Passagerpulsen
er din stemme
i den kollektive
transport
Vi er en del af Forbrugerrådet Tænk
og arbejder for at skabe de
bedste rammer for brugerne
af bus, tog og metro.

Forord
Velkommen til denne lille folder om Passagerpulsen hos
Forbrugerrådet Tænk.
Passagerpulsen har til formål at skabe forbedringer for
passagererne i den kollektive transport. Det gør vi ved at
dokumentere passagerernes oplevelse af og tilfredshed
med den kollektive transport og ved at øve indflydelse
over for politikere, trafikselskaber mv.
Her fortæller vi lidt om, hvem vi er, og hvordan vi arbejder.
De bedste hilsener,
Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk

Hvorfor en
Passagerpuls?
Med Passagerpulsen får passagererne i bus,
tog og metro i den kollektive transport for
første gang en samlet stemme over for tra
fikselskaber og myndigheder. Noget, der har
eksisteret længe i mange andre europæiske
lande.
Passagerpulsen arbejder for at finde og udvikle
løsninger, sammen med passagerer, politikere

og selskaber. Det gør vi i samarbejde og dialog
med de mange organisationer, pendlerfor
eninger, selskaber og myndigheder rundt om
i landet, der allerede gør en stor indsats for
passagererne på de danske veje og skinner.
Vores konkrete mål er at forbedre oplevelsen
for passagererne og skabe større tilfredshed
med den kollektive transport.

Baggrund
Transportministeriet har finansieret
Forbrugerrådet Tænks forprojekt om
Passagerpulsen.
I foråret 2014 blev transportministeren
og ordførerne fra regeringspartierne
S og R samt SF, Enhedslisten og Dansk

Folkeparti enige om at afsætte 30
millioner kroner indtil 2018 til at
give passagererne i den kollektive
transport en stærk og samlet
stemme i form af Passagerpulsen.
Vi åbnede 1. oktober 2014.

Vores
mærkesager
Passagerpulsen arbejder som en del af For
brugerrådet Tænk for en række mærkesager
særligt relateret til bus, tog og metro.
Vi arbejder for:
• at der er god sammenhæng mellem trans
portformerne med udgangspunkt i forbru
gernes behov
• at det skal være nemt og gennemskueligt
at købe billet til alle transportformer i den
kollektive transport
• at passagererne, herunder forskellige pas
sagergrupper som for eksempel pendlere,

fritidsrejsende, mennesker med særlige
behov, ældre og unge, skal inddrages og
spørges ved ændringer og forbedringer af
den kollektive transport
• at det skal være en god oplevelse, trygt og
sikkert at benytte den kollektive transport,
både når man er i toget, bussen, metroen og
ved stationer og stoppesteder
• at der er klare og gode passagerrettigheder
ved forsinkelser og aflysninger
• at der er god privatlivsbeskyttelse for
passagererne i forbindelse med transport og
rejser

Succeskriterier for
Passagerpulsen
Passagerpulsen har en række meget
konkrete succeskriterier, som styrer vo
res arbejde og danner grundlag for en
evaluering af vores aktiviteter efter 3 år.
Succeskriterier
• Efter 2 år kender 30% af danskerne
Passagerpulsen og ved, at Passa
gerpulsen er den organisation, der
varetager passagerernes interesser
• Efter 3 år kender 50% Passagerpul
sen
• Efter 3 år er der 10.000
medlemmer af Passagerpanelet

• Efter 3 år er der 200 Passageragenter
• Ved udgangen af 2016 er der mindst
7.000 personer, der abonnerer på
Passagerpulsens nyhedsbrev eller
følger Passagerpulsen på Facebook.
Ved udgangen af 2017 er dette tal
steget til 8.000 personer og ved
udgangen af 2018 til 9.000 personer.
• Efter 2 år gennemføres årligt mindst
12 undersøgelser i alt på Passagerpa
nelet og af Passageragenterne
• Efter 3 år mener over 75% af pendlerre
præsentanterne og interesseorganisati
onerne, at Passagerpulsen er god til at
repræsentere passagererne og dem selv

Vores aktiviteter

Passagerpulsens hus
• Interessevaretagelse
• Involvering af og videndeling med
pendlerrepræsentanter og interesse
organisationer
• Samarbejde med trafikselskaber, opera
tører m.fl.

Passagerpulsens
sekretariat

Interessentforum

Passagerpanel

Passageragenter

Nationale
passagertilfredshedsundersøgelser

• I ndsamling af viden
• Gennemførelse af undersøgelser

Principper for
vores arbejde
Vi arbejder for, at der skabes forbedringer for
brugerne af den kollektive transport.
Passagerpulsen arbejder på baggrund af
dokumentation og viden, og det gør vi i sam
arbejde med alle relevante interessenter og
passagererne.

Passagerpulsen er:
• uafhængig af myndigheder, selskaber og
interesseorganisationer
• faktabaseret – dvs. at vi giver anbefalinger på
baggrund af viden
• på passagerernes side – vi styrker passage
rernes stemme og arbejder for at forbedre
deres rettigheder og vilkår
• transparent – vi lægger vores arbejde åbent
frem

Vores undersøgelser og
analyser har høj kvalitet
Passagerpulsens undersøgelser og
analyser skal altid understøtte vores
formål, overordnede planer og strategi.
Undersøgelserne er altid professionelt
gennemført, og alle dele skal have en
kvalitet, der gør, at vi altid kan stå inde
for resultater og konklusioner. Vi vil
hellere undlade at gennemføre en un
dersøgelse end at slække på disse krav,
og vi lader gerne andre vurdere, om vi
lever op til kravene.

Færdige rapporter bliver offentliggjort
på vores hjemmeside med en detalje
ret beskrivelse af formål, metode og
konklusioner.
Resultaterne af vores undersøgelser
drøfter vi gerne med branchens parter
– og hvis det er relevant, orienterer
vi på forhånd branchens parter om
resultaterne af undersøgelserne, inden
de bliver offentliggjort.

Vores kommunikation er
troværdig og bygger på fakta
om passagererne
Passagerpulsen leverer troværdig og faktabase
ret viden om passagerernes adfærd, ønsker og
behov. Passagerernes interesser og oplevelser
sættes altid i centrum
De målgrupper, som Passagerpulsen
kommunikerer til og går i dialog med, er:
• beslutningstagere i trafikselskaber inden for
bus, tog og metro,
• politikere og embedsmænd, der arbejder
med kollektiv transport nationalt, regionalt
og lokalt
• eksperter
• interesseorganisationer

• p
 endlerorganisationer – og ikke mindst
passagerer i hele landet.
Vi tror på, at faktabaseret viden er vejen til
forandring – og til en bedre kollektiv transport.
Vores kommunikation bygger på den trovær
dighed, som Forbrugerrådet Tænk har opar
bejdet gennem hele sit virke som en uafhængig
og stærk forbrugerorganisation.

Vær med til at give passagererne en stærk stemme
- meld dig til vores Passagerpanel eller som Passageragent
passagerpulsen.tænk.dk/vær-med

Passagerpulsen
Forbrugerrådet Tænk

Twitter: @Passagerpulsen
Facebook: facebook.com/passagerpulsen
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