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Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 

 27. april 2017  1-15-0-75-3-17 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 

   
 Referat fra chaufførudvalgsmødet  

   
Mødetids-
punkt 
 

24. april 2017 
 

Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 
 

Mødedel-
tagere 
 

Arriva Danmark – Gerda Jørgensen og Klaus Flyesberg 
Brande Buslinier/Herning Turist – Ronny Gasbjerg og Leif Nielsen 
Busselskabet Aarhus Sporveje – Finn Mikkelsen og Poul Erik Eskildsen 
De Grønne Busser - Kim Nielsen og William Kragelund 
Keolis Danmark – Freddy Jepsen og Torben Luk 
Nobina – Berit Olsen 
Silkebus – Flemming Jensen og Ole Højris Nielsen 
Skave Turistfart – Finn Hede og Niels-Henrik Sejerkilde 
Tidebus Danmark – Dorthe Mogensen og Klaus Pedersen 
TK Bus – Tommy Krogh og Anne Krogh 
Umove Vest – Poul Tønnesen  
Venøbussen – Knud Overgaard 
Jens Erik Sørensen, Midttrafik 
Ole Simonsen, Midttrafik 
Michael Ipsen, Midttrafik 
Michael Steinberg, Midttrafik 
Charlotte Dalby, Midttrafik 
Dorte Møller, Midttrafik, referent 
 

Afbud Malling Turistbusser – Anne Olsen 
Holstebro Turistbusser – Chanette Mulvad og Dan Nørby 
Mørup Turistfart – Allan Mørup 
 

Dagsorden Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 
1. Velkommen v/Jens Erik Sørensen   
2. Siden sidst v/Jens Erik Sørensen 
3. Billettering APP/Rejsekort v/Ole Simonsen 
4. Eventuelt – spørgsmål fra Skave Turistfart chauffør Niels-Henrik Sejerkilde 

 
1. Velkommen v/Jens Erik Sørensen 

 
Jens Erik Sørensen, MT bød velkommen til alle.  
Der er fredag den 21. april indsendt en række spørgsmål fra chauffør Niels-Henrik 
Sejerkilde, Skave Turistfart til mødet den 24. april.  
Jens Erik Sørensen informerede om, at alle indsendte spørgsmål eller forslag, der 
ønskes debatteret på møder under punktet Eventuelt fremadrettet indsendes 
senest 14 dage før mødet. 
 

2. Siden sidst v/Jens Erik Sørensen 
 
Bestyrelsen har taget beslutning om forskellige nye tiltag, der skal udvikles og 
implementeres i vores betalings App. 
- Periodekort på App 
- en engelsk version til udenlandske gæster 
Derudover er der taget beslutning om at al billet- og kvalitetskontrol i Midttrafik 
udbydes i 2018. 
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I samme forbindelse er det besluttet at Silkeborg Kommunes egenkontrol skal 
nedlægges. 
 
Problemet med Silkeborg Kommunes egen kontrol er, at Midttrafik ikke får 
indberetninger, klager etc. på de foretagne kontroller. 
 
Alle kontroller bliver fremadrettet lagt ind under Midttrafik. 
 
Ronny Gasbjerg, Herning Turist spurgte om de vejledere busselskabet sender ud, 
må bede om at se kundens billet. 
 
Ole Simonsen, MT svarede, at det skal være en billetkontrollør med uniform og 
identifikation, der kontrollerer i busserne. 
 
Berit Olsen, Nobina – er det muligt, at betale til chaufføren med Mobilepay. 
 
Ole Simonsen, MT svarede, at ca. 70 % af alle der bruger appen betaler via 
mobilepay. 
 
Gerda Jørgensen, Arriva – Der kommer ofte kunder fra andre lande som ikke 
kender til appen og problemer med snydere vil kunne løses med Mobilepay. 
 
Ole Simonsen, MT svarede at det er muligt at anvende Mobilepay som supplement, 
men kun efter aftale med Midttrafik. 
 
Jens Erik Sørensen, MT konkluderede, at det for hvert enkelt busselskab kræver en 
individuel aftale med Midttrafik, for at det er muligt. 
 
 
Regionens økonomiske ramme er udfordret med 28 mio. kr. 
 
Der kommer ingen større omlægninger i 2018. 
En af grundene til at Regionen har udfordringer er finansiering af Rejsekortet og 
omkostningsindeks. 
 
I 2019 skal Midttrafik lave tilpasning på 28 mio. kr. 
 
- Besparelse skal først findes i 2019 
- Fortsæt det gode arbejde med ny trafikplan 
- Vi har lavet administrativ aftale med Regionen for 2018 
 
Midttrafik skal fagligt komme med nyt forslag til trafikplanen. 
For hvert enkelt område i Midttrafik laves plan for, hvor der skal ske ændringer. 
 
