
 
       

   

 
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 

12.05.2020 6.6.3-07881 Lis M. Møller lmm@midttrafik.dk 8740 8280 

   
 Referat fra Kontaktudvalgsmøde  

   
Mødetids-

punkt 

 

6. maj 2020 

 

Sted Skype 

 

Mødedel-

tagere 

 

Trine Wollenberg, Allan Mørup, Richard Motzfeldt, Tom Riis Jensen, Jan Ingebrigt-

sen, Frank Christensen, Lis M. Møller. – Bülent Karakoc og Monica Bunch Christen-

sen kunne ikke deltage pga. problemer med Skypeforbindelse 

 

Afbud Ingen 

 

Dagsor-

den 

Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Kommende udbud 

3. Status på Corona ift. Flextrafik 

4. Status på Midttrafiks Drift 

5. Indkomne punkter 

6. Eventuelt 

 

1.  Velkomst 

 

Frank Christensen bød udvalget velkommen til mødet. Første gang at mødet bliver 

afholdt som Skypemøde, vi må også her tilpasse os retningslinjerne om ikke at 

mødes fysisk.  

 

2.  Kommende udbud 

 

Jan Ingebrigtsen gennemgik tidsplanen for udbuddene FV7 og FG7 frem til drifts-

start 1. marts 2021. Udbuddene er som tidligere fælles med Fynbus og Sydtrafik. 

 

 
 

Der bliver en forskydning mellem tildeling FG7 til tilbudsfrist FV7 så byder ved om 

der er vundet garantivogne, inden der skal bydes i FV7. 

 

Der var spørgsmål til udbudsvarighed og max vognalder. Jan svarede at FV7 og 

FG7 har en varighed på 2 år ligesom tidligere udbud og at max vognalder forven-

tes at være 8 år. 
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Af væsentlige ændringer der forventes i kommende udbud, nævnte Jan: 

 

• Forsøg med eldrevne vogne som garantivogne 

• Variable priser i garantiudbuddet.  

Tilbud på tilknyttet variabel vogn i forbindelse med tilbud på garantivogn. 

Skal lette tilbudsgivning og administration af vognløb i driftsperioden. Det 

variable bud vil kun være gældende hvis garantivogn vindes. 

• Begrænsning af tildelte vogne i FlexGaranti. 

I nuværende udbud kan højest 50% af garantivognene tildeles en leveran-

dør. I FG7 forventes denne andel at blive sat ned. 

• Krav til skiltning 

Kravene til skiltning skal være mere konsekvente men samtidig tage hen-

syn til små enkeltmandsfirmaer og centraler. Skal selvfølgelig følge gld. lov-

givning. 

• Rådighed over variable vogne d. 24. december 

Sanktioner strammes og klarere definition af hvilke vogne der bør stå til rå-

dighed. 

 

Trine Wollenberg spurgte ind til om der var sat et antal på forsøget med el-biler. 

Frank svarede at antallet af elbiler i forsøget ikke er fastsat, men forventningerne 

er ca. 5. Elbilerne kommer kun til at køre i og omkring Aarhus i forsøgsperioden. Vi 

er OBS på praktikken og de eventuelle udfordringer der er ifm. adgang til ladestan-

dere og er i dialog med Aarhus Kommune herom. 

 

Trine opfordrede til at der blev tænkt på tværs af brancherne i forhold til ladestan-

dere. 

 

Iflg. Jan kan der også anvendes el-biler i FV7, men at det kun er vogne under FG7 

der er prioriteret i forhold til planlægning og Frank supplerede med, at det nuvæ-

rende planlægningssystem ikke umiddelbart kan tage højde for, de begrænsninger 

el-vognene har i forhold til opladning. 

 

Frank informerede om yderligere ændringer/tilføjelser der er planlagt i FG7 bl.a.: 

  

Flere garantivogne skal udstyres med transportstole der er godkendt til fastspæn-

ding så patienter ikke skal forflytte sig sæde under kørslen. Det er Præhospitalet 

Region Midtjylland der ønsker denne mulighed.  

 

Rådighedsperioderne på garantivogne forventes nedsat. Flere leverandører og 

Kontaktudvalget har udtrykt ønske om dette. 

 

Der overvejes om der skal udbydes garantivogne til kørsel med smittepatienter. 

Det handler ikke kun om Covid-19 smittede. Vognene skal indrettes specielt til 

denne form for kørsel og chaufførerne skal specialuddannes. 

