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Politikerne afgør arbejdsforholdene
Den sidste uge i august bød på den første markante udmelding fra den nye S-Regering, der tiltrådte, da Danmark var
ved at drage på sommerferie.
Udmeldingen handler om arbejdsforhold ansporet af sagen om filippinske chauffører, der arbejdede til en timeløn på
mellem 15 og tyve kroner og opholdt sig under kummerlige forhold på en plads i Padborg.
Ja, udgangspunktet er kritisable forhold for lastbilchauffører. Men som det fremgår i dette nummer af Magasinet Bus,
bliver chauffører i udenlandske busser, der kører turister i Danmrk, også tilbudt løn- og arbejdsforhold, der ligger
under dansk niveau.
S-Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal i gang med et lovforberedende arejde baseret på en række forslag,
som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) lancerede i foråret.
Sagen fra Padborg og en række sager om udenlandske busvognmænds manglende momsregistrering og momsbetaling beskiver med eksemplernes kraft, at hvis der mangler tydelige spilleregler, er der en del, der fristest til at
snyde.
Derfor kalder de samme sager på, at politikerne får kridtet banen tydeligt op og får forklaret deltagerne på banen,
hvilke regler, de har at spille efter - og at de samme politikere har fået fat i en dommer, der kan fløjte ti frispark eller
straffe, hvis spillerne går over stregen.
De seneste år har vist, at jo større banen er, jo større bliver behovet for tydelige regler, der bliver beskrevet i et
sprog, spillerne kan forstå - og fugt op af en tydlige dommer.
Uanset om reglerne er tydeligt beskrevet og enkle at forstå - eller utydelige og svære at forstå - er det grundlæggende politikerne, der afgør forholdene på banen - arbejdsforholdene for chaufførerne ude på vejene og på gader og
stræder i byerne.
De aktuelle arbejdsforhold kalder på politisk beslutning nu, når initiativet er taget.
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Nye fjernbusforbindelser er blevet mulige efter den nye fjernbuslovgivning trådte i kraft 1. juli. Lollands borgmester (tv)
hjalp fredag 12. juli den første bus af sted fra Nakskov sammen med FlixBus’ presseansvarlige Lotte Rystedt og administrerende direktør for Dansk PersonTransport Michael Nielsen.
(Foto: FlixBus)

Ny fjernbuslov har åbnet for
nye busforbindelser i Danmark
Fjernbusselskabet FlixBus har på baggrund af den nye fjernbuslov, der trådte i kraft 1. juli i år, åbnet
nye ruter og samlet 38 nye forbindelser i hele landet. Der med kan flere vælge at rejse med fjernbus,
når de skal besøge familie og venner eller på arbejde
FlixBus åbnede 12. juli tre nye ruter mellem henholdsvis Aalborg og Esbjerg, Aalborg og Sønderborg samt Nakskov
og København. Med de nye ruter kommer nye byer med i FlixBus’ netværk. Lolland-Falster og Sydsjælland får fjernbusforbindelser i byerne Nakskov, Maribo, Sakskøbing, Nykøbing F., Vordingborg og Næstved. I Jylland er der kommet flere forbindelser, og i Sydjylland og Fyn er der helt nye forbindelser.
Første bus blev sendt af sted fra Nakskov
FlixBus præsenterede de nye ruter og forbindelser i Nakskov, hvor den allerførste bus fra Nakskov til København
blev af sted ved en festlig markering, hvor direktør for brancheforeningen Dansk PersonTransport, Michael Nielsen,
og Lollands Borgmester, Holger Schou Rasmussen, deltog.
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- Jeg hilser alle tiltag velkomne, der kan binde Lolland tættere
sammen med omverdenen. Det gælder også den nye fjernbuslov, som trådte i kraft 1. juli, og som er årsagen til, at vi overhovedet kan stå her i dag. Tak til den og tak til FlixBus for at tage
handsken op og til at være hurtig med den nye rute, sagde
Holger Schou Rasmussen, før den grønne snor blev klippet, så
ruten kunne indvies og bussen køre afsted mod København.
Hos FlixBus er tilfredshed med den nye lov, der har åbnet for
fjernbusser i endnu en del af Danmark.
- Vi har glædet os meget til at åbne de nye forbindelser og udvide rutenetværket, så vi nu har stop i 48 byer over hele landet.
Vi håber, at danskerne vil tage ligeså godt imod vores nye tilbud, som de hidtil har taget imod vores fjernbusser, siger Lotte
Rystedt, der er presseansvarlig hos FlixBus Danmark.
Lokal buspartner har ansat nye chauffører til ruten
FlixBus samarbejder med en snes lokale, danske vognmænd.
På den nye rute Nakskov - København er det busvognmændene DitoBus fra Holbæk og John’s Bus fra Nykøbing Falster,
som betjener ruterne med deres busser og chauffører.

Fakta om FlixBus:
•
•
•
•

•

•

FlixBus kører til 48 byer i selskabets danske netværk
Selskabet samarbejder med en snes lokale, danske vognmænd
FlixBus har kørt indenrigs i Danmark
siden foråret 2017
Globalt har den europæiske mobilitetsudbyder 350.000 daglige forbindelser til over
2.000 destinationer i 29 lande.
FlixBus er en kombination af et tech-startup, en e-handelsplatform og et transportfirma.
FlixTeamet håndterer netværksplanlægning, kundeservice, kvalitetsstyring, marketing/salg, samt billetsalg, prissætning
og forretningsudvikling, mens lokale buspartnere, ofte familiedrevne virksomheder, er ansvarlige for den daglige rutedrift
af de grønne FlixBusser

- Jeg er glad for at skyde samarbejdet om den nye rute i gang i dag. Vi har fået to busser mere i brug og arbejde til
fem chauffører mere. Jeg har i den forbindelse ansat nye chauffører, som alle er fra Lolland-Falster, siger John Jalkiewicz, der driver John’s Bus.

Fakta om den nye lov om fjernbusser:
•

•

Den nye fjernbuslov blev i februar vedtaget af den daværende
VLAK-Regering med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet
Reglen lyder ifølge den nye lovgivning på, at der skal være mindst
75 km mellem der, hvor fjernbuspassageren stiger på, og der,
hvor fjernbuspassageren afslutter sin rejse. For at få en fjernbusrutetilladelse skal operatøren desuden leve op til visse betjeningskrav
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Status over FlixBus’ rutenetværk
i Danmark fra 12. juli:
FlixBus kører til 48 byer i hele Danmark.
Nye ruter:
Aalborg – Esbjerg (linjenr. 637)
Det nye er, at man kan rejse uden skift hele vejen, og at der er flere muligheder
for forbindelser undervejs – altså internt i Jylland pga. den nye fjernbuslov og
reglen om, at der skal være min. 75 km mellem der, hvor fjernbuspassageren
stiger på, og der, hvor fjernbuspassageren slutter sin rejse.
Aalborg – Sønderborg (linjenr. 636)
Det nye er, at man kan rejse uden skift hele vejen, og at der er flere muligheder
for forbindelser undervejs – altså internt i Jylland pga. den nye fjernbuslov og
reglen om, at der skal være min. 75 km mellem der, hvor fjernbuspassageren
stiger på, og der, hvor fjernbuspassageren slutter sin rejse.
Nakskov – København (linjenr. 641)
Hele ruten og alle stop herpå er nye. Nyt at man nu kan køre fjernbus internt på
Sjælland pga. den nye fjernbuslov og reglen om, at der skal være min. 75 km
mellem der, hvor fjernbuspassageren stiger på, og der, hvor fjernbuspassageren slutter sin rejse.
Nye byer i rutenetværket fra 12. juli:
Nakskov, Maribo, Sakskøbing, Nykøbing F., Vordingborg, Næstved
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Her en liste over de 38 nye forbindelser:
(i begge retninger):
Aabenraa - Aalborg
Aabenraa - Aarhus
Aabenraa - Odense
Aabenraa - Randers

Esbjerg - Kolding
Esbjerg - Odense
Esbjerg - Randers
Esbjerg - Vejle

Aalborg - Aarhus
Aalborg - Esbjerg
Aalborg - Haderslev
Aalborg - Horsens
Aalborg - Kolding
Aalborg - Randers
Aalborg - Sønderborg

Haderslev - Odense
Haderslev - Randers
Kolding - Odense
Kolding - Randers
Kolding - Sønderborg
Næstved - Nakskov

Aarhus - Esbjerg
Aarhus - Haderslev
Aarhus - Kolding
Aarhus - Sønderborg
Aarhus - Vejle

Odense - Sønderborg
Odense - Vejle
Randers - Vejle

København - Maribo
København - Næstved
København - Nakskov
København - Nykøbing Falster
København - Sakskøbing
København - Slagelse
København - Vordingborg

Skive - Vejle
Skjern - Vejle

Der er op til 12 afgange på de nye forbindelser
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Midttrafik har ændret kursen for Rute 100, så den nu kører gennem Aarhus Midtby via Busgaden på turen mellem Odder
og Hornslet.
(Foto: Jesper Christensen)

Blå busser kører ind på de gule bussers gade
Søndag 11. august begyndte Midttrafik’s meget benyttede Rute 100, der forbinder Hornslet i nord
med Odder i Syd, at køre gennem busgaden i Aarhus på de fleste afgange. Det er et forsøg, som
Midttrafik laver i samarbejde med Aarhus Kommune for at forbedre ruten for kunderne. Rute 100 bliver ofte forsinket på grund af trængsel i Aarhus Midtby
Rute 100 er med omkring 2,3 milllioner passagerer årligt på strækningen mellem Odder og Hornslet via Aarhus en af
de mest benyttede busruter i Midttrafiks område. Derfor påvirker det mange mennesker - både passagerer og chauffører - at busserne på ruten gennem en længere periode har været ramt af forsinkelser gennem det centrale Aarhus.
De store forsinkelser har især været til gene for de kunder, der bruger ruten fra Beder, Malling, Skødstrup, Løgten,
Hornslet og Odder.
For at stabilisere rettidigheden på ruten sætter Midttrafik og Aarhus Kommune fra 11. august 2019 gang i et etårigt
forsøg, hvor Rute 100 på de fleste afgange skal køre gennem Busgaden i Aarhus Midtby, der ellers er vejen for de
gule bybusser.
- Vi forventer, at vi kan reducere forsinkelserne betydeligt, når rute 100 får lov at køre gennem Busgaden. Med de
særlige tiltag der gennemføres på ruten, forventer vi også, at betydningen for bybustrafikken bliver så beskeden, at
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forsøget kan gøres permanent. Det vil være en stor forbedring for kunderne, og vi glæder os til at komme i gang med
forsøget, fortæller planlægningschef i Midttrafik Ole Sørensen.
Busguide på Klostertorvet
Klostertorvet er det eneste sted på Rute 100, hvor kunderne ikke kan købe en billet hos chaufføren. Det skyldes, at
bussen skal hurtigt videre fra stoppestedet af hensyn til bybusserne. Det har kun betydning for de kunder, der køber
billet med kontanter i bussen. I stedet kan kunderne købe en billet på Klostertovet med betalingskort eller bruge Midttrafik app. Fra 12. - 14. august har Midttrafik en busguide på Klostertorvet, der kan hjælpe kunderne godt på vej for
eksempel med billetkøb i automaten.

Man kan se den nye køreplan for Rute 100 på midttrafik.dk eller på rejseplanen.dk

Der bliver tre væsentlige
ændringer på rute 100:
•

•

•

•

De blå på Rute 100 kommer
til at ligne byens gule

De gennemgående ture kommer til at
køre gennem Busgaden, så de undgår
den meget ustabile trafiksituation via Rutebilstationen og Kystvejen
De ekstra ture, der indsættes morgen og
eftermiddag, vil fortsat køre til og fra Rutebilstationen, og fra nord vil de fortsat
køre via Kystvejen
Der indsættes laventré-busser på alle afgange, hvilket gør, at bussen ikke skal
holde så længe ved stoppestederne, fordi
det er hurtigere at komme af og på. Busser med lavt gulv, har ingen trin, og er en
stor forbedring, der gør bussen mere tilgængelig for gangbesværede med rollator, eller passagerer, der har barnevogn
med. Ændringen betyder dog, at man ikke
længere kan tage en cykel med.
Der bliver fri ind- og udstigning ad alle
døre, hvilket også er med til, at bussen
kan komme hurtigt videre fra stoppestederne. Det betyder, at kunderne ikke
længere skal vise deres billet eller kort til
chaufføren, når de stiger på bussen. I stedet bliver der gennemført billetkontroller
af G4S-kontrollører, ligesom i bybusserne
i Aarhus

Forholdene på rute 100 kommer i høj
grad til at ligne bybusserne i Aarhus.
Men der er nogle forskelle, som kunder
skal vænne sig til
Forskellene er blandt andet:
•

•

I Busgadeforløbet standser bussen kun
på Klostertorvet af hensyn til køretiden,
og fordi der skal være plads til bybusserne. Før og efter Busgaden stopper
Rute 100 kun ved henholdsvis Park
Allé/Banegårdspladsen og Nørreport/Nørregade
I modsætning til bybusserne i Aarhus vil
der ikke være billetautomater i busserne
på Rute 100. Enkeltbilletter kan fortsat
købes med kontanter hos chaufføren.
Den eneste undtagelse er på Klostertorvet. På Klostertorvet opstiller Midttrafik to
billetautomater ved stoppestederne, hvor
kunderne kan købe billet med betalingskort
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Rejseplanen viser vejen
- også den direkte til billetten
Som noget nyt er Sydtrafiks Mobilbillet app’en blevet integreret med Rejseplanen’s app, så man kan
søge en busrejse hos Rejseplanen og blive sendt direkte til billetkøbet. Dermed er det blevet mere
enkelt at få billet til busturen
Helt konkret betyder integrationen, at man ikke længere først skal søge på Rejseplanen for at finde ens rejse for derefter at skulle søge samme rejse frem i Sydtrafiks app for at købe billetten.
Integrationen er endnu et skridt på vejen mod at gøre Rejseplanen til det naturlige udgangspunkt for en rejse med
alle de kollektive mobilitetsformer.
Integrationen virker, når begge app’er er installeret på ens smartphon, og det virker også andre steder i Danmark.
Rejseplanen skifter automatisk til den relevante app i forhold til rejsen, man har fremsøgt.

- Rejseplanen er vores fælles informations-app, og den skal blive det naturlige udgangspunkt for alle brugere af den
kollektive trafik - og det her er et godt skridt på vejen, siger Lars Berg, der er administrerende direktør for Sydtrafik.
- Vi er efterhånden vant til at kunne ordne alt på telefonen, og det er lige blevet endnu lettere, siger han videre.
Rejseplanen og Rejsekortet A/S er et samarbejde mellem de danske trafikselskaber, og er et aktieselskab ejet af trafikselskaberne.

Buspassagerer havde ulovlige piller og våben
Toldstyrelsen tilkaldte onsdag 21. august klokken eftermiddag politiet efter en kontrol af en bus
på Cargovej i Nørre Alslev på Falster. Tolderne havde fundet en kuffert med ulovlige piller, og en
anden rejsende havde både en låsbar foldekniv og lidt skunk
Vidner forklarede til politiet, at kufferten, som viste sig at indeholde omkring 12.600 piller af mærket Subutex, der
indeholder ulovlige stoffer, tilhørte en 44-årig udenlandsk mand. Den 44-årige blev anholdt og sigtet for salg af
stoffer. Han blev taget med til politistationen i Nykøbing, hvor han blev afhørt.
En 23-årig udenlandsk mand, der også var med bussen, havde en låsbar foldekniv og 2,46 gram skunk med sig.
Den 23-årige blev sigtet for overtrædelse af knivloven og lov om euforiserende stoffer.

