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Sikre arbejdsforhold må være en selvfølge
Det går jo nok - ja, hvis man er helt alene, så er det jo helt op til en selv, om man vil køre i en bus med defekte bremser.
Men hvad sjov er der ved at køre i en bus uden passagerer? Nej, vel. Det er ligesom hele idéen med at bygge busser - at der skal passagerer med - og helst lige så mange, der må være.
Dermed er det ikke op til en selv, om man vil køre med en bus med defekte bremser.
Det er heller ikke op til vognmanden at bestemme, at hans chauffører skal køre i bussen, hvis han ved, at der er
noget galt med bremserne.
Og hvis man ved, at der er noget galt - og så alligevel sender bussen ud at køre - må man være indstillet på at blive
hængt ud, hvis det bliver opdaget ved en kontrol - eller ved, at bussen køre galt.
Det lyder ganske enkelt. Og det er ganske enkelt langt hen ad vejen. Det må efterhånden være sådan, at man som
chauffør bag rattet i en bybus eller rutebus ikke behøver at frygte sit job, hvis man opdager, at der er sikkerhedsmæssige fejl og mangler ved den bus, man skal køre i - og derfor lader bussen stå. Alene risikoen for at blive hængt
ud i medierne, hvis man som chauffør bliver fyret, fordi man ikke vil køre i en defekt bus, må være sikkerhed nok for
at man beholder sit job - og for, at fejlene bliver udbedret.
Men det er i mange tilfælde ikke helt så enkelt. For love og regler - og virkelighedens verden ude på gader og veje er nogle gange langt fra så enkle at få til at spille sammen. For selvom transportministeren har meldt ud, at man som
chauffør ikke vil blive straffet for sikkerhedsmæssige fejl og mangler, man ikke har nogen mulighed for at opdage, er
der behov for et mere sikkert samspil mellem love og regler - og virkelighedens busverden.
Det må være ganske enkelt at blive enige om, at instrumenteringen, når det eksempelvis gælder bremsekontrol, må
være stemt, så risikoen for disharmonier minimeres. Stemmegaflerne - måleinstrumenter - må nødvendigvis have
samme tone uanset, om det er politet, der slår tonen an, eller det er en medarbejder i en synshal. Resultaterne børe
være ens. Og så skal reglerne for bremsernes dimensioner være ens i hele EU. Og fortolkes ens.
Man må som vognmand kunne forvente, at alle spiller i samme dur. Måske skal man gså se på, om det værksted,
der har serviceret ens køretøj, kan gøres ansvarlig, hvis påpegede sikkerhedsmæssige fejl og mangler ikke er blevet
udbedret, som man har bedt om. Eller, hvis en mekaniker har opdaget sikkerhedsmæssige fejl og mangler - og ikke
har gjort vognmanden opmærksom på det.
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Kollektiv trafik
Forbrugerrådet Tænk:

