Entreprenørudvalgsmøde for Flextrafik
Mødedato & tid: 14.5.2020 kl. 9.00-12.00
Sted: Skype-møde indkaldt via NT
Deltagere: Mogens Nielsen, (C.A.T.), Elin Davidsen (DPT, Offentlig kørsel), Allan Mørup (DPT, Offentlig
kørsel), Lars Kjeldtoft (DPT, Taxikørsel), Gert Mark (DPT, Taxikørsel), Erik Frederiksen (NT), Lars C. Larsen
(NT), Nicolai B. Sørensen (NT) og Thomas E. Øster (NT)
Fraværende: Jens Jørgen Nielsen (C.A.T.)
Gæster: Karsten W. Hjorth (Traffilog) og Flemming Bundgaard (NT)
Referent: Lars C. Larsen
DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.
2.

Gensidig orientering

Status på TEU v/ Nicolai
Piloten er gennemført, og der er lavet en evalueringsrapport. Næste skridt var dels at samle
trafikselskabernes flextrafik-chefer og dels i samarbejde med AMU at justere på indhold og metodiske
undervisningsformer med henblik på at gå i drift i efteråret 2020. Grundet COVID-19 er mødet med
flextrafik-cheferne udsat til sommerferien. Arbejdet med at justere på indhold og metode er igangsat og
forventningen er, at undervisningsplanerne ligger klar efter sommer. På mødet orienteres nærmere om den
fremadrettede proces med TEU.
Referat:
Nicolai gennemgik processen for TEU på mødet. Herunder blev den videre fremfærd drøftet i forhold til
tilpasning af indhold samt NT’s tanker angående kontraktimplementering.
NT forklarede at der efter sommerferien vil blive afholdt møder med repræsentanter fra de andre
trafikselskaber samt brancheforeningen med henblik på at drøfte uddannelsen generelt.
3.

Corona v/ Erik

NT ønsker at drøfte situationen angående Corona. NT har gennem forløbet orienteret om de tiltag der er
blevet iværksat. Herunder har NT løbende været i dialog med entreprenørudvalget og rådført sig om krisen.
Herudover ønsker NT at fokusere på genåbningen. NT præsenterer de planer der er drøftet nationalt,
angående hvorledes vi passer på både chauffører samt kunder i forbindelse med at der vil komme flere
med i bilerne.
Referat:
På mødet gennemgik NT statistik for udviklingen i kørselsomfanget. Vi er stadig ikke vendt tilbage til en
normal situation, men kan dog konstatere et stigende kørselsomfang.
Det sammenholdt med det høje serviceniveau betyder at vi kan opleve kapacitetsudfordringer i peak hours.
Nicolai gav udtryk for en forventning om at 2020 samlet set ender med flere kørselsminutter end
budgetteret.
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Mogens nævner at Vesthimmerlands Kommune kører flere børn på samme ture i små biler; er det i orden i
disse tider? NT lovede at kontakte kommunen for at finde ud af hvad der er op og ned.
På mødet var der flere drøftelser angående om det er muligt at få testet chaufførerne. NT kræver ikke at
chaufførerne bliver testet, men at man henholder sig generelt til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
4.

Grøn Handleplan for Flextrafik v/ Nicolai

I december 2018 vedtog NT’s bestyrelse en strategi for den grønne omstilling. Den overordnede målsætning
for flextrafikken er her, at både lave vogne og liftvogne i flextrafikken senest i 2030 skal være fossilfri.
I forlængelse af den grønne strategi er der nu udarbejdet et oplæg til en grøn handleplan for flextrafikken.
Handleplanen beskriver mere specifikt hvordan og med hvilke virkemidler den grønne strategi kan realiseres
for Flextrafikken. NT vil på mødet præsentere de ambitioner der er skitseret i oplægget til den grønne
handleplan, samt drøfte hvorledes NT tænker den grønne strategi kan realiseres.
Referat:
NT præsenterede på mødet, hvorledes den grønne strategi kan operationaliseres. I handleplanen skitserer
NT tre mulige scenarier for hvorledes NT kan arbejde med grøn omstilling i flextrafikken.
Der var en generel drøftelse af handleplanen på mødet, herunder udviste entreprenørudvalget bekymring
for omstillingen af de store biler.
Herudover blev det drøftet at man ikke kan omstille til eldrift uden der fortages investeringer i
infrastrukturen.
5.