Magasinet Bus 7/8 - 2019

Kollektiv trafik

Sydtrafik er klar med en
mærkværdig kampagne
Der er nogle former for adfærd, der bare gør det surt for andre i bussen, og det vil Sydtrafik sætte
fokus på med en ny kampagne. Men de løftede pegefingre er pakket væk. I stedet skabes der god
stemning i bussen med en ny sang, lavet af youtuberen Eiqu Miller
”Vis hensyn - Vi vil huske dig for de gode ting”. Det er kernebudskabet i Sydtrafik’s nye adfærdskampagne, som på en indirekte og positiv måde giver et bud på, hvordan den daglige
bustur bliver ’en fest’ for alle. Den er lavet på ønske fra Sydtrafik’s chauffører, som vil sætte fokus på uønsket adfærd i busserne.
Kampagnen består blandt andet af en sang med tilhørende
musikvideo, som er udviklet specielt til Sydtrafik af Eiqu Miller,
der er en populær youtuber med over 240.000 følgere, hvilket
placerer ham i top ti af danske youtubere. Til daglig hedder
han Anders Møller, og han har tidligere samarbejdet med Sydtrafik om en synlighedskampagne rettet mod samme målgruppe.
Det du giver, får du igen
Sangens budskab handler om at give plads, se op fra mobilen
og være til stede sammen med personerne omkring dig.
- Det er positive budskaber, som alle kan være med på, og
som vi i musikvideoen kobler med konkret adfærd i bussen,
siger direktør for Sydtrafik Lars Berg og fortsætter:
- Vi har i 2015 og 2016 haft kampagnen #gobuskarma, som
blev en succes, og vi tager den gode karma med videre i
denne kampagne.

Rapperen Eiqu Miller har lavet en sang om god stil i
bussen til Sydtrafik.

Marketingassistent Joan Asmussen hos Sydtrafik forklarer, at målet har været at skabe en ørehængende og positiv
sang, der via videoen kædes sammen med Sydtrafik, men som også har mulighed for at få sit eget liv i målgruppen
af store skoleelever og unge på ungdomsuddannelser,.
- Vi har med vilje ikke skabt en ”Sydtrafik sang”, for det tror vi ikke på, målgruppen vil synes er fedt. Men virkeligt opmærksomme lyttere kan finde Sydtrafiks pay-off ”Vi kører for dig” i sangen, siger Joan Asmussen.

Samarbejdet med Eiqu Miller sker gennem Kolding bureauet ImageConsult, der har udviklet kampagnens andre visuelle elementer. ”De gode ting” af Eiqu Miller er tilgængelig på musiktjenesten Spotify og bliver samme dag publiceret
på Eiqus youtube-kanal og sociale medier.
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Studieflex kører ud med transport til unge
Morgenkørsel med flextrafik skal få flere unge i Vordingborg kommune til at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Baggrunden er, at lange afstande mellem skole og hjem kan give lang transporttid
og fravalg af uddannelse. Vordingborg Kommune og Movia er gået sammen om et forsøg med morgenkørsel til studerende med lang transporttid direkte fra bopæl til uddannelsesinstitution. Ordningen er finansieret fuldt ud af kommunen med tilskud fra “puljen til forbedring af den kollektive trafik i
yderområder”
25 procent af befolkningen på Sjælland bor i landsbyer eller på landet. Da mange ungdomsuddannelser ligger i de
større byer, betyder det, at mange unge har lang transporttid, når de er i gang med en ungdomsuddannelse. Ofte tilbagelægges mange timer i transport hver eneste dag. Og de lange afstande til uddannelse er en udfordring, der spiller ind på både fravalg og frafald på ungdomsuddannelserne, viser en rapport udarbejdet af Danske Regioner i
2015.
Derfor arbejder Vordingborg Kommune sammen med Movia for at skabe de bedst mulige rammer for de unges transport, og fra august 2019 starter parterne derfor sammen et forsøg med et nyt koncept "Studieflex". Studieflex henter
de studerende hjemme hvor de bor og kører dem til skole med Movia’s Flextrafik. Ordningen er finansieret af Vordingborg Kommune og med tilskud fra puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, og det koster derfor
ikke noget at bruge ordningen. Ligesom i den almindelige Flextur-ordning kan andre passagerer også køre med på
den samme tur. Tilbuddet gælder transport til skolen om morgenen. Man skal altså selv sørge for at komme hjem
igen, og her kan man for eksempel bruge bus eller tog med et ungdomskort.

Flere buslinjer har ladestik til mobile enheder
Trafikselskabet Movia oplyser, at man kan lade sin mobile enhed op i alle busser på 20 forskellige linier. Til december kommer yderligere 11 buslinier på listen
- Danmark er det land i Europa, hvor borgerne benytter flest internettjenester. I Movia er vi derfor optaget af
at få et rigt serviceudbud til vores kunder på mobilen. Det skal være en rar oplevelse af køre med bussen,
så hvis rejsetiden kan bruges til også at få lidt strøm på mobilen, så vil vi gerne kunne tilbyde den service
også, siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.
I forbindelse med, at Nyt Bynet åbner 13. oktober, bliver den nuværende Linie 8 erstattet af Linie 18. Det vil
også være muligt at lade mobilen op i linje 18.
Ifølge Danmarks statistik har 88 procent af borgerne i Danmark en smartphone, og i 2018 brugte 72 procent nettet fra mobilen dagligt (Kantar Gallup for DR Medieforskning).
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Ny app skal give
enklere adgang til
kollektiv transport
Din Offentlige Transport (DOT) - DSB, Metroselskabet
og Movia - samler to eksisterende DOT-app’er i én ny
og mere brugervenlig app. Den nye mobile løsning
skal give kunderne bedre overblik og nemmere adgang til at købe billet til bus, tog og metro overalt på
Sjælland. MobilePay bliver en del af løsningen i løbet
af efteråret, oplyser selskaberne
Den nye DOT-app - DOT Billetter - afløser de to hidtidige apps
- DOT Mobilpendlerkort og DOT Mobilbilletter app.
- I DOT arbejder vi for at gøre det nemt at finde billet til bus, tog
og metro. Mange kunder har med rette oplevet, at tiden var
løbet fra vores nuværende apps. Vi er derfor glade for at give
kunderne en ny samlet mobil løsning, hvor man både kan købe
pendlerkort og billetter i én samlet, brugervenlig app. Den nye
app giver samtidig et godt overblik over alle DOTs billetter til
rejser på hele Sjælland, siger DOT’s bestyrelsesformand Camilla Struckmann, der er kommunikationsdirektør i trafikselskabet Movia.
DOT forventer, at have Mobile Pay med som betalingsløsning
fra efteråret. Kunder, der har haft deres mobilpendlerkort på
den hidtidige app, kan overføre deres pendlerkort til den nye
app. Omkring en kvart million kunder har hidtil benyttet de to app’er, der nu bliver afløst af én samlet app.

Fakta om den nye app:
•
•
•
•
•

DOT samler to eksisterende apps for henholdsvis pendlerkort og mobilbilletter i én brugervenlig app: DOT Billetter
Den nye app tilbyder alle typer DOT billetter - inklusive City Pass til turister og cykelbilletter
Ved køb af billet udpeger man sin destination på et kort, og appen foreslår de relevante rejser og den tilhørende
pris
App’en viser billettens gyldighedsområde på kortet sammen med ens egen position, hvis man ønsker det, så
man er sikker på at have gyldig billet
DOT arbejder for, at det skal være nemt at købe billet til den kollektive transport. Den nye app er et godt digitalt
alternativ til dem, der har glemt sit Rejsekort eller ikke har et
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Trængselsrapport:

Det er dyrt, når busserne sidder fast i trafikken
En ny trængselsrapport, som rådgivningsvirksomheden Cowi har lavet for Movia og Dansk Industri i
fællesskab, viser, at samfundet årligt mister 2 milliarder kroner på at buspassagererne i hovedstadsområdet sidder fast i trafikken. Bedre businfrastruktur kan reducere trængslen, viser trængselsrapporten
Den stigende trængsel på vejene påvirker også den kollektive bustrafik, som de fleste steder kører på de samme
veje, som privatbilerne. Det betyder, at tusindvis af buspassagerer i hovedstadsområdet dagligt sidder fast i trafikken.
Trængslen går især ud over passagererne i de travle A-busser. Den nye trængselsrapport, som COWI har lavet for
Movia og Dansk Industri i fællesskab, viser, at det samfundsøkonomiske tab årligt løber op i 2 milliarder kroner.
- Hver eneste dag bliver buspassagerne tilsammen forsinket med 23.400 timer, og forsinkelserne stiger, kan vi se.
Forsætter udviklingen risikerer vi, at flere vælger den kollektive trafik fra, hvilket igen fører til mere trængsel på vejene, hvis disse i stedet kører alene i egen bil. Det er et klart signal til beslutningstagerne om at sikre, at busserne
kan komme frem, siger Michael Svane, der er branchedirektør i DI Transport.
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Hos trafikselskabet Movia peger plandirektør Per Gellert på, at trafikselskabet arbejder for at reducere trængsel, så
det bliver nemmere at komme til og fra arbejde, skole og fritid med den kollektive transport.
- Den nye trængselsanalyse viser, at trængselsudfordringen for passagerer i hovedstadsområdet er stigende, men
også at investeringer i busfremkommelighed kan være en del af løsningen, siger Per Gellert.
I perioden fra 2010 til 2018 er trængslen for busserne i hovedstadsområdet steget med 17 procent. Tilsvarende offentliggjorde Vejdirektoratet i marts i år, at biltrængslen er steget med 25 procent fra 2010 til 2016. Trængslen er især
steget i det centrale København, hvor A-busserne dagligt sidder fast i trafikken.
Trængselsrapporten viser samtidig, at bustrængslen er relativt lav på linje 150S og 5C, hvor Københavns Kommune
med tilskud fra staten har gjort det lettere for busserne at komme frem. På linje 150S har busserne fået deres eget
spor på strækningen fra søerne til Haraldsgade. På linje 5C har Københavns Kommune forbedret bussernes mulighed for at trænge gennem trafikken på Frederikssundsvej, og Nørrebrogade er blandt andet blevet indrettet med en
busgade, så der kører færre biler igennem. Desuden er stoppestederne opgraderet på de to linjer, så det er hurtigere
at komme ind og ud, ligesom busserne har førsteprioritet i en række lyskryds. Det betyder, at busserne kan komme
hurtigt gennem trafikken og forbi bilkøerne.
Den kraftigt stigende trængsel i det centrale København viser, at Cityringen som åbner senere på året, er en nødvendig forbedring af den kollektive trafik. Cityringen erstatter dele af kørslen på en række buslinjer, og det bliver en fordel
for passagerne, da det går hurtigere at rejse under jorden end over jorden. Når Cityringen åbner, skal A-busserne
køre i nye ruter, og bringe passagerne ind til stationerne, hvor det er muligt at skifte til metro og tog.
Interesserede kan se analysen her:

Fakta om analysen og dens resultater:
•
•
•

Analysen er baseret på 1,7 millioner målinger fra
Movias tællebusser
Analysen er baseret på data fra januar og marts
henholdsvis 2010 og 2018
Analysen dækker over det gamle HUR-område
(lig hovedstadsområdet)

Analysen viser helt konkret følgende:
•
•

•

Bussernes forsinkelse i hovedstadsområdet er
steget med 17 procent fra 2010-2018
Trængslen opgøres på tre niveauer - ubetydelig,
stor og kritisk trængsel. Der ses særligt en stigning i den kritiske trængsel – altså de situationer,
hvor trafikken nærmest sander til
Den største stigning i trængsel ses på A-busser i
København, hvor passagerne samlet oplever en
øget forsinkelse på 50 procent
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Aarhus Kommune, Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje markerede søndag 11. august de første elbusser i Aarhus på Park Alle i Aarhus, hvor Agnete og Havmanden var blandt de fremmødte.

Aarhus har fået fire 12-meters elbusser
- flere kan følge efter
Søndag 11. august klokken 13 satte Busselskabet Aarhus Sporveje officielt fire el-busser i drift på
byens Linie 13. Byrådsmedlem Ango Winther (S) fortalte i sin tale, at ideen oprindeligt var at satse
på fire elektriske led-busser, der skulle køre på Ringgaden i Aarhus, men at det blev opgivet, da udbuddet af el-ledbusser den gang var for begrænset. I 2019 er situation ændret, så der i dag arbejdes
på udbud, der omfatter knap 30 elektriske ledbusser, der skal kører ud i Aarhus’ gader i løbet af
2021
Tekst og foto: Jesper Christensen
Aarhus’ første fire el-busser, der er leveret af Volvo Busser, er sat ind på Linie 13, som via Aarhus Midtby forbinder
Aarhus-forstaden Holme med bydelen Frydenlund. Søndagens officielle begivenhed, hvor samarbejdspartnerne Aarhus Kommune, Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje, bød på gratis introtur i en af de fire el-busser, blev overværet af et halvt hundrede mennesker. De fik mere at vide om arbejdet med at køre de elektriske busser ind i Aarhus
- og hvad de næste skridt er mod en fossilfri busdrift i byen i 2030.
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Byrådsmedlem i Aarhus Kommune Ango
Winther (S) pegede i sin tale på, at der
er flere og længere el-busser på vej i
Aarhus.

Ango Winther (S), der blandt andet er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Aarhus Kommune, pegede på, at el-busser stadig er dyrere i indkøb, end dieselbusser. Modsat udnytter elektriske busser energien betragteligt bedre. Dertil
kommer en mere komfortabel oplevelse for passagererne - og frem for alt en røgfri og markant mere støjsvag start
fra busstoppestederne.
- Det er Ikke et forsøg. Vi tror på teknikken, så de fire busser bliver sat ind fuldt ud i den daglige drift og dermed fuldt
ud erstatter fire dieselbusser, sagde Ango Winther i sin tale, hvor han også fremhævende, at det vil kunne mærkes i
Aarhus Midtby, hvor Park Allé ved Rådhuset er en central vej for byens busser.
- Prøv at forestille jer, at når vi når frem til 2030, vil der kun køre el-busser, så støjniveauet her på Park Allé vil blive
helt ændret, sagde han videre.
Aarhus Byråd har med Ango Winthers ord en ambition om, at hele bybusdriften skal være omstillet til el i 2030.
El-busser med høj driftsikkerhed
- Midttrafik forventer, at de nye el-busser har en høj driftsikkerhed og kører uanset vind og vejr, så kunderne ikke skal
kigge lagt efter busserne ude ved stoppestederne, sagde Claus Kjeldsen (S), der er anden næstformand i Midttrafiks
bestyrelse blandt andet i sin tale ved indvielsen.
- Det er også en milepæl for Midttrafik. Vi har i flere år arbejdet med omstilling til nye teknologier, der kan hjælpe med
at nedbringe CO2-udslippet og udledningen af sundhedsskadelige partikler. Det har blandt andet resulteret i, at der i
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Claus Kjeldsen (S), der er anden
næstformand i Midttrafiks bestyrelse, pegede i sin tale ved indvielsen af de fire elbusser i Aarhus på,
at passagerne hos Midttrafik allerede i dag kan rejse med en el-dreven letbane. - Nu er det bussernes
tur, sagde han og fremhævede flere
fordele ved el-busserne. Ud over
miljøgevinsten vil kunder opleve en
mere støjsvag og behagelig rejse
med busserne.

tre kommuner kører bybusser på certificeret biogas. Når vi i dag kan indsætte el-busser i Aarhus, er det første gang,
at Midttrafik kører med busser, der hverken udleder luftforurening eller CO2 i driften. Og det er vi rigtig glade for,
sagde han og fortsatte:
- Vi er også rigtig glade for, at vi får mulighed for at samle erfaring om el-som drivmiddel.
Claus Kjeldsen forklarede, at Midttrafik i stigende grad at kommunerne i Region Midtjylland efterspørger et skift til
mere klimavenlige busser.
- Som det er nu, er el-busserne det bedste eksempel på ren og driftsikker teknologi, der imødekommer fremtidens
krav, sagde han og pegede på, at el-busserne set over bussens levetid stadig er mellem 10 og 20 procent dyrere end
den almindelige dieselbus. Han pegede også på, at der er håb forude med en hastig udvikling inden for pris og holdbarheden af batterier.
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- Hos Midttrafik håber vi, at vi inden for en overskuelig fremtid kan tilbyde kommunerne en omstilling til el-busser,
hvor prisen kun er marginalt højere end dieselbusserne. Det vil være til glæde for kunderne, klimaet og miljøet.
De første fire trin er to-akslede
Direktør Finn Mikkelsen fra Busselskabet Aarhus Sporveje sagde i sin tale, at de fire el-busser er første trin på vejen
mod at realisere Aarhus Kommunes ønske om fossilfri busdrift inden 2030.
Med indsættelse af de fire el-busser ønsker Busselskabet fra sin side at markere, at selskabet har en grøn profil. - Vi
er miljøbevidste i alt, hvad vi går og laver. Vi ønsker også at markere, at vi er et lokalt forankret selskab, der gerne på
tager sig opgaven med at få virkeliggjort Aarhus Kommunes ønske om fossilfri bybusdrift med eller uden BRT-løsninger. Vi er allerede i gang med at lave udbud med henblik på at købe endnu knap 30 nye el-busser. det er i denne
sammenhæng led-busser og ikke 12-meter busser, som vi ser her.