BAT og Flixbus giver passagererne
den bedste kundeservice
Fjernbusselskabet Flixbus og det bornholmske trafikselskab, BAT, er kåret som uofficielle danmarksmestre i kundeservice. Det er resultatet af en undersøgelse lavet af Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen, hvor passagerer er gået undercover for at teste 14 trafikselskabers kundeservice på nettet
og telefon
Det er femte år, at Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har undersøgt trafikselskabernes kundeservice både
online og telefonisk. I år kører Flixbus med sejren for den bedste kundeservice på deres hjemmeside, mens BAT er
bedst, når det gælder den telefoniske kundeservice.
- Kundeservicepriserne er lavet for at hylde de gode eksempler og inspirere til endnu bedre service i den kollektive
transport. Der kan nemlig være en tendens til at fremhæve alle de negative ting, når snakken falder på den kollektive
transport, men der sidder medarbejdere, der hver dag knokler for at yde en god kundeservice over for passagererne.
Og de skal hyldes, siger Anja Philip, der er formand i Forbrugerrådet Tænk.
BAT’s medarbejdere har styr på telefonen
Det bornholmske trafikselskab, BAT, vinder kategorien telefonisk kundeservice, fordi de scorer højt på alt det, der er
blevet målt på. Især scorer de højt på håndtering af opkald, service og afslutning af sagen.
Medarbejderne ligger også helt i top. De bliver beskrevet som venlige, imødekommende og vidende, og de er dygtige til hurtigt at finde ud af, hvad de skal hjælpe med og få sendt passageren trygt videre.
Flixbus har den bedste hjemmeside
Priserne bliver uddelt på baggrund af en undersøgelse, hvor mystery shoppere både har ringet til trafikselskaberne
og brugt deres hjemmesider med en række forskellige konkrete formål for øje for at vurdere, hvor god kundeservicen
er hos de 14 trafikselskaber.
Flixbus klarer sig bedre end de andre selskaber online. Deres hjemmeside får især ros for, at den er lavet med udgangspunkt i passagerernes behov, den er intuitiv og den er nem at overskue.
Hjemmesiden er også nemt at se og bruge på mindre skærme, som for eksempel mobiltelefoner og tablets, hvilket
testerne har lagt stor vægt på.
Som opfølgning på undersøgelsen mødes Passagerpulsen efterfølgende med de enkelte selskaber for at få en snak
om, hvordan de har klaret sig, så de kan få inspiration til at gøre deres kundeservice endnu bedre fremadrettet til
gavn for alle passagerer i den kollektive transport.
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Politiet fandt ulovlige stoffer i bus fra Tyskland
Tre passagerer i en rutebus, der kom til Danmark fra Tyskland natten til torsdag 24. oktober, havde
ulovlige stoffer med sig i bagagen, da bussen blev tjekket ved Frøslev grænse
De ulovlige stoffer blev fundet under en kontrol, hvor medarbejdere fra Toldstyrelsen gik ind i en rutebus på grænsen
ved Frøslev. Bussen blev taget med til en undersøgelseshal, hvor alle passagerer og al bagage blev taget ud.
Her afdækkede kontrollen, at en 46-årig hollandsk mand havde fire tunge kufferter med sig. I dem lå der i alt 64,444
kg af det euforiserende stof khat.
To andre kufferter tilhørte en 47-årig somalisk mand med bopæl i Holland. I dem lå der 32,7 kg khat.
En 46-årig svensk mand havde to sportstasker med. I dem lå der 1.716 piller, som er på dopinglisten og altså ulovlige at indføre i Danmark, samt 110 ampuller til indsprøjtning.
Udlændingekontrolafdeling Vest, UKA Vest, efterforsker de tre sager. Den svenske mand har erkendt indsmuglingsforsøget. Han er blevet afhørt, erkendte og blev løsladt. Han vil senere skulle i retten.
Den somaliske og den hollandske mand blev efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg. Den
hollandske mand blev af dommeren varetægtsfængslet i fire uger. Den somaliske mand tilstod i retten og fik en
straksdom på 30 dages fængsel. Efter afsoning vil han blive udvist med indrejseforbud i seks år.

Du kan automatisk få

Magasinet Bus
hver gang det udkommer
direkte i den indbakke
Klik her og skriv dig på vores mail-liste
Det er ganske uforpligtende
og uden omkostninger
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Bilister lukker busser inde ved stoppestederne
Flere og flere bilister ser stort på Færdselslovens regler om, at de skal give plads til busser, der
giver tegn til at sætte i gang ved et stoppested. Trafikselskabet Midttrafik lancerer derfor i samarbejde med Busselskabet Aarhus Sporveje en kampagne, der skal sætte fokus på bilisternes vilje til
at lukke bussen ud i trafikken. Budskabet, der står tydeligt på bussernes bagende lyder: ”Kig godt på
mig, du lader nu bussen komme uuuud i trafikken…”
Baggrunden for kampagnen er, at flere og flere bilister har
glemt - eller ser stort på, hvad de har fået at vide, da de tog
kørekort - nemlig, at man som bilist skal give plads til busser, der giver tegn til at sætte i gang ved busstoppesteder.
Det er forståeligt, at første bil måske køre forbi. Men når
den anden bil lukker bussen ud, har bilisten hjulpet op mod
100 buskunder ud i trafikken. Men hverdagen i Aarhus er
ganske anderledes for mange buschauffører. De oplever,
at op til fire, fem, seks biler kører forbi bussen, mens de
holder og blinker ud fra stoppestedet. Konsekvensen er, at