Bonusmodel v/ Flemming

NT har valgt at igangsætte en POC med fokus på at indsamle data fra udvalgte flexbiler. Hensigten med
arbejdet er at skabe et grundlag for at udvikle en bonusmodel baseret på data fra driften.
På mødet vil Flemming gennemgå de foreløbige resultater samt præsentere hvorledes data kan indgå i en
incitamentsbaseret aftale. Herudover ønsker NT at høre hvilke erfaringer I som vognmænd har gjort med
systemet
Referat:
NT præsenterede sammen med Traffilog status på POC angående indsamling af data fra flexbilerne.
Da installationen var relativ ny, kunne der desværre ikke vises data fra de vogne der indgår i pilotprojektet.
Karsten W. Hjorth fra Traffilog fortalte generelt om fordelene ved systemet, herunder at der er eksempler
på at entreprenører har opnået en brændstofbesparelse på 7 % og derover.
Efter gennemgang af systemet blev modellen samt pilotprojektet drøftet. Entreprenørudvalget støtter
umiddelbart op om projektet og ser frem til at modtage data fra bilerne.
På mødet blev det kort drøftet hvorledes bonusmodellen kan implementeres i kontrakterne. Herunder blev
det drøftet hvorvidt bonusmodellen skulle implementeres som en option.
6.

Udbudsstrategi v/ Erik

I forbindelse med forretningsplansprocessen samt effektiviseringsprojektet har NT valgt at give
udbudsstrategien et eftersyn. Hensigten med en redigeret strategi er at sikre at vores udbud er defineret i
forhold til NT’s overordnede fokusområder.
NT vil på mødet gennemgå rammerne for den kommende udbudsstrategi samt beskrive hvilke områder NT
forventer at fokusere på i de kommende udbud.
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Referat:
På mødet gennemgik Erik de strategiske overvejelser NT har angående de kommende flexudbud.
Herunder blev det drøftet hvorledes kapaciteten kan gøres mere agil, både med fokus på vogntyperne samt
kontraktsammensætning. Herudover beskrev NT hvorledes de ønsker at underbygge den grønne ambition
ved hjælp af de kommende udbud.
7.

ID-kort v/ Erik

Med det formål at gøre det mere enkelt at lave ID-kort og kontrollere uddannelsesbeviser har NT kigget på
en elektronisk løsning, som bl.a. berører NTflexinfo.dk. Ideen er, at chaufføren – ved udstedelse af ID-kort
(som et krav) - skal have en profil på NTflexinfo.dk, ligesom det gør sig gældende i dag. Når NT udsteder IDkortet, vil vi bede om at se bevis for de krævede uddannelser. NT noterer på chaufførens brugerprofil på
NTflexinfo.dk, at uddannelsesbeviserne er korrekte. Kun NT kan redigere i oversigten over, hvilke
uddannelser der er set bevis for. Udover NT kan kun chaufføren selv (og mentor) se oversigten på sin
brugerprofil.
ID-kortet får et nyt design og vil være på størrelse med et rejsekort. Det bliver lavet elektronisk via en
printer. På kortet vil der være billede af chaufføren, fornavn og en QR-kode. Ifm. en kontrol vil
kontrollørerne scanne QR-koden og komme direkte ind på chaufførens brugerprofil på NTflexinfo.dk og kan
på den måde følge op på, om chaufføren har de korrekte uddannelsesbeviser og/eller opdatere oversigten,
når nye beviser er ajourført. På den måde skal chaufføren kun fremvise det respektive bevis og certifikat én
gang. Billede er nødvendigt, således chaufførerne ikke låner hinandens ID-kort. På mødet fortalte NT mere
om ideen.
Referat:
Entreprenør udvalget bakkede op om de beskrevne tiltag.
8.