 

Frank orienterede også om vognkommunikation og ”positivlisten”. Det er altafgø-

rende for trafikselskaberne at vognkommunikationen altid fungerer – det giver sta-

bil drift. FlexDanmark har lavet en liste med godkendte kommunikationsleverandø-

rer og i kommende udbud er der krav om at alle leverandører anvender en sådan. 

 

Listen over godkendte kommunikationsleverandører, også kaldet Positivlisten, 

samt kravene for at komme på listen findes på FlexDanmarks hjemmeside her 

Vognkommunikation - FlexDanmark  

 

Frank opfordrede Kontaktudvalget til at dele informationen om kravene med deres 

medlemmer/vognmænd/kolleger. 

 

 

 

https://flexdanmark.dk/vognkommunikation/#page-content
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3.  Status på Corona ift. Flextrafik 

 

Frank gav status og gennemgik Coronatidslinje og graf over udviklingen i kørsels-

mængden. Der er informeret rigtigt meget til leverandørerne via mails og Midttra-

fiks extranet og Frank spurgte udvalget om hvordan branchen har oplevet informa-

tionsniveauet. 

 

 
                                   

 

 
 

Trine roste den kommunikationen fra Midttrafik – god og klar. 

 

Tom Riis gav også ros – Midttrafiks håndtering af situationen og kommunikationen 

har været professionel.  

 

Richard Motzfeldt tilsluttede sig – god håndtering og fortalte at vognmændene er 

ved godt mod og tilpasser sig. Århus- og Horsens taxa har gjort meget ud af at 

sikre driften. Meget få medarbejdere på centralen de fleste arbejder hjemmefra. 

 

Allan Mørup gav også udtryk for at informationsniveauet har været fornuftigt dog 

med bemærkning om at ”konkurs” nyheden havde fyldt meget i weekenden. 

 

Frank orienterede herefter om de 5 ”Covidvogne” der kører smittede for Præhospi-

talet Region Midtjylland. I marts blev Midttrafik kontaktet af Præhospitalet, som 

havde et akut behov for flere vogne til at køre med potentielt smittede, da deres 

ambulancer ikke kunne følge med. Midttrafik indgik på den baggrund aftale med en 

leverandør om 5 liftvogne til kørslen.  
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Det var et krav fra Præhospitalet at vognene blev ombygget så der var adskillelse 

mellem chauffør og patienter og at chaufførerne blev uddannet i håndtering af 

smittekørsel og brug af værnemidler. 

 

Vognene skulle placeres på sygehusene i Skejby, Horsens, Herning og Viborg og 

være til rådighed alle dage i tidsrummet 0700 – 1700.  

 

3 mulige leverandører blev kontaktet ifm. aftalen. 1 takkede helt nej, 1 kunne kun 

levere 1 liftbil. Der blev indgået aftale med den 3. leverandør og kørslen startede 

den 3. april. Aftalen er siden opstarten tilpasset flere gange, pt. kører 1 vogn i 

weekender og åbningstider er ændret. Aftalen kan opsiges med 1 uges varsel. 

 

Kørsel til test i forbindelse med behandling på sygehusafdeling køres af alm. 

vogne, bliver ikke betragtet som smittekørsel. 

 

Trine supplerede med at fortælle, at hos Movia er der lavet en folder til chauffører 

og vognmænd der beskriver hvilken kørsel Covid bilerne kører og hvad alm. vogne 

kan forvente at skulle køre. Trine spurgte om Midttrafik kræver at garantivogne 

kører smittede eller kunder mistænkt for at være smittede.  

 

Frank svarede, at det forventer Midttrafik ikke at kræve og at Midttrafik også for-

venter at sende omtalte folder ud til alle chauffører. 

 

På baggrund af Coronasituationen forventer Midttrafik ikke at afholde chaufførkur-

ser eller Fly High kurser i 2020 og forventer heller ikke at kontantbetalingen kom-

mer tilbage. Der arbejdes med permanente løsninger for at få kontanterne ud af 

alle kørselstyper og med at få så mange kunder som muligt over på selvbetje-

ningsløsningerne. Der er også løbende dialog med Trafikministeriet og Sundheds-

styrelsen om emnet. 

 

Midttrafik har de seneste 2 uger afholdt vognkontroller primært med øje på uni-

form, ID-kort og håndsprit. Ganske få vogne manglede håndsprit. 

 

Frank orienterede også om at alle ture siden ult. marts er udført som solokørsler. 

