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DAGSORDEN

04-06-2021

• Formål med projekt ”Data til bestillerne”

• Hvilke data har Midttrafik på hylderne og hvordan kan de tilgås

• De nye selvbetjeningsløsninger:

- WEBGIS

- POWERBI

• Tidsplan og proces for adgang til Selvbetjeningsløsninger

• Spørgsmål



INTRODUKTION
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Formål:

- Med denne beskrivelse ønsker vi at beskrive, hvad Midttrafik leverer til 

bestillerne som standarddata.

- Dermed skabes en klar forventningsafstemning, hvor bestillerne får 

overblik over, hvilket materiale vi stiller til rådighed for dem.

- Samtidig hjælper beskrivelsen til at sikre klare og effektive arbejdsgange i 

Midttrafiks datateams.

- Data er i denne sammenhæng information, der udstilles gennem PowerBI 

og WebGIS, på Midttrafiks Extranet eller udleveres som særudtræk (efter 

aftale herom).



GENERELLE REGLER
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- Midttrafik stiller en række udvalgte analyser og data til rådighed for 

bestillerne som selvbetjeningsløsning via Extranettet, PowerBI og 

WebGIS.

- Analyser på baggrund af øvrige kilder (fra 3. part) kan deles/udarbejdes 

efter aftale med Midttrafik.

- Rådata deles som udgangspunkt ikke, men kan bestilles af bestiller til 

specifikke formål efter udarbejdelse af en samarbejdsaftale mellem 

bestiller og Midttrafik.



OVERBLIK OVER DATAKILDER 
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Følgende datakilder danner grundlag for de udstillede data:

- Passagertal 

- Rettidigheds- og fremkommelighedsdata (fra realtidssystemet)

- Rejsekortsdata (dog ikke indtægter)

- Geodata: Ruter, stop m.m.

- Økonomidata

- Flexdata

- Øvrige data:

- Transportvaneundersøgelsen

- Pendlingsdata (Danmarks Statistik, udgives årligt)

- Data for lokalisering af bosatte, ansatte og studerende



OM PASSAGERTALSDATA
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- Data indsamles via automatiske og manuelle tællinger i busserne. Fra 

foråret 2021 vil alle passagertællinger være automatiske.

- Der vil ikke kunne tilgås historiske tælledata i PowerBI forud for 2020 for 

ruter, der ikke har haft 100 % automatiske tællinger. 

- Bearbejdede data kan formidles til bestillere og øvrige eksterne parter via 

PowerBI og WebGIS samt som specialudtræk ved henvendelse til 

Midttrafik.



PASSAGERTAL PÅ RUTENIVEAU
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- Passagertal for på- og afstigning på ruteniveau kan tilgås i PowerBI.

- Passagertal på ruteniveau opgøres på:

- Årsniveau

- Kvartalsniveau (vises også på Midttrafiks Extranet)

- Dagsudvikling 

Ruter kan vælges ud fra:

- Bestiller, hvor alle ruter som bestiller finansierer eller medfinansierer medtages.

- Kommune, hvor alle ruter der geografisk betjener den givne kommune medtages.

- Passagertal på afgangsniveau indgår ikke i standardleveringen, men kan 

bestilles hos Midttrafik.



PASSAGERTAL: RUTEGRAFER
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- Rutegrafer viser dagsgennemsnit for på- og afstigning samt belastning 

(passagerer ombord) opdelt på retning.



PASSAGERTAL PÅ STOPNIVEAU
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Passagertal på stopniveau udstilles i 

WebGIS og BI for:

- Gennemsnitligt dagligt passagertal vist på 

stopniveau i WebGIS.

- Gennemsnitligt dagligt passagertal for den 

enkelte rute vist på stopniveau opdelt på 

dagstype i PowerBI.

- Data vil også kunne eksporteres fra PowerBI i 

listeform med gennemsnitligt daglig antal på- og 

afstigere fordelt på stoppesteder for en kommune 

eller på ruteniveau.