Meddelelser:

Lars Kjeldtoft havde sendt spørgsmål ind:
1. NT Flexinfo. Hvem ”kigger” med fra NT? Vedr. debat og forum bliver der diskuteret emner, hvor man ikke
altid kommer frem til sandheden. Måske en fra NT ledelse skulle skære igennem?
NT har én medarbejder fra Marketing-afdelingen der følger med på Ntflexinfo. Hvis der er spørgsmål eller
andet, som jeg ikke kan svare på, sender vedkommende dem til en kollega, som kan. Det kan både være en
leder og en medarbejder alt efter, hvad det drejer sig om.
2. NTFlexinfo. Spørgsmålsbanken til de forskellige certificeringer kunne godt trænge til lidt fornyelse.
Hvis der er noget, der er forkert, skifter vi gerne ud. Hvis det stadig er gyldige spørgsmål og svar, bør de
blive liggende. Vi modtager gerne idéer til nye certificeringer.
3. Jeg var på et tidspunkt med Nikolai og flere fra NT til et møde på det nye supersygehus Øst, hvor der blev
nedsat udvalg til forskellige ting, som parkering og chaufførfaciliteter. Er der status på det?
Status er at patientbefordringskontoret er kommet ind i arbejdsgrupper, men at der har været noget
stilstand p.g.a. Corona. Vi tager handsken på igen efter sommerferien.
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Næste møde er tirsdag den 25. august 2020.
Mødet præsentation (slides) følger her på de næstfølgende sider.
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4. Grøn Handleplan for Flextrafik v/ Nicolai

Grøn handleplan ‐ Flex
Grøn strategi for NT
Busser:

2030 By‐ og regionalruter emissionsfri (fx el/brint)
2030 Lokalruter fossilfri (fx biodiesel/ Biogas)

Flextrafik: 2030 Flextrafikken fossilfri
Grøn handleplan for flextrafik
Hvordan og med hvilke virkemidler kan den grønne strategi realiseres ?
Udpeget en fremtidig retning for de tiltag, der kan tages i anvendelse ?
Hvor og hvordan konkrete beslutninger træffes i det videre arbejde ?

Virkemidler
Miljøbelastningen pr. passagerer
kan reduceres gennem:

Bredere perspektiv
• Hvordan mindskes udledningen af co2 og partikler
frem mod 2030 ifht vognparken?

+
• Hvordan kan miljø‐belastningen målt pr. passagerer
reduceres?
3 spor:
• Teknologi (drivmidler og materiel)
• Planlægning (Større samkørsel)
• Produkter (Grønnere produkter)

Virkemidler: Teknologi
Teknologi – Krav til materiel og drivmidler
• Markedsudviklingen
• Klimalov: Taxa: fossilfri 2030 – små vogne
• Bekendtgørelse energikrav: Løbende skrappere energikrav til vogne
• Incitamenter
• Fordele til energivenlige biler i tildelingskriterier for fast kørsel ved udbud
• Mere kørsel til klimavenlige vogne (variabel kørsel)
• Bonus til klima‐venlige vogne (fast og variabel kørsel)
• Specifikke miljøkrav
• Krav til performance eller specifikke drivmidler
• Grønt tilkøb ifbm. udbud
• Kommuner fastsætter krav til fast kørsel / pakker med store vogne
• NT’s bestyrelse fastsætter krav til pakker med mindre vogne, der udfører variabel
kørsel

Virkemidler: Teknologi
Teknologiparathed og økonomi (650 vogne – 22 mio. km)

Det vurderes infrastrukturen
(vogne stationeret på
chaufførernes bopæl) i
flextrafikken, gør det vanskeligt at
implementere biodiesel, biogas
eller brint i den variable kørsel i
flextrafikken på kort og mellemlang
sigt. Løsningen forventes at være
lettere at implementere på faste
pakker end på variabel kørsel.
Vurderes mest oplagt som grøn
tilkøb (kommuner)

Virkemidler: Teknologi
Teknologiparathed og økonomi
Det vurderes at målsætning om at være emissionsfri eller fossilfri i 2030 ikke kan
realiseres alene ved markedsudviklingen (A), for især de store vogntyper, uden
yderligere tiltag (udfordringen er især infrastruktur (HVO/BTL/Brint)) eller
rækkevidde (EL):

