Körklar buss
– hela vägen!

Välkommen till en
modern bussterminal*
Ensam är stark men tillsammans
blir vi oslagbara. På Gullbergsvass, endast 7 minuters promenadväg från Göteborgs största
knutpunkt för kollektivtrafik, Nils
Ericson Terminalen, bekräftar vi
uttrycket – varje dag!

skrivare, plus lite till för den som
vill. Möjligheterna är obegränsade. Hos Terminal G har vi inga
kunder; vi har gäster. Vi tar vårt
värdskap på största allvar och
är måna om att gästerna ska
trivas.
Det gör vi bland annat
genom att vara flexibla och
lyhörda, med ett ständigt lyssnande öra mot marken. Vilka
problem kan vi lösa för våra
gäster och hur kan vi effektivisera och samordna så att ännu
fler får glädje av lösningen?
För visst är det så, att
tillsammans blir vi oslagbara!

unikt koncept
Terminal G representerar ett
unikt servicekoncept för bussbolag som vill mer och som vill
optimera både personal- och
fordonsplanering. Vi erbjuder
allt från bussuppställning och
personalutrymmen till tankning,
tvättning och tömning av färd-

*

/ Hos Terminal G föredrar vi ordet
”terminal” framför ”depå”.

Vi gör allt!
(utom att köra buss)
Nu ljög vi lite, för visst kör vi buss
också – om du vill. För det är det
Terminal G handlar om; att göra
det våra gäster vill, eller kanske
snarare att göra det som våra
gäster inte vill göra.

exempel
Chaufförer är proffs på att köra
buss och på att ta hand om
passagerare.
Men chaufförer ska också ta
hand om det dagliga underhållet av sitt fordon; en viktig men
tidskrävande arbetsuppgift.
Låt Terminal G göra det åt dig
istället! Ställ av bussen på uppställningsplatsen och överlåt
resten till oss.
Du bestämmer själv när och
hur bussen ska vara klar för
avfärd igen.

vision Terminal G ska vara

den självklara partnern för alla
bussentreprenörer.

Med inlevelse, dialog och
engagemang skapar vi
förutsättning för fokusering,
utveckling och expansion
– för alla i alla led.
Vi ser helheten och sätter
våra gästers kunder, det vill
säga resenären, i fokus.

Vi ordnar även transport till och
från verkstad eller Bilprovningen
eller mellan punkt A och B
beroende på dina önskemål.
Så visst kör vi buss. Också.

körklar hyrbuss
Kör det ihop sig? Terminal G har
körklara linjebussar, regionalbussar och turistbussar för uthyrning.
Hyr en buss som smälter in
i fordonsparken och som har
rätt teknisk utrustning för just din
verksamhet.
parkera säkert
Terminal G erbjuder säker
parkering för besökande turistbussar, på delvis inhängnat och
bevakat område.
Här finns också möjlighet att
få hjälp med tvätt, städ och
tömning av toalett.

Det här kan vi hjälpa
dig med – om du vill
Terminal G verkar som en samordnande organisation för flera
bussbolag. Detta innebär flera större investeringar så som tvätthall,
rampsystem, tankmöjligheter och anpassning av kontors- och
personalutrymmen. Terminal G har som mål att vara en fullserviceterminal bemannad med kompetent busspersonal dygnet runt.
Hyra av uppställningsplats
n Elramp med temperatur- och
tidsstyrning via Internet som 		
möjliggör styrning från 		
gästens egen driftscentral.
n Rampbelysning.

Gemensamt passersystem
Möjlighet att använda ett
gemensamt passersystem.
Terminaltjänster
n Uppställning.
n Tankning, även miljöbränsle.

n Snörörjning, sandning
och sopning.

n Tvätt.

Dagligt underhåll av fordon
Terminalen anpassas för att
hantera samtliga busstyper.
Underhållspaketet sätts
samman utifrån gästens behov
och önskemål.

n Storstädning.

