
 
 

 
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 

15.10.2020 6.6.3-07881-2019 Lis M. Møller lmm@midttrafik.dk 8740 8280 

   
 Referat fra Kontaktudvalgsmøde  

   
Mødetids-

punkt 

 

8. oktober 2020 – kl. 09.30 

 

Sted Virtuelt via Microsoft Teams 

 

Mødedel-

tagere 

 

Monica Bunch Christensen, Richard M. Motzfeldt, Trine Wollenberg, Bülent Kara-

koc, Allan Mørup, Tom Riis Jensen, Jan Ingebrigtsen, Benjamin Filborne, Christina 

Nysten Justesen, Frank Christensen 

 

Afbud Ingen 

 

Dagsor-

den 

Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Udbud FG7 

3. Status på Corona ift. Flextrafik 

4. Status på driften 

5. NOP – Ny Optimerings Platform 

6. Flexbus 

7. Eventuelt 

 

1.  Velkomst 

Frank bød velkommen til mødet. En særlig velkomst til Monica Bunch Christensen, 

leder af Præhospitalets Kørselskontor, som deltager i møde med Kontaktudvalget 

for første gang. Punkterne 2, 5 og 6 bliver præsenteret af hhv. Jan Ingebrigtsen 

fra Udbud og Kontrakter, Benjamin Filborne, projektmedarbejder på NOP og Chri-

stina Nysten Justesen, Rådgiver i Flextrafik. 

 

2.  Udbud FG7 

Jan gav den nuværende status på udbuddet FG7. Udbuddet er netop blevet evalu-

eret i udbudsgruppen som består af udbudsfolk fra Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik.  

 

Der er samlet blevet udbudt i alt 306 garantivogne i de 3 trafikselskaber heraf har 

Midttrafik udbudt 89. 25 selskaber har deltaget med tilbud på de 89 vogne. Der er 

selskaber der kun har budt på 1 garantivogn og et enkelt selskab der har budt på 

84. Der er i alt afgivet 685 tilbud på Midttrafiks vogne – i gennemsnit 7,7 tilbud pr 

vogn.  

 

Interessen for at byde på de nye vogntyper 0 og 8 har været mindre end for re-

sten af vogntyperne, det skyldes sandsynligvis usikkerhed omkring vogntyperne, 

men konkurrencen har alligevel været acceptabel. 

 

Garantivognene er tildelt til 13 selskaber med alt fra 29 vogne til 1 vogn. 67 

vogne, ud af de udbudte 89, er tildelt 3 selskaber hvilket svarer til at de 3 selska-

ber har 75 % af garantivognene. 

 

Som noget nyt i udbuddet var der mulighed for at byde med variable priser. Der er 

budt med variable priser på 75 af Midttrafiks udbudte vogne. 

Bülent gjorde opmærksom på, at årsagen til, at alle ikke havde afgivet variabelt 

bud var, at de var bekymret for, om priserne blev offentliggjort inden fristen for 
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afgivelse af tilbud i FV7 var overskredet og at dette burde være præciseret i ud-

buddet, så ingen tilbudsgivere var i tvivl. Jan svarede at priserne ikke blev offent-

liggjort og at han ville tage ønsket om præcisering med til udbudsgruppen. 

 

Jan kunne ikke fortælle Kontaktudvalget om de reelle priser i FG7 da de ikke er 

præsenteret for Midttrafiks bestyrelse endnu, men at niveauet er meget lig FG6. 

Lidt stigende på type 2, lig eller svagt faldende på type 5 og 6 og stigende på de 

nye typer 0, 7 og 8. 

 

Bülent spurgte hvorfor Midttrafik ikke udbyder type 4. Frank svarede at Midttrafik 

har valgt at afvente med typen lav liftvogn til der er lidt flere erfaringer med ty-

pen. Fynbus har udbudt vogntypen og Midttrafik følger op og får input fra dem, in-

den det afgøres om den skal med i næste udbud. Tom informerede om, at der iflg. 

importører, er problemer med godkendelsen af type 4 og at der ingen løsninger er 

pt.  

 

Frank gennemgik kort de nye vogntyper i FG7. 

