
 
 

 
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 

18.05.2021 6-6-3-07881-2019 Lis M. Møller lmm@midttrafik.dk 8740 8280 

   
 Referat fra Kontaktudvalgsmøde  

   
Mødetids-

punkt 

 

7. maj 2021 – kl. 09.30 

 

Sted Virtuelt via Microsoft Teams 

 

Mødedel-

tagere 

 

Allan Mørup, Bülent Karakoc, Monica Bunch Christensen, Richard Motzfeldt, Tom 

Riis Jensen, Frank Christensen, Lis M. Møller 

Afbud Trine Wollenberg 

 

Dagsor-

den 

Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Kontaktudvalgets sammensætning 

3. Status på Corona ift. Flextrafik 

4. Driftsstart FG7 og FV7 1. marts 2021 

5. DNV-Gødstrup 

6. NOP – Ny Optimerings Platform 

7. Siden sidst 

8. Eventuelt 

 

1.  Velkomst 

Frank bød velkommen til mødet og gennemgik dagsordenen. Ifm. med punktet 

Driftsstart fortæller supervisor Benjamin Filborne om nulemissionsvogne og super-

visor Franck Moser Hansen har punktet om DNV Gødstrup. 

 

 

2.  Kontaktudvalgets sammensætning 

Midttrafik ønsker at udvide Kontaktudvalget med brancheforeningen CAT samt en 

større leverandør der er kører under FV7. Frank henviste til kommissoriet som gi-

ver mulighed for ændring/udvidelse ved høring af udvalget. Begrundelsen for udvi-

delsen er, at Midttrafik har et ønske om et bredere udvalg, hvor der kan komme 

flere nuancerede input. 

 

Richard tilkendegav at udvidelsen er fornuftigt, og fandt det formålstjenligt med et 

bredt og repræsentativt udvalg fra branchen, dog uden at have et udvalg med for 

mange medlemmer. Iflg. kommissoriet har DPT 3-4 pladser, skal ændres til 3. 

 

Allan var enig med Richard, men mindede om, at udvalget ikke skal behandle en-

keltsager. 

 

Frank takkede for bemærkningerne. Landsformand for CAT Henning v. Jakobsen 

deltager i kommende møder og når leverandøren under FV7 er fundet, bliver ud-

valget informeret. 

 

3.  Status på Corona ift. Flextrafik 

Frank gav status og gennemgik de retningslinjer og tiltag der er taget siden no-

vember 2020, hvor 2. bølge satte ind.  
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05.11 Midttrafik lukker for brugen af forsæde 

17.11 Midttrafik udsender reminder om, at Midttrafik dækker omkostninger for  

ekstra rengøring. 

21.12 Præhospitalet indfører solokørsel på alt patientkørsel 

06.01 Midttrafik indfører solokørsel i små vogne. Uændret samkørsel i liftbiler max 

3 personer 

13.01 Den kontante betaling suspenderes 

20.01 Præhospitalet aktiverer beredskabsvogne og starter kørsel med Covid19 

smittede.    

16.02 Midttrafik direktion og bestyrelse udsender særlig tak til samtlige leverandø-

rer. 

18.02 Præhospitalet indskærper at hals/hagevisir ikke må anvendes 

01.03 Midttrafik stopper udlevering af håndsprit, da det er et kontraktkrav at leve-

randørerne selv skal indkøbe. 

06.04 Midttrafik åbner for samkørsel af 2 kunder på bagsædet i små vogne. Pati-

enter køres forsat solo i små vogne. 

26.04 Præhospitalet indfører samkørsel – 2 patienter på bagsædet i små vogne. 

01.05 Midttrafik stopper med at betale for rengøring. 

06.05. Midttrafik genindfører kontantbetaling. 

 

Iflg. Tom har forløbet med information og retningslinjer været fornuftigt og det er 

godt, at der fortsat kan hentes mundbind på diverse udleveringssteder. Han var 

dog ked af at kontantbetalingen er tilbage. 

 

Frank informerede om at Movia pt. kører en sag ved forbrugerombudsmanden 

vedr. den kontante betaling. Movia tager ikke imod kontanter i busser eller Flextra-

fikvogne. 

 

Bülent var enig i at forløbet var gået godt og synes også der skal arbejdes på en 

løsning uden kontanter. Foreslog betalingsterminaler som dem der anvendes hos 

NT. 

 

Richard roste Midttrafiks kommunikation og information samt muligheden for af-

hentning af mundbind og håndsprit. Deler dog holdningen omkring kontant beta-

ling – også ud fra smitterisiko. 

 

Frank fortalte at der er lavet løsninger med måneds fakturering på handicapkørsel 

og flexture og at ca. 1.500 kunder allerede nu har meldt sig til. Der arbejdes også 

med en MobilePay løsning.  
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Frank fortalte også at Trafikselskaberne arbejder med en plan for yderligere gen-

åbning og at der er et ønske om at gøre det ens. Når busserne åbner fuldt ud skal 

Flextrafik vognene så også? Evt. åbning med 5 passagerer bag chaufføren i lift-

vogne. Forsæder er endnu ikke i spil. 

