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1-25-01-1-08 

1. Indførelse af rejsekort i Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at spørgsmålet om indførelse af rejsekortet sendes i høring blandt kommunerne og 
regionen umiddelbart efter mødet 9. december 2011, med ønske om svar senest 
1. marts 2012. 

at administrationen deltager i møder med kommuner og regionen i forbindelse med 
høringen. 

at kommunerne og regionen kan beslutte i dialog med Midttrafik, hvor mange ruter 
og busser de ønsker skal have installeret rejsekortudstyr, hvis Midttrafik tilslutter 
sig rejsekortprojektet.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 spørgsmålet om indførelse af rejsekortet sendes i høring blandt kommunerne og 

regionen umiddelbart efter mødet 9. december 2011, med ønske om svar senest 
1. marts 2012. 

 administrationen deltager i møder med kommuner og regionen i forbindelse med 
høringen. 

 kommunerne og regionen kan beslutte i dialog med Midttrafik, hvor mange ruter 
og busser de ønsker skal have installeret rejsekortudstyr, hvis Midttrafik tilslutter 
sig rejsekortprojektet.  
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1-15-0-78-217-6-07 

2. Lemvig Rutebilstation 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Lemvig Rutebilsta-
tion pr. 1. juli 2012. 

at Midttrafik søger at indgå aftale med Midtjyske Jernbaner om salg og information 
fra 1. juli 2012. 

at Midttrafik finansierer chaufførfaciliteter, stadeplads og vedligeholdelse af uden-
dørsarealer i en overgangsperiode fra køreplanskifte juli 2012 til køreplanskifte juli 
2014. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Lemvig Rutebilsta-

tion pr. 1. juli 2012. 
 Midttrafik søger at indgå aftale med Midtjyske Jernbaner om salg og information 

fra 1. juli 2012. 
 Midttrafik finansierer chaufførfaciliteter, stadeplads og vedligeholdelse af uden-

dørsarealer i en overgangsperiode fra køreplanskifte juli 2012 til køreplanskifte 
juli 2014. 
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1-15-0-78-213-12-07 

3. Skjern Rutebilstation 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Skjern Rutebilstati-
on I/S pr. 1. juli 2012. 

at Midttrafik søger at indgå aftale med Arriva om salg og information fra 1. juli 2012. 
at Midttrafik finansierer chaufførfaciliteter, stadepladser, vaskefaciliteter for busserne 

samt vedligehold af bygningen i en overgangsperiode fra køreplanskifte juli 2012 
til køreplanskifte juli 2014. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Skjern Rutebilsta-

tion I/S pr. 1. juli 2012. 
 Midttrafik søger at indgå aftale med Arriva om salg og information fra 1. juli 

2012. 
 Midttrafik finansierer chaufførfaciliteter, stadepladser, vaskefaciliteter for busser-

ne samt vedligehold af bygningen i en overgangsperiode fra køreplanskifte juli 
2012 til køreplanskifte juli 2014. 



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 9. december 2011 
 

4 

1-15-0-78-216-15-07 

4. Holstebro Rutebilstation 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Holstebro Rutebil-
station pr. 1. juli 2012. 

at Midttrafik søger at indgå aftale med DSB om salg og information fra 1. juli 2012. 
at Midttrafik finansierer chaufførfaciliteter, vedligeholdelse af udendørsarealer, vin-

tervedligeholdelse, udendørsrengøring, stadeplads og vaskeplads for busser i en 
overgangsperiode fra køreplanskifte juli 2012 til køreplanskifte juli 2014. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Holstebro Rutebil-

station pr. 1. juli 2012. 
 Midttrafik søger at indgå aftale med DSB om salg og information fra 1. juli 2012. 
 Midttrafik finansierer chaufførfaciliteter, vedligeholdelse af udendørsarealer, vin-

tervedligeholdelse, udendørsrengøring, stadeplads og vaskeplads for busser i en 
overgangsperiode fra køreplanskifte juli 2012 til køreplanskifte juli 2014. 
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1-15-0-78-215-7-07 

5. Herning Rutebilstation 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Herning Rutebilsta-
tion pr. 1. juli 2012. 

at Midttrafik søger at indgå aftale med Arriva om salg og information fra 1. juli 2012. 
at Midttrafik finansierer chaufførfaciliteter, stadeplads, vaskeplads, drift og vedlige-

holdelse af udendørsplads i en overgangsperiode fra køreplanskifte juli 2012 til kø-
replanskifte juli 2014. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Herning Rutebil-

station pr. 1. juli 2012. 
 Midttrafik søger at indgå aftale med Arriva om salg og information fra 1. juli 