Type 0 – 4 stk. udbudt i Midttrafik efter aftale med Aarhus Kommune og Region 

Midtjylland – forsøg i 2 år. Vognene bliver folieret – betales af Midttrafik. Skal køre 

9 timer om dagen med 1 alm. pause + mulighed for en ekstra pause til ladning – 

her kan leverandøren selv pege på adresse. 

Type 4 – kun udbudt ved Fynbus. 

Type 7 – Liftbil med dobbeltsæde og tripstol og med plads til 1 kørestol.  

Type 8 – Beredskabsvogn. Grundlæggende en type 6 der ved særligt ønske fra 

Præhospitalet kan ombygges/justeres. Der er krav om særlig uddannelse til chauf-

førerne når behovet opstår og at Præhospitalet forestår undervisningen. Der er 

ikke aftalt nærmere på det punkt endnu. 

 

 

Inden driftsstart den 1. november skal alle garantivogne kontrolleres ved Midttra-

fik. For at undgå at alle vogne kommer de sidste 2 dage inden driftsstart, er der 

indført faste kontroltider som skal bookes online. Alle garantivogne får ved kontrol-

len udleveret en ”start” kasse der bl.a. indeholder kvitteringsblokke, informations-

kort, hængeskilte og håndsprit. Der blev spurgt ind til om kunne kontrolleres 

vogne om aftenen og i weekenderne op til driftsstart, dette svarede Frank nej til – 

kun tider mellem 9 og 16 på hverdage. 

 

I uge 43 bliver der afholdt opstartsmøder med garantivognsleverandørerne. Mø-

derne bliver afholdt virtuelt. Efter driftsstart afholdes der kurser for leverandører, 

driftsledere og chauffører. Kurserne bliver afholdt online som webinar og det er 

kun leverandøren eller driftslederen + 2 chauffører der kan deltage fra hvert sel-

skab. Leverandøren har herefter ansvaret for, at øvrige chauffører ser det opta-

gede kursus efterfølgende. 

 

Frank orienterede også om, at der i udbud af FV7-FlexVariabel er en varsling om, 

at der i kommende udbud er krav om at vogne skal kunne køre 110 km i timen. 

 

 

3.  Status på Coronasituationen 

 

Frank gav status på status. Vi følger antallet af ture nøje. Det ligger stabilt efter 

sommerferien og der har ikke været nedgang på trods af restriktioner/nedluknin-

ger. Patientbefordringen er oppe på 100% og vi er blevet varslet om stigning ifm. 

”pukkel” afvikling – primært i weekender. Vognene er stadig reduceret i kapacite-

ten så liftvogne kan medtage 3 personer og 2 i de små biler udover chaufføren. 

Der er krav fra bestillerne om at forsæde er til rådighed for de patienter/borgere 

der er visiteret til det og ikke har mulighed for at benytte bagsæde. 

Frank spurgte Kontaktudvalget om deres holdning til at have flere kunder i vog-

nene. 
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Trine svarede at det ifm. ex. skolekørsel er ok med mere samkørsel da det som 

udgangspunkt er den samme gruppe elever der bliver kørt med hver dag. Mht. til 

anvendelse af forsæde, har DPT mange henvendelser fra bekymrede chauffører, 

der ikke mener det er forsvarligt, at kunder kan benytte forsædet. DPT har som 

forening ingen holdning til forsædeproblematikken pt.  

 

Allan supplerede med, at anvendelse af forsæde, så vidt muligt, skal undgås, da 

mange chauffører er nervøse for smitterisikoen, når kunder er så tæt på.  

 

Tom svarede at kapaciteten i de små vogne ikke skal udvides, men at der kan ud-

vides til 4 i liftbiler og iflg. ham er det ok med forsædekunder i liftbiler da der er 

stor afstand til førersædet. Bülent var enig med Tom. 

 

Richard præciserede at det er vigtigt at følge SSI´s anbefalinger om bl.a. at holde 

afstand, hvorfor det ikke anbefales at udvide kapaciteten i de små vogne. 