Direktør for Busselskabet Aarhus Sporveje
Finn Mikkelsen fremhævede, at selskabet vil
kunne levere el-drift inden for de givne økonomiske rammer, så bybusdriften i 2030 vil være
fossilfri.
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Det er 30 nye el-ledbusser, som kommer til at køre rundt om i Aarhus som supplement til de fire, vi allerede har sat i
drift, sagde direktøren for Busselskabet Aarhus Sporveje, der i dag råder over 198 to eller tre-akslede busser og ledbusser.
De vi blive leveret i løbet af et til halvandet år, som vi ser det nu, sagde han og fortsatte:
- Nu er det i gang. Så lad os se, hvor lang tid, det reelt
kommer til at tage. Vi satser på et til halvandet år, hvilket
vil fremgå af udbudsmaterialet.
- Busselskabet Aarhus Sporveje har iøvrigt udarbejdet
planer for udskiftning af hele busparken. Planer, der kan
muliggøre en omstilling til fossilfri bybusdrift inden 2030 og det vel at mærke inden for rammerne af den kontraktbetaling Busselskabet i dag får fra Midttrafik.

Om de fire el-busser i Aarhus:
•

•

•

•

•
•

•

Elbusserne, der er leveret af Volvo Busser, er 12
meter lange og skal køre på linje 13, som betjener
passagere på den omkring 15 kilometer lange
strækning mellem Holme og Frydenlund
Virksomheden ABB har stået for ladestanderen
ved Frydenlund og ladesystemet på busanlægget i
Hasselager
Projektet med de fire elbusser har fået knap 1,5
millioner kroner i tilskud bevilget fra Energistyrelsen
Det er Busselskabet Aarhus Sporveje, der finansierer meromkostningerne ved de fire første elbusser på linje 13, så eldriften ikke giver Aarhus
Kommune meromkostninger
El-busserne er første skridt mod Aarhus Kommune’s målsætning om fossilfri kollektiv trafik i 2030
Opladningen af busserne sker i løbet af dagen via
en 300 kW hurtigoplader, der er placeret på endestationen. Derudover får busserne opladt deres
batterier om natten på busselskabets anlæg i Hasselager
I efteråret vil Busselskabet Aarhus Sporveje være
klar med et udbud med henblik på at indsætte op
til 28 el-busser i 2021
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Elbusserne lades op i løbet af dagen via
denne pantograf, der er opstillet ved endestationen i Frydenlund. Om natten kommer
de fire nye elbusser i stødet på depotet i
Hasselager.
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El-busserne i Aarhus var allerede i fuld gang med at betjene passagerne (øverst), da de officielt blev sat i drift. (nederst).
(Foto: Jesper Christensen)
- Jeg vil også gerne her sige, at det her ikke kommer af
sig selv. Det kræver en kæmpe indsats af alle involverede parter. Hvis det ikke spiller sammen, er der ingen
ting, der spiller. Alt skal virke. I den sammenhæng vil jeg
gerne sige tak til Volvo, der leverer busserne, til ABB,
der leverer strømforsyningen, til Midttrafik, til Aarhus
Kommune og så sandelig også til Energistyrelsen, der
har bidraget med 1,5 millioner kroner til projekt. En væsentlig del, men det dækker langt fra de omkostninger,
der er. Så dyrere er det, men ved fælles hjælp og en god
indsats er det lykkedes, sagde han og afsluttede sin tale
med at sige tak til alle hos Busselskabet Aarhus Sporveje.
- Tak for en kæmpe indsats. En kæmpe indsats i det
daglige for den indsats, I leverer der, som er med til, at
vi har kunnet frigøre ressourcer, som vi har kunnet indsætte på det her el-busprojekt. Især tak for jer, der har
været med ind over - og været med ti at gøre det muligt
at vi får sat el-busser ind i dag og banet vejen for en
lang proces, hvor vi har fossilfrie busser over alt i Aarhus.
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Aalborg tester kinesisk el-bus med ny teknik
Busleverandør Chariot Motors har valgt den tekniske servicepartner Intego til etableringen af to elladestationer til Aalborgs nye, moderne el-bus, som Chariot Motors sammen med Aowei Technology
har stillet til rådighed for Aalborg Kommune i seks måneder. Første ladestation ved Aalborg Lufthavn
er taget i brug, og snart begynder arbejdet med nummer to, der etableres ved Aalborg Universitet
I Aalborg Kommune skal det snart være slut med dieselbusser. Kommunen har besluttet, at alle nye busser fra 2020
skal være CO2-neutrale, og i den forbindelse tester man lige nu en helt ny og moderne el-bus på en strækning mellem Aalborg Lufthavn og Aalborg Universitet.
Der er tale om Danmarks første el-bus, som lagrer energien i en såkaldt superkondensator, hvilket betyder, at bussen kan lade meget hurtigere og mange flere gange sammenlignet med eksempelvis et lithiumbatteri. Selve bussen
er produceret af kinesiske Higer og bliver leveret af det bulgarske firma Chariot Motors, mens superkondensatoren er
udviklet af den kinesiske producent Aowei Technology, der sammen med Chariot Motors stiller bussen til rådighed for
Aalborg Kommune i de kommende seks måneder.
- En af de store fordele ved at benytte en superkondensator er, at vi kan holde bussen kørende hele døgnet, så
længe vi har infrastrukturen i form af ladestationer på plads. Det kan vi, fordi teknologien er væsentligt hurtigere til at
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oplade, end det er tilfældet med almindelige batterier. Det tager faktisk kun seks minutter at oplade fra 0 til 100 procent, og i drift vil der nærmere være tale om en opladning fra 50 til 100 procent, hvilket giver en opladetid på små tre
minutter, siger landechef for Aowei, Thorsten Budde Haensel og fortsætter:
- En almindelig batteribus skal lade et par gange i døgnet, og typisk flere timer ad gangen, og derfor er det nødvendigt med flere busser, hvis den samme rute skal dækkes hele dagen. Det slipper man for med vores løsning. Superkondensatoren er desuden cirka halv så stor og har en dobbelt så lang levetid, som batteriet i en typisk el-bus, da
den modsat batteribussen kun skal bære energien til en enkelt tur, og det er især godt for miljøet. Vi ser løsningen
som et skræddersyet bud på korte rutekørsler som eksempelvis bykørsel.
Bussen skal holdes kørende af to moderne ladestationer, hver med en installeret effekt på 500 kilowatt, der placeres
i hver ende af ruten, og Chariot Motors har valgt den tekniske servicepartner Intego som hovedentreprenør på begge
ladestationer.
Intego har egen e-mobility-afdeling, der siden 2012 blandt andet har installeret, testet og idriftsat flere end 2.500 ladestandere til el-biler i samarbejde med eksempelvis Tesla, E.ON og Ionity. Den første el-bus ladestation ved Aalborg
Lufthavn er allerede taget i brug, og om få uger går arbejdet i gang ved Aalborg Universitet.
- Oven på bussen er der monteret en såkaldt pantograf, ligesom man kender det fra eksempelvis nogle af de tidligere
S-tog. Konkret etablerer vi ladepyloner, der forbindes af to parallelle kobberskinner, som hænger cirka seks meter
over kørebanen. Bussen oplades så ved, at pantografen hæver sig, så den kommer i kontakt med kobberskinnerne,
fortæller projektleder i Intego, Michael Poulsen.
Etableringen af ladestationerne tager cirka et par uger ved hver lokation, men det vigtigste arbejde går forud, slår Michael Poulsen fast. Intego er således ansvarlig for håndteringen af alle de nødvendige tilladelser i forbindelse med
etableringsarbejdet, og derudover stilles der store krav til projekteringen:
- Grundig planlægning er altafgørende for projektet både ved lufthavnen og universitetet, da vi arbejder i områder
med meget trafik. Derfor har vi blandt andet valgt at benytte os af styret underboring fra transformatorstationen til ladeudstyret for at påvirke både trafikken og den eksisterende infrastruktur mindst muligt.
Ladestationen ved Aalborg Universitet ventes at være klar til ibrugtagelse omkring august.
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Direktøren for Fynbus Carsten Hyldborg bød velkommen og startede med at fortælle lidt om den historiske udvikling af
el-drevne busser og de udfordringer, man har ved de andre drivmidler. Derefter fik de fremmødte et indblik i visionerne
for den kollektive trafik på Fyn.

FynBus havde elektrisk besøg
Fredag 9 august havde Fynbus inviteret de fynske lokal- og regions politikere til et lille temamøde
med fokus på elbusser i trafikselskabets hovedsæde i Odense. Daimler var inviteret med og havde
taget den nye el-drevne batteribus, eCitaro, med, så de fremmødte efterfølgende kunne få en støjsvag og røgfri tur rundt i byen
Af Rolf Brems
Bussen, som vi her i Magasinet Bus har omtalt den flere gange, er Daimlers svar på fremtidens bus i den kollektive
trafik, drevet af strøm fra batterier.
Direktøren for Fynbus Carsten Hyldborg bød velkommen og startede med at fortælle lidt om den historiske udvikling
af el-drevne busser og de udfordringer, man har ved de andre drivmidler. Derefter fik de fremmødte et indblik i visionerne for den kollektive trafik på Fyn.
For hvis man skal indfri EU’s miljøplan, som er bundet op på en udfasning af fossilt frit drivmiddel, vil dieselbusser fra
2030 ikke længere være tilladt i byerne.
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Der var ingen tvivl blandt passagererne, at el-bussen er fremtiden, men også, at man er glad for, at der er fem år til
de sidste udbud underskrives, da teknologien forbedres hele tiden.

Derfor vil de sidste udbud med de nuværende drivmidler være i 2020, så fremtiden er lige om hjørnet, når man snakker fremtidssikret offentligt udbud af kørsel. Fra 2023 og 2024 kommer der nye udbud, nogle til genforhandling og
forlængelse, andre til - måske helt nye spillere på markedet.
Da el-busser med brændselsceller og brint som energibærer stadig er 3-4 gange dyrere at anskaffe end en dieselbus, angiveligt har høje vedligeholdelsesomkostninger med en kort levetid for brændselsceller plus CO2-udledning i
brintproduktionen, hvis der ikke bruges bæredygtig energi, er det for nuværende el-busser, der indgår i strategien
hos Fynbus, og fra 2020 bliver den også mere attraktiv når anden-generations batterier med en aktionsradius på ca.
300 km bliver standard.
Fynbus har for tiden tre store entreprenører - Keolis som kører bytrafikken i Odense, Tidebus som kører regionalbusser og Arriva, som kører en del lokalkørsel i eksempelvis Nordfyns Kommune.
De første forberedelser med hensyn til fremtidens kollektive trafik er allerede i gang, dog skal letbanen i Odense
køres af Keolis - men er udskudt ca. 8 måneder - og vil være en del af grundstammen i byens kollektive trafik. Den
forventes færdig medio 2021.
Udbudsmateriale vil blive offentliggjort i januar 2021 og vil efter planen indeholde emissionsfri køretøjer, men spørgsmålet er - hvor mange?
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Under præsentationsturen kunne passagerer med egne øre høre,
hvor støjsvag en el-bus er.

Det, man skal tage højde for, er de store investeringer som batteridrevne busser kræver, ikke kun på anskaffelsen,
men også på ladeanlæg, ladestationer ude ved endestationer og en nøje planlægning af kørsel og forbrug.
I første omgang vil det være åbenlyst at lade bytrafikken så vidt muligt overgå til batteridrift, spørgsmålet er, om det
for regional trafikken vil være muligt - med den nuværende eller næste generations batteriteknologi.
Et af scenarierne for FynBus er at slå garageanlæggene i Odense sammen, så investeringerne i ladeanlæg samles
på et garageanlæg.
Regional trafikken kører fra garager i de større kystbyer rundt om på Fyn. Selv med den næste generation af batterier vil busserne ikke kunne klare en stationering i for eksempel Odense med både tomkørsel ud og hjem samt hele
dagens løb.
Det vil betyde at alle garageanlæg skal have ladeanlæg, men også at bussen stadig opnår en ladestandertid, så den
er klar til dagens løb.
Derfor er Daimler er ved at udvikle busser med pantographer - pantografer er kendt fra andre busproducenter som
eksempelvis hollandske VDL, polske Solaris og svenske Volvo Busser - således at de ved pauser kan køre under en
ladestation, og pantographen selv hæve sig og udnytte pausen til opladning, uden at den er afhængig af chaufføren
og dennes eventuelle afbrydelse af pause.
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Batteribussen var til lejligheden hentet hjem fra Berlin, dog ikke ved egen kraft, men på en specialbygget blokvogn.
I flere tyske byer er man ved at implementere batteribusser. I Berlin har man fortiden 140 batteridrevne busser, heraf
15 eCitaro. Men også Hamburg er med, her har Daimler leveret 35 stk.
For at kunne udnyttet materiellet mere effektivt opererer Fynbus også med at samle al kørsel under een operatør.
Det vil dog give nogle monopollignende tilstande.
For lokaltrafikken vil det at bruge batteribusser give mest mening, da busserne normalt kun kører morgen- og eftermiddagsture, således at udnyttelses graden kontra opladetiden er optimal.
Desværre vil investeringerne til busser og ladeanlæg nok ikke med de nuværende priser kunne forsvares, fordi lokaltrafikken køres af mindre vognmænd med ingen eller begrænsede service faciliteter.
Slutteligt vil lokaltrafikken nok blive de sidste, der overgår til andet drivmiddel, da der ikke er miljørestriktioner uden
for byerne.
Med i udbuddene skal man også indregne en leveringstid på op til 18 måneder for busserne, og det samme for ladeanlæg.
Dertil kommer service- og værkstedsfaciliteter, efteruddannelse af mekanikere, foruden at chaufførerne også skal
indøves.
Der vil blive kontrakt underskrivelse senest i januar 2022.
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Polsk busproducent:

Vi fører feltet for el-busser
Tre store order fra kunder i Berlin, Warsaw og Milano betyder, at den polske busproducent Solaris
kan bryste sig af at være den busproducent, der har fået flest ordre på elektriske busser i 2019
I begyndelsen af 2019 fik Solaris tre ordre på samlet op til 470 el-busser fra BVG i Berlin, ATM i Milano og MZA i
Warzawa. Efterfølgende fik Solaris yderligere ordre på 90 el-busser. Ifølge Solaris tegner virksomheden sig for 25
procent af de el-busser, der hidtil er blevet udbudt i Europa.
Solaris oplyser videre, at den europæiske flåde af el-busser i dag omfatter 3.500 busser. For fem år siden var den
elektriske busflåde på 240.
EU-Parlamentet satte i slutningen af 2018 et mål om, at 50 procent af alle nye busser er elektriske i 2025. I 2030 skal
andelen være oppe på 75 procent.