Fakta:
•
•
•

Kampagneperiode: Uge 43 og 44
Antal kunder, der rejser med bybusserne i
Aarhus på en almindelig hverdag: 108.177
Antal kunder, der rejser med linje 5A og 6A i
Aarhus på en almindelig hverdag: 19.98.
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busserne ikke kan overholde køreplanen, og mange kunder kommer for sent til arbejde og uddannelse.
Situationen har fået Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje til at sætte fokus på problemet med fremkommelighed på vejene i Aarhus med den nye kampagne. Formålet med kampagnen er, at få bilisterne til at tage hensyn til
bussen, ved at lade den komme ud, når den blinker.
Idéen til kampagnen kommer fra chaufførerne selv. De oplever, at problemet bliver større og større - især om morgenen og eftermiddagen, når folk har travlt med at komme til og fra arbejde. Det skaber frustration blandt chauffører og
kunder i bussen, og i nogle tilfælde kan der opstå farlige situationer, når bussen skal kæmpe sig ud fra stoppestedet.
Direktør i Busselskabet Aarhus Sporveje Finn Mikkelsen er glad for samarbejdet med Midttrafik omkring tiltaget.
- Vi håber, at bilisterne vil tage godt imod kampagnen, for det vil have stor betydning for chaufførerne og for vores
kunder, hvis busserne får lettere ved at komme ud fra stoppestederne, siger han.
Chaufførerne oplever især, at det er svært at komme ud, når de kører buslinje 5A og 6A på Ringgaden og Ringvejen i
Aarhus. De to buslinjer, der er nogle af de største buslinjer i Aarhus, bringer på hverdagene bringer omkring 20.000
af Midttrafiks kunder frem i trafikken. På et år bliver det til over 5,4 millioner kunder på de to buslinjer alene. Derfor er
det netop på Ringgaden og Ringvejen, at bilisterne møder kampagnen på bagenden af busserne.
I kampagnen bruger Midttrafik humor, fordi det er effektivt til at skabe opmærksomhed. Trafikselskabet tror på, at bilisterne blot skal mindes om at tage hensyn til bussen, så de med et smil på læben lader bussen komme ud i trafikken. Herudover vil der være opslag på sociale medier i perioden.

Færdselsloven om kørsel ved
busstoppesteder med videre:
Paragraf 19
Kørende, som i tættere bebygget område nærmer sig et stoppested, hvor en bus er standset, skal, hvis føreren af bussen
giver tegn til igangsætning, nedsætte hastigheden og om nødvendigt standse, således at bussen kan forlade stoppestedet.
Føreren af bussen fritages dog ikke herved for at udvise særlig
forsigtighed for at undgå fare.
Stk. 2. Kørende, som nærmer sig en skolebus, der er standset
for at optage eller afsætte passagerer, skal udvise særlig agtpågivenhed. Det samme gælder, når en skolebus forlader et
sådant sted. Føreren skal specielt være opmærksom på, om
børn befinder sig på kørebanen eller er på vej ud på denne.
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Terminal til fjernbusserne i København
er rykket ind i budgetforhandlingerne
En rundringning til politikerne på Københavns Rådhus, som TV 2 Lorry har gennemført, viser, at
Borgerrepræsentationen bakker op om at finde pengene til at bygge en ny busterminal i de igangværende budgetforhandlinger
Samtlige partier, udover Radikale Venstre, som endnu ikke har besluttet sig, melder positivt tilbage, at det er en prioritet for dem at få afsat de nødvendige midler i årets budgetforhandlinger.
De københavnske politikere har modtaget en VVM-undersøgelse af projektet, der skitserer tre forskellige modeller,
hvor fjernbusserne flyttes fra Ingerslevsgade tæt på Københavns Hovedbanegård til en decideret terminal under
Dybbølsbro.
Etableringen af en ny busterminal vil koste 75 millioner kroner. Undersøgelsen bygger på, at staten bidrager med
halvdelen af finansieringen, mens Københavns Kommune bidrager med den anden halvdel - cirka 38 millioner kroner.
Terminalen vil få 15 busholdepladser og en terminalbygning med ventefaciliteter, toilet og mulighed for en kiosk. I forhold til at få terminalen til at køre er busselskaberne med på at bidrage til driften.
- Det har vi sådan set ikke noget problem med, så længe det er rimelige penge, man skal betale for at anløbe sådan
en terminal. Hvis forholdene kan gøres ordentlige og sikre for både passagererne på fjernbusserne, fodgængerne og
cyklisterne, så er vi tilfredse nok med at betale for at bruge terminalen, siger Michael Nielsen, der er administrerende
direktør i organisationen Dansk PersonTransport.
Budgetforhandlingerne endte med et politisk forlig mellem Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Konservative
samt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, som blandt andet har sat en ny fjernbusterminal ved Dybbølsbro på prioriteringslisten
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Østbanen er for slidt til hurtige tog
Lokaltog har i tæt dialog med Movia besluttet at sænke hastigheden for togene, der kører på Østbanen mellem Køge og henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig, fra 100 km til 75 km i timen ved
næste ordinære køreplanskift 15. december. Ændringen skal sikre fortsat stabil drift på Østbanen i
de kommende år
Lokaltogs halvårlige eftersyn af Østbanen i september i år har vist, at skinner og baneinfrastruktur er for slidte til at
opretholde stabil drift med 100 km i timen. Lokaltog har derfor efter samråd med trafikselskabet Movia besluttet, at
hastigheden på Østbanen sænkes til 75 km i timen fra det ordinære køreplanskifte 15. december 2019. Det sker for
at sikre, at de ældre skinner kan holde til togdrift i de kommende år. Region Sjælland er orienteret om baggrunden for
beslutningen.
I den nye køreplan vil der fortsat køre to tog i dagtimerne på hverdage, og timedrift om aftenen og i weekenden, men
på den mest benyttede del af banestrækningen fra Hårlev til Køge vil antallet af afgange i dagtimerne blive reduceret
fra fire til to afgange i timen. Passagerer på strækningen Rødvig - Hårlev skal fra 15. december skifte tog i Hårlev for
at fortsætte rejsen mod Køge. Det sker for at nedsætte slitagen på især strækningen Hårlev - Køge.
- Lokaltogs halvårlige eftersyn af Østbanen har desværre vist, at forudsætningen for at opretholde en stabil drift også
i de kommende år på Østbanen, er at sænke hastigheden til 75 km i timen. Togenes hyppighed har også betydning
for sporenes belastning, derfor kommer Lokaltog desværre til at køre med færre afgange på strækningen Hårlev til
Køge, når køreplanen træder i kraft til december, siger plandirektør i Movia, Per Gellert, der på vegne af Movia beklager de gener, som den ændrede køreplan vil medføre for passagererne.
Han understreger, at Østbanens driftsstabilitet af hensyn til passagererne har høj prioritet, og det er baggrunden for
Lokaltogs kommende køreplansændring, der tager hensyn til skinnernes nuværende tilstand.
I forhold til den nuværende køreplan, vil passagererne opleve en forlænget rejsetid på mellem 3-7 minutter ved rejser
i hele banens længde.
Hastigheden på Østbanen blev i 2011 hævet fra 75 km i timen til 100 km i timen.