Hyra av lokal
Terminal G finns i en större
fastighet med möjlighet för
våra gäster att få tillgång till
egna, avskärmade lokaler,
anpassade efter gästens
behov.
Genom att samordna bussbolagens lokalbehov och föra
en dialog mellan alla parter utnyttjas lokalerna på bästa sätt.
Det sparar tid och pengar –
för alla.

n Daglig säkerhetskontroll.

Exempel på ytor som kan delas
eller hyras är omklädningsrum,
övernattningsrum etc.

n Daglig tillsyn.
n Servicebil med möjlighet till 		
exempelvis hjälpstart, akut-		
städ, byten av lampor,
backspeglar eller torkarblad.
n Uppstart på morgonen.
n Bussflaggning.
n Tömning av färdskrivare
och toalett.
n Byte av biljettmaskiner.
n Bussbyten, ex. på en linje.
n Transport till/från verkstad
och besiktning.
n Hantering av hittegods
n Efterdragning av hjul.
n Hyra av buss med eller
utan chaufför.
n Uthyrning av konferens- och 		
utbildningslokal.
n ... och mycket mer.
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De första 100 bussarna
har redan flyttat in
nuläge
En ny bussterminal med mycket
bra läge i centrala Göteborg
håller på att ta form. Vid Gullbergsvass – sju minuters gångavstånd från Nils Ericson Terminalen
– kan planering av både fordon
och personal optimeras.
På området har stora investeringar gjorts så som tvätthall,
rampsystem, tankmöjligheter
och anpassning av kontors- och
personalutrymmen.
Det finns också långtgående
planer på att hysa gasfordon på
terminalen.
Det finns ingen fastslagen plan
för området Gullbergsvass, det

har heller inte inletts något
sådant arbete. Det ger oss unika
möjligheter att påverka områdets framtid om vi agerar nu.
Det gör vi genom att bedriva
en effektiv och modern terminalverksamhet som visar att
bussar ska ha en plats på
området även i framtiden.

känn dig som hemma
Området är stort och har potential för ett stort antal fordon.
De första 100 bussarna har
redan flyttat in men här finns
kapacitet för lika många till
utan att behöva knô.
Välkommen till Terminal G!

Grundläggande
värderingar
kundorienterat
Terminal G vet vad gästen
behöver och förväntar sig. Ditt
problem är vårt problem och vi
gör allt för att lösa det åt dig.
Då får du tid över till annat;
som exempelvis att se över dina
processer, fokusera på kärnverksamheten och utveckla den.
Terminal G står till tjänst
dygnet runt för att frigöra tid
åt våra gäster.

stimulera till ett ständigt lärande
och ständiga förbättringar.
Här råder en öppen kultur som
tillåter kreativitet och nya ideer.

engagerat ledarskap
Det är ledarens uppgift att få
alla att arbeta mot samma mål.
Hos Terminal G känner medarbetarna engagemang och har
full förståelse för det viktigaste;
att verka för gästens och gästens kunders bästa.

allas delaktighet
Ensam är stark men tillsammans
med våra medarbetare, samarbetspartners och gäster blir
vi oslagbara. Hos oss är alla lika
viktiga.
Som medarbetare hos Terminal G känner man ansvar och
vågar vara delaktig i beslut som
berör verksamheten i allmänhet
och de egna arbetsuppgifterna i
synnerhet.

ständiga förbättringar
Allt är föränderligt, allt kan göras ännu bättre. Terminal G ska

samverkan
Hos Terminal G är vi lyhörda och
flexibla och samverkar med våra
gäster och andra samarbetspartners. Med rätt kompetens
på rätt plats i rätt tid når vi våra
uppsatta mål – tillsammans.

om terminal g
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Terminal G grundades 2009 och ägs av Martin Göransson,
Pierre Modini, Albert Johannesson och Simon Larsson.
Alla har bred och mångårig erfarenhet från bussbranschen
i alla dess led, både i egna och andras verksamheter.

Körklar buss!