Skal målet nås skal der iværksættes yderligere tiltag:
B) Incitamenter
C) Specifikke miljøkrav

Markeds
udvikling

Incitamenter

Specifikke
miljøkrav

Virkemidler: Teknologi
Anbefaling: Udover markedsudviklingen, at indarbejde nedenstående i en fremtidig udbudsstrategi
Markedsudviklingen
Klimalov + bekendtgørelse om energikrav, der frem
mod 2030 øger miljøkrav

Moderat ambitionsniveau:

Incitamenter + Specifikke miljøkrav

Højt ambitionsniveau:

Fordele til energivenlige biler i tildelingskriterier for fast kørsel
(Kommuner: fast kørsel, NT: variabel kørsel)

Mere variabel kørsel til klimavenlige vogne (høje energiklasser)
(NT)

Bonus til klima‐venlige vogne (fast og variabel kørsel)
(NT)

Minimumskrav til pakker med større vogne
(Kommuner: fast kørsel, NT: variabel kørsel)

Økonomi (usikkerhed)

Virkemidler: Planlægning
Planlægning – mere samkørsel, mindre tomkørsel
• IT‐systemet Planet
• Styrer kundernes serviceniveau
• Styrer vognene
• Planlægning påvirker
• Graden af samkørsel – (og dermed udførte km. pr. passagerer)
• Kørselsplanlægning på vogne
• Økonomiparametre (billigste vogn der kan opfylde kundens behov)
• IT systemet har ikke miljøparametre
• Muligheder
• Større grad af omvejskørsel – flere borgere i samme bil
• Samling rejsetidspunkter (bestillingsvindue) – flere borgere i samme bil
• I højere grad valg af grønne biler i vognparken

Virkemidler: Planlægning
Sammenhæng mellem økonomi, miljø og planlægning

Virkemidler: Planlægning
Anbefaling: at planlægningen af den variable kørsel i højere grad sker ud fra miljømæssige
prioriteringer, og at dette indarbejdes i effektiviseringsprojektet, idet at der en positiv relation mellem
økonomi og miljø (samkørsel).

Lavt serviceniveau

Højt serviceniveau

Økonomi og udførte kilometer

Virkemidler: Produkter
Produkter – grønnere produkter
Produktsporet handler om hvordan NT gennem mere miljøvenlige produkter kan påvirke kunderne
transportvalg til at understøtte en højere grad af samkørsel. Dette vil medføre en både billigere og grønnere
kørsel
Justere produkter i forhold til:
• Øge omvejskørslen og udvide den maximale rejsetid for kunden
• Udvide maksimal ventetid og tidspunkt for kørslen
2 modeller:
• Produktoptimeringer fastsat af NT, kommunerne og region (PUSH)
• Ændre serviceniveauet for eksisterende produkter
• Produkter med indbyggede incitamenter (PULL)
• Ny produkt‐portefølje med forskellig serviceniveauer med større pris‐differentiering (produkter med
egenbetaling)
• Ny Produkt‐portefølje med synliggørelse omkostninger/miljø for kommuner og region (lukkede
produkter uden egenbetaling)

Virkemidler: Produkter
• Produktoptimeringer fastsat af NT, kommunerne og region (PUSH)
• Ændre serviceniveauet for eksisterende produkter

• Produkter med indbyggede incitamenter (PULL)
• Ny produkt‐portefølje med forskellig serviceniveauer med større pris‐differentiering

Miljø
påvirkning

Egenbetaling/ Økonomi

Virkemidler: Produkter
Anbefaling: For at sikre den mest optimale og grønne Flextrafik anbefaler vi en kombination af de 2
modeller:
1) Optimere lukkede produkter ifht. til en højere grad af samkørsel (kommuner og region)
2) Optimere produkter med egenbetaling ud fra produktportefølge, hvor der anvendes flere
incitamenter (NT)