REJSEKORTSDATA
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- Rejsekortsdata kan tilgås via PowerBI

- Data tilbydes på:

- Ruteniveau, antal: Påstiger, afstiger, skift

- Stopniveau, antal: Påstiger, afstiger, skift

- Passagertype, produkttype m.m. på 

rute/kommune-niveau



REALTIDSDATA: FREMKOMMELIGHED

04-06-2021

- Vises som kort i WebGIS

- Opdateres på ugentlig basis

- Data kan formidles til bestillere og 

øvrige eksterne parter via WebGIS 

samt som specialudtræk ved 

henvendelse til Midttrafik

- Analysen vises for en 

hverdagskørsel for en udvalgt uge i 

indeværende eller forrige køreplanår.



REALTIDSDATA: FREMKOMMELIGHED
FORTSAT
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Data kan filtreres på hastigheds- og 

indekskort:

- Kørehastigheder på alle strækninger i 

myldretid, øvrig tid og frit flow.

- Indeks som illustrerer forværring i 

myldretid på køretider mellem stop i 

myldretid, øvrig tid og frit flow.



GEODATA
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- Primær kilde: Køreplansystem

- Ruteføringer og stop deles via 

en Webservise (WFS).

- Data kan også formidles til 

bestillere og øvrige eksterne 

parter via WebGIS samt som 

specialudtræk ved 

henvendelse til Midttrafik.



FLEXDATA
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- Primær kilde: SAP-systemet

- Data om den åbne såvel som 

lukkede kørsel kan findes på 

Extranet eller formidles til 

bestillere som specialudtræk 

ved henvendelse til Midttrafik.

- Analyser baseret på 

rejserelationer for den åbne 

kørsel udstilles i WebGIS.



ØKONOMIDATA 
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- Midttrafik udstiller i dag aktivitets- og økonomidata (budget, 

kvartalsopfølgning, regnskab, flextrafik og ruteøkonomi) via extranettet. 

- Specialudtræk fra systemer kan leveres ved henvendelse til Midttrafik.

- I løbet af 2021 forventes behandlet aktivitets- og økonomidata for 

ruteøkonomi og Flextrafik at kunne formidles via PowerBI.

- Historisk data forud for 2021 vil ikke gøres tilgængeligt via PowerBI men 

kan stadig tilgås på extranettet.



SELVBETJENINGSLØSNINGERNE
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SELVBETJENINGSLØSNING: WEBGIS
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- Løsningen er lavet specifikt til bestillerne

- Løsningen tilgås ved hjælp af link i en internetbrowser

- Adgang til data kræver brugernavn og login

- Brugervejledning udsendes sammen med link

Forslag til anvendelsesområder:

- Informationssøgning

- Produktion af kort og illustrationer

- Mulighed for eksport af data



FORSIDE
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PASSAGERTAL PÅ STOPNIVEAU
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FLEXTURE
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FREMKOMMELIGHED KØREHASTIGHED
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SELVBETJENINGSLØSNING: POWERBI
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- Løsningen er lavet specifikt til bestillerne

- Løsningen tilgås ved gennem en PowerBI-bruger der giver adgang til de 

forskellige rapporter.

- Databeskrivelse vil være at finde i de enkelte rapporter

Forslag til anvendelsesområder:

- Informationssøgning

- Eksport af rapporter og tabeller som PDF eller til Excel



FORSIDE POWERBI
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PASSAGERTAL PÅ RUTENIVEAU
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REJSEKORTSBRUG FOR DEN ENKELTE KOMMUNE
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REJSEKORTSBRUG PÅ STOPPESTEDSNIVEAU

04-06-2021



TIDSPLAN OG UDRULNING
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WebGIS-løsning

- Klar til brug efter test hos testkommuner

- Link til løsning og brugervejledning udsendes fredag d. 4. juni

- Mulighed for online introduktion af løsning. Bare sig til!

- Løsningen er til for at dække jeres behov. Kom endelig med ønsker og 

input til løsningen

PowerBI-løsning

- Sendes ud til testkommuner uge 23

- Klar til brug for øvrige bestillere efter sommerferien

- Der vil afholdes en fælles introduktion i efteråret for interesserede
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Er der spørgsmål?

- Kontakt data@midttrafik.dk