 

Bülent spurgte om ikke Flextrafik chaufførerne kunne prioriteres ift. vaccinationer. 

 

Frank svarede at Trafikselskaberne og DPT har presset på for at få chaufførerne 

prioriteret, men uden resultat. 

 

 

4 Driftsstart FV7 og FG7 1. marts 2021. 

Frank orienterede om driftsstarten pr. 1. marts. Opstarten er forløbet bedre end 

tidligere og især kontrollen af garantivognene har været en succes bl.a. pga. tids-

bestilling til kontrol, men også i høj grad fordi vognene har været i orden. Stor ros 

til leverandørerne. 

 

Antallet af vogne i FV7 er stort set det samme som ved tidligere udbud. Desværre 

har flere leverandører en tidligere glemt af afgive bud. Frank spurgte om Kontakt-

udvalget/brancheforeningerne har mulighed for at informere vognmænd/medlem-

mer. 

 

Iflg. Richard informerer Midttrafik godt og opfordrede til, at der bliver sendt mails 

ud til nuværende leverandører med information om udbud og frister. 

Frank svarede at Midttrafik informerer via mails, men har et ønske om at gøre det 

bedre så ingen glemmer at byde. Spurgte om DPT kan være behjælpelig. 

 

Allan svarede at DPT informerer om udbud via deres Fredagsnyhedsbrev, og at det 

også fremgår af hjemmesiden, men at ikke alle medlemmer får læst informatio-

nerne.  

 

Herefter gennemgik Frank opgørelsen af antal vogne i FG7 og FV7 fordelt på vogn-

typer. 
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Tom påpegede, at kravet om at alle vogne skal være til rådighed den 24. decem-

ber, kan afholde leverandører fra at aktivere vogne.  

Frank svarede, at Midttrafik er forpligtiget til at køre kunderne, derfor kravet. Midt-

trafik mangler hvert år liftvogne til afvikling af julekørslen og derfor frafaldes kra-

vet om, at alle vogne skal køre den 24. december ikke i kommende udbud. 

 

Midttrafik har ikke udbudt type 4 vogne i nuværende garantivognsudbud, men 

overvejer at gøre det i kommende. SafeNcare har været ved Midttrafik og vise en 

Type 4 vogn frem, som kører under FV7 - meget positivt. Vi følger også de erfarin-

ger Sydtrafik og Fynbus har med deres type 4 vogne. 

 

I FG7 valgte Midttrafik på opfordring fra Præhospitalet at udbyde 5 beredskabs-

vogne, som med kort frist kan ændres så de kan køre med smittede. Alle 5 vogne 

har været aktiverede, pt. kører der 2 med Covid-19 smittede. 

Frank fortalte også at udbudsmedarbejder Jan Ingebrigtsen har fået nyt job hos 

Skanderborg kommune og at Midttrafik er i gang med at ansætte en ny medarbej-

der til udbudsopgaven. 

 

Herudover gjorde Frank opmærksom på at der i FV8 vil blive stillet krav om en mi-

nimumshastighed på 110 km/timen for samtlige vogne. Dette er varslet i FV7. 

 

Lis præciserede kravene til Førstehjælpsuddannelse og kursusbeviser i de 2 udbud. 

 

Uddannelseskrav for alle tre trafikselskaber  

Stk. 1 - Førstehjælp  

 

Leverandøren er ansvarlig for, at chaufføren til enhver tid kan fremvise gyldigt be-

vis for gennemført uddannelse i færdselsrelateret førstehjælp. 

 

Den gennemførte uddannelse skal følge dansk førstehjælpsråds uddannelsesplan 

for funktionsuddannelsen ”færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor” og omfatte 

”færdselsrelateret førstehjælp” og ”førstehjælp i hjertestop”. 

 

Uddannelsen skal være gennemført inden for de seneste to år.  

 

Et evt. opdateringsforløb for den samlede uddannelse skal ligeledes følge uddan-

nelsesplanen, godkendt af dansk førstehjælpsråd.  

 

Kursusbevis skal altid medbringes under kørsel for flextrafik. Hvis kursusbeviset 

ikke kan fremvises, vil pågældende chauffør blive udelukket, indtil kursusbeviset 

fremvises. 
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Kursusbevis for taxi kvalifikationsuddannelse godkendes også som bevis for første-

hjælpsuddannelsen. Kursusbeviset skal være udstedt af uddannelsesstedet og 

være under 2 år gammelt. 

 

Benjamin gav status på forsøget med nulemissionsvogne i Aarhus. Vi har 5 elbiler 

kørende som Type 0. Vognene har plads til 3 personer ekskl. fører, indstigning 

uden trin, bagageplads til 1 sammenklappelig kørestol og skal have en rækkevidde 

på minimum 250 km.  