Midttrafik informerer, når der er et konkret forslag. 
 
Regnskabet 2016 
 
Et rigtig godt resultat som stort set fastholder indtægterne. 
Flere og flere borgere bliver opmærksom på flextrafik og det giver større udgifter. 
Løbende effektivisering i administrationen giver mulighed for investering. 
 

• Udgifter til buskørsel 52 mio. kr. under budget - primært Aarhus Sporveje. 
• Indtægter til buskørsel 3,6 mio. kr. under forventet budget på 712 mio. kr. 
• Merforbrug på handicapkørsel og flextur på ca. 3,5 mio. kr. 
• Mindreforbrug i administrationen på ca. 17 mio. kr. 
• Øvrige områder balancerer. 
• Bestyrelsen og ejere er tilfredse. 
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Takst Vest samarbejdet 
 
Hovedprincipperne i Takst Vest samarbejdet er følgende: 

• Et fælles zonesystem for bus og tog. 
• Ét takstområde for hvert trafikselskab (i dag er der 4) 
• Off-peak rabat for alle rejser i ét trafikselskab  
• Forskellige takster mellem bus og tog – dog fælles periodekort 
• Mængderabat på rejsekort bliver mere simpelt (4 trin fremover) 
• 25 % pensionistrabat på periode- og rejsekort 
• Børn altid til halv takst 
 

Knaster: 
• DSB’s zonekorrektioner (bestemte områder hvor det bliver dyrere) 
• Priser på klippekort-APP  

 
Jens Erik Sørensen, MT - det er ikke nemt at blive enige i dette samarbejde  – 
DSBs takster er 20 % højere end Midttrafiks og derfor svært at lave et forslag, der 
er indtægtsneutralt. 
 

3. Billettering – APP/Rejsekort v/Ole Simonsen 
 
Med de nye betalingsmidler sker der en højere grad af selvbetjening for kunderne. 
Billetter til den kommende letbane er også baseret på selvbetjening. 
Det giver en hurtigere påstigning og afstigning. 
 
Midttrafik får mange positive tilbagemeldinger fra kunderne med ønske om flere 
produkter. 
 
Appen blev introduceret i maj 2016 og har ultimo marts 2017 187.000 brugere. 
 
Rejsekortet blev introduceret i juni 2014 og har ultimo marts 2017 120.000 
brugere. 
 
Der arbejdes på følgende nye tiltag: 
 
Appen 

• Periodekort (gyldig i tog?) 
• Engelsk version  
• Flere kombinations- og arrangementsbilletter, koncertbilletter etc. 

 
Rejsekort 

• Periodekort fælles med togoperatør i forbindelse med Takst Vest 
• Ungdomskort – kommer muligvis på rejsekort.  

 
Ole Højris Nielsen, Silkebus – ønske om at skolekort bliver en del af de nye tiltag 
og at der kun er én slags skolekort, da der er forskellige gyldigheder nu. 
 
Ole Simonsen, MT – skolekort kommer ikke på rejsekort, pga, at der er rejsekort 
MINI i en del ”skolebus”-ruter. Det er et større projekt som ikke umiddelbart er 
med i de kommende tiltag. Der er 3 forskellige varianter på baggrund af ønsker fra 
kommunerne. Det er reelt kun i Aarhus og Ringkøbing-Skjern kommune, at man 
kan støde på forskellige, og det er kun fredag efter kl. 18 og i weekends 
/helligdage, at der er forskel. Kommunerne har forskellige ønsker til, hvordan de 
skal gælde. 
 
Torben Luk, Keolis – spurgte om man er begyndt at udregne periodekort 
anderledes. Det er svært at udregne tilkøb til periodekort, når man ikke kan se 
hvilke zoner man må rejse i. 
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Ole Simonsen, MT svarede, at de antal zoner der er på kortet, er dem man har 
betalt for. Prisberegningen tager udgangspunkt i zoneprisprincippet. Det 
anerkendes, at det kan være svært at udregne tilkøb til periodekort.  
Det er chaufførens ansvar at kunderne har en gyldig billet. 
 
 

4. 
 
 
 

Eventuelt. 
 
Skave Turistfart, Niels-Henrik Sejerkilde har indsendt en række spørgsmål som 
ønskes besvaret på mødet. 
Midttrafik har modtaget de indsendte spørgsmål fredag den 21. april 2017. 
 
Videoovervågning 
Bestyrelsen besluttede i 2014, at der i Midttrafiks ny A-kontrakter med 
busselskaberne fremadrettet skal være installeret videoovervågning. 
 
Bestyrelsen besluttede samtidigt, at Midttrafik finansierer en løsning med 
videoovervågning i busser på gamle kontrakter, hvor der ikke i forvejen er video. 
Dette gælder for kontraktbusser, som kører på regionale ruter og bybusser, men 
ikke lokalruter.  
 