Fakta om ændringerne på Østbanen
•
•
•

•
•

Der køres fortsat efter R-nettets principper med to tog i timen i dagtimerne på hverdage, og timedrift om aftenen og i weekenden
Passagerer på strækningen Rødvig-Hårlev skal fremover skifte tog i Hårlev for at fortsætte rejsen mod
Køge
De mest benyttede afgange i myldretiden om morgenen og eftermiddagen fra Hårlev til Køge og omvendt
vil dog fortsat blive kørt med sammenkoblede tog fra henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads, så passagererne på disse afgange ikke skal skifte tog i Hårlev
I forhold til den nuværende køreplan vil passagererne opleve en forlænget rejsetid på 3-5 minutter ved rejser fra Rødvig til Køge og 3-7 minutter fra Faxe Ladeplads til Køge.
Der er fokus på at opretholde flest mulige af de nuværende korrespondancer mellem tog og bus - herunder
prioriteres særligt korrespondancen i Faxe Syd mellem tog og buslinje 630R
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Tirsdag 29. oktober meddelte Aarhus Kommune Midttrafik, at betondækket, hvor der normalt holder busser, var i fare for
at bryde sammen og falde ned i den underliggende P-kælder. Det betød, at busserne skulle have nye pladser.

Betondæk under bus-holdepladser
er i fare for at bryde sammen
Aarhus Kommune Teknik og Miljø meddelte tirsdag aften trafikselskabet Midttrafik, at der er en risiko
for, at betondækket, som en række busser holder ovenpå på den snart 66 år gamle Aarhus Rutebilstation, kan bryde sammen. Aarhus Kommune har derfor givet et påbud om omgående rømning af
store dele af Aarhus Rutebilstation
Rådgivningsfirmaet Orbicon har lavet en risikovurdering af rutebilstationens betondæk over P-kælderen for Aarhus
Kommune. Orbicons konklusion er, at det ikke er forsvarligt at benytte arealerne, hverken nedenunder eller ovenover,
da det ikke kan udelukkes, at betondækket kan bryde sammen.
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Midttrafik og Aarhus Kommune har i samarbejde fundet nye midlertidige pladser til de busser, som normalt holder i
det afspærrede område.
De berørte busser er:
• Linje 3A, 22 og 23 flyttes til linje 87-89 pladserne
• Regionalbusserne 113, 114 og 120-123 samt 912X får anvist pladser i Ny Banegårdsgade ved Aarhus Rutebilstation.
Fjernbusserne (Flixbus og Kombardo Expressen) holder som normalt.

En medarbejder fra Midttrafik hjalp passagerer
med at finde frem til deres
bus

Fjernbusserne (Flixbus og Kombardo
Expressen) holder som normalt.
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De 27 nye el-busser fra BYD skal lades op på depotet, da deres batteri kapacitet kan dække en hel dags kørsel.