 

De 5 elbiler er alle fuldt folieret – designet af Midttrafik. Bilerne kører primært ture 

i og omkring Aarhus. Der er indlagt fast ladepause midt på dagen og der køres 8-9 

timer hver dag.  

 

Planlægningen ligner de andre garantivogne og økonomien er som forventet, lidt 

højere end type 2 vognene da indkøbspris og ladepauser har indflydelse. 

Der bliver løbende afholdt møder med leverandørerne, så de kan komme med in-

put, observationer og ønsker. Vi har kun modtaget positive tilkendegivelser fra 

kunderne. 

 

Forsøget med nulemissionsvognene lever indtil videre  op til Midttrafiks forventnin-

ger, og resultaterne for de første måneder er positive. 

 

Bülent var enig i at det går godt med garantivognene, men at det vil være en ud-

fordring at indsætte dem til variabel kørsel, da rækkevidden er er for kort. 

 

  

5. DNV-Gødstrup 

Franck orienterede om sygehuset i Gødstrup – navn RHG – Regions Hospitalet 

Gødstrup. Sygehuset er planlagt til at åbne i efteråret 2021. Planen er at der flyt-

tes over 7 uger med start i september. Nogle funktioner og få afdelinger flytter før 

den endelige flytning. 

 

Det er det canadiske firma HCR – Health Care Relocation der står for flytningen 

den 26. september fra Holstebro Sygehus og den 31. oktober fra Herning Sygehus. 

Det forventes at Midttrafik skal deltage de 2 dage med flytning af 50 – 100 patien-

ter. Alle ture forventes udført af liftbiler. Afdelingen for strålebehandling forbliver i 

Herning.  
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Der bliver gratis parkering på sygehuset og det forventes at der bliver etableret ca. 

2400 p-pladser. Der bliver lavet 14 pladser forbeholdt Flextrafik, Falck og andre 

eksterne transportører foran indgang A, som er den eneste indgang, og herudover 

bliver der etableret pladser til at holde pause på. 

 

Der udarbejdes specialadresser i samarbejde med Præhospitalet. Input til special-

adresser er velkomne. Hvad der er logisk for Midttrafik og Præhospitalet, er ikke 

nødvendigvis logisk for chauffører/vognmænd. Efter sommerferien vil medarbej-

dere fra Driftscentret måle servicetid op på RHG. 

 

Endelig plan for flytning mv. udsendes efter sommerferien. 

 

 

6. NOP – Ny Optimerings Platform 

Frank orienterede om NOP. 

 

 
 

Tidsplan: 

 

2021 -                     Tilbuds og afklaringsfase 

2021 – 2022             Forberedelse 

2023 -                      Uddannelse og implementering ved Movia og NT 

2024 -                      Implementering ved Sydtrafik, Fynbus og Midttrafik. 

 

Der er den 26. februar 2021 indgået kontrakt med Netcompany og DRT Solutions 

om NOP Kerne og der indgås kontrakt med en leverandør om NOP Støtte i oktober 

2021.  
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Trafikselskabernes eksperter inddrages på alle områder indenfor Flextrafikken for 

at sikre en robust forberedelsesfase. Der bliver lavet ekspertgrupper som i samar-

bejde med FlexDanmarks NOP projektgruppe og leverandørerne til NOP, skal sikre 

en optimal overgang fra Planet til NOP. 

 

Trafikselskaberne opbygger en modtagelsesorganisation, som udover at levere ek-

spertviden også skal klargøre modtagelsen af NOP. Organisationen kommer til at 

bestå af projektleder, systemadministrator og på sigt uddannelses- og implemen-

teringsansvarlige. 

 

Midttrafik har gennemført mindre organisationsændringer i Flextrafik, for at skabe 

tid og plads til deltagelse i NOP ekspertgrupperne. 

 

• Supervisor Lis M. Møller bliver Faglig Koordinator og skal have fokus på den 

daglige drift. 

• Supervisor Niels-Erik Olsen bliver Systemadministrator og bliver Midttrafiks 

primære deltager i ekspertgrupper vedr. optimering, planlægning, vognop-

sætning og kørselstyper. 

• Der ansættes en trafikstyrer mere 

• Funktionsleder Frank Christensen varetager projektledelsen. 

 

Forberedelserne til NOP sker sideløbende med den daglige drift, som selvfølgelig 

skal fungere optimalt og i samme kvalitet som i dag. 

 

 

7. Siden sidst 

Frank orienterede om punkterne. 

 

FlexKom – ikke i drift endnu. Der er udfordringer med GDPR i form af 2-faktorgod-

kendelse og selvbetjening. 

 

Ny selvbetjening – ikke klar endnu.  

 

Optagelse af samtaler – er endnu ikke en mulighed. Igen GDPR – vi afventer ret-

ningslinjer. 

 

8. Eventuelt 

Richard spurgte ind til VL-App. Kan den anvendes af vogngruppevognløb og er de 

en vejledning. Lis bekræftede begge dele og vil fremsende vejledning. 

 

 

Næste møde er torsdag den 30. september kl. 09.30. 

 
     

 
    

 