2012. 
 Midttrafik finansierer chaufførfaciliteter, stadeplads, vaskeplads, drift og vedlige-

holdelse af udendørsplads i en overgangsperiode fra køreplanskifte juli 2012 til 
køreplanskifte juli 2014. 
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1-15-0-78-4-11 

6. Godshåndtering i Midtjylland 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik ikke fremadrettet finansierer særskilt godshåndtering på rutebilstationer 
og indleveringssteder. 

at Midttrafik ikke indgår aftale med Arriva og DSB om at overtage godshåndtering. 
at Midttrafik ophæver kontrakter om godshåndtering på rutebilstationer og indleve-

ringssteder i Midt og Vest pr. 1. juli 2012 og gods håndteres som i Syd og Øst. 
at Midttrafik forenkler takster for gods, således at gods pr. stk. indtil 5 kg. koster 50 

kr. og gods pr. stk. indtil 20 kg. koster 100 kr. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Midttrafik ikke fremadrettet finansierer særskilt godshåndtering på rutebilstatio-

ner og indleveringssteder. 
 Midttrafik ikke indgår aftale med Arriva og DSB om at overtage godshåndtering. 
 Midttrafik ophæver kontrakter om godshåndtering på rutebilstationer og indleve-

ringssteder i Midt og Vest pr. 1. juli 2012 og gods håndteres som i Syd og Øst. 
 Midttrafik forenkler takster for gods, således at gods pr. stk. indtil 5 kg. koster 50 

kr. og gods pr. stk. indtil 20 kg. koster 100 kr. 

 

1-21-1-11 

7. Tidsplan for Midttrafiks budget 2013 

Direktøren indstiller, 

at den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2013 godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2013 godkendes. 

 
Det blev desuden besluttet: 

 Bestyrelsen på et møde i første kvartal 2012 orienteres nærmere om byrdeforde-
lingsprincipperne. 
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1-34-75-3-1-11 

8. Rapport og indsatsområder i forlængelse af workshop om 
kollektiv trafik i tyndt befolkede områder 

Direktøren indstiller, 

at afrapporteringen fra workshoppen om tyndt befolkede områder godkendes. 
at forslaget til indsatsområder godkendes.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 afrapporteringen fra workshoppen om tyndt befolkede områder godkendes. 
 forslaget til indsatsområder godkendes.  

 

1-15-0-77-3-10 

9. Bestillertilfredshedsundersøgelse 2011 

Direktøren indstiller, 

at Direktionen vil lave en forpligtende handlingsplan, der skal sikre, at der sker for-
bedringer på de nævnte områder  

at Direktionen snarest tager kontakt til de særligt utilfredse sagsbehandlere og direk-
tører og i øvrigt tager initiativ til at drøfte tilfredsheden med samarbejdet med 
hver enkelt bestiller inden for det kommende halve år. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Direktionen vil lave en forpligtende handlingsplan, der skal sikre, at der sker for-

bedringer på de nævnte områder  
 Direktionen snarest tager kontakt til de særligt utilfredse sagsbehandlere og di-

rektører og i øvrigt tager initiativ til at drøfte tilfredsheden med samarbejdet med 
hver enkelt bestiller inden for det kommende halve år. 
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1-15-0-77-3-10 

10. Orientering om undersøgelse af kundernes tilfredshed 
med bybusser 2011 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

 

1-22-1-11 

11. Orientering om indtægtsudvikling i busdrift 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-10-70-1-09 

12. Orientering om ny trafikaftale 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-7-1-10 

13. Orientering om høring vedrørende forslag til lov om Aar-
hus Letbane 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

 

1-52-75-1-11 

14. Orientering om vedligeholdelse og renovering af stoppe-
steder ved statsveje 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

 

1-30-78-3-1-09 

15. Orientering om status på IBus-projektet 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-30-75-1-202-18-10 

16. Orientering om justeringer af køreplaner 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

 

1-30-75-1-203-1-11 

17. Orientering om planlægningsprojekt på Djursland 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-23-4-9-11 

18. Orientering om samarbejdet med Samsø Kommune 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-34-70-2-08 

19. Orientering om Midttrafiks miljøtiltag 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-34-70-2-08 

20. Orientering om deltagelse i Aarhus Kommunes projekt-
ansøgning under EU FP7 rammeprogram 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-11 

21. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 9. december 2011 
 

12 

1-00-1-11 

22. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


