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Den 15. december 2014, udsendt Midttrafik, en pressemeddelelse om, at der indføres 

videoovervågning i alle busser. 

I samme pressemeddelelse står der også, at der vil blive installeret en alarmfunktion. 

 

Jeg var med til at møde, den 25. november 2015. Hvor der også blev snakket om 

videoovervågning og alarmfunktionen. 

Man ville gå i gang med at installer realtidsløsningen, alarmfunktionen, Wi-Fi (Video – 

tælleudstyr i udvalgte busser), som ikke har noget af dette udstyr og derefter, begynde på 

installer alarmfunktionen, i resten af busserne. 

 

Nu skriver man så april 2017, og efter hvad jeg har hørt rundt omkring, så er der kun et par 

vognmænd, som har fået installeret alarmfunktionen, i nogle af deres busser. Ved den ene 

vognmand var det, så vidt jeg husker, efter at en af deres chauffør var blevet overfaldet. 

 

Snakket med en anden chauffør, som gerne ville have haft en alarmknap, i bussen, da 

vedkommen følget sig meget truet.  

 

Så er mit spørgsmål. Har man opgivet og installer en alarmfunktionen i busserne, eller er 

man ”bare” bagud med det ? 

 

 

 

Ved sidst møde i chaufførudvalget, den 15. september 2016, ville man lave en plan, i 

samarbejde med busselskaberne, for at informere om billettering. 

Hvor langt er man kommet med det ? 

 

Der er stadigvæk problemer med chauffør, som kun, vil lave billet, på deres rute. Har også 

hørt, at chaufføren ikke har tid til at lave en billet udover rute, for så ville bussen komme for 

sent frem.  

Kan det passe, at der ikke er tid til at lave billetter ? 

 

 

 

Ved samme møde, gjord jeg opmærksom på, at den information, som sendes ud fra 

Midttrafik, ikke kommer ud til chaufførerne. 

Hvad har man gjort / hvad vil man gøre ved det problemet ? 

 

Den sidste information, der er sendt ud den 2. marts 2017, ang. foto på rejsekort. 

Har snakket med nogle chauffør 14 dage efter det er sendt ud, og de har ikke fået noget som 

helst. 

Jeg har efterfølgende sendt det til dem, men det kan da ikke passe at en chauffør, skal sende 

informationer vider til andre chauffør, ved andre selskaber ☹ 

 

 

 

Hvornår kommer vores gode gamle, chaufførhåndbog / chaufførvejledning igen ? 

 

Nu har der stået på midttrafik.dk/Extranet, næsten i 3 år, at chaufførvejledning er under 

opdatering. 
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Et spørgsmål, om opstartstid af rejsekortsystemet. 

Hvad er ”normal” tiden, for rejsekortsystemet, til at starte op ? 

 

Hvem kan/må meddele fejl på rejsekortsystem ind til Midttrafik ? 

 

Et eks.  

En vognmand/kørselsleder, siger til en chauffør, at han/hun skal stå for en meddel fejl på 

rejsekortsystemet ind til Midttrafik, men når han/hun, så meddeler en fejl, så er det som om, 

at man ikke vil høre, på den chauffør, som måske selv har oplevet fejlen. Man får bare at 

vide, at det skal man bare leve med ………  

 

Når man melder en fejl på rejsekortsystemet, hvor langt tid vil der normalt gå, før man kan 

regne med, før man begynder på og rettet fejlen ? 

 

 

Hvem har ansvaret for gps-punkterne, ved realtidssystemet og rejsekortsystemet ? 

 

Et eks. 

En bus, som holder i en buslomme, hvis den skal holde rigtigt i buslommen, så har 

realtidssystemet registeret det, som om bussen er kørt fra buslommen før tiden. 

 

Et andet eks. 

Bussen køre fra stoppestedet til tiden, men realtidssystemet registeret, det først, når bussen 

er ca. 500 meter fra stoppestedet. Så er det jo registeret, som om bussen er afgået for sent. 

 

I begge eks. for passagerne og køreplanlægerne, får de jo ikke de rigtigt oplysning. 

 

 

M.v.h. 

 

Niels-Henrik Sejerkilde 

 

Chauffør ved Skave Turistfart. 

 


