
Midttrafiks influenza beredskab

Situationen lige nu



Midttrafiks influenza beredskab

Beredskabsgruppe

Træffer beslutning og kommunikere på Midttrafiks vegne 

i forhold til en evt. pandemi

- Overvåger udviklingen i evt. epidemi

- Koordinerer evt. vacciner

- Udarbejder beredskabsplan

- Information internt og eksternt



Midttrafiks influenza beredskab

Konkrete beslutninger

- Anmodet om vacciner, offentliggørelse denne uge

- Ingen ”desinficeringspakker” til busser

- Løbende overordnet information til chauffører og salgssteder

- Beredskabsplan



Midttrafiks influenza beredskab

Beredskabsplan

- Ingen problemer i Midttrafiks administration

- Driften vægtes højt

- Vægter at eventuelle ændringer i driften skal være let at          
kommunikere overfor kunder og samarbejdspartnere.

- Kunder skal kunne bruge bussen næsten normalt under evt. epidemi



Billettering og takstsystem 
 
 
 

Installation af 131 MKII og MKII+ billetmaskiner i øjeblikket 
 
Midttrafik undersøger i øjeblikket om de 3 prisområde Midt, Øst og Syd kan 
slås sammen til 1 prisområde.  

• Kan billetmaskinerne håndtere det 
• Kan IT-takst systemet håndtere det  
• I givet fald 3 cifre i zonenummeret og en ny fælles hovedgruppe 
• Der skal ændres i programmeringen 
• Samtlige zoner og ruter skal slettes og genoprettes 
• Prislister skal slettes og andre gøres større 
• Der skal besluttes et fælles prisberegningsprincip for de 3 prisområder 
• Opstart juni 2010 hvis det lykkes 
• Det kræver også at andre IT-systemer ved Midttrafik tilrettes, eks. 

skolekort, uddannelseskort og websalg af periodekort 
 
Rejsekort fortsat usikkert 
 
Fortsat arbejde med forenkling og harmonisering af rejsebestemmelser.  
Der kommer snart en rettelse ud til chaufførvejledningen. 
 
2 klipskort i alle prisområder – forhåbentlig fra januar 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spørgsmål der er stillet af Gorm Brendstrup: 
 
Forskel på rejseregler i de forskellige trafikselskaber 
 
Forskel på hvordan hele og halve fridage og helligdage håndteres i de 
forskellige trafikselskaber 
 
Harmonisering ønskes 
 
Det modificerede ringzoneprincip eller gennemkørselsprincippet 
 
Konkret eksempel på rute 116 fra zone 974 til zone 996 
 
Betaling for fjerneste zone (lokumsaftale)? 
 
Manglende harmonisering af Midttrafik Vest og det øvrige Midttrafik  
 
Ændring af zonenumre i Nørre Snede området - Ikast-Brande kommune eller 
Midttrafik 

 
 



Forslag til uddannelse og incitament i Midttrafik
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Uddannelsesfasen

Intensiv lederuddannelse for mellemledere (2 dage)

- Train the trainer

- Mål og målstyring

- Motivation, indstilling og kommunikation

Intensiv uddannelse for chauffører (2 dage)

- Kundeservice

- Kundetyper og handlingsmuligheder

- Noget om mål og indstilling 



Incitamentsfasen

Tanker om incitamentsfasen

- Rutevis tilmelding til incitamentsfasen

- Busselskabet bestemmer selv, om de vil deltage i incitamentsfasen

- Deltagelse i incitamentsfasen forudsætter gennemført uddannelse

- Der måles på ting, som busselskabet og chaufførerne har indflydelse på

- Der er ”bonus” til alle, som når mindst 1 % fremgang i kundetilfredsheden

- Bonus” går til den enkelte chauffør

- Udover ”bonus” deltager alle ruter også i et ”regionsmesterskab”

- Markedsføringspakke som støtte til ruten





Ressourcer og økonomi

Tanker ...

- Busselskabet betaler løn under uddannelse (VEU-godtgørelse) 

- Busselskabet betaler løn til informationsmøder

- Midttrafik betaler uddannelse, administration, markedsføring, undersøgelser og bonus



Jeres kommentarer inden fremlæggelse for bestyrelsen.

Ring eller mail..!



Kvalitetsarbejdet i Midttrafik

- Kvalitetsarbejde i Midttrafik tager udgangspunkt i EFQM modellen

- Udvikling forudsætter viden om markedet (kunder, driften osv.)

- Bestyrelsen har taget beslutning om en række nye undersøgelsesmetoder



Kvalitetsmålinger

Billetkontrol

Organisationsjusteringer der betyder langt flere kontroller

Kvalitetskontrol

Ikke fungeret efter hensigten



Kvalitetsmålinger

Kundeundersøgelser

Overordnet indblik i tilfredsheden

Mystery shopping

En af de allerbedste metoder til at få viden om, hvordan en kunde betjenes

Bruges ikke til at vurdere og kontrollere den enkelte medarbejder 

Pilotprojekt på en enkelt rute





Tænk før du råber!



Ansøgninger Trafikpuljen

Juni 2009
Hvem Hvad Egenfinansiering Ansøgning
Århus Kommune Busprioritering Oluf Palmes Allé/Brendstrupgårdsvej 3.087.500 3.087.500
Århus Kommune Busprioritering Hasle Ringvej/Halmstadsgade 3.609.375 3.609.375
Århus Kommune Busprioritering gennem signalanlæg 111.000 111.000
Århus Kommune Busprioritering Ringvejskrydset - Nehrus Allé 4.167.148 4.167.148
Århus Kommune Busprioritering Stjernepladsen - Ringvejskrydset 27.862.729 27.862.729
Herning Kommune Forprojekt Banegårdspladsen 450.000 450.000
Midttrafik Forprojekt Silkeborg - Århus N 370.000 425.000
I alt 39.657.752 39.712.752
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