Midttrafik stiller ikke krav om chaufføralarm i busserne. Det er en misforståelse,  
at der installeres chaufføralarm  i alle busserne i Midttrafik. 
 
Installation af alarm i bussen er et busselskabs anliggende. 
 
William Kragelund - De Grønne Busser påpegede, at information i busserne om 
videoovervågning og alarm vil virke præventivt. 
 
Michael Steinberg, MT – i de busser Midttrafik har installeret videoovervågning,  
er der fulgt en alarmfunktion med i installationen. Alarmfunktionen er ikke aktiv, 
med mindre busselskabet har lavet en aftale. 
 
Berit Olsen, Nobina – oplyste, at Nobina har sat deres alarmfunktion op til at sende 
en sms til busselskabet. Aftalen blev indgået i forbindelse med installation af 
videoovervågning. 
 
Michael Steinberg, MT – supplerede med at de busselskaber der selv installerer 
videoovervågning, også selv kan trække data ud.  
 
Knud Overgaard, Venøbussen mener, at et skilt i bussen med videoovervågning vil 
være en god løsning for at mindske ubehageligheder i busserne. 
 
Realtid og rejsekort 
Til registrering af realtidssystemet anvendes et stoppesteds areal ud fra det første 
punkt og det sidste punkt ved til- og frakørsel af en buslomme. 
 
Midttrafik har brug for chaufførernes input/tilbagemeldinger, hvis der er 
uhensigtsmæssigheder. Chaufførerne giver besked til deres driftsleder som 
derefter informerer Midttrafik. 
 
Anne Krogh, TK Bus ønsker mulighed for support på realtid, rejsekort etc. på 
ydertidspunkterne. Chaufførerne skal kunne kontakte Midttrafik direkte. 
 
Michael Steinberg, MT – det er driftslederne hos busselskaberne der skal indberette 
fejl etc.. 
 
Knud Overgaard, Venøbussen – spørger om kundecenterets medarbejdere er 
instrueret i hvordan realtidssystemet registreres? 
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Michael Steinberg, MT – alle medarbejdere bliver hele tiden undervist, så de er 
opdateret. 
 
Niels-Henrik Sejerkilde oplever, at systemet melder at bussen er kørt selvom den  
fortsat holder på pladsen. 
 
Michael Steinberg, MT har noteret problemet og opfordrer alle til at melde 
specifikke problemer ind. 
 
Ved support af rejsekort skal Midttrafik kontaktes. Ved support af realtidssystemet 
skal Adibus kontaktes direkte. 
 
Michael Ipsen, MT oplyste, at der arbejdes på et elektronisk indberetningsskema. 
Alle indberetninger bliver videresendt med dokumentation. Det er vigtigt med så 
meget dokumentation som muligt. 
 
Knud Overgaard, Venøbussen – vil gerne høre hvordan det går med rejsekort MINI 
systemet. Oplever, at der er kunder der må rejse gratis. 
 
Michael Ipsen, MT – systemet giver udfordringer og er et mindre stabilt system. 
 
Anne Krogh, TK Bus  – mangler en vejledning til beskrivelse af FIRST LINE. 
Oplever at mange kolleger ikke kender den. 
 
Michael Ipsen, MT – sørger for at der bliver udsendt en vejledning til FIRST LINE. 
 
Jens Erik Sørensen, MT– tilføjede at forskellen på udgiften til rejsekort MINI og det 
almindelige rejsekortsystem er ca. 200.000 kr. pr. bus. Derfor valgte mange 
kommuner rejsekort MINI. 
 
Billettering 
Jens Erik Sørensen, MT slog fast, at det er et anliggende i AMU regi. 
Spørgsmålet tages op på næste møde i Entreprenørudvalget. 
   
Torben Luk, Keolis foreslog, at det blev muligt at vælge et bynavn i stedet for en 
zone.  
 
Ole Simonsen, MT noterede forslaget og vil give det videre. 
 
Extranet 
En ny portal er på vej og vil være tilgængelig via telefon. App, Ipad osv. 
Den indeholder en quickguide – med ofte stillede spørgsmål etc., nyheder. 
Busselskaber bliver oprettet som modtagere og det vil være muligt for chauffører 
at tilmelde sig. 
 
Portalen kan Ikke anvendes til klager, forhold på arbejdspladsen osv. 
 
Knud Overgaard, Venøbussen foreslog, at det bliver muligt at tilgå portalen via 
realtidsskærmen. 
 
Ole Simonsen, MT har noteret forslaget. Det er busselskaberne der skal informere 
chaufførerne! 
 
Jens Erik Sørensen, MT påpegede, at når noget digitaliseres går det ud over noget 
andet og vil opfordre chaufførerne til at henvise kunderne til Kundecenteret. 

  
 


