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BESTYRELSEN 

26-04-2017 

Bestyrelsen 
 
• Er begejstret for vores APP 
 Periodekort på App 
 Vil have en engelsk version 
 

• Al billet- og kvalitetskontrol i Midttrafik udbydes i 2018 
 Silkeborg Kommunes egenkontrol nedlægges 



BESTYRELSEN 

26-04-2017 

• Regionens økonomiske ramme er udfordret med 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 
 
 



TAKST VEST 

26-04-2017 

• Fælles zonesystem for bus og tog 
• Ét takstområde for hvert trafikselskab 
• Off-peak rabat for alle rejser i ét trafikselskab 
• Forskellige takster mellem bus og tog – dog fælles periodekort 
• Mængderabat på rejsekort bliver mere simpelt 
• 25% pensionistrabat på periode- og rejsekort 
• Børn altid til halv takst 
 
Knaster: 
• DSB’s zonekorrektioner 
• Priser på klippekort-App 
 
  



REGNSKAB 2016 –FLOT RESULTAT 

26-04-2017 

• 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. 



BILLETTERING GENERELT 
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Øget grad af selvbetjening 
- App 
- Rejsekort 
- Billetautomater Letbanen 
 
Færre kontanter i bussen 
- Hurtigere påstigning 
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UDVIKLING I BILLETTERING EXCL. TOGSALGSSTEDER  
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26,6% 

22,5% 27,6% 

23,3% 

Januar - februar 2017 

Kontantsalg
Klippekort
Periodekort
Rejsekort
App

30% 

17% 
22% 

21% 

10% 

Januar - november 2016 

Kontantsalg
Klippekort
Periodekort
Rejsekort
App



HVAD SIGER KUNDERNE 
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Mange er glade for selvbetjeningsløsningerne 
Flere produkter efterspørges 
 
App 
Introduceret maj 2016. 
187.000 brugere ultimo marts 2017 
 
Rejsekort 
Introduceret juni 2014 
120.000 brugere ultimo marts 2017 
 



KOMMENDE TILTAG 
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App 
• Periodekort (gyldig i tog?) 
• Engelsk version 
• Flere kombinations- og arrangementsbilletter? 
 
Rejsekort 
• Periodekort fælles med togoperatør i forbindelse med TakstVest 
• Ungdomskort? 
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VIDEO – LYDOPTAGELSE 
-  SIKKERHED FOR KUNDER OG CHAUFFØRER 
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• Ikke lovkrav 
• Mange busser har længe haft video overvågning 
• Siden 2014 har videoovervågning og lydoptagelse i busserne været et 

krav i alle nye A-kontrakter 
 

• På eksisterende kontrakter (afsluttes efter 2017) står Midttrafik for video 
 - regionale og bybusser, - ikke lokalruter 
 - kun kontraktbusser 
  
• Chaufføralarm – misforståelse!  
   



STOPPESTEDER – REJSEKORT / REALTID 
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• Ét GPS punkt på vejbanen - midt mellem 2 eller flere 
standsningssteder knyttet til samme stoppested 

• Til hvert GPS punkt (stoppested) er der et cirkel areal, 
defineret med en radius, fx 40, 80 eller 100 meter  

• Når bussen møder cirklens kanter, registreres hhv. 
ankomst og afgang 

• Det kan forekomme, at cirklerne ikke passer helt til 
virkeligheden 

• Midttrafik har brug for chaufførerne og busselskabernes 
viden og hjælp. Er der fejl eller behov for justering – 
kontakt driftsleder / data@midttrafik.dk  
 

• Forbedring i sigte: 2017-18 får alle standere eget GPS 
punkt  

Eksempel 

mailto:data@midttrafik.dk


NY CHAUFFØRPORTAL 
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- Ny enkel og søgbar chaufførvejledning 
- Søgbar billetoversigt 
- Stil spørgsmål direkte 
 - Køreplaner 
 - Kundeservice 
 - Billetter 
 - Priser 
 - Zoner 
- Pushbesked om nyheder og chaufførinformationer 
- Busselskaber oprettes til at modtage 
- Chauffører kan blive oprettet til at modtage 

 
- Ikke fejlmeldinger, klager, arbejdspladsforhold 
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DEN DIGITALE 
KUNDE 

UDVIKLINGEN I 
VARIABEL 
KØRSEL 

MODERNE 
TRANSPORT DE UNGES BUD 

PÅ FREMTIDENS 
KUNDE 

Du er inviteret! 
 
Faglig messedag 
 
Hvornår:  Torsdag den 22. juni 2017 mellem kl. 14.00 og 18.00 
 
Hvad: Udvikling, inspiration, brainstorming, tilbageblik, nostalgi, 
 fun fakta, foredrag, konkurrencer og meget mere. 

FOREDRAG 

DET DIGITALE 
STOPPESTED 

BETALING 
GENNEM TIDEN 

PLANLÆGNING 
AF TRAFIK 
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