El-busser er klar til drift
Busoperatøren Anchersen A/S, der har hovedsæde på Jernholmen i Hvidovre, har de seneste måneder modtaget 27 el-busser produceret af den kinesiske producent BYD. Busserne skal ud at køre
på Linje 18 i Hovedstaden fra 8. december i år
Busserne, der er af modellen BYD K9, er 12 meter lange og har en kapacitet på batteriet på 348 kWh, hvilket giver
en rækkevidde på mindst 250 kilometer på en opladning.
Busserne skal i drift søndag 8. december i år på Linje 18, der forbinder Emdrup Torv og Lergravsparken Station.
El-busserne kører på ren elektricitet, men når udetemperaturen kommer under fem grader, anvender bussen syntetisk biodiesel (HVO) til opvarmning af bussen.
El-busserne oplades om natten på anlægget og er dermed ikke afhængige af at blive opladet af pantografer på ruten.
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(TCO) Find ud af hvilke faktorer der påvirker din samlede rentabilitet på mercedes-benz.dk/busser

Stjerner i byen.
Mercedes-Benz Citaro. Referencen. Som en image skaber med garanteret
popularitet følger Citaro ingen trends - den sætter dem. Siden produktionen
startede, har den været en af de mest solgte bybusser. Nøglefaktoren til denne
succes er Citaro modul systemet: med 16 bybusvarianter i 25 modeller og utallige
udstyrsmuligheder har denne køretøjsfamilie den rette bus til næsten alle
bykrav. Derudover imponerer den også med ekstraordinær kvalitet, et højt
niveau af økonomisk effektivitet og omfattende sikkerhed. For mere
information gå til www.mercedes-benz.dk/busser

EvoBus Danmark A/S, Mercedes-Benz Busser, Centervej 3, 4600 Køge. telefon 5637 0000, mercedes-benz.dk/busser
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Iveco Crossway Natural Power har fået prisen “Sustainable Bus of the Year 2019” i intercity-kategorien.

Bæredygtig bus-pris gik til den samme
- for tredie gang
Iveco Bus kørte fra årest busudstilling i Bruxelles med en pris, som den italienske busproducent
også kørte hjem med i både 2019 og 2018. Prisen “Sustainable Bus of the Year 2020” blev tildelt
Iveco Bus i intercity-kategorien med bussen Iveco Crossway Natural Power
Bussen, der havde premiere sidste år på Autocar Expo i Frankrig, har på grund af sine gode egenskaber vundet indpas hos udbydere af kollektiv transport.
Sidste år vandt Iveco Bus prisen “Sustainable Bus of the Year 2019” med sin Crealis In-Motion-Charging, mens det i
2018 var med bussen Iveco Crossway Le Natural Power.
Iveco Crossway Natural Power er udstyret med seneste generation af Iveco’s Cursor 9 NP-motor og har CNG-tankene integreret i taget.
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Den har samme tilgængelighed, passagerkapacitet og bagageplads som dieselversionen. Med en samlet kapacitet
på 1.260 liter (fire tanke a 315 liter) har bussen en rækkevidde på op til 600 km og er kompatibel med både hurtig
eller langsom påfyldning. Cursor 9 NP-motoren leverer 360 hk, hvilket er det samme som dieselversionen.
Indvendigt er en højde på minimum to meter og bagagehylder.
Crossway NP, der fås i en 12- og en 13-metersmodel, samt i versionerne LINE- og POP, er et alternativ for regioner
og kommuner, der ønsker at levere transportløsninger, der er forenelige med projekter for energiomstilling. Den er
100 procent biogaskompatibel og kan dermed komme op på en CO2-reduktion på 95 procent i forhold til tilsvarende
busser, der kører fossilt brændstof.
Juryen bag 'Sustainable Bus Award' består af syv repræsentanter for forskellige europæiske tidsskrifter, nærmere betegnet Autobus (Italien), Mobilités Magazine (Frankrig), Busfahrt (Tyskland), OV-Magazine (Holland), InfoBus
(Polen), Infotrucker (Rumænien)Carril Bus (Spanien).
I udvælgelsen fokuserer den på tværgående bæredygtighedsprincipper, og herunder især evnen til at skabe et positivt image af køretøjet hos offentligheden. Flere forskellige aspekter tages i betragtning, såsom sikkerhed, komfort,
støjniveauer, komponenternes genanvendelighed og producentens generelle engagement i bæredygtighed. I sin afgørelse fremhæver juryen bag “Sustainable Bus Award” også den brede vifte af alternative løsninger, der er tilgængelige for intercity-segmentet.

