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Økonomi

- Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet

- Tilbagegang i indtægterne på ca. 2 % - især salg i busserne

- Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit

- Decentral forhandling om afskaffelse af cross border leasing-DUT



Ny politisk ledelse

- Bestyrelse og repræsentantskab konstitueres 15-1 2010

- Også nye bestillere

- Mange effektiviseringer og omlægninger er udsat - kommer i 10 og 11

- - Megen tale om flere i busserne - handling ?



Organisationsændringer i Midttrafik

- Løbende effektiviseringer og ændringer - landets billigste

- Ændring af X-bussamarbejde

- Task force på takster, rejseregler - uanset rejsekort



Gennemførelse af strategiplan 2009-2011

Mange initiativer for velfungerende drift og nødvendig udvikling

1. Flere tilfredse kunder - (der er lavet undersøgelse)

- høj driftsstabilitet – behov for bedre information ved vejarbejder

- øget fremkommelighed, især i Århus med busbaner, andre byer er 

på vej 



- fokus på chaufførservice - 118-forsøg udbredes til hele regionen 

- rejsegaranti virker

- takster, rejseregler skal forenkles

- plan B, når rejsekort forsinkes – webbutik m.v.

- kundefrafald er den vigtigste udfordring - bred vifte af virkemidler



2. Tilfredse leverandører

- undersøgelse viser, at samarbejde og inddragelse fungerer - især 

på busområdet

- fokus på rekruttering og efteruddannelse 

- behov for bedre samarbejde om driftsforstyrrelser

- flere incitamenter - 118, udbud i Randers....

- behov for nemmere takst- og rejseregler



3. Tilfredse bestillere

- undersøgelse viser, at det generelle samarbejde er ok

- men markant behov for forbedring af rapportering om budget, 

økonomi og generel dokumentation for ydelser

- Midttrafik har effektiviseret sin administration



4. Sammenhængende rutenet

- mange planer, få resultater indtil videre

- der er planer for effektivisering af regionens net og omlægning af 

bybuskørsel - gennemføres først i 10 og 11 

- bestillerne bestemmer, træghed i branchen (lynbus, Midttur kun i 6 

kommuner, alt for få mindre busser) 



5. Midttrafik gavner miljøet

- kampagner har sat kollektiv trafik og miljø på dagsordenen

- udbudskrav reducerer udledning - Randers-forsøget





Projektansøgninger til Trafikministeriets puljer – ansøgningsfrist 1. oktober 
 
Projektansøger/ 
Projektansvarlig 

Projekt Egenfinan-
siering 

Ansøgt 
beløb 

Ressourcemæssige 
konsekvenser for Midttrafik 

Skive Kommune Ny kompakt 
trafikterminal i Skive 
 

10.555.000 
(Skive 
Kommune) 
 

10.555.000 
 

Deltagelse i projektgruppe, evt. 
efterfølgende justeringer i 
køreplanger 

Herning 
Kommune 

Forbedring af 4 
signalregulerede kryds 

725.000 
(Herning 
Kommune) 

725.000 Meget begrænset 

Herning 
Kommune 

Ombygning af 
signalanlæg 
Vesterholmvej/Viborgvej 

2.500.000 
(Herning 
Kommune) 

2.500.000 Meget begrænset 

Herning 
Kommune 

Handlingsplan til 
forbedring af 
fremkommelighed for 
busser i Herning 

550.000 
(Herning 
Kommune) 

550.000 Dialog med Midttrafik og 
busselskaber om 
fremkommelighedsproblemer i 
Herning samt opstilling af 
handleplan 

Herning 
Kommune 

Handicapvenligt 
stoppested ved DGI-
parken i Herning 

900.000 
(Herning 
Kommune) 

1.100.000 Deltagelse i følgegruppe. 
Levering af køreplandata.  

Herning 
Kommune 

Etablering af 6 
superstoppesteder i 
Hernings forstæder over 
en 3 års periode.  

3.204.000 
(Herning 
Kommune) 

3.476.000 Deltagelse i projektgruppe. I 
øvrigt begrænset. 

Århus Kommune Forprojekt vedrørende 
busprioritering i området 
Viby Torv, Viby Ringvej, 
Skanderborgvej og 
Holme Ringvej 

941.250 
(Århus 
Kommune) 

941.250 Meget begrænset 

Århus Kommune Busprioritering 
Halmstadgade – Hasle 
Ringvej 

1.340.625 
(Århus 
Kommune) 

1.340.625 Meget begrænset 

 







Indhold

Uddannelsesfase

- Chaufførtræning

- Ledertræning

- Foredrag

Incitamentsfase

- Foredrag og motivationsmøder



Tidsplan

Forventede opstartstidspunkter:

- Uddannelsesforløb for ledere i marts og april

- 1. uddannelsesforløb for chauffører marts, april og maj

- 1. incitamentsforløb i  maj og juni



Hvad vægter vi?

- At uddannelsen skal være seriøst anderledes

- At uddannelsen er kort - 2 dage for chauffører, 3 dage for ledere

- At uddannelsen er skræddersyet



Noget om arbejds- og udgiftsfordeling i uddannelsesfasen

Informationsmøder for ledere i busselskaberne, deltagelse forventes

Informationsmøder for chauffører, deltagelse er frivillig, busselskabet betaler eventuelle 

udgifter for chaufføren

Informationsmateriale laves af Midttrafik men busselskabet forventes at deltage ved at 

uddele materiale, tage mod tilmeldinger etc.

Løn under uddannelse betales af busselskabet men VEU godtgørelse

Kursusgebyrer for chauffører betales af Midttrafik

Kursusgebyr for ledere betales af Midttrafik, evt. lille egenbetaling



Status Mystery Shopping i busser og på salgssteder

Pilotprojekt

Netbus rute 113 og Arriva ruterne 119 og 120
Bus-Info og Viborg Rutebilstation 
Evaluering i uge 50

Observeringspunkter
Bussens overholdelse af køreplanen 
Skiltning på bussen
Chaufførens vejledning og service
Chaufførens kørsel
Rengøring og vedligehold
Informationsmaterialer

Opstart

I løbet af foråret 2010
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