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Dagsor-

den 

Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 

1. Velkomst v/Frank Christensen 

2. Status på driften v/Frank Christensen 

3. Udbud FV6/FG6 v/Jan Ingebrigtsen 

4. Jul v/Frank Christensen 

5. Ny Taxilov v/Frank Christensen 

6. Indkommet punkt fra C.A.T v/Franck Moser 

 

 

1.  Velkomst 

Frank bød velkommen til mødet og gennemgik kort dagsordenspunkterne. Han 

fortalte kort om, at lovgivningen for brugen af Handicapkørsel er ændret, således 

at visiterede kunder også kan benytte ordningen til behandling hos læge og på 

hospital. 

 

2.  Status på driften 

 

Nedbrud på vognkommunikation 

Frank berettede om, at Midttrafik siden sommerferien har oplevet flere store ned-

brud på vognkommunikationen – Styresystem 1- R2P Tracking som ca. 40% af 

vognene benytter. Nedbrud betyder forsinkelser for vores kunder, store gener for 

leverandører og chauffører og stort pres på Driftscentret.  

 

I forbindelse med nedbrud udsender Midttrafik altid en information til samtlige le-

verandører samt til vores bestillere og efter det seneste store nedbrud på Styresy-

stem 1, blev der også udsendt en redegørelse til leverandørerne hvor R2P Tracking 

beskrev årsagen til nedbruddet. 

 

Frank gjorde opmærksom på muligheden for at vælge en af de mange andre leve-

randører af vognkommunikation som er godkendt af FlexDanmark. Listen med 

godkendte vognkommunikationsleverandører findes på FlexDanmarks hjemmeside 

her Leverandører — FlexDanmark 

 

Allan gjorde opmærksom på, at Midttrafik tidligere var meget glad for styresystem 

1 – R2P Tracking og det bl.a. er årsag til at så mange leverandører har valgt netop 

denne vognkommunikation. Frank gav Allan ret, men det var inden R2P Tracking 

blev solgt. Midttrafik oplever ikke, at de nye ejere af R2P Tracking har samme fo-

kus på stabil kommunikation, som der var tidligere. Allan opfordrede til at Flex-

Danmark satte ”oppetider” på listen med Leverandører af vognkommunikation. 

mailto:lmm@midttrafik.dk
https://www.flexdanmark.dk/web/om-os/leverandorer
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Kontrol af privatrejser og pauser 

Midttrafik gennemfører løbende kontrol af privatrejser og om der afholdes pauser 

jf. kontrakten. Frank fortalte at vi møder overvejende positiv respons på kontrol-

len, når vi beder leverandørerne om dokumentation, men vi oplever desværre fort-

sat leverandører der er lidt for kreative. 

På baggrund af kontrol afholdt i juni 2018, fik en leverandør opsagt sin kontrakt på 

grund af omfattende misbrug af privatrejser. 

 

Søren opfordrede til at Midttrafiks pauseregler bliver genopfrisket for leverandø-

rerne i kommende Leverandørinformation/Nyhedsbrev. 

 

Leverandørtilfredshedsundersøgelse 

Frank gennemgik kort nogle af resultaterne fra den seneste undersøgelse, der blev 

afholdt i april 2018. Se undersøgelsen her Leverandørtilfredshedsundersøgelser - 

Midttrafik  

Der er gennemgående mindre tilfredshed med FlexDanmark når de passer driften 

for Midttrafik end med Midttrafiks Driftscenter. FlexDanmark er meget obs på det-

te, og personalet deltager p.t. i et kursusforløb, der forhåbentligt resulterer i høje-

re tilfredshed fra leverandørernes side. 

 

Forgæves kørsel 

Midttrafiks Drift har i øjeblikket fokus på det store antal forgæves kørsler der er 

hver dag. Ca. 2,5 % af samtlige ture bliver meldt forgæves og årsagerne er man-

ge. Alle forgæves kørsler bliver registreret med en kode der angiver om fejlen er 

driftsvendt eller bestillervendt. Vi følger pt. op ugentligt.  

 

Aftale om kørsel 

Når en kørerordrer er modtaget i vognen, betragtes det som en aftale om at vog-

nen kører turen. Melder chaufføren/vognmanden fra på pågældende tur registreres 

det som et kvalitetsbrist. Inger mente aftalen skulle gå begge veje så morgenture 

planlagt på vognen aftenen før ikke ”forsvinder” Frank svarede at eftersom ture 

kan bookes og aflyses hele døgnet rundt, giver det god mening at optimere dagens 

planlægning fra 06.30. Bliver ture aflyst gives der afregning for forgæves kørsel 

såfremt kørerordren er modtaget i vognen og fremkørslen er påbegyndt. 