- Med denne pris som 'Sustainable
Bus of the Year 2020' bekræfter vi
vores position. Ved at tildele titlen til
vores Crossway Natural Power har jurymedlemmerne anerkendt dens kvaliteter og blåstemplet det valg, som
mange operatører allerede har gjort
siden dens lancering ved at vælge
denne bus, sagde Stéphane Espinasse, der er Iveco Bus’ Brand Leader
under prisceremonien, der fandt sted
under Busworld i Bruxelles fornyligt.
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- Hvis jeg ser lidt længere ud i fremtiden, ser jeg et miks af el-busser og busser med forbrændingsmotorer, , siger Scania’s danske busdirektør, Erik Rolvung,
(Arkivfoto: Jesper Christensen)

Scania’s busdirektør i Danmark:

De kommende år vil byde på
både diesel, gas og el
I september-udgaven af Magasinet Bus havde vi spurgt Claus Lindholm, der er markedskommunikationschef hos MAN Truck & Bus om, hvordan det danske bus-marked ser ud fra MAN’s danske hovedsæde i Greve. I dette nummer af Magasinet Bus er det Scania’s danske busdirektør, Erik
Rolvung, der kommer med sit bud på samme spørgsmål
Af Jesper Christensen
Erik Rolvung har indtrykkene fra busmessen - Busworld 2019 - i frisk erindring. Busmessen, der i år fandt sted i
Bruxelles viste det nyeste - og det, der er lige på vej. Også fra Scania.
- Vi har lanceret vores el-bus i et helt nyt busprogram, som indenfor et par år vil være komplet udbygget indenfor el,
gas og diesel busser, siger han.
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Med udgangspunkt i det, som Scania’s busprogram rummer, mener Erik Rolvung, at han og kollegerne kan levere
det meste af det, kunderne efterspørger i de næste par år.
Hans bud på, hvad nærmeste fremtid vil byde på - og her er der tale om de kommende mange år - er en stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger.
Når det gælder turistbus-området oplever han og kollegerne, at kunder spørger til elektriske løsninger. Det kan være
turistbusser, der skal transporterer gæster fra det stigende antal krydstogtskibe rundt i eksempelvis København.
- Men der er vi ikke helt endnu, siger han ud fra et Scania-synspunkt.
- Men vi har det i køreplanen, fortsætter han og peger på, at det store spørgsmål er, hvor bæredygtig økonomien vil
være med elektriske turistbusser til det nævnte formål, som på grund af deres mere begrænsede aktionsradius kun
kan udnyttes fuldt ud i krydstogtsæsonen.
Erik Rolvung peger på, at det bæredygtige ønske kan opfyldes på andre måder. Hos Scania har de eksempelvis
taget busser med gas-motorer frem fra hylderne. Med biogas i LNG tanken er bæredygtigheden sikret et meget langt
stykke hen ad vejen. Og med flydende biogas i tanken kan rækkevidden komme op på 1.000 kilometer.
I Danmark vil Scania’s LNG busser i en standard turistudførelse være et godt bud på en bæredygtig bus til rejser
over lidt længere afstande. Hans bud er, at man i de kommende år vil se flere gasbusser på det område i det jyske til
regionale ruter, end man vil se i København og på Sjælland, men det kommer helt an på udbredelsen og infrastrukturen af mere miljøvenlige brændstoffer såsom LNG og HVO anlæg.
Erik Rolvung erfarer, at efterspørgslen efter bæredygtige LNG gas-busser er stigende i sydeuropæiske lande som
Italien og Spanien. Tilsammen har de to lande over 100 millioner indbyggere. Den udvikling har de også fokus på
mod nord i Södertälje, hvor Scania har haft gasløsninger i sortimentet gennem en årrække.
Nye busser vil fortsat have forbrændingsmotorer
Når det gælder busser til kollektiv transport på faste ruter i byer og på lidt kortere strækninger ser Erik Rolvung stigende efterspørgsel efter elektriske løsninger.
- Vi ser, at el-busserne kommer ind. Men vi vil også se, at der i de næste to-tre år vil komme nye busser med dieselog gasmotorer ud på vejene, siger han og peger på, at den CO2-mæssige bæredygtighed i busser med forbrændingsmotorer vil kunne sikres med biogas og biodiesel - eksempelvis HVO.
Erik Rolvung understreger i den forbindelse, at det i den sidste ende vil være en politisk beslutning, der afgør, hvilke
typer busser, der kommer ud på gader og veje.
- Hvis jeg ser lidt længere ud i fremtiden, ser jeg et miks af el-busser og busser med forbrændingsmotorer, siger Erik
Rolvung.
I de store byer - København, Aarhus, Odense og Aalborg vil der kommer flere og flere el-busser på ruterne. Udviklingen vil blive båret frem af, at flere og flere busproducenter har fået et komplet program med el-busser, der matcher
de kendte løsninger med to- og tre-akslede busser og led-busser med dieselmotorer samt øget fokus på miljøet.
- Vi har el-busser på programmet, men vi er der ikke helt endnu med det fulde program, siger Erik Rolvung, der
peger på, at Scania har ønsket at udvikle sine egne komponenter og dermed være mere uafhængig af andre parter,
hvilket tager tid.
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- Så vi har fuldt styr på produktet, fremhæver han.
Han ser en tidshorisont, hvor årstallene vil være 2022 og 2023, før Scania’s brede nye busprogram er komplet udbygget.
- Det er lidt irriterende, når vi kan mærke, at kunderne er begyndt at efterspørge elektriske led-busser, siger han og
peger på, at der i dag stadig er en økonomisk ekstraomkostning ved at vælge el-busser.
- Men vi har både 12 meter el-busser samt en bred vifte af både gas- og diesel-busser i vores helt nye design klar til
trafikstart i 2021, så det bliver spændende.
- Og så er det ikke bare lige at sætte el-busser ind i stedet for dieselbusser, siger han og peger på, at der er skal
være styr på en række forhold - eksempelvis vedligeholdelse, ladeinfrastruktur og reparation af el-systemer.
Biogas er et godt alternativ
Ligesom for turistbusserne vil biogas ifølge Erik Rolvung også være et rigtigt godt alternativ, når det gælder bybusser.
Scania har gennem de seneste år leveret bybusser med gasmotorer til eksempelvis Silkeborg og Sønderborg.
- Biogas er noget at det bedste, man kan vælge, fastslår Erik Rolvung og peger på, at der de senere år er anlagt flere
store biogasanlæg - eksempelvis på Fyn og i Jylland, hvor der er en stor husdyrproduktion og dermed råvarer til biogasanlæggene.
Erik Rolvung fremhæver, at selvom udviklingen går meget på elektriske løsninger, vil der efter manges vurdering
også være et marked for gas-løsninger, når vi skriver 2040.
Scania’s danske busdirektør siger afslutningsvis, at Scania sjældent er den første, der er klar med helt nye løsninger.
Men det betyder ikke, at den svenske leverandør af køretøjer sidder og venter på, at konkurrenterne baner vejen og
viser løsninger, som Scania så efterfølgende så bare kan efterligne.
Hos den svenske koncern, der er en del af den endnu større Volkswagen-gruppe, er udviklere, designere og ingeniører løbende i gang med at se, på, hvilke løsninger, der kan være brugbare i en mere bæredygtig fremtid. For dem er
eksempelvis brint som energibærer ikke et ukendt land. Men Erik Rolvung fremhæver, at når Scania kommer med en
løsning og et produkt, er der tale om et gennemprøvede løsninger, der også er bæredygtige økonomisk. Hos Scania
er holdningen, at de bæredygtige løsninger skal kunne bære igennem uden behov for direkte støtte gennem offentlig
støttemidler.
- Vi kører forsøg med brintløsninger. Men vores kunder forventer, at vi kan fortælle, hvad driftsomkostningerne bliver.
Og her mangler vi noget volumen, før vi kan og vil gå ud og sige, at det er en mulighed, siger han.
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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 Over 200 på lager
u
r
B

