Herefter går Movia og kommunen i dialog for
at finde den mest optimale løsning, hvorefter
Movia implementerer forbedringerne af busdriften.
Flere afgange og nye ruter
Hvilken løsning, der er mest relevant, afhænger af, hvor erhvervsområdet ligger. I erhvervsområder, der ligger langt fra en station, vil det
ofte være oplagt at forbedre busdriften. Forbedringen kan ske på forskellige måder:
Flere afgange på eksisterende buslinjer på
tidspunkter, hvor virksomhederne har særlige behov. Det kan være relevant for produktionsvirksomheder med skifteholdsarbejde eller centerfunktioner, der skaber
trafik om aftenen eller i weekenden.
Ændret rute på eksisterende buslinjer, så
de største virksomheder bliver bedre betjent.
Man kan eventuelt omlægge ruter i takt
med, at et erhvervsområde bliver udbygget
eller omdannet.
Etablering af en shuttle-buslinje med direkte
forbindelse fx mellem en station og erhvervsområdet.

Trafikinformation og stoppesteder
Valget af løsning skal ses i sammenhæng
med muligheden for at:
Forbedre trafikinformationen ude hos virksomheden fx med trafikinformationstavler,
adgang til rejseplanen og kampagner.
Forbedre adgangen til stoppestederne,
herunder skilte og belysning, eller eventuelt flytte stoppestedet.
Forbedre stoppestedsforhold, herunder
cykelparkering, ventefaciliteter og trafikinformation.
Tilbyde Erhvervskort til medarbejderne.
Tilbyde salg af klippekort i receptionen
for medarbejdere og besøgende.
Finansiering af forbedringerne
Kommunerne bestiller forbedringerne af busdriften i erhvervsområder hos Movia, men finansierer som hovedregel selv forbedringerne. I
særlige tilfælde kan virksomhederne stå for
eller bidrage til finansieringen. Her er det
kommunernes ansvar at afklare de juridiske
forhold og indgå en eventuel aftale om medfinansiering med virksomhederne.
Vil du vide mere?
Vil du vide mere om busløsninger i erhvervsområder, kan du henvende dig til jeres kontaktperson i Movia.
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