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Tide i Norge og Danmark

Tide Buss Norge

Tide Bus Danmark

Antal ansatte

1600

Antal busser Antal ansatte

1350 i år 2022500 i år 2023 

▪ Operatør for 12 udbudskontrakter

▪ Omsætning 2018: 2,254 MRD NOK

▪ Omsætning 2020: 2,969 MRD NOK

▪ Køb af 770 busser i 2019 og 200 i 
2020 = 2,15 MRD NOK

▪ 58 forskellige nationaliteter

▪ Operatør på 13 kontrakter

▪ Omsætning 2021: 538 MDKK

▪ Omsætning 2023: ca. 750 MDKK

▪ 218 nye El busser 2021/2022

▪ 20 forskellige nationaliteter

Antal busser

3484
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Makrobilledet 2022

• Mobilitet – nye trends og tendenser; Er der andre 
transportformer, der er relevante for os? 

• Lovgivningsmæssige ændringer 

• Politisk vilje, men er det økonomi nok til at 
gennemføre? Passagernedgang efter Covid?

• Usikkerhed om nye rejsevaner og forbrugstendenser 
efter Covid-19

• Bæredygtighed og CSR er stærkere end 
nogensinde, er blevet vigtige faktorer og forventes af 
omverdenen – især i vores branche. 

• Betydeligt omfang af ny teknologi, både i materialer, 
brændstof / batteri og operativsystemer

• Elektrificering af mange brancher, herunder transport

• Automatisering og digitalisering af manuelle opgaver 
i arbejdsprocesser 

• Og rigtig mange flere



Tide har et godt udgangspunkt for en holistisk ESG-model

• Offentlig transport er i kraft af sin forretningsidé en 

miljøvenlig aktivitet

• Er en koncern, der ønsker at være en førende aktør 

inden for ny miljøteknologi

• En forretningsidé med betydelig mangfoldighed

• Over 50 nationaliteter

• Seniorvenlig virksomhed

• Gode arbejdsmiljøer og en arbejdsplads præget af 

åbenhed, inklusion og tolerance



Chaufføren i fremtiden

◼ Der stilles større og større krav til medarbejderne i busserne. De er 
ikke længere bare ”ratholdere”, men ambassadører for 
trafikselskaberne og Tide Bus.

◼ En medarbejder forventes i dag at:

o Have et højere socialt ansvar end tidligere, samtidig med at de 
skal køre efter en i forvejen stram køreplan, i en tættere og 
tættere trafik.

o Have en højere teknisk viden om det materiel som de betjener, 
som igen stiller større og større krav til uddannelse af 
medarbejderne:

▪ Overfaldsalarmer

▪ Realtidssystemer

▪ Info-tainment

▪ Etc.

◼ Være korrekt uniformeret og soigneret – Til at stole på



Ledelse 

Tid til ledelse 

Effektive værktøjer

Involvering af medarbejderne

Udvikling

Ledelsesprincipper (holdspiller, 
kvalitet, kommunikation og 
handlekraft)



Uddannelse

Intern

• Instruktører

• El-uddannelse

• E-learning

• Deltagelse i projekter

Ekstern:

• Merit

• Selvvalgt

• Elever

• Konflikthåndtering

Vidensdeling – tripple loop learning 



Uddannelse



Employeer branding



Kultur det vi siger, føler og gør

• Værdier

• Positiv tilgang performance

• Involvering/Trekløver

• Ramme og retning



Og hvordan går det så ?



Pulsmåling - Trivsel 



Tilfredshed mod anciennitet



5 pointe – Mod 