 

Herefter en snak om værnemidler hvor Frank fortalte, at Midttrafik modtager en 

del henvendelser fra kunder, der indberetter at chaufførerne ikke anvender hver-

ken mundbind eller visir. Anvendelse af mundbind eller visir er et krav, når man 

kører med kunder for Midttrafik, og det er leverandørens ansvar, at chauffø-

rer/vognmænd overholder kravet. Midttrafik har på vegne af Region Midtjylland og 

Aarhus Kommune udleveret 55000 mundbind ved Midttrafik indtil nu. Dertil kom-

mer de mundbind som udleveres fra sygehusene og ved de kommunale udleve-

ringssteder. 

 

 

Der var flere tilkendegivelser om, at muligheden for at anvende visir i stedet for 

mundbind, er meget positivt og at det også er godt, at det ikke skal anvendes 

mundbind eller visir, når der ikke er kunder i vognen. 

 

 

4.  Status på drift 

Frank orienterede om at Ankenævnet for Udbud afgjorde i juni at kravet til køre-

stolspladser i liftvogne i de fælles udbud mellem Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik 

ikke var opfyldt ved hovedparten af leverandørerne.  

 

Der blev på baggrund af denne afgørelse gennemført genudbud af FV6 for liftvogne 

med driftsstart den 1. august 2020 og udbud af FG7 med driftsstart for liftvogne 

den 1. november 2020 og andre vogne den 1. marts 2021.  
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På baggrund af afgørelsen er der også gennemført genudbud af 10 liftvogne i spe-

cialkørselsudbuddet i Favrskov kommune også med driftsstart den 1. november 

2020. 

 

Frank berettede også om at det har været en meget travl sommer for driften. Ret-

ningslinjer ifm. Corona ændrede sig meget ofte, kontanter retur, solokørsel blev til 

begrænset samkørsel, så informationerne til leverandører og chauffører skulle 

være klare og til at forstå.  

 

Bülent spurgte hvorfor Midttrafik har valgt at kunderne igen kan betale kontant i 

vognen. Frank svarede, at det er forbrugerombudsmanden der krævet kontanterne 

tilbage som betalingsmiddel i offentlig trafik. Der samarbejdes pt. med FlexDan-

mark og de øvrige trafikselskaber om muligheden for at sende faktura ud til kun-

derne som alternativ. 

 

Der var ros fra Kontaktudvalget til Midttrafiks informationsniveau ifm. de mange 

retningslinjer og ændringer der har været og stadig er. Også ros til personalet i 

Driftscentret for en professionel og venlig behandling af henvendelser. 

 

  

Frank gav status på hvor langt man er med det nye kommunikationssystem Flex-

Kom. Det forventes at komme i drift sidst i oktober. FlexKom er et basiskommuni-

kationssystem der kan styre ordreflow. Det er tænkt som et alternativ til eksiste-

rende systemer som også kan bruges som backup hvis et af systemerne ikke vir-

ker. FlexKom er app baseret og gratis at benytte. Der udsendes mere information 

om FlexKom når systemet er helt klar. 

 

 
 

Der vil fremover blive fokuseret på flere digitale løsninger som leverandørerne skal 

anvende. Der er netop udsendt leverandørinformation ud om at det digitale skema 

til korrektioner der ligger på Midttrafiks extranet skal anvendes fra 1. marts 2021. 

Uheldsrapport, Ethics, Vognmandsportalen og booking af vognkontrol er også digi-

tale redskaber som skal anvendes så kald mængden til Driftscentret reduceres. 

 

Frank kom med en opfordring til, at leverandørerne sørger for at melde deres 

chauffører til maillisten for udsendelse af Nyhedsbrevet. Det gøres ved at skrive en 

mail til planet@midttrafik.dk – skriv Nyhedsbrev i emnefeltet og skriv de mail-

adresser der skal modtage Nyhedsbrevet i mailen. Trine vil videreformidle via DPT. 

 

Lis fortalt kort om juleplanlægningen og de vigtigste datoer. Der bliver igen i år 

indgået delaftaler med firmaer der ikke har kontrakt med Midttrafik om et antal 

liftvogne, så vi kan sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet. Om turantallet bliver i 

samme størrelsesorden som tidligere år er pt. ikke til at spå om, det kommer helt 

an på Coronasituationen, men vi forbereder os på samme antal ture som tidligere. 
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5. NOP – Ny Optimerings Platform 

Benjamin gennemgik baggrund for og status på NOP. Planet, som vores nuvæ-

rende planlægningssystem hedder, er forældet og kan ikke følge med og derfor er 

trafikselskaberne og FlexDanmark i fællesskab i gang med at klargøre udbudsma-

teriale og udbyde NOP. NOP er 2 delt – NOP kerne som indeholder den grundlæg-

gende planlægningsmotor/algoritme og NOP støtte som er alt uden om bl.a. bestil-

lingsværktøj og bevillingsværktøj. 