Solaris vil i efteråret præsentere nye batteripakker - Solaris High Energy Plus - hvor den maksimale kapacitet et tæt
på fordoblet.
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Transdev skal operere 370 busser i Göteborg
- heraf er 160 elektriske
Västtrafik - trafikselskabet i det vestlige Sverige omkring Göteborg - har tildelt bus- og togoperatøren Transdev opgaven med at stå for bustrafiken i Göteborg. Transdev, der siden 2010 har
kørt bybustrafik Frölunda, bliver nu den største busoperatør i Göteborg med totalt fem trafikområder og cirka 370 bussar - heraf 160 elbusser
Med aftalen med Transdev bliver Västtrafik det trafikselskab, der har flest el-busser i Sverige. Kontrakten, der
løber i 10 år, starter i december 2010.
Västtrafik oplyser, at der årligt foretages 71 millioner rejser med busserne i de områder, som Transdev skal betjene fra december 2020.
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Mercedes-Benz er ved at være i stødet, når det gælder alternativer til diesel- og benzin som energibærere. Den tyske
bilproducent er klar med en elektrisk minivan.

Mercedes-Benz har sat strøm til en minivan
Elektrificeringen af modelprogrammet hos Mercedes-Benz fortsætter, og nu præsenterer koncernen
den første 100 procent elektriske minivan - Mercedes-Benz EQV - i det såkaldte premiumsegment.
Batterikapaciteten er på 90 kWh, som giver en rækkevidde på op til 405 kilometer. Med hurtiglader
tager det under en time at lade batteriet fra 10 til 80 procent
I marts præsenterede Mercedes-Benz den eldrevne konceptbil Concept EQV i Geneve. Nu er Mercedes-Benz klar til
at sætte sin EQV-minivan i produktion. EQV er anden model i rækken fra Mercedes-Benz EQ, som lancerede den ligeledes 100 procent elektriske EQC i sommer.
Mens EQC designmæssigt slægter SUV’en GLC på, trækker den nye EQV tråde til den rummelige og fleksible VKlasse og fås med enten seks, syv eller otte sæder, som kan flyttes og drejes efter behov. EQV kommer desuden i to
længder. Standardversionen måler 5140 mm med 3200 mm mellem akslerne, men fås også i en version 5320 mm
lang udgave med 3430 mm mellem akslerne.
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EQV trækker på forhjulene, og motoren, som er monteret i bilens front, leverer 150 kW (201 hk) og et drejningsmoment på 362 Nm. Det store batteri er placeret i bunden af bilen, hvilket bidrager til et lavt tyngdepunkt til gavn for køreegenskaberne. Med et gennemsnitligt forbrug på 27 kWh/100 km kører EQV op til 405 kilometer på en opladning,
mens tophastigheden er begrænset til 160 kilometer i timen.
Den lange rækkevidde sikres blandt andet ved, at bilen er i stand til at opsamle bremseenergien, når føreren slipper
speederpedalen. Og helt som det kendes fra EQC, kan føreren vælge fire niveauer af rekuperering - lige fra motorvejsprogrammet, hvor bilen blot ruller, når speederen slippes, til byprogrammet, hvor bilen bremser kraftigt, så snart
føreren letter på speederen. Sidstnævnte gør det i praksis unødvendigt at benytte bremsepedalen i andet end nødstilfælde. I auto-tilstand vælger bilen selv niveauet baseret på data fra vejskilte, navigation og bilens egen radar og
kameraer.
Opladning til 80 procent på under en time
Ladestikket er placeret i kofangeren foran, og i lighed med EQC er der tale om et stik af typen CCS. Dermed er EQV
kompatibel med almindelige opladningsstandere og wallboxe med Type 2-kontakter såvel som hurtigladere med
CCS-kontakt til jævnstrøm. Når der lades i almindelig ladestander eller wallbox, anvendes bilens indbyggede oplader
på 11 kW, og her kan en fuld opladning klares på omkring 10 timer. Med hurtigopladning fra eksempelvis IONTY-net-

Instrumenteringen er beruget med Mercedes-Benz’ nyeste info-system, der leverer
oplysninger om bilens drift på en stor
skærm.
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værket kan EQV lade med en effekt på op til 110 kW, hvilket gør det muligt at lade batteriet fra 10 til 80 procent på
under en time.
Ved at koble bilen op på Mercedes me får føreren adgang til at købe opladning fra over 300.000 ladestationer i hele
Europa inklusiv IONITY-netværkets hurtigladere. Betalingen sker automatisk, når bilen kobles til laderen.
Elektrisk og intelligen
Som en del af standardudstyret er EQV udstyret med Mercedes-Benz’ eget intelligente og stemmestyrede infotainmentsystem MBUX - Mercedes-Benz User Experience. Systemet holder blandt meget andet føreren opdateret med
ladestatus, energiforbrug og estimeret rækkevidde. Navigationssystemet er desuden i stand til at planlægge en optimal rute, der tager højde for ladestationer undervejs, ligesom det er muligt at vælge den mest energibesparende
rute. Når bilen er tilsluttet ladestrøm, er det desuden muligt indstille den estimerede afgangstid, så kabinen på forhånd enten varmes op eller køles ned til en behagelig temperatur, inden turen starter.
Priser og præcis lanceringsdato i Danmark er endnu ikke kendt.

Interiøret hører til en klasse eller to over standard.
Indretninger som denne giver passagerne mulighed for at holde et lille møde, hvor de to og to kan
se hinanden i øjene.
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Nye MB Sprintere - Euro VI

Vi bygger din nye minibus e昀er dine ønsker og behov.
• Mercedes Sprinter 314 CDI fra kr. 335.000,3500 kg. M1 Li昀 5 + G + F

• Mercedes Sprinter 316 CDI fra kr. 385.000,3500 kg. R1 Li昀 7 + G + F

• Mercedes Sprinter 414 CDI fra kr. 390.000,4100 kg. A3 Li昀 12 + G + F

• Mercedes Sprinter 416 CDI fra kr. 399.000,4100 kg. A3 Li昀 12 + G + F

• Mercedes Sprinter 516 CDI fra kr. 465.000,5000 kg. R3L Li昀 19 + G + F
De anførte priser er standard opbygning. Bemærk, at der e昀er de nye regler for kørestole ikke kan komme det samme antal i som hid琀l.

Nye Isuzu lagerbusser
• NOVO LUX

29 + F + G

fra kr. 550.000,-

• TURQUOISE

31 + F + G

fra kr. 650.000,-

e
t
g
u
r
B

Ny VW
• VW Caddy Maxi
2,0 TDI Trendline
fra kr. 199.000,-

Over 200 på lager

M1 - Li昀
5 pers. + 1 kørestol
eller 7 personer
• Afgi昀sfri
• Alm. kørekort
• El optræk af kørestol

Ny MAN TGE 3.140

7+F+G
fra kr. 300.000,-

Konkurrencedyg琀gt
alterna琀v
琀l 昀exkørsel

Brugte på vej ind:
Mercedes Benz minibusser,
Fiat Ducato 2,3 JTD,
Iveco Wing, Setra
... og mange 昀ere
Kontakt:
Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde • Tlf. +45 4035 9308
E mail: lb@busimport.dk
Alle priser er ab plads i danske kr.

•

Salg: Sjælland
Mark Petersen • Tlf. +45 4020 3680
E mail: mp@busimport.dk

Der skal 琀llægges moms

•

Værksted/Lager
Tlf. +45 7356 1445 / +45 7356 1444
E mail: info@busimport.dk

Der tages forbehold for mellemsalg & trykfejl

•

Se mere på: www.vbi-group.eu

Materiel

Polsk busoperatør bestiller 130 elektriske ledbusser
Busoperatøren Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie (MZA) har bestilt 130 elektriske ledbusser hos den polske busproducent Solaris. Ordren er ifølge Solaris den hidtil største ordre på nulemissionsbusser i Europa
Solaris skal levere de 130 elektriske ledbusser af typen Urbino 18 electric i løbet af 2020. Solaris har siden 2011 fået
ordre på el-busser til 60 byer i 17 lande.
De 130 elektriske ledbusser til MZA vil blive leveret med Solaris High Power batterier med en kapacitet på 150 kWh
med en garanti på syv år.
Opladningen vil ske via plug-in i depoterne og via pantografer ved ladestationer på ruterne.
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Energiselskab siger OK ved åbningen af
en ny Truck Diesel-station ved Herning
Energiselskabet OK har åbnet endnu en Truck Diesel-station i det midtjyske. Denne gang er det en
station i erhvervsområdet Hi-Park mellem Herning og Ikast tæt op ad Motorvej 15. Med åbningen
åbner OK endnu en gang for enklere tankning af diesel og AdBlus til lastbiler og busser
- Med den ny station dækker vi endnu et populært område og en
motorvejsstrækning, hvor mange lastbiler kommer forbi hver dag.
Det er en topmoderne OK Truck Diesel-station, hvor der også kan
tankes AdBlue, siger OK's kædechef Henrik Guldmann.
De skærpede EU-miljøkrav til, hvor meget udstødnigensgasserne
fra lastbiler og busser må indeholde af eksempelvis partikler og
kvælstofforbindelser (NOx) betyder, at efterspørgslen efter additivet AdBlue har været stigende de seneste år. Derfor har OK også
installeret AdBlue standere på langt de fleste centralt placerede
Truck Diesel-stationer.
Henrik Guldmann påpeger, at målet ikke "blot" er at have mange
stationer, men derimod gode placeringer - det handler om kundernes behov.
- Vi ønsker at dække efterspørgslen bedst muligt, men i takt med,
at vi oplever stigende efterspørgsel, er det selvfølgelig kun naturligt, at vi planlægger flere Truck Diesel-stationer, siger Henrik
Guldmann.
Ud over den nye station ved Herning, har OK fornylig åbnet en ny
station ved Odense, som ligger ved logistikvirksomheden Alex
Andersens nye domicil.

Fakta om OK a.m.b.a:
•

•
•
•

OK-kæden omfatter mere end 660 tankstationer samt 75 Truck Diesel-stationer, hvor vognmænd kan tanke døgnet rundt, fordelt over hele landet. På langt de fleste stationer kan man
tanke AdBlue
OK har markedets måske mest sikre Truck Diesel-kort med indbygget chip, der er umulig at kopiere
OK repræsenterer den verdensomspændende smøreolieproducent Mobil på det danske marked
OK a.m.b.a er landsdækkende leverandør af transportdiesel, benzin, smøremidler, naturgas og
elektricitet til både erhverv og private. Desuden leverer OK rådgivning, projektering og installation af varmepumpeløsninger i alle størrelser
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Nyt busdæk skal dække
turistbusbranchens udfordringer
Dæk- og gummivirksomheden Bridgestone lancerer sit første dæk fuldt dedikeret til turistbusser.
Dækket opfylder de stadig strammere krav til CO2-udledning, støjreduktion og sikkerhed
Konkurrencen på markedet for på persontransport er stor, så busvognmændene er nødt til at skrue ned for omkostningerne. Et meget væsentligt område for vognmændene er at minimere driftsomkostningerne og samtidig ligge på
et højt sikkerhedsniveau. Ud over en skarp konkurrence, har EU strammet reglerne for CO2-udledninger og støj og
stiller stadig større krav om øget trafiksikkerhed.
I lyset af disse udfordringer lancerer Bridgestone et nyt dæk, der er målrettet turistbusser. Dækket - Coach-AP 001 er et højteknologisk dæk, der tilbyder høj brændstofseffektivitet, sikkerhed og komfort til busflåder.
Bridgestone fremhæver, at det nye dæk har en høj brændstofeffektivitet med et EU-mærke B-grade i rullemodstand,
leverer en høj komfort med en score for støj fra forbikørsel (PBN) på 69db, og har en høj ydeevne i vådt føre med et
EU-mærke B-grade i vådgreb.
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Derfor er det højt specialiserede dæk efter Bridgestones mening et sikkert og også omkostningseffektivt valg for busvognmænd, der ikke går på kompromis med hverken sikkerhed eller komfort.
- Flåder står i dag over for større udfordringer end nogensinde før. Men på det marked står persontransport-segmentet også over for sine egne udfordringer, siger Steven De Bock, Director Sales & Operations Commercial Products
hos Bridgestone EMEA og fortsætter:
- Med Coach-AP 001 har vi udviklet et dæk, der reducerer de samlede ejeromkostninger for flåder og maksimerer
komforten uden at gå på kompromis med sikkerheden for at hjælpe vores flådekunder med at løse de udfordringer,
de står over for.
Bridgestones nye generation af busdæk, Coach-AP 001 anvender et nyudviklet mønster med lav rullemodstand, der
resulterer i et EU-mærke B-grade for brændstofeffektivitet med henblik på at reducere CO2-udledninger og samlede
ejeromkostninger ved flådedrift.
Ligesom med CO2-udledninger lægger EU's institutioner pres på køretøjsindustrien for at mindske støjen fra køretøjer i henhold til en forordning indført i 2014. Men specifikt for busflåder er støjreduktion en endnu større prioritet, da
det forbedrer komforten for passagererne. Coach-AP 001 er udviklet med støjreduktion i tankerne og opnår en score
for støj fra forbikørsel på kun 69 decibel.
Når det gælder sikkerhed er Coach-AP 001 dækket designet til at levere en høj ydeevne under alle vejrforhold. Dækket er blevet tildelt et EU-mærke B-grade i vådgreb og opnår 3PMSF og M+S mærket for at være fuldstændigt vinterklart.

Antallet af nyregistrerede
busser ligger højere
I juli blev der nyregistreret 11 busser mod 66 i juli sidste år. Det er en forskel i nedadgående retning på
83,33 procent. Til gengæld er der i løbet af årets første syv måneder blevet nyregistreret 355 nye busser,
hvilket er en fremgang på lidt over 3 procent i forhold
til sidste år, hvor 344 busser fik nummerplade på
Trafikselskabernes udbud af kørsel afgør i vid udstrækning,
hvor mange nye busser, der bliver indregistreret i Danmark.
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Forsøg med selvkørende bus i Aalborg
er rykket tættere på
Vejdirektoratet har sendt et udkast til bekendtgørelse om Aalborg Kommunes forsøg med en selvkørende shuttlebus i offentlig høring. Det er første gang, et forsøg med et selvkørende transportkøretøj
når så langt herhjemme. Dermed er muligheden for at køre med en selvkørende bus i Aalborg-området er rykket tættere på
- Den offentlige høring er en vigtig milepæl i bestræbelserne på at få godkendelse til at køre med en selvkørende bil
eller bus, siger afdelingsleder Andreas Egense fra Vejdirektoratet.
- Det viser, at der er god fremdrift i Aalborg Kommunes forsøg.”
Helt konkret går kommunens forsøg ud på at lade en selvkørende shuttlebus køre i Aalborg Øst-området på Astrup
og Jerupstien.
Rådmand Hans Henrik Henriksen (S) i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune hilser det nye fremskridt i
processen velkommen.
- Vi er rigtig glade for, at vi nu er kommet et skridt tættere på at få selvkørende busser ud at køre på Astrupstien i Aalborg Øst. Det har vi arbejdet på i lang tid og både vi, hos Aalborg Kommune, og beboerne i Aalborg Øst ser meget
frem til at kunne forbedre den interne mobilitet i området med denne nye teknologi, siger han.