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

Pt. har vi mange
Mercedes Benz minibusser

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
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Uddannelsesorganisation udvider sit MAN-skab
I løbet af efteråret udvider uddannelsesorganisationen Dekra sin vognpark med 17 nye MAN-lastbiler, 4 nye påhængsvogne og 2 nye MAN-busser. De nye lastbiler og busser er udstyret med automatiseret gearskift og den nyeste teknologi inden for eksempelvis brændstofreducerende kørsel og
trafiksikkerhed
Med de 23 nye køretøjer giver Dekra sine kursisterne det nyeste udstyr, så de bliver klædt på til arbejdsmarkedets
krav og udfordringer.

Om de nye busser:
•
•
•
•

Der er tale om to MAN Lions InterCity med en 6,9 liters dieselmotor Euro 6c på 290hk og en ZF 6AP 1200
EcoLife automatgearkasse.
Busserne er opbygget som køreskolebusser hos MAN’s eget specialopbyggerfirma, Bus Modification Center i Plauen i Tyskland.
Kørerlærerstolen er centralt placeret med integreret klimaanlæg, varme, fuld luftaffjedring samt tre-punktsele. Kørerlærerstol og selebefæstigelse er i øvrigt trækprøvet og godkendt fra fabrikken.
Busserne er derudover leveret med 32 kW klimaanlæg, multifunktionsrat, bakkamera samt en række sikkerhedsudstyr - ESP/ABS/ASR/EBA og LGS. De leveres desuden med anhængertræk som synsfri sammenkobling, så kursister også kan tage bus-anhængerkort
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- Hos DEKRA har vi hele tiden fokus på at skabe de bedste rammer for vores kursisters læring. De nye køretøjer er
endnu et skridt på vejen til at skabe de helt rigtige betingelser for vores undervisning - og samtidig reducerer vi udledningen af CO2 markant. Vi glæder os til at modtage køretøjerne og tage dem i brug på vores kursuscentre i hele
landet, siger uddannelsesdirektør hos Dekra, Thomas Silfen.
Køretøjerne leveres fra MAN Truck & Bus Danmark A/S’ afdeling i Esbjerg i løbet af efteråret.