Lukkede produkter:
• Flexlæge
• Flexsygehus
• Flexskole
• Flexaktivitet

Åbne produkter:
• Flextur
• Plustur
• flexhandicap

Indstilling
Det indstilles,
• at anbefalinger til grøn handleplan for flextrafikken godkendes og indarbejdes i den grønne strategi for
NT, og
• at der arbejdes videre med handleplanens anbefalinger i udbudsstrategi og produktstrategi for
flextrafikken samt i effektiviseringsprojektet.
Det vurderes,
•

At flere miljøvenlige køretøjer anvendes i flextrafikken frem mod 2030
o Moderat ambitionsniveau
o Højt ambitionsniveau

(Ekstra omkostninger +)
(Ekstra omkostninger ++)

•

At antallet at udførte kilometer mindskes

(Færre omkostninger)

•

At samkørslen bliver større

(Færre omkostninger)

5. Bonusmodel v/ Flemming

Bonusmodel ‐ formål
• Højere kundetilfredshed
• Give vognmænd/entreprenører et
incitament til at levere en god
kvalitet
• Belønne de vognmænd/
entreprenører, der levere god
kvalitet
• Medvirke til mere bæredygtig
kørsel gennem
brændstofsbesparelse

Om bonusmodellen
Todelt model:
• Kundetilfredshed ‐ vægter 60%
• Undersøgelsen gennemføres af eksternt bureau
• Brændstofforbrug / sikker kørsel ‐ vægter 40%
• Indhentning af data fra enhed installeret i flexbilen

Om bonusmodellen
Dynamisk model uden fast nulpunkt, hvor med at sikker på at
opnå bonus.
En dynamisk model giver incitament til at højere for at opnå
bonus, end en model med et par nulpunkt.
Gennemsnittet definerer om den leverede kvalitet er nokj til at
opnå bonus.

Måling af brændstofforbrug
Test af system til bl.a. registrering af løbende brændstofforbrug,
gennemføres i samarbejde med firmaet Traffilog
Pilottesten gennemføres hos Dantaxi i Aalborg, Brdr. Davidsen og
Ranum Taxi.
Installationerne er afsluttet i denne uge.
På baggrund af indsamlede testdata fra flexbilerne kan der skabes
grundlag for at udvikle denne del af bonusmodellen på baggrund af
reelle data fra driften

Test af Traffilog system
På mødet vil Karsten Hjort fra Traffilog informere om:
• Systemet og de muligheder det giver
• Installation i flexbilerne
• Vise foreløbige testdata

6. Udbudsstrategi v/ Erik

Udbudsstrategi FLEX
NT’s udbud af Flextrafik baseres på
principper om gennemsigtighed og
løbende erfaringsopsamling med det
formål at opnå attraktive kontrakter, der
tilgodeser:
‐ en høj driftskvalitet inden for en given
økonomisk ramme
‐ NT’s værdikæde ud fra et helhedssyn

Fremtidens udbud og kontraktstyring
NT’s fremtidige udbud og kontraktstyring skal sikre en
løbende, udviklende kvalitet. For at nå dette skal der
skabes en sammenhæng og synergi mellem de
skitserede tre faser.
Forberedelse af
udbud

Udbudsprocessen

Kontraktstyring

NT skal i alle faser være proaktive, således at de
kontinuerlige erfaringer viderebringes til den fase, hvor
der efterfølgende er mulighed for at handle på en
ønsket ændring og/eller forbedring.
NT skal i alle faser være inddragende og informerende
ud mod alle relevante parter – eksterne såvel som
interne.

7. ID‐kort v/ Erik

Id‐kort
• Give kontrollørerne lettere adgang
til kontrol af uddannelsesbeviser
• Have bedre overblik over hvilke
uddannelsesbeviser chaufførerne
har
• Sammenhæng til NT flexinfo
• Give chaufførerne et mere
”lækkert” og professionelt Id‐kort

Udkast til kortet

Ingen GDPR
Systemet bilver udarbejdet så der
ikke skal behandles GDPR data. Når
beviserne er godkendte vil man
blive tildelt et som fortæller
chaufføren har det pågældende
bevis.
Dette kan kun ses af mentorer på
NT Flex Info og kan KUN redigeres I
af kontrollørerne og enkelte
udvalgte medarbejdere I NT‐
kontrakt afd.

8. Meddelelser

Næste møde 25. august