At bekendtgørelsen sendes i høring betyder, at de relevante myndigheder - herunder Færdselsstyrelsen, Rigspolitiet
og Vejdirektoratet - er færdige med den indledende behandling af ansøgningen, og at offentligheden har fire uger til
at give bemærkninger til bekendtgørelsen. Herefter vil sagen blive forelagt Folketingets Transport- og Boligudvalg.
Afhængigt af hvilke bemærkninger, der kommer ind i høringsperioden og den efterfølgende politiske behandling, er
det første forsøg med selvkørende biler på offentlig vej rykket væsentligt tættere på at være en realitet.
Bekendtgørelsen om forsøget er sendt i høring på Høringsportalen og kan ses her:
Interesserede kan se en ærmere beskrivelse af forsøget her:
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Bilist-organisation:

Dårlig skiltning ved vejarbejder skyld i ulykker
Vildledende og manglende skilte og afmærkninger er en medvirkende årsag hver femte gang, der
sker en ulykke ved et vejarbejde. Bilistorganisationen FDM kalder den dårlige skiltning for sjusk og
efterlyser bedre tilsyn med vejarbejderne
Fejlagtig, forvirrende eller direkte ulovlig skiltning er langtfra et særsyn, når bilister passerer et vejarbejde. Det viser
besøg, FDM har foretaget på flere vejarbejder i hovedstadsområdet.
FDM fremhæver, at den dårlige skiltning og afmærkning ikke er ufarlig, da den ifølge FDM’s medlemsmagasin Motor,
er en medvirkende årsag ved hver femte uheld ved et vejarbejde.
Ved et af de vejarbejder, FDM besøgte, blev bilisterne blandt andet mødt med modstridende skilte om vognbaneskift
og sammenfletning. Ved to andre ledte vejstriber ligefrem bilisterne direkte ind i en afspærring.
- Bilister skal naturligvis overholde skiltningen, og passe på hinanden og dem, der arbejder ved vejen. Men hvis skiltningen eller afmærkningen er upræcis eller forkert, så er der risiko for, at det går galt. Derfor er det også vigtigt, at
skiltningen er lovlig og nem at afkode. Her har både entreprenører, bygherren og myndigheder et stort ansvar, siger
juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.
Det er den enkelte entreprenør, som opstiller afspærringen, der har ansvar for, at den er korrekt og overholder loven.
Afspærringen skal tilses to gange dagligt. Derudover skal bygherren sørge for, at entreprenørens afspærring og skiltning overholder loven, og endelig skal vejmyndigheden i den pågældende kommune føre tilsyn med vejarbejderne.
Hos Københavns Kommune, der har ført tilsyn med to af de vejarbejder, FDM har besøgt, forklarer man de oversete
fejl med, at man har haft fokus på andre ting, og at man sikrer, at fremkommeligheden fungerer sikkerhedsmæssigt
forsvarligt. Kommunen understreger dog, at den allerede i dag har en god dialog med entreprenørerne om afmærkninger.
- Alle kan lave fejl, men de fejl, vi fandt ved vejarbejderne, er til at få øje på, så det virker sjusket, at de sker. De er til
fare for bilisterne, der risikerer at køre galt. Men de er i den grad også til fare for dem, der arbejder på vejene. Derfor
mener vi også, at både entreprenører og myndigheder bør blive bedre til at afmærke vejarbejder og føre bedre tilsyn,
siger Dennis Lange.
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Flere busser og lastbiler
bliver vinket ind til vejsidesyn
Færdselsstyrelsen har skærpet kontrollen med tunge køretøjer på vejene. Det sker på baggrund af
et EU-direktiv, der trådte i kraft 20. maj sidste år. Direktivet fastsætter eksempelvis nye krav til antallet af vejsidesyn. Det betyder, at Færdselsstyrelsen i samarbejde med politiet årligt har en målsætning om at kontrollere omkring 5.000 danske og udenlandske køretøjer
Formålet med vejsidesyn af erhvervskøretøjer er at kontrollere, at køretøjerne er i en teknisk sikker og miljømæssig
acceptabel tilstand - både for færdselssikkerheden og miljøet. Vejsidesynet er dermed et supplement til det periodiske syn.
Selvom køretøjerne skal synes hvert år, er det ikke tilstrækkeligt, at køretøjerne kun vedligeholdes og repareres i forbindelse med det årlige syn. Erhvervskøretøjer kører ofte mange kilometer om året, og det er derfor vigtigt, at køretøjerne løbende vedligeholdes.
De mest forekommende fejl ved vejsidesyn er for eksempel fejl på køretøjers bremser og dæk samt lysende kontrollamper, der indikerer fejl ved for eksempel motorstyring eller ABS-bremser.
I lastbiler er der derudover ofte eftermonteret udstyr som eksempelvis hylder på instrumentbrættet eller vindafvisere,
der forringer udsynet gennem forruden eller de forreste sideruder. Andre fejl ved lastbiler kan være, at der er eftermonteret flere lygter end tilladt.
I busser ses der ofte fejl i forbindelse med nødudgange. Det kan være manglende mærkning af nødudgange, at der
mangler værktøj i forbindelse med nødudgangen, eller at dørene ikke kan nødåbnes, fordi betjeningsanordningen
ikke virker.
Føreren kan som hidtil blive frakendt førerretten, hvis det vurderes, at fejl og mangler er af sikkerhedskritisk karakter,
og at væsentlige hensyn til færdselssikkerheden er tilsidesat. Derudover bliver bødeniveauet hævet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer fra 1. januar
2020.
Færdselsstyrelsen fremhæver, at der på grund af de flere vejsidesyn kan være en god økonomi i at sikre, at køretøjet
er godt vedligeholdt. Foruden at risikere en bøde, hvis et køretøj ikke er i orden, kan det have betydelige økonomiske
omkostninger for den enkelte vognmand, hvis et køretøj skal tages ud af drift, fordi det er blevet indkaldt til syn eller
har fået køreforbud ved et vejsidesyn.
Interesserede kan se mere om Færdselsstyrelsen’s vejsidesyn her:
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Havarikommissionen har lagt ulykkesrapport frem
19. juni sidste år skete der en ulykke i en usikret overkørsel over jernbanen ved Sig i Vestjylland. En
minibus, der kørte flextrafik for Sydtrafik, kørte over jernbanen, da der kom et tog kørende. Minibussen blev ramt og to mennesker - minibussens chauffør og en passager - mistede livet
På baggrund af de foreliggende undersøgelser konkluderer Havarikommissionen, at ulykken skete, fordi minibussens
chauffør ikke - eller ikke i tilstrækkelig grad - orienterede sig om kommende tog inden passage af sporet.
Havarikommissionen konkluderer, at dødsulykken ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige anbefalinger. Det skyldes, at Banedanmark har oplyst, at usikrede overkørsler af denne type ikke bliver etableret mere - og at de eksisterende enten nedlægges eller sikres bedre. Havarikommissionen opfordrer i sin rapport desuden Banedanmark til at
vurdere, om det er muligt at fremskynde den proces.
- Det var en tragisk ulykke, som vi er dybt berørte af. Havarikommissionen peger på, at det var uopmærksomhed hos
føreren af minibussen, der var årsagen til ulykken, og derfor opfordrer vi også altid folk til at være agtpågivende, når
de befinder sig der, hvor banen krydser vejen. Vi er nu i fuld gang med at gennemføre det, der blev politisk besluttet
med aftalen om en grøn transportpolitik i 2009. Nemlig nedlæggelse af samtlige usikrede overkørsler på det statslige
jernbanenet, siger Marianne Rasmussen, der er områdechef Anlæg Vest hos Banedanmark.
- Vi har siden 2010 nedlagt omkring 250 usikrede overkørsler, og siden ulykken sidste år har vi allerede forbedret sikkerheden. Ved årets udgang mangler vi kun 12. De er i øjeblikket bundet op på udrulning af det nye signalsystem,
hvor de sidste overkørsler bliver opgraderet, hvorefter vi kan nedlægge de sidste, siger hun videre.
De 12 overkørsler, der ikke vil være nedlagt med udgangen af 2019, har siden ulykken - ligesom yderligere 14 overkørsler - fået forbedret skiltning, og Banedanmark har det seneste år været i dialog med flere kommuner om muligheden for at kunne nedlægge enkelte af overkørslerne tidligere end planlagt, så antallet kan komme yderligere ned.
- Der er tale om overkørsler, hvor der kun passerer meget få trafikanter om dagen, alligevel arbejder vi fokuseret på
at få dem nedlagt så hurtigt som muligt, siger Marianne Rasmussen.

Fakta om usikrede overkørsler:
Usikrede overkørsler er forsynet med led, låge, drejekors eller blot krydsmærke. Krydsende trafikanter må selv sikre
sig, at passage kan finde sted uden risiko. De usikrede overkørsler har kun få brugere og findes stort set kun på interne eller private fællesveje. Typisk vil det være landmænd, der skal fra mark til mark.
Interesserede kan se Havarikommissionens rapport her:
https://havarikommissionen.dk/media/9267/j_2018_ulykke_2018-333_overkoersel_sig.pdf
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Busserne kører til bremseprøve
hver tredie måned
Busoperatøren Keolis har investeret i bremseprøvestande på alle sine busanlæg for at kunne tjekke
bussernes bremser hver tredie måned. Derudover har Keolis opbygget et system, så selskabet kan
dokumentere alle bremseprøver. Den ekstra indsats har stået sin prøve - ingen af Keolis’ busser har
haft bremsefejl ved politiets vejsidekontroller siden den forstærkede indsats blev sat i gang i marts
sidste år
De seneste år har vist, at busbremser kræver stor opmærksomhed og særlige procedurer for at sikre en pålidelig og
sikker bremsefunktion. Det har Keolis og andre busselskaber erkendt efter de seneste års påvisning af mange bremsefejl på busser. Keolis har valgt at investere i bremseprøvestande på busanlæggene og har strammet op på alle
procedurer og standarder, som kan påvirke busserne bremseevne. Den hyppige kontrol er det vigtigste element, men
der er også andre faktorer, der spiller ind.
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Den øgede indsats for at forebygge bremsefejl blev sat i gang i 2017, hvor Keolis og andre busselskaber fik en voldsom forskrækkelse. Ved flere af politiets politikontroller fik et større antal busser kørselsforbud eller indkaldelse til
ekstra syn, fordi bussernes bremser ikke præsterede godt nok, eller at busserne bremsede skævt. Det gjaldt også
busser, som var kort tid forinden var blevet godkendt ved det obligatoriske årlige syn.
- Keolis’ reaktion var at intensivere vores interne kontrol af bussernes bremser, siger Peter Lanng Nielsen, der er administrenrede direktør i Keolis Danmark.
- Vi satte et internt mål med bremsekontrol for mindst hver 90 dage – altså mindst fire gange så hyppigt som lovens
krav. Keolis har sikkerhed som en afgørende værdi. Vi kan ikke holde til, at der opstå den mindste tvivl om vores performance på et så fundamentalt sikkerhedsspørgsmål som bremsesikkerheden i vores busser, siger han videre.
Bremseprøvestande på Keolis’ busanlæg
Keolis investerede derfor i bremseprøvestande på busanlæggene i 2018. Det skete af praktiske grunde for at spare
tid, så busserne ikke skulle tages ud af drift for længe ad gangen. En yderligere fordel er, at Keolis nu selv kan dokumentere alle bremseprøver i et centralt og let tilgængeligt digitalt system.
Prøvestandene er i dag i fuld drift efter en indkøringsperiode. Tallene for 2019 er overbevisende: Samtlige Keolis’
busser har bestået bremseprøven inden for de seneste 90 dage, og ingen af Keolis’ busser har haft fejl på bremserne ved politiets kontroller, siden Keolis selv begyndte at teste busserne bremser.
- Det er virkelig et flot resultat, Keolis’ værkstedsorganisation har opnået, siger Peter Lanng Nielsen og fortsætter:
- Det er vel at mærke gennemført, uden at busdriften har været påvirket - og vi satser hårdt på, at både trafikselskaber og passagerer kan regne med, at der kommer en sikker bus til tiden - hver gang. Bremsetestene er på rekordtid
blevet indpasset i værkstedernes omfattende vedligeholdelsesprogram.
Keolis ønsker sikre målinger
Keolis har med egne bremseprøvestande og et øget fokus taget bremsesagen i egen hånd og valgt at sætte sit eget
langt højere test-niveau end loven foreskriver - mindst hver 3. måned i stedet for lovens hver 12. måned. Keolis’
bremseprøvestande kontrolleres regelmæssigt af en ekstern part for at sikre, at de altid måler nøjagtigt. Bremsesagen har nemlig også vist, at der kan rejses tvivl om kvaliteten af bremsemålinger.
- Vi håber, at myndighederne og vejtransportens brancheforeninger snart får løst de måleproblemer, som bremsesagen har afsløret, hvor der tilsyneladende er uoverensstemmelse mellem bremsetests fortaget af politiet og synshallerne - en helt uholdbar situation for branchen, siger Peter Lanng Nielsen.
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Folketingets Transportog Boligudvalg
er sat sammen
Efter valget 5. juni er de forskellige udvalg i Folketinget sat sammen på nye måder. Det gælder også
Folketingets Transport-udvalg, der også er Folketingets Boligudvalg
Det nye Transport- og Byggeudvalg er sat sammen som følger listet op, som det fremgår af Folketingets web-side.
Formand og næstformand er fremhævet med fed.