 

Stigning i kørselsmængden 

Der forventes en stigning i kørselsmængden i 2019. Præhospitalet Region Midtjyl-

land forventer en stigning på ca. 10% til 450.000 patientbefordringsture og Midt-

trafik forventer at antallet af Flexbusture stiger, men tør ikke sætte tal på hvor 

meget. 

 

Mangel på vogne i Aarhus  

Frank fortalte at vi p.t. mangler vognkapacitet i Aarhus, især om eftermiddagen 

når patienterne skal køres hjem fra sygehusene. Den manglende kapacitet går ud 

over rettidigheden – se medsendte statistik. Der er sendt mail ud til samtlige leve-

randører med anmodning om at melde flere vogne til. Aarhus Taxa og Dantaxi 

Aarhus har meldt lidt flere vogne til om eftermiddagen, men vi mangler stadig ka-

pacitet.  

Helle fortalte at de har vogne der kan indsættes i Aarhus, men mangler kvalifice-

rede chauffører. Iflg. Helle er niveauet for de nyuddannede chauffører meget lavt. 

 

 

 

 

 

 

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/undersogelser-og-statistik/leverandortilfredshedsundersogelser/
https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/undersogelser-og-statistik/leverandortilfredshedsundersogelser/
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Vognmandsportal/VL-APP 

Lis gennemgik retningslinjerne for brugen af vognmandsportalen. Vognmandspor-

talen er forbeholdt vognmand/driftsleder. Adgangen til Vognmandsportalen må 

ikke videregives til chauffører eller andre ansatte og har administrativt personale 

behov for en adgang, skal dette laves separat.  

Lis kom med en opfordring til at alle chauffører bruger VL App’n, så de kan følge 

med i den planlagte kørsel. Især ved nedbrud på vognkommunikationen er det 

meget vigtigt at chaufførerne i nogen grad er selvhjulpne ved hjælp af App’n. 

 

 

 

3.  Udbud FG6/FV6 

Jan Ingebrigtsen gennemgik de nye krav i udbuddene.  

Serviceattester skal indsendes af alle tilbudsgivere – nyt er at forventer tilbudsgi-

ver at bruge underentreprenør, skal der også indsendes for dem og at Taxafor-

eninger skal indsende serviceattest for alle de medlemmer som de forventer, skal 

køre den udbudte kørsel. 

 

Alle tilbudsgivere ligestilles hvad løn- og arbejdsforhold angår og alle selskaber er 

bedt om at indberette hvordan kravene til løn- og arbejdsvilkår opfyldes. 

 

CVR-nr. og tilladelsesnummer skal fremgå af vognen og entreprenørens lo-

go/firmanavn samt CVR nummer skal være tydelig placeret på vognens førerdør.  

Anvendes underentreprenør skal det fremgå af tekst på vognen hvilket firma der 

køres for. Allan spurgte om det var ok at bruge et skilt med oplysningerne hvis 

man kun kører som underentreprenør ex. i weekenden. Jan svarede ja til dette. 

 

I udbuddet FG6 skal alle vogne kunne køre 110 km i timen og M2 + M3 vogne kan 

ikke anvendes. Allan var meget utilfreds med, at Kontaktudvalget ikke er hørt i 

forbindelse med minimumshastighed og udelukkelse af M2 og M3 vogne. Frank 

svarede at Danske Busvognmænds direktør har spurgt ind til disse ændringer og 

direktørerne fra Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik har svaret. 

 

Der er ændrede krav til indretning af liftvogne. Minimum 4 skinner i gulvet, ved 

placering af kørestolskunde i vogn skal der være minimum 30 cm. plads foran kø-

restolen, der skal medbringes seleforlænger på min. 60 cm, der skal være lodrette 

håndtag på begge sider af sidedøren og transportstolen skal være udstyret med 

fodstøtter. Henning spurgte om disse ændringer ikke skulle have været varslet. 

Frank svarede at der ikke længere varsles ændringer. Allan var i tvivl om det var 

muligt lægge extra skinner i eksisterende vogne. Frank fortalte, at der har været 

kontakt til vognopbygger, som garanterer at det er muligt. 

 

Overdragelse af bud er ikke længere muligt. Der er dog undtagelser ved fusion, 

opkøb, konkurs el. lign. 
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Jan gennemgik også de vigtige datoer ifm. udbuddene. 