 

NOP kerne er i udbud og der er prækvalificeret 5 leverandørkonsortier. NOP støtte 

er i den endelig fase af materialeudarbejdelse.  

Tidsplan: 

 

2020-2021   Udbudsproces og indgåelse af kontrakt. 

2021-2022   Udarbejdelse af produktet 

2023            Test og klargøring til udrulning 

2024            Vi er i luften 

 

 

6. Flexbus 

Christina orienterede om Flexbus. Formålet med at have Flexbus md som punkt på 

dagsordenen er at øge viden om Flexbus og forhåbentligt at få input til forbedrin-

ger ifm. udførelsen af Flexbus-ture. Der har været en del mediebevågenhed om-

kring udfordringer med Flexbus i Randers kommune – især rute 232 mellem Hel-

strup og Randers trafikterminal har været i fokus. 

 

Midttrafik arbejder med at forbedre Flexbus produktet herunder kundernes ople-

velse og viden om produktet. 

 

Hvordan fungerer Flexbus? 

 

 
 

 

 

Chaufførerne skal kontrollere om kunderne har gyldig rejsehjemmel og der foreta-

ges billetkontrol hvert kvartal. På Midttrafiks extranet under Flextrafik er der infor-

mation om de forskellige typer billetter der kan anvendes og der skal kontrolleres 

af chaufførerne. Chaufførerne kan altid se at det drejer sig om en Flexbustur på 

køreordren. 

 

På ture der er bestilt via Servicecentret fremgår der altid et rutenummer på 
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køreordren. 

 

 
 

 

 

 

 

Og på ture bestilt via Rejseplanen står der altid Stoppested på køreordren. 

 

 

 
 

 

De udfordringer kunderne oplever når de benytter Flexbus er: 

 

Omvejs- og samkørsel 

For sen afhentning og aflevering 

Chaufføren holder ikke ved stoppestedet 

Bestilling via Rejseplanen 

Bestilling af faste ture med flexbus 

 

 

Richard gav udtryk for at der nok var for lidt kendskab til produktet mellem chauf-

fører og vognmænd. Et godt alternativ til bussen i områder med tyndt kunde-

grundlag. Frank svarede at det er vigtigt at chaufførerne er godt klædt på og at 

Midttrafik tager hånd om de fejl der er systemmæssigt. Iflg. Tom bliver det helt 

sikkert bedre hvis Flexbus bliver en større del af kørslen, så chaufførerne bliver 

vant til det. 

 

 

7. Eventuelt 

Tom havde et ønske med fra flere leverandører om at nye krav i udbud undersøges 

tilstrækkelig af ordregiver inden de kommer som krav. Bl.a. dobbeltsæder i type 7 

er en udfordring – godkendte sæder findes ikke til eftermontering og udfordrin-

gerne med type 4 – godkendelse. Frank svarede at der er en dialog i gang med ud-

budsgruppen om dobbeltsæderne i type 7.  

 

Richard havde ros til løsningen om ladning af type 0 vogne, at det kan ske på en 

adresse udpeget af leverandøren. Der var kritik af infrastrukturen ift. forholdene 

omkring af- og pålæsningsmuligheder ved indgangene C og J på AUH. Der er be-

hov for flere pladser og lettere adgang. Monica havde ikke status på den dialog der 

er med AUH om de kendte problemer med forholdene omkring indgang C og J, 

men at der bliver arbejdet med dem. 

 

Richard gjorde desuden opmærksom på manglende rengøring af især storvogne. 

Richard mente også, at det er kritisabelt at man arbejdede med et prisloft, men 

ikke en minimumspris i seneste udbud. 

 

Bülent gjorde opmærksom på at tidsplanen i udbudsprocessen havde været meget 

stram. Frank gav Bülent ret og at det var pga. afgørelsen fra Ankenævnet for Ud-

bud at fristerne blevet strammet. 
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