Socialdemokratiet
• Henrik Møller
• Jan Johansen
• Jeppe Bruus - formand
• Jesper Petersen
• Lennart Damsbo-Andersen
• Malte Larsen
• Orla Hav
• Thomas Jensen
Radikale Venstre
• Andreas Steenberg
• Jens Rohde
• Rasmus Helveg Petersen
Socialistisk Folkeparti
• Anne Valentina Berthelsen
• Karsten Hønge
Enhedslisten
• Henning Hyllested
• Søren Egge Rasmussen

Venstre
• Kristian Pihl Lorentzen - næstformand
• Hans Andersen
• Hans Christian Schmidt
• Jane Heitmann
• Louise Schack Elholm
• Carsten Kissmeyer
Dansk Folkeparti
• Dennis Flydtkjær
• Liselott Blixt
• Hans Kristian Skibby
Det Konservative Folkeparti
• Niels Flemming Hansen
• Mona Juul
Nye Borgerlige
• Mette Thiesen
Liberal Alliance
• Ole Birk Olesen

Alternativet
• Susanne Zimmer
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Regeringsdokument har transportområdet
som et af flere indstatsområde
Et dokument på 18 sider beskriver, hvilken vej, den nye S-Regering vil følge. Dokumentet, der er underskrevet af Enhedslistens Pernille Skipper, SF’s Pia Olsen Dyhr, Radikales Morten Østergaard og
Socialdemokratiets Mette Frederiksen fremhæver transportsektoren under flere punkter
På dokumentets side tre står der:
Omstille transportsektoren. Som led i en grøn mobilitetsplan er en lang række initiativer nødvendige for at sikre markant flere elbiler på vejene og den nødvendige omstilling af transportsektoren:
Et stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030 og skærpede miljøzoner.
Det undersøges, om Kommissionen for grøn omstilling af personbiler kan frem rykke sit arbejde, så den endelige
rapportering ligger færdig før udgangen af 2020. Der skal hurtigst muligt derefter indgås en politisk aftale for at sikre
tryghed for branchen og bileejerne samt ro om den grønne omstilling
En ny regering vil forhandle en aftale om infrastruktur, så klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår. Det kræver
blandt andet investeringer i den kollektive transport og cyklisme
Igangsætte initiativer, der skal sikre mere bæredygtig flytransport
Det første punkt - salg af nye diesel- og benzinbiler i 2030 - ser på nuværende tidspunkt ud til mere eller mindre at
blive opfyldt af sig selv, da bilproduceterne i dag har massivt fokus på at udvikle og producere biler, der har andre
energi-bærere end dieselolie og benzin. Og udviklingen går stærkt.
På dokumentets side fire står der:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vedtage en klimahandlingsplan. Klimaloven skal umiddelbart efter følges af en klimahandlingsplan, der skal bidrage til at sikre, at de nationale reduktionsma�l na�s. Udover at beskrive, hvilke tiltag, der er nødvendige fra
transportsektoren og landbruget skal handlingsplanen blandt andet ogsa�indeholde følgende elementer:
Energieffektiviseringer blandt andet med krav til energibesparelser i offentlige bygninger
En national strategi for bæredygtigt byggeri
En samlet strategi for elektrificeringer i transportsektoren, industrien og samfundet generelt
Øge midlerne til grøn forskning og demonstrationsprogrammer
Undersøgelse af muligheden for at Danmark sammen med Nordsølandene udarbejder en fælles strategi for
markant at udbygge og udnytte havvindpotentialet
Afsøge muligheden for at Danmark senest i 2030 bygger den første energiø med minimum 10 GW tilkoblet
Understøtte skovrejsning
Klimatilpasning, herunder en stærkere koordination af indsatsen i forhold til kystsikring

Inddirekte indgår transportområdet også i den kommende S-Regerings EU-Politik. Her skal den kommende regering
arbejde for at hæve EU's klimama�l i 2030, at EU bliver klimaneutral i 2050 samt at EU’s kommende budget har mere
fokus pa�klima. Samtidig skal Danmark i selskab med andre ambitiøse lande skubbe pa�udbygningen af den vedvarende energi i EU, sa�EU bliver selvforsynende med energi.

Interesserede kan se det omtalte dokument - Retfærdig retning for Danmark - i sin helhed her:
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3F satte fokus på udenlandske
buschauffører i Hillerød
Tirsdag 16. juli gennemførte 3F Københavns Chauffører og 3F Frederiksborg en aktion målrettet
udenlandske busser. Repræsentanter fra fagforbundet opsøgte flere udenlandske buschauffører,
som holdt til ved Frederiksborg Slot i Hillerød
Modsat sidste aktion i Amaliehaven i juni blev de udenlandske busser ikke blokeret. Men 3F tog flittigt fat i de tilstedeværende chauffører, som blev spurgt ind til deres løn- og arbejdsvilkår samt gjort opmærksom på de overenskomster, som de danske buschauffører er omfattet af.
Formålet med aktionen var at sætte fokus på de ulige løn- og arbejdsvilkår, der hersker mellem danske og udenlandske buschauffører i håb om at sætte pres på de udenlandske vognmænd, der systematisk udfører social dumping og
undergraver den danske samfundsmodel til egen fortjeneste.
Dansk PersonTransports administrerende direktør Michael Nielsen var med på sidelinjen under 3F’s aktion. Han
håber på, at den har skubbet en smule til de udenlandske chaufførers og vognmænds bevidsthed.
- Kampen, som i øjeblikket bliver kæmpet, er ikke en, der kan vindes ved ét slag. Tværtimod kræves der kontinuitet
og tålmodighed, og events som denne er afgjort et skridt i den rigtige retning. Vi skal fortsætte med at gøre opmærksom på de store eksisterende problemstillinger, og ved det forsøge at ændre folks tilgang til social dumping og dets
konsekvenser, påpeger Michael Nielsen.
- Samtidig hæfter jeg mig ved, at antallet af udenlandske busser var markant mindre i dag, da 3F viste sig, end det er
på en normal sommerdag ved Frederiksborg Slot. Det tyder på, at de udenlandske busser holder sig væk, når der
bliver sat fokus på deres adfærd på den ene eller anden måde, siger han.

Faglige sager udløser
knap en million
I løbet af juni og juli har Chaufførernes
Fagforening i København fået
976.618,07 kroner ind i faglige sager
Samlet har fagforeningen fået 1.607.505,29
kroner ind til medlemmer i faglige sager i perioden januar - juli i år.
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EU-Kommissionen:

Danmark mangler at opgradere registre
over vejtransportvirksomheder
EU-Kommissionen har sendt en åbningsskrivelse til Danmark og 14 andre EU-lande, der endnu ikke
har opgraderet deres nationale registre over vejtransportvirksomheder EU’s nye register over vejtransportvirksomheder
De i alt 15 lande er Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Ungarn, Italien, Malta, Holland, Portugal,
Rumænien, Slovakiet, Spanien og Storbritannien.
Den nye version af det europæiske registre over vejtransportvirksomheder (ERRU) tillader udveksling af oplysninger
om vejtransportvirksomheder etableret i EU mellem medlemsstater.
EU-Kommissionen fremhæver, at ERRU-registreret er et vigtigt instrument for at sikre håndhævelse af EU-lovgivningen. Implementeringen af en ny og forbedret version af ERRU kræver, at medlemsstaterne tilpasser deres systemer
på nationalt niveau.
Fristen for at oprette en opgraderet forbindelse af nationale elektroniske registre udløb 30. januar i år. Hvis myndighederne fra de berørte medlemsstater ikke sender et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan EU-Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse til de berørte medlemsstater.

Fagforening skaffer
over fem millioner
I løbet af juni og juli er der samlet gået
5.570,135 kroner ind på kontoen hos
Chaufførernes Fagforening i København
i sager om arbejdsskader
Samlet har fagforeningen fået 14.264.259 kroner ind til medlemmer, der har fået afgjort
sager om arbejdsskader i perioden januar - juli
i år.
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Buschauffør skriver åbent brev til ministeren
Udenlandske chauffører, der får lavere løn og kører indenrigs persontransport i Danmark, har fået
buschauffør Carl Assenhøj til at skrive et åbent brev til transportminister Benny Engelbrecht (S)
Carl Assenhøj skriver:

Transportminister Benny Engelbrecht
København den 12. august 2019
Kære minister
I busbranchen er vi stærkt udfordret af underbetalte østeuropæiske chauffører og vognmænd,
der gradvist overtager al kørsel med turister i Danmark på unfair vilkår.
Som det eneste land i Skandinavien har vi 25 procent moms på buskørsel, hvilket disse vognmænd formentlig helt undlader at betale. Chaufførerne sover ofte i sovekabinerne og lever i det
hele taget under kummerlige forhold til lønninger på under en fjerdedel af, hvad danske buschauffører tjener.
Bureauerne risikerer åbenbart hverken skattekontrol eller momsrevisioner, idet praksis med at
benytte ”sort arbejdskraft” i Danmark sker åbenlyst, idet Skat tilsyneladende ikke har ressourcer
til at foretage grænseoverskridende kontroller. Mangel på klare carbotage-regler og politiets ineffektivitet skaber et sandt eldorado for disse østeuropæiske vognmænd og chauffører efterhånden som anarkiet og ulovlighederne uhindret fortsætter.
Et andet problem er mangel på konsekvens ved bødestraf. Efterhånden parkeres disse busser
overalt til gene for den øvrige trafik, idet parkeringsmyndighederne og politiet kun har mulighed
for at videresende bøderne til Sverige og Norge, mens både tyskerne og østeuropæerne aldrig
behøver frygte bøder eller indgriben fra politiet ved ulovlig standsning og parkering.
Hvorfor udstyres politi og parkeringsmyndigheder ikke med effektive hjullåse? (så kunne bøderne passende indkasseres inden hjullåsene blev fjernet).
Tænk hvilken økonomisk gevinst for samfundet.
Sidst men ikke mindst vil jeg spørge ministeren, hvad han har tænkt sig at gøre ved problemerne.
Med venlig hilsen
Buschauffør Carl Assenhøj
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Skattestyrelsen tjekkede udenlandske turistbusser
Når udenlandske turistbusser fragter turister rundt til danske attraktioner, så glemmer en del at betale dansk moms. Det ka nSkattestyrelsen konstatere efter en kontrol i sidste uge. Knap halvdelen
af de udenlandske busser, der blev kontrolleret af Skattestyrelsen, var ikke momsregistreret i Danmark. Skattestyrelsen varsler flere kontroller i fremtiden
Hver dag sørger en lang række busser for at bringe Københavns mange turister rundt til de forskellige seværdigheder. En række af turistbusserne er udenlandske, og de skal betale moms af deres turistkørsel i Danmark. Skattestyrelsen var derfor i sidste uge ude ved en række københavnske seværdigheder for at kontrollere, om de udenlandske
busser var momsregistrerede.
I alt blev forholdene for 15 udenlandske turistbusser kontrolleret af Skattestyrelsens medarbejdere. I syv tilfælde lige under 50 procent - havde de udenlandske busvognmænd ikke momsregistreret deres aktiviteter og kan derfor se
frem til at skulle afregne dansk moms af deres danske turistkørsel.

- Det er unfair konkurrence over for danske vognmænd, når udenlandske turistbusser ikke har styr på momsen. Selv
om vi i år mødte flere busser, der havde styr på momsregistreringen end sidste år, så er det ikke godt nok, når kun
omkring halvdelen af busserne er momsregistrerede. Derfor kan man se frem til flere kontroller fra vores side, siger
Kenneth Joensen, der er direktør i Skattestyrelsen.
Ved en tilsvarende kontrol sidste år var 70 procent af de kontrollerede busvognmænd ikke momsregistreret
Ni medarbejder fra Skattestyrelsen deltog i aktionen, der foregik i nærheden af forskellige turistattraktioner i København. Som led i kontrollerne har Skattestyrelsens medarbejdere fået oplysninger om bussernes kørsel i Danmark.
- Nu sørger vi for, at de syv busvirksomheder bliver momsregistreret. Kontrollerne har derudover givet os viden om
bussernes kørsel i Danmark, som vil kunne bruges i forbindelse med en kontrol af deres momsangivelser, siger Kenneth Joensen.
Skattestyrelsen oplyser, at 1.114 udenlandske firmaer i øjeblikket er momsregistreret for turistbuskørsel i Danmark.
Skattestyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da Skat blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter.
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Dansk PersonTransport efterlyser
mere kontrol med udenlandske busser
Dansk PersonTransport er tilfredse med Skattestyrelsens kontrolaktion af udenlandske busser onsdag 21. august. Men organisationen, der tæller bus- og taxivognmænd blandt sine medlemmer, er
samtidig utilfredse med at der ikke kontrolleres nok, og at udenlandske busser ser ud til at få positiv
særbehandling
Onsdag 21. august om formiddagen var Skattestyrelsen rundt ved en række seværdigheder i København for at kontrollere udenlandske busser. Kontrollen viste, at omkring halvdelen af de kontrollerede busser tilhørte vognmænd,
der ikke var momsregistrerede i Danmrk, hvilket er et krav for at drive en sådan forretning her i landet.
- Det er jo godt, at de er opmærksomme på problemet, men det er desværre alt for sjældent, at Skattestyrelsen gennemfører kontroller. Hvis indsatsen skal have nogen reel effekt, skal det ske meget hyppigt, gerne hver uge, med
nogle seriøse konsekvenser, hvis man kører ulovligt, siger Michael Nielsen, der er adminstrerende direktør i Dansk
PersonTransport, og fortsætter:
- På den måde bliver straffen ikke bare et rap over nallerne, men derimod noget der tvinger de udenlandske busser til
at konkurrere på lige vilkår som de danske. Dette forstærkes af, at vi udover den manglende momsregistrering har
god grund til at tro, at selv de udenlandske operatører, der er momsregistreret, kun oplyser en brøkdel af den kørsel,
som de foretager i Danmark.
Udenlandske busser kører mere i Danmark
Antallet af udenlandske busser er steget voldsomt gennem flere år. Dansk personTransport peger på, at udenlandske busvognmænd ikke blot snyder med moms. Flere af dem også mangler obligatoriske miljøzonemærker og registrering i RUT-registeret. Derudover byder de deres chauffører vilkår på social dumping niveau.
- Hvis en dansk bus blev kontrolleret uden at være momsregistreret og uden miljøzonemærker, ville den formentlig få
klippet pladerne og blive beslaglagt indtil bøden var betalt. Det er absurd, at udenlandske busselskaber kan foretage
ulovlig kørsel hver eneste dag, uden at det får andre konsekvenser end en løftet pegefinger og en mindre bøde. Det
er positiv særbehandling af dem, der bryder loven, og det er fuldstændig uacceptabelt, siger Michael Nielsen.
- Vi har igennem længere tid været meget aktive på dette område og fortsætter nu vores aktioner, forhåbentlig i et
tæt samarbejde med den nye transportminister og de nye transportordførere, for at få sat yderligere gang i arbejdet
med at lukke ned for ulovlighederne, siger han videre.
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Fra førersædet

Rolf Brems er bybuschauffør i Odense og en af
Magasinet Bus faste
klummeskribenter