Dette er ved at give en udfordring i forhold til vognkapacitet og Trafikselskaberne 

er i dialog med Trafikministeriet og SST om åbning for begrænset samkørsel. Det 

er ikke kun Midttrafik og de andre trafikselskaber der er udfordret på vognkapaci-

tet. Midttrafik modtager også henvendelser fra kommuner der har kapacitetsudfor-

dringer ifm. skolekørslen og gerne vil have hjælp hvis muligt. 

 

Iflg. Trine er der kapacitetsudfordringer overalt. Mange vognmænd har sendt deres 

chauffører hjem på lønkompensation og kører derfor kun selv. Vognparken udnyt-

tes pt. meget dårligt.  

 

Når der bliver åbnet op for samkørsel, skal løbende rengøring være en naturlig del 

af arbejdsdagen. Alle kontaktflader skal rengøres mellem turene. Der bliver udar-

bejdet retningslinjer og vejledning for rengøringen. 

 

Richard havde et ønske om at tid til rengøring blev afsat og afregnet på det igang-

værende vognløb. Frank bekræftede at sådan vil det blive. Kun ved større rengø-

ring, udenfor vognens åbningstid, skal der fremsendes faktura til Midttrafik. 
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4.  Status på Midttrafiks Drift 

 

Frank gav status på driften. 

 

Køretiderne blev i november og december opdateret på et forkert grundlag. Det 

medførte for lidt køretid især i Aarhus og dermed mange forsinkelser. Midttrafiks 

korrektionsafdeling havde meget travlt med at tillægge tid så alle leverandører fik 

korrekt afregning. Problemerne med køretiderne blev rettet i starten af januar. 

 

Midttrafik har taget et nyudviklet korrektionsværktøj i brug som giver medarbej-

derne i korrektionsafdelingen bedre mulighed for at se extra tidsforbrug. Værktøjet 

viser både vognløb, kort samt afvigelser. 

 

Ca. 1 juni 2020 tager Driften et nyt flådeovervågningsværktøj, udviklet af FlexDan-

mark, i brug. Det nye system erstatter det nuværende WebTrack som er udviklet 

af R2P Tracking. Det nye system vil have flere funktioner og være mere bruger-

venligt. 

 

Trafikselskabernes nye vognkommunikationssystem FlexKom har været i udbud og 

forventes at være klar til at tage i anvendelse ultimo 2020. Systemet er gratis at 

bruge, kan anvendes af alle og er en App baseret løsning.  

 

NOP - Trafikselskabernes nye IT værktøj skal tage over for det nuværende PLANET 

system. Første del at NOP (NOP kerne) er i udbud og den anden del (NOP Støtte) 

forventes i udbud i efteråret. NOP vil efter planen tage over for PLANET i 

2023/2024 

 

 

5.  Indkomne punkter 

 

Richard havde spørgsmål til betaling for rengøring. En del er blevet besvaret tidli-

gere på mødet, men Richard ville gerne have svar på om Midttrafik forlanger doku-

mentation for extra rengøring af vognene.  

 

Frank svarede, at Midttrafik har tillid til at leverandørerne ikke fakturerer mere tid 

end den der reelt er forbrugt og dermed ikke forlanger dokumentation.  

 

Richard spurgte ind til vognmandsuddannelsen. Hvor langt er man i forløbet med 

pilot og evaluering? 

 

Frank svarede at leverandør/entreprenør uddannelsen er sat på standby pga. Co-

ronakrisen og at pilotprojektet ikke er evalueret endnu. Der bliver ikke evalueret 

før trafikselskaberne igen kan samles fysisk. 

Trine fortalt at evalueringen af Taxiloven også er sat på standby. 

 

 

6.  Eventuelt 

 

Frank fortalte at han havde modtaget en henvendelse fra Henning Jacobsen, tidli-

gere medlem af Kontaktudvalget for C.A.T., der ønskede at C.A.T. igen blev en del 

af Kontaktudvalget. C.A.T. har iflg. Henning i alt ca. 100 medlemmer hvoraf ca. 20 

er hjemmehørende i Region Midtjylland. Midttrafik mener ikke at medlemsantallet i 

Region Midtjylland berettiger en plads i udvalget. Midttrafik afgør alene, jf. kom-

missoriet, hvem der sidder i udvalget, men vil ifm. denne forespørgsel gerne høre 

udvalgets holdning. 

 

Alle de deltagende udvalgsmedlemmer gav udtryk for, at C.A.T. ikke skal tilbydes 

plads i udvalget. 
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Allan opfordrede igen til at Midttrafik var obs på antallet af p-pladser til flexbiler på 

Gødstrup sygehus.  

 

Frank takkede afslutningsvis for et godt møde med mange gode input.  

 

Næste møde er den 8. oktober.  

  
  