 

FG6 – FlexGaranti 

Indsendelse af endelig anfordringsgaranti og  

oplysninger om tilladelser:     26. oktober 2018  

Indsendelse af vognoplysninger  

og øvrige driftsoplysninger:                      14. februar 2019 

Vognkontroller:       1. jan. til 15. feb. 2019 

Dato for driftsstart:         1. marts 2019 

 

FV6 – FlexVariabel 

Forventet underretning om tildeling:     26. oktober 2018 

Indsendelse af oplysninger om  

tilladelser:                          23. november 2018  

Indsendelse af vognoplysninger og  

øvrige driftsoplysninger:                        Ingen frist 

Dog kan en vogn ikke forventes i drift tidligere end  

ti hele hverdage efter modtagelsen. 

 

Inger spurgte om tilladelsen kan skiftes undervejs i udbuddet. Jan svarede at det 

kan den. Den tilladelse man opgiver i Ethics skal være gyldig pr. 23/11 2018. 

Allan roste Midttrafik for at behandle leverandører ens uanset om der køres på ny 

eller gammel tilladelse. 

 

 

4.  Jul 

Frank orienterede om arbejdet med at skaffe nok liftvognskapacitet til den 24. de-

cember. Behovet for antal liftvogne ligger på ca. 215 og til daglig har vi kun ca. 

150 til rådighed. Der er gjort følgende 3 tiltag for at skaffe flere liftvogne: Juleud-

bud på 70 vogne fordelt på hele regionen, Information til samtlige leverandører om 

at melde flere vogne til eller få oprettet delkontrakt på extra vogne samt del-

kontrakter med eksterne vognmænd. 

 

For at sikre en fair og lige fordeling af kørslen, på tværs af de 3 kontraktformer, 

har Midttrafik besluttet, at give rådighedsbetaling for 8 timer til alle liftvogne. 

Det extra juleudbud gav kun 11 vogne. Vi håber på at kunne lave delkontrakter på 

40-45 vogne, men er meget interesseret hvis Kontaktudvalgets medlemmer har 

kendskab til vognmænd der kunne være interesserede i at køre. 

 

Vigtige ”jule”datoer: 

 

Bestillingsmodtagelse    14/11 til 18/12 2018 

Deadline for indsendelse af tilmeldingsskemaer: 

Garantivogne   30. oktober 2018 

Variable vogne      5. november 2018 

Udsendelse af kørerordrer på mail  21. december 2018 

Telefonisk kontakt til alle leverandører  22. december 2018 

Kørerordrer udsendes pr automatik den 24.12 – kørerordrerne på mail medbringes 

som sikkerhed.  
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5.  Ny Taxilov 

Midttrafik følger opstarten med den nye Taxilov tæt og vil gerne høre om bran-

chens erfaringer/oplevelser. Frank gav bolden op med følgende input: 

Ombytning af tilladelser. Er det attraktivt for OST/taxavognmænd? Hvordan går 

det med proceduren for ansøgning og lodtrækning? Bestillingskontorer – tilslutter 

man sig nuværende eller? 

Kontaktudvalget havde ikke de store input/erfaringer endnu. Der blev aftalt at 

punktet kommer på til næste møde. 

 

 

 

6.  Indkommet punkt fra C.A.T. 

Udfordringer med af- og pålæsning af patienter på AUH, Skejby. 

Henning berettede om de store udfordringer der er med at finde ledige holdeplad-

ser når patienter skal afleveres og hentes. Ofte bruges der extra tid på at finde en 

plads og det er meget frustrerende for både chauffører/vognmænd og patienter. 

Patienter kommer for sent til deres aftaler på sygehuset pga. manglende holde-

pladser.  

 

Franck Moser fortalte at han havde været til møde på AUH om udfordringerne. Det 

er ikke kun Midttrafik der har påpeget at der mangler holdepladser tæt på indgan-

gene, Falck og firmaerne der kører med prøver er også voldsomt udfordret. AUH er 

opmærksom på problemerne, men har bedt os om en rapport over hvornår og 

hvor mange patienter vi afhenter/afleverer ved de enkelte indgange. De har brug 

for facts, for at gå videre med den opgave det er, at få gjort noget ved problemer-

ne. Rapporten er ved at blive udarbejdet. Alle leverandører bliver selvfølgelig ori-

enteret når der er nyt fra AUH vedrørende af- og pålæsningspladserne. 

 

 

Mødedatoer i 2019:  

Torsdag den 11. april og torsdag den 10. oktober 

 

 

   


