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Deltagere: 

Anette Enemark, Erik Jespersen, Susanne Krawack, Michael Stevns, Lise 

Johansen, Sophia Grane R. Schroeder, Anne DortheJosiassen, Casper Har-

boe, Mikkel Niss, Anders Kofod-Petersen og Hanne Storvang (ref.) 

 

Dagsorden: 

1. Navnerunde og velkommen til nye deltagere v/Erik Jespersen 
2. Referat og bilag fra sidste møde (vedlagt) v/Erik Jespersen 
3. IT-platform og erfaringer fra bl.a. Wien og Helsinki v/Fluidtime  
4. Kravsspecifikation til fremtidigt udbudsmateriale v/Susanne Krawack 
5. Roadmap (følger) v/Susanne Krawack 
6. Formidling og debat 

 Folkemøde – juni 2017 

 Trafikdage i Aalborg – september 2017 

 ITS World Congress i København – september 2018 

 Andre fora? 
7. Evt. 
8. Næste møde  

-      Odense medio maj 

- Aarhus ultimo juni eller efter sommerferien 

 
Ad 1) Navnerunde og velkomst 

Der blev budt velkommen til Michael Kieslinger og Anton Fitzthum fra Fluid-

time samt nye repræsentanter fra Københavns Kommune. 

 

Ad 2) Referat 

Der var ingen kommentarer. 

 

Ad 3) Erfaringer fra Wien og Helsinki 

Der henvises til vedlagte oplæg.  

 

Der var en længere drøftelse efterfølgende, som centrerede sig om de juridi-

ske aspekter, forretningsmodel, spørgsmål om fælles back bone og servere, 

erfaringer med dialogen med aktørerne, ejerskab, tekniske aspekter som af-

budsknapper, dataanalyser omkring mobilitetsmønstre samt skalering. 
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Ad 4) Kravsspecifikation  

 

Anne Dorthe gennemgik forskellige udbudsformer og deres styrker og svag-

heder.  

 

Konkurrencepræget dialog. God til opgaver, hvor man søger løsninger, som 

ikke findes på markedet i forvejen. Modellen kan give innovation, som er 

mere radikal end ved andre former. Løsningen skal ikke beskrives, men der 

skal være strenge krav til innovationshøjden, der skal opnås, samt kompe-

tencesammensætningen hos byder. 

 

Der satset på ITS World Forum i september 2018. Det er en forudsætning, 

at der laves et grundigt forarbejde. Hvor vi er skarpe på, hvad vi vil. Det fær-

dige løsningsforslag behøver ikke være implementeret, men løsningen skal 

være klar til implementering. Det kan overvejes, om der lægges krav ind om, 

at der skal være en demo klar til fremvisning på ITS. 

 

Ift. det landsdækkende udbud, som så vil kunne annonceres på ITS, så skal 

det overvejes nøje. Det er håbet, at udbuddet også kan tiltrække store inter-

nationale virksomheder.  

 

Omkostninger ved mini udbud vurderes til at være 1 ½ år konkurrencepræ-

get. 600-800.000 kr. til advokater derudover forberedelse af udbuddet samt 

facilitering – dvs. i alt ca. 1,7 mio. over de næste 1½ år.  

 

SK spurgte, hvor i systemet det er, at der er brug for innovationshøjden. Det 

virker mere som om, at det er et komplekst system at få til at spille - mere 

end det er et problem ift. innovationsdelen. Vi skal finde ud af, hvordan man 

får stillet kravene if. til hinanden. Vi skal være klare på, hvor præcist vi vil 

have innovationshøjden. Man kunne måske kombinere med et udbud med 

innovationshøjde med pilotudarbejdelse og lade erfaringerne herfra pege på 

de ømme tæer. 

 

CH tilkendegav, at det økonomiske overslag lød realistisk. Den største ud-

fordring bliver af samarbejds- og selskabsmæssige karakter. Hvordan finder 

vi en samarbejdsmodel, som vi kan blive enige om. Det kan f.eks. blive en 

særskilt udfordring af få politikerne med – specielt på de dele af beslutnin-

gerne, der kræver, at der bøjes af.  

 

Vigtig pointe. Bydere på opgaven vil se på, hvem der er opdragsgiver. Og 

om der foreligger klart aftalegrundlag med klare rollefordelinger. Der ligger et 

stort forarbejde i at få dette klarlagt.  

 

EJ tilkendegav, at der måske skal lidt nudging til ift. trafikselskabernes forret-

ningsmodeller, så de kan se nye modeller som grundlag for deres eksistens. 
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Her kan CLEAN være en nøgleaktør med gode kompetencer til at få aktø-

rerne til at se sig selv ind i projektet.  

 

AE vurderer, at med en pilot har vi et bedre grundlag aftalerne på. 

 

Afslutningsvist oplyste SK, at hun havde talt med den ansvarlige embeds-

mand i ministeriet. Hun var ikke specielt inde i maas-området, men ville 

gerne følge arbejdet. Hun ville gerne hjælp, hvis vi stødte på noget lovgiv-

ningsmæssigt. Og oplyste bl.a. at de var i gang med at kigge på lov om tra-

fikselskaber.  

 

Ad 5) Roadmap 

 

Der henvises til vedhæftet planche. 

 

Der var følgende kommentarer: 

- Vigtigt at piloterne er agil og hele tiden kan justeres 

- Det skal overvejes, om det ikke er mest hensigtsmæssig at skille 

datasystem og app leverandør. Fokus i først omgang på data-

platformen. 

- Det vil formentlig blive sådan, at vi ’glider’ langsomt fra pilot over 

i en national løsning. 

- Vi skal passe på, at rejsekortet ikke bliver en konkurrent. Der 

skal tænkes en interface med rejseplanen ind, da denne jo er 

datahub for trafikselskaberne. 

- Generelt skal vi være forsigtige med at overse en ’usynlig back 

bone’, der allerede findes – så vi ikke genopfinder noget, der al-

lerede eksisterer. 

- Martin Brynskov har hejst et flag om, at der allerede findes 

mange færdige løsninger, som vi ikke bør overse.  

- Roadmappet skal koordineres med interne budgetprocesser i 

kommunerne, så cyklusserne passer sammen. Vurderes alene 

at kræve en mindre justering. 

- Vigtigt at undgå, at ende i en situation som med Smile, hvor ak-

tørerne trækker sig ud, når de ser, at de mister kunder til de an-

dre leverandører. 

 

Det blev aftalt, at rapporten fra Movia vedlægges referatet.  

 

Ad 6) Formidling og debat 

 

Blev ikke drøftet. 

 

Ad 7) Eventuelt 

 

Der var ingen kommentarer under eventuelt. 



 

 

16. marts 2017 

Side 4 af 4 
 

Ad 8) Næste møde 

 

Næste møde: 

 

- København den 26. april kl. 13.30-16.30 (sted følger – forment-

lig i Hellerup) 

- Aarhus den 19. maj kl. 10.00-13.000 (sted følger) 

 

Til næste møde i april måned skal roadmap finetunes på de rigtige nedslags-

punkter. Vi skal have lavet et justification paper, så der bliver muligt at få 

søgt midler. Derudover skal Lundgrens (Michael Alstrøm) inddrages mhp. en 

vurdering af, hvornår Siemens bør trække sig ud af arbejdsgruppen, så de 

ikke diskvalificerer sig selv. De skal således kigge nærmere på tre aspekter 

af projektet: ejerskabet, finansieringen og struktureringen. Alle tre områder 

ser vi som værende enormt vigtige at adressere ift. at få det mest mulige ud 

af det kommende år med ”pilotprojekterne” og det efterfølgende udbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