Om de nye lastbilerog påhængsvogne:
Lastbiler:
• MAN TGX 18.360 4x2 LL udstyret med en 360 Hk Euro 6D motor med
fuldautomatisk TipMatic PROFI Performance gearkasse. XL-kabine udstyret med blandt andet multi-indstillige sæder oliefyr/klimaanlæg. Udvendigt er bilerne udstyret med spoilersæt og kameraovervågning.
Teknisk er bilerne udstyret med den nyeste sikkerhedsteknologi (førerassistentpakke), som hjælper føreren med at holde vognbanen, holde korrekt afstand til forankørende samt automatisk bremse i eventuelle
nødsituationer.
Påhængsvogne:
• Krone Box Carrier 18T vekselladshængere

Esbjerg får en endnu en synshal
Dekra-organisationen’s synsafdeling - Dekra Bilsyn - udvider sine aktiviteter i Jylland med en ny
synshal i Esbjerg. Fra 1. november byder bilsagkyndige Steen Tandrup Lauridsen velkommen i
synshallen i Esbjerg, hvor der kan synes både små og store køretøjer
- Dekra’s overordnede vision er at gøre verden til et sikrere sted, og globalt er bilsyn Dekra’s kerneprodukt. I Danmark vil vi ved organisk vækst og opkøb opbygge en landsdækkende kæde af bilsynshaller, hvor hallerne er lokalt
forankret og lokalt drevet. Vi vil være den foretrukne lokale synshal, der hvor vi er repræsenteret, siger finansdirektør
i Dekra Danmark, Bo Bay Hougaard.
Ifølge direktør i Dekra Bilsyn, Githa Nørbæk, er åbningen af Dekra Bilsyn i Esbjerg en del af den organiske vækstplan på synsområdet.
- Synshallen er nybygget med top moderne udstyr og en god beliggenhed lige uden for Esbjerg centrum med gode
tilkørselsforhold. Den er samtidig et indtog på storvognsmarkedet i Vestjylland, siger hun.
Dekra Bilsyn holder åben hus fredag 1. november fra klokken 07.30-13.00 på Smedevej i Esbjerg V.
Dekra Bilsyn har i forvejen 22 synshaller i Danmark.
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To faste forbindelser får fast fartkontrol
Flere eksempler på bilister, der kører hurtigere end tilladt - og samtidig filmer deres lovovertrædelser
på deres vej gennem Øresundstunnellen - for efterfølgende at vise omverdenen deres fartgælde via
facebook og andre sociale medier - får konsekvenser. Transportminister Benny Engelbrecht (S) oplyser, at Sund & Bælt, der står for Storebælts- og Øresundsforbindelserne vil sørge for, at der bliver
opsat permanent fartkontrol i Øresundstunnelen og på Storebæltbroen
Der vil være tale om såkaldt stræknings-ATK, som måler trafikanternes gennemsnitsfart og udløser en straf, hvis den
tilladte hastighed overskrides.
Ud over eksemplerne med fart- og filmglade bilister i Øreundstunnellen viser målinger fra Øresundstunnelen og på
dele af Storebæltsforbindelsen, at for mange bilister overtræder hastighedsgrænserne. I Øresundstunnelen er der
også været en række alvorlige ulykker som følge af for høj hastighed.
- For høj fart, der ikke er tilpasset forholdene, øger risikoen for ulykker. Og trafikulykker i tunneler og broer er ofte
mere alvorlige end ulykker i åbent land, ligesom andre trafikanter han have svært ved at undvige og derfor risikerer
at blive en del af ulykken. Derfor er den vanvidskørsel, som vi har set eksempler på i Øresundstunnelen fuldstændig
uacceptabel, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:
- Det skal vi stoppe for én gang for alle. Derfor er jeg rigtig glad for, at der bliver opsat strækningskontrol, som skal
måle trafikanternes gennemsnitsfart og dermed sikre, at de får en hilsen fra politiet, hvis de overskrider hastighedsgrænsen.
Transportministeren peger også på, at ulykker på kritisk infrastruktur som Øresundstunnelen og Storebæltsforbindelsen kan have en forsyningsmæssig betydning, fordi infrastