Pressemeddelelse
Thomas Kastrup‐Larsen fortsætter som formand for Trafikselskaberne i Danmark
Thomas Kastrup‐Larsen, formand for NT, fortsætter som formand for Trafikselskaberne i Danmark. Det blev
konklusionen, da foreningen konstituerede sig den 17. marts 2010 i Aalborg. Knud Larsen, næstformand for
Movia, fortsætter ligeledes som næstformand i foreningen.
En af Trafikselskaberne i Danmarks vigtigste opgaver bliver at skaffe flere passagerer i den kollektive trafik
fortæller den genvalgte formand.
‐

Det er vores overordnede vision, at der kommer flere passagerer i den kollektive trafik, fordi vi
ønsker at mindske trængslen på vejene samt transportens negative påvirkning af miljø og klima.
Dermed er vi enige i Folketingets trafikforlig fra januar 2009, i hvilket der blev opstillet en vision
om, at halvdelen af fremtidens trafikale vækst skal ske i den kollektive trafik, siger Thomas Kastrup‐
Larsen. og fortsætter:

‐

Hvis flere mennesker skal benytte sig af den kollektive trafik, at det vigtigt, at den kollektive trafik
bliver konkurrencedygtig i forhold til den private bilisme. Derfor vil vi fortsat fokusere på områder
som fremkommelighed, så busserne bliver prioriteret i trafikken, korrespondancegaranti, så toget
venter på bussen og omvendt samt realtidsinformationer, så kunderne heler tiden kan blive
opdateret, hvis der er ændringer i deres rejseplan, siger Thomas Kastrup‐Larsen.

Thomas Kastrup‐Larsen er rådmand i Aalborg Kommune, hvor han er valgt for Socialdemokraterne.
Trafikselskaberne i Danmark blev stiftet den 1. august 2008 som et fælles talerør for landets seks
trafikselskaber: NT, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus, Movia og BAT. Ud over formand Thomas Kastrup‐Larsen,
NT, og næstformand Knud Larsen, Movia, består bestyrelsen af Arne Lægaard, formand for Midttrafik, Poul
Rosendahl, formand for Sydtrafik, Torben Andersen, formand for FynBus, Finn Aaberg, formand for Movia
og Steen Colberg Jensen, formand for BAT.

For yderligere informationer kontakt venligst
Thomas Kastrup Larsen, formand for Trafikselskaberne i Danmark, på telefon 2520 1900 eller Niels
Mortensen, direktør for Trafikselskaberne i Danmark, på telefon 3613 1878.
www.trafikselskaberne.dk – mail@trafikselskaberne.dk