Sommertanker løber på hjul fra førersædet
Fra førersæde kører sommeren bare derudaf, og det er heldigvis en typisk dansk af slagsen med
noget for både strandgæster og landmænd. Jeg har kun lige haft en enkelt uges ferie i juni, som
egentlig skulle have været dedikeret sønnens gokart-sport. Vi skulle have været til kvalifikations løb i
København men det blev aflyst, og vi fik så istedet styr på en masse hængepartier
Næste ferie holder vi så i oktober, igen er det sønnens gokart, der sætter dagsordnen. Forhåbentlig skal han deltage
i VM - hvis han kvalificerer sig...
Modsat gokartbanen, hvor der kun befinder sig een type køretøjer af gangen, så har vi i trafikken fået en ny medeller modspiller. I de store byer er man nu beriget med el-løbehjul, et tiltag som har sat sindene i kog over benyttelsen - med eller uden brandert på. Som den tekniknørd, jeg er, synes jeg, det er en genial opfindelse. Det, at man via
sin mobil kan leje et transportmiddel, se hvor der er et ledigt, hvor meget strøm der er på og bare stille det på en
anden lokation, er da fantastisk.
Traditionen tro er bekymringsindustrien forfærdet og kræver forbud. ”De hører hjemme på afgrænsede arealer” og
bla bla - i hvertfald her i Odense. Og jo! Det er en udfordring. Og jo! De kører på fortove og gågader - men hvis ulovligheder skulle danne grundlag for et forbud, skulle man da også forbyde cyklen.
Men det er som om, at alt nyt helst skal forbydes. Tænk sig hvis bilen blev opfundet i dag, at man på en landevej
skulle køre 80 km/t, imod hinanden, med under én meters afstand. Eller man opfandt flyvemaskinen, en knallert
eller... cyklen! Uha uha, det er sørme farligt…
Politiet var - for Københavns vedkommende - hoppet med på vognen og tog affære. De uddelte bøder for fortovskørsel - og sidegevinsten blev 20 spirituspåvirket ungersvende. Det er jo heller ikke i orden, men så er det tankevækkende, at der ingen promillegrænse er for at cykle, her er det en vurdering. Nu vil politiet så gå efter dem som kører
to på ét løbehjul...
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Samtidig har indbrudtyve og voldsmænd frit spil, og skulle de blive fanget på et kamera med knivskarpe billeder har politiet ikke ressourcer til at anholde gerningsmændene. Proportioner tak..!
Cyklisterne er også trætte af løbehjulene, og lidt generaliserende er jeg ikke bange for at sige, at cyklister absolut
ikke vil dele pladsen med andre, de vil have fortove og gader for sig selv.
Det fik jeg synlige beviser for en eftermiddag, da jeg kørte mod banegården. På Frederiksgade, som er en smal
gade, men som nu skal tage alt for meget trafik, ophører cykelstien på vej ned ad en bakke. Hvis der er modkørende
og det er en bus, kører vi spejl mod spejl.
Ved første stop - lige ud foran politigården - standser cyklisten, da jeg åbner fordøren. Han er rasende. Kalder mig alskens ting - og mente jeg prøvede at slå ham ihjel. Jeg får ham snakket lidt til ro, og da jeg spørger ind til, hvad der
er sket, svarer han, at jeg havde presset ham op mod kantstenen. Jeg beklager selvfølgelig og siger, som sandt var,
at jeg ikke havde set ham og spørger nu ind til, hvor det helt præcist skete.
Han forklarer, at der, hvor cykelstien ender ud i vejen, var han kørt indenom. Og på mit spørgsmål, om han indhentede mig, svarede han ja. Nu siger jeg så - lige så roligt som jeg hele tiden har været - om han så ikke skulle have
lagt sig bag mig…?
Nu begyndte hans læber at bevæge sig, men han kunne ikke få ord ud af munden - sikkert fordi han nu kunne se, at
det var hans egen skyld. Så smed han cyklen og for`ind i bussen...
Jeg har i mange år, når en cyklist ikke rakte hånden ud ved højresving - og man har holdt der forgæves - ved for eksempel næste trafiklys, åbnet døren eller vinduet, og sagt med et smil på læben ”din højre arm virker ikke”.
Men det gjorde cyklistens her, skulle jeg hilse at sige. Han begyndte at slå mig i hovedet, og selvom jeg værgede for
mig, fik jeg fire slag i bag- og sidehovedet. Så forlod han bussen, og trods den var fuld af unge mennesker fra en erhvervsskole, var der en rungende stilhed. Efter nogle sekunder kom der en ung dame op, og spurgte om jeg var ok.
”Ja ja, jeg har det fint” sagde jeg, fik trykket på alarm knappen, lukkede døren og satte efter ham.
Ved næste lys fik jeg taget et billedet af ham med mobiltelefonen. Ved banegården længere fremme kom en del af de
unge mennesker op og spurgte til mig, og jeg fik telefon numre til en eventuel vidneforklaring.
Driftsovervågningen (DO) blev nu koblet på sagen, tilbød straks assistance, og sendte en mand ud for at overtage
ruten. Men nej, sådan et fjols skal ikke vippe mig af føresædet, så jeg fortsatte til endestationen, og tilbage til banegården, hvor jeg brugte pausen på at anmelde ham.
En betjent samt andre havde set optrinnet indefra politistationen, men nåede ikke ud, før jeg var kørt videre. Et vidne
fra bussen ringede senere til politiet, da han mente at have set gerningsmanden på banegården. Politiet kom endda
ud på ruten for at vise et billede, men også for at sammenligne med mit. Betjentens telefon havde ikke så godt et kamera, så også for at se billedet, jeg havde taget. Det var bare ikke den rigtige..!
Og det var ikke den eneste skuffelse.
Jeg kørte vagten færdig, og har kun stor ros til politiet indtil nu for en hurtig indsats. DO handlede også korrekt, og
dagen efter var jeg lige til et afklarings møde med den ansvarlige i firmaet for registerering af arbejdsskader med
mere.
”Men var du da slet ikke gal ?” var der mange, der efterfølgende spurgte. Jo, men det var først da jeg tog på skadestuen, så skal jeg love for at mit blod kom i kog. Jeg skulle lige have registreret eventuelle skader, da jeg jo godt
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kunne mærke slagene i hovedet. Jeg fortalte damen i modtagelsen på skadestuen, hvad der var sket. ”Du skal lige
snakke med min kollega” sagde hun og henviste til sin kollega ved siden af i receptionen. Jeg fortalte så igen hvad
der var hændt. ”Ja, har du bestil tid ?” sagde hun. ”Bestilt tid !” sagde jeg ”det er jo ikke en ny hofte jeg skal have, jeg
er blevet overfaldet..!” ”Ja, men man skal bestille tid, og lige nu har vi lige en speciel sag, så der er 5 timers ventetid..!
Hold da op, så er det heldigt, at I ikke har flere specielle sager, så kunne jeg vente til imorgen...
Jeg forlod skadestuen og tænkte, hvad fanden det snart er for et samfund, hvor vi betaler verdens højeste skat, og
skal bestille tid til akut sager??
Næste skuffelse kom, da man hiver videoovervågningen ud af bussen. Det kamera, som sidder lige over chaufføren,
var i en så dårlig kvalitet, at man kun kunne se, hvad der foregik, men ingen detaljer af gerningsmandens ansigt. Kameraerne som filmer siden af bussen, viser hvordan han overhaler indenom, og viser generelt en fra min side - afvæbende kørsel, hvor jeg på den smalle gade holder tilbage, og giver plads for biler og cykler, som krydser vejen.
Og efterfølgende er der intet sket. Jeg har intet hørt ! Jeg fik en mail på e-post fra politiet efter 2,5 måned, at de frafaldt anklagen mod den anholdte, hvilket jeg jo allerede fik bekræftet samme dag, da det jo ikke var ham.
3F bringer så meget apropos en artikel om overfald på bus- og taxichauffører, de vil have pengene ud af busserne,
da det er her at tvister og vold opstår. Men ud af de otte tilfælde de bringer, er det kun de tre, som har noget med billettering at gøre, og ikke røveri af penge. Og billettering er jo til dels afskaffet i Odense med ”Frit flow”.
Og - udtaler en 3F’s miljø konsulent - der burde være en flugtdør, så chaufføren kan tage flugten... Flot ! Så kan
voldsmændende så snuppe bussen med passagerer, og hvis ikke chaufføren har slået alarm, hva’ så..? Populistisk
sludder. Chaufføren kunne også sidde bag en aflåst dør, hvori der var en lille billetluge, det har man i London. Men er
det ikke lidt ”udansk”?
Sagen er desværre nok den, at grænserne for almen opførsel er rykket. Der har heller aldrig været så mange episoder med vejvrede, hvilket nogle af eksemplerne fra 3F viser. Lunten er af en eller anden grund blevet kortere, og
mange føler, at der ingen konsekvens er overfor voldsmænd og andre lovbrydere. Men offentliggør offeret en video
eller hænger vedkommende ud på de sociale medier, ja så vanker der.
I mit tilfælde ligger en del af årsagen hos kommunen og deres dårlige eller totale mangel på planlægning af afviklingen af trafikken. Det er selvfølgelig ingen undskyldning, men når man lukker en fire-sporet vej med cykelstier og
leder trafikken over på smalle veje, hvor der ikke er plads, skal det give problemer. Og i værste fald - ulykker.
Jeg overlever personligt episoden, fordi jeg tror, at fjolset på vej hjem fra jobbet ikke har planlagt at overfalde en
med-trafikant. Han er måske blevet forskrækket over at en stor bus begynder at trække ind imod ham.
Men det retfærdigør ikke vold.
Så når politiet nu vil øge indsatsen mod løbehjul med to personer, ja så er det, at jeg lidt mister respekten for politiet bekymringsindustrien har jeg aldrig taget alvorligt.
Go’ sensommer, kør forsigtigt.
Rolf Brems
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Analyse:

Pendlingen er steget med 35 procent på 15 år
Hvis du synes, at køen på motorvejen eller trængslen i toget på vej til og fra arbejde bliver værre og
værre, så har du fuldstændig ret. En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at den samlede pendling i
Danmark er steget 35 procent på 15 år. Forrige år tilbagelagde danske pendlere tilsammen dagligt,
hvad der svarer til 300 ture til månen - i kilometer blev det til 116 millioner kilometer
Analysen viser, at det er især er antallet af pendlere, der har over 50 kilometer til deres arbejdsplads, der er steget.
Det betyder, at kampen om pladsen på især vejene er skærpet. Dansk Erhverv peger på, at udbygningen af vejnettet, hvor størstedelen af pendlingen foregår, ikke er fulgt med udviklingen.
- De mange timer, vi spilder i trafikken hver dag, er dyre for os alle sammen. De seneste tal fra Vejdirektoratet viser,
at trængslen koster samfundet 24 milliarder kroner om året. Derfor er der brug for handling nu, siger branchedirektør
i Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri, Henrik Friis.
Han mener, at det både er dumt og dyrt at udskyde ikke mindst de vej-, bane- og tunnelprojekter, som ligger stille på
bordet hos politikerne.
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- Vi har også brug for langt bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Regeringen bør fremskynde
de store projekter, siger han.
Pendlerne tager en kvart jordomrejse om året i gennemsnit
Hver pendler rejser omkring 44 kilometer om dagen i gennemsnit. På et år løber det op i 9.600 kilometer, hvilket svarer til en kvart jordomrejse. Men der er store forskelle fra kommune til kommune. Mens en pendler i Rødovre kører
24 kilometer om dagen, tilbagelægger gennemsnitspendleren fra Vordingborg 70 kilometer om dagen i bil, tog, bussen eller på cyklen på vej til og fra arbejde. Analysen viser, at det er pendlerne fra Vest- og Sydsjælland, der kører
længst.
- De store afstande viser, at medarbejderne er villige til at køre langt for at komme på arbejde. Men hvis trafikken
sander så meget til på vejene, at man skal sidde lang tid i kø hver dag og for eksempel aldrig ved, om man kan nå at
hente barnet i daginstitutionen før lukketid, så rammer det ikke bare pendlerne, men også virksomhederne hårdt. Jo
dårligere infrastruktur, jo sværere har virksomhederne ved at tiltrække de rette medarbejdere samtidig med, at de
også selv spilder tid i trafikken. Det går ud over væksten og betyder færre arbejdspladser, siger Henrik Friis.

Langt de fleste foretrækker bilen. Op mod 80 procent af persontrafikken foregår bag rattet, mens otte procent tager
toget og ca. fire procent hopper på cyklen eller kører i bus. De seneste år er bilernes andel af transporten steget,
mens togenes andel er faldet.
Interesserede kan se Dansk Erhvervs analyse her:
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Københavns cityringen åbner 29. september
Efter mere end otte års anlægsarbejde har Metroselskabet sat dato på åbningen af Københavns nye
metrolinje, der har 17 nye stationer. Åbningen vil finde sted søndag 29. september
Arbejdet med at bygge de 17 nye stationer og få de førerløse tog til at køre er ved at være afsluttet. I perioden frem
til september skal de sidste test gennemføres og dokumenteres, og metrodriften skal køre som almindelig drift - dog
uden passagerer. Dette arbejde danner grundlag for den endelige myndighedsgodkendelse, hvor der gives tilladelse
til at køre med passagerer. Tilladelsen er derfor afhængig af, at test og dokumentation er i orden, og kan først opnås
kort tid før, Metroen er klar til åbning i september.
- Vi har bygget Metroen til glæde for de mange passagerer, der om kort tid vil opleve, at de kan komme nemmere og
hurtigere rundt i byen. Vi er meget tæt på mål og glæder os til at kunne slå dørene op. De kommende måneder skal
vi have de sidste test på plads og køre normal metrodrift, så myndighederne får mulighed for gennemføre deres arbejde med den afgørende godkendelse til at vi må køre med passagerer, siger Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen.
- Den endelige garanti for åbningstidspunktet vil vi først kunne give tæt på åbningsdagen. Vi vurderer, at tidsplanen
er realistisk, men det baserer sig på, at alle parter leverer en effektiv og koordineret indsats for at sikre et kvalificeret
grundlag til at opnå den endelige sikkerhedsgodkendelse, siger Henrik Plougmann Olsen.
Metroselskabet vil efter sommerferien præsentere programmet for åbningsdagen.

Fakta om Cityringen:
•
•

•
•

•

Cityringens 17 nye stationer vil forbinde Vesterbro, Frederiksberg, Nørrebro, Østerbro og Indre By
Cityringen ventes det første år fordoble antallet af metropassagerer, så der i 2020 vente at være i alt 122 millioner metropassagerer
Cityringen er byens nye metrolinje M3, og der er maksimalt 12
minutter til den fjerneste station, uanset hvor man står på
Cityringen kommer til at køre førerløst og i døgndrift ligesom
den eksisterende metro, og der vil i myldretiden være maksimalt
tre minutter mellem afgangene
I 2020 suppleres M3 af linjen M4, som bliver en linje fra København H til Nordhavn og Orientkaj. M4 vil øge frekvensen yderligere på Cityringen på strækningen gennem Indre By
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Hessel Station i Grenaa under opførelse i 2018.

Norddjurs Kommune om ny letbanestation:

Hessel gavner det lokale erhvervsliv i Norddjurs
Aarhus Letbane har fået den endelige godkendelse af Trafikstyrelsen til at åbne standsningsstederne i Thorsager og Hessel. Åbningen af passagerdriften til og fra letbanens standsningssted ved
Hessel i Norddjurs Kommune er til stor glæde for det lokale erhvervsliv, lyder det fra Norddjurs Kommune
Indtil nu har letbanen kun haft et enkelt stop i Grenaa ved stationen i centrum, men med Hessel åben er der nu to
muligheder for at stige af og på det miljøvenlige tog.
Norddjurs Kommune peger på, at Hessel-stoppet er anlagt med stor omtanke og omhu - og med særligt fokus på erhvervslivet i denne del af Grenaa. Standsningsstedet, der ligger på Rugvænget ved Hessel, er navngivet efter Hessel
Gods få kilometer derfra. Med sin placering i et erhvervspræget område er det et attraktivt letbanestop for de lokale
virksomheders mange pendlere. For eksempel for de ansatte hos Terma i Grenaa, der er en virksomhed, som vokser
hastigt.
- Flere ansatte hos Terma Grenaa har planer om at gå fra bil nummer to til i stedet at bruge letbanen til og fra arbejde, fortæller HR-direktør i Terma Grenaa, Kirsten Nielsen Sørensen.
- Terma er meget positive over, at stationen endelig kan tages i brug. Vi har glædet os meget længe til stationens åbning, der nu for alvor kan bruges i forbindelse med tiltrækning af medarbejdere og studerende særligt fra Århus-området, siger hun.
Hessel giver også nem adgang for pendlere og rejsende fra et større område omkring Grenaa. For eksempel for gæster til og fra de mange sommerhuse og campingpladsen ved Grenaa Strand, samt for beboere i boligområderne i
den sydlige del af Grenaa. Cykelparkering og en stor parkeringsplads lige overfor stationen er endnu et plus.
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Hærværksmænd ødelægger afspærringer
Trods tidligere advarsler om ikke at krydse letbanen ved den afspærrede overgang ved Rolighedsvej
i Risskov i Aarhus’ nordlige del, må Aarhus Letbane konstatere at aflåsninger og opsat hegn er blevet brudt op og ødelagt. Aarhus Letbane opfatter ødelæggelserne som bevidst hærværk, da det må
være langt nemmere at bevæge sig 300 meter længere mod syd end at ødelægge flere låse, kæder
og hegn for at komme over banen
Aarhus Letbane understreger, at aflåsning og hegn er sat op for at sikre, at der ikke sker færdsel over Rolighedsvej. I
stedet henvises til den autoriserede overgang med bomme og advarselstavler ved Badevej, der ligger 300 meter
længere mod syd.
Det omfattende hærværk mod aflåsninger og afspærringer er med Aarhus Letbane’s ord ikke kun ulovligt, der blæses
også på sikkerheden - ikke blot for én selv, men også for andre som efterfølgende lokkes til at anvende overgangen.
Ødelæggelserne må opfattes som bevidst hærværk, da det må være langt nemmere at bevæge sig 300 meter længere mod syd end at ødelægge flere låse, kæder og hegn.
Aarhus Letbane understreger, at det er forbundet med livsfare at krydse letbanens spor ved Rolighedsvej. Letbanetogene, der kører på sporene, vejer 50 ton, er næsten lydløse og passerer Rolighedsvej med høj hastighed. Det er derfor Aarhus Letbane og Banedanmark har afspærret overgangen yderligere, da de tidligere låse også blev brudt op.
Aarhus Letbane advarer på det kraftigste mod at fjerne eller ødelægge afspærringerne og appellerer naboer og
andre til at ringe til Politiet, hvis man opdager, at nogle er i gang med at øve hærværk mod afspærringerne.
Banedanmark har tidligere fjernet gangbroen på stedet, da der skal anlægges en ny og sikret overkørsel samme
sted. Overgangen ved Rolighedsvej er afspærret med henblik på nedlæggelse for at gøre plads til den nye station
ved Risskov Strandpark.
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El-biler skal transporterer patienter
Når redningskoncernen Falck planlægger, hvordan flåden af køretøjer skal sættes sammen, er grønnere kørsel et væsentligt element. Her er el-biler et skridt på vejen mod at gøre Falck’s over 5.000
køretøjer mere miljøvenlige. Falck har aktuelt investeret i 10 nye elektriske Nissan-biler til patienttransport i Hovedstaden. De ti el-biler erstatter et tilsvarede antal dieselbiler
- Det er et nyt tiltag for os. Kørselsbehovet, hvor bilerne kører uden ret mange pauser, kan gøre det svært at få ladet
bilerne op, men med planlægning af kørslen har det været muligt at indføre elbiler som en del af flåden, siger Jan Ankersen, der er Head of Fleet Excellence og er global flådeansvarlig i Falck.
Falck har også testet, om elbiler også kan bruges til ambulancekørsel, og Falck vil i fremtiden få mange flere elbiler i
flåden, vurderer Jan Ankersen.
- I Falck er vi optaget af at bruge mindre brændstof, og det er gavnligt både for miljøet og økonomien, og vi tror på, at
stadig flere offentlige udbud vil give mulighed for eller endda stille krav om flere elbiler, og derfor er vi glade for allerede at være i gang i København, fremhæver Falck’s flådeansvarlige.
Fremsyn og tryghed
Falck er meget tilfreds med de nye elektriske Nissan-biler, der er tilpasset de særlige forhold i patienttransport. Udover fire passagerer og chauffør er der bagageplads til rollatorer og bagage. Bilerne til Falck er alle udstyret med
hjertestarter. Herudover er der monteret et specialgitter bag bagsædet, så passagerer er beskyttet og adskilt fra bagagerummet. Der er også fabriksmonteret parkeringssensorer og dobbelte skydedøre for at forbedre sikkerhed og
adgangsforhold.
- Kravene fra det offentlige Danmark inkluderer mere og mere grøn transport og grøn strategi fra leverandører, og det
er denne levering af e-NV200 Combi til Falck et rigtig godt eksempel på. Falck er en fremsynet virksomhed, som
gerne vil skabe tryghed hos deres kunder både nu og i fremtiden. Det er dejligt, at sådan en virksomhed også går
forrest, når det handler om vores miljø, siger landechef hos Nissan Danmark, Ralph Gonsalves.
Til en begyndelse har Falck sendt 10 el-biler til siddende patienttransport på gaden i hovedstadsområdet.
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Højesteret i sag om taxibevillinger:

Kommune havde handlet ansvarspådragende
ved at undlade at opslå ledige taxibevillinger
Holstebro Kommune handlede ansvarspådragende over for en taxivognmand ved undlade at
opslå tre ledige taxibevillinger, inden kommunen udstedte bevillingerne til en konkurrent. Det har
Højesteret afgjort
Det spørgsmål, som Højesteret skulle tage stilling til, var, om Holstebro Kommune havde handlet ansvarspådragende over for taxivognmanden ved, at kommunen i strid med paragraf 10 i den på det tidspunkt gældende taxibekendtgørelse havde undladt at opslå tre ledige taxibevillinger, inden den udstedte bevillingerne til en
konkurrent.
Højesteret fandt, at kommunen herved havde handlet ansvarspådragende. Landsretten var nået et andet resultat.
Interesserede kan læse Højesterets kendelse her:
Interesserede kan læse Landsrettens afgørelse her:
Interesserede kan læse Byrettens afgørelse her:

Dansende pirattaxichauffør snød ung mand
En 21-årig mand fik tidligt søndag morgen 25. august stjålet sin pung af en mand, som kørte pirattaxi. Den 21-årige fortalte, at han omkring klokken 4.00 stod på Fiskergyde i Aarhus Midtby, da han
blev tilbudt et lift af en fremmed mand
Den 21-årige takkede ja til liftet og blev kørt til Skejby Centret,
hvor han betalte et mindre beløb til chaufføren via MobilePay.
Bagefter lokkede chaufføren den 21-årige til at danse en ”farveldans” med ham. De to mænd dansede lidt sammen, inden
chaufføren kørte igen. Efterfølgende opdagede den 21-årige,
at hans pung var stjålet fra bukselommen.
Østjyllands Politi opfordrer kraftigt til, at man ikke benytter sig
af pirattaxier, da der er risiko for at blive snydt, bestjålet eller
røvet. Tag en autoriseret taxi, benyt offentlige transportmidler
eller få en ven til at hente dig, yder opfordringen fra Østjyllands
Politi, som vil have ekstra fokus på pirattaxaer under Aarhus
Festuge, hvor der tidligere er anmeldt en del forhold.

Pirattaxichaufføren i denne sag beskrives som:
•
•
•
•
•
•
•

Mellemøstlig af udseende, brun hud
Ca. 25-30 år
Ca. 190 cm høj
Kort, sort hår
Talte dansk
Iført blå cowboybukser
Kørte i en lys, mellemstor bil - muligvis
stationcar
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Flydende forbindelser

Flere rejser til og fra Bornholm
Trafikken mellem Bornholm og det øvrige Danmark og sydlige Sverige er fortsat stigende. Det viser
Bornholmslinjens seneste opgørelse over trafikken i juni
De billige billetter, Bornholmslinjen har introduceret til Bornholm, betyder ifølge rederiet, at der kommer flere og flere
mennesker, biler og fragt til Bornholm. Bornholmslinjens opgørelse over trafikken til og fra Bornholm i juni i år viser
en stigende tendens i forhold til samme måned sidste år.
Opgørelsen viser, at der på ruten mellem Rønne og Ystad har været knap 17 procent flere passagerer og overførste
personbiler end i samme måned året før.
Juni-tallene viser også, at ruten mellem Rønne og Køge nyder stigende popularitet hos almindelige rejsende. Den
nybyggede ro/pax-færge Hammershus har i juni sejlet med næsten 40 procent flere personbiler i forhold til juni sidste
år, hvor ruten blev besejlet af en anden færge. Antallet af passagerer er steget med mere end 26 procent.
Et stadigt voksende Folkemøde har betydet store mængder gods mellem Rønne og Køge. I juni har der været en
stigning i antallet af løstrailere på næsten 13 procent.
- Vi er nu for alvor på vej ind i vores første højsæson med Bornholmslinjen, og vi er glade for, at så mange mennesker søger mod Bornholm. Vi kan se, at weekenderne er meget eftertragtede, men man kan stadig komme billigt til
Bornholm fra 149 kroner for en bil med fem personer, siger Bornholmslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.
Hele opgørelsen over trafikken i juni kan ses på Bornholmslinjens hjemmeside - klik her:
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Økonomi
Revisorer:

Konkursrekord dækker over gode nyheder
Antallet af konkurser nåede i første halvdel af 2019 nye højer. Men bag de totale tal er der gode nyheder. En gennemgang af eStatistik og FSR - danske revisorer viser, at antallet af konkurser i reelt
aktive virksomheder holder sig i ro
Starten af juli varslede nye data på antallet af konkurser i dansk erhvervsliv, og endnu engang blev der sat konkursrekord med 4.450 konkurser i første halvår af 2019 mod 3.322 i første halvår af 2018. Tendensen med et stigende
antal konkurser fortsatte dermed.
I forhold til lavpunktet i 3. kvartal 2015 er der på fire år reelt tale om en tredobling af antallet af konkurser. Men administrerende direktør i eStatistik, Kent Nielsen, der har kigget nærmere på tallene, peger på, at der bag konkursrekorden gemmer sig en god nyhed.
- Konkurstallets himmelflugt skyldes i overvejende grad én ting - såkaldte nulvirksomheder, der bedst kan beskrives,
som virksomheder, der ganske vist eksisterer på papiret, men som ikke har nogen nævneværdig aktivitet. Ingen ansatte og en omsætning under en million kroner. Ser vi nærmere på tallene, tegner der sig et tydeligt billede af, at nulvirksomheder er hovedårsagen til de skyhøje konkurstal, mens konkurser i reelt aktive virksomheder ligger på et
konstant niveau, siger Kent Nielsen.
I andet kvartal 2019 stod nulvirksomhederne for 70 procent af alle konkurser. Nulvirksomhederne havde en gennemsnitlig omsætning året før konkurs på 55.000 kroner.
Gode nyheder fra byggeriet
Byggeriet er en af de brancher, som kan hente gode nyheder ved at kigge dybere i konkurstallene, siger direktør hos
FSR - danske revisorer, Tom Vile Jensen.
- Ser du på det samlede antal konkurser i byggeriet, har der siden 2015 været en stigende tendens, hvilket umiddelbart ligner dårlige nyheder for en branche, der set udefra har fuldt blus under kedlerne. Men den stigning er altså drevet af nulvirksomhederne. Ser du alene på de reelt aktive virksomheder i branchen, så er der gode nyheder at finde.
Antallet af reelle konkurser har nemlig været faldende det seneste år, siger han.
Færre reelle konkurser end for 10 år siden
Hvis man ser på tværs af alle brancher - 10 år tilbage på 2. kvartal 2009 er konkurstallet i reelt aktive virksomheder
er faldet med 28 procent i perioden. Faldet er sket over en bred kam i alle brancher, men nogle brancher udmærker
sig ved at have markant færre konkurser nu end for ti år siden.
Et eksempel er, som nævnt, ’Bygge og anlæg’, hvor antallet af konkurser hos aktive virksomheder fra 2. kvartal 2009
til 2. kvartal 2019 er faldet 41 procent. Et andet eksempel er ’Finansiering, ejendomshandel mv.’, hvor antallet af konkurser hos aktive virksomheder er faldet med 82 procent de seneste ti år.
Der er også nogle få brancher, hvor konkurstallet hos aktive virksomheder er steget i de sidste ti år. Et eksempel er
’Hoteller og restauranter’, der har haft en konkursvækst på 40 procent.
Interesserede kan læse hele analysen fra FSR – danske revisorer her:
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Magasinet Bus har fået sin egen web-side
Vi har gennem et stykke tid arbejdet på at gøre det enklere at hente det nyeste nummer af
Magasinet Bus. Det har resulteret i en ny web-side, hvor man også kan hente tidligere numre
helt til bage fra starten for over syv år siden
Du finder den nye side her:

Faste forbindelser

International ekspertgruppe:

Limfjordstunnelen har det bedre end ventet
En international ekspertgruppe har foretaget en undersøgelse af, hvordan tunnelen, der fører motorvej E45 under Limfjorden, har det - og hvor lang tid, der kan bruges endnu. Ekspertgruppen slår
fast, at tunnelens tilstand grundlæggende er tilfredsstillende. Transportminister Benny Engelbrecht
(S), som glæder sig over budskabet, der skaber ro og tryghed omkring tunnelen, mener fortsat, at
der er behov for en 3. Limfjordsforbindelse
Rapporten fra den internationale ekspertgruppe viser, at Limfjordstunnelen overordnet set har det fint, og at den med
løbende renovering og overvågning kan holde i mange år endnu, før der bliver behov for store reparationsarbejder.
- Ekspertgruppens konklusion skaber ro og tryghed omkring tunnelen. Dermed kan vi afblæse alle tanker om en hastende og omfattende renovering af tunnelen - med de store konsekvenser, som det ville have for trafikken i hele
Nordjylland, siger Benny Engelbrecht, der peger på, at det ikke ændrer på, at der er behov for en 3. Limfjordsforbindelse.
- Derfor forventer jeg også, at det er et emne, vi skal diskutere, når jeg sammen med Folketingets partier skal forhandle en bred aftale for de kommende års infrastrukturinvesteringer, siger han.
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Faste forbindelser
I 2017 blev det konstateret, at Limfjordstunnelen var mere utæt end ventet, og at den satte sig. Derfor blev en ekspertgruppe inden for konstruktion og vedligehold af tunneler bedt om at undersøge tunnelens tilstand, og om levetiden kunne være kortere end forventet.
Sidenhen har ekspertgruppen foretaget et udvidet og omfattende særeftersyn af tunnelen og konkluderer nu, at Limfjordstunnelens tilstand grundlæggende er tilfredsstillende.
Der er løbende blevet udført reparationsarbejder på tunnelen i 1990´erne og 2000´erne. Det har haft en god og positiv virkning på konstruktionen. Ekspertgruppen forventer dog, at der fortsat løbende vil udvikles revner og beton-utætheder i tunnelens nordlige halvdel på grund af sætninger og årlige temperaturvariationer.
Derfor anbefaler ekspertgruppen, at Vejdirektoratet iværksætter en yderligere overvågning og monitorering af Limfjordstunnelen ud over den indsats, der allerede finder sted.
- Det er naturligvis en anbefaling, vi tager til os. Vi holder i forvejen tæt øje med Limfjordstunnelen, og på baggrund af
ekspertgruppens anbefalinger vil vi iværksætte yderligere overvågning af dette vigtige stykke infrastruktur, siger chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen fra Vejdirektoratet.
Endelig har ekspertgruppen foreslået tre større reparationsarbejder, der kan udføres om 15 til 50 år, såfremt behovet
måtte opstå.

Fakta om Limfjordstunnelen:
•

•

•

Limfjordstunnelen blev indviet i foråret
1969. Tunnelen er en del af det transeuropæiske vejnet (E45) og forbinder Vendsyssel med resten af Jylland
Årsdøgntrafikken (ÅDT) er siden åbningen steget fra ca. 15.000 biler til ca.
80.000 biler, og tunnelen er vital for trafikken i Nordjylland og i Aalborg
Tunnelen er en sænketunnel med en
samlet længde på 583 meter. Den består
af fem tunnelelementer. Hvert af tunnelelementerne er støbt i tørdok og slæbt flydende til deres endelig position, hvor de
er sænket ned på havbunden. Dertil kommer cirka 50 meter støbt tunnel i sydsiden
samt ramper og portalbygninger

Ekspertgruppens medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Michael Gavins (Atkins)
Michael Tonnesen (COWI)
Carsten Schjørring (Christensen & Essenbæk)
Nhut Nguyen (Delta Marine Consultant)
Niels Mortensen (nmGeo)
Hans Henrik Ebsen Christensen (Rambøll)
Lars Knud Lundberg (Rambøll)
Hans de Wit (TEC)

Gruppen var støttet af:
•
•
•

Dorthe Lund Ravn (COWI)
Finn Raun Gottfredsen (COWI)
Peter Møller (Rambøll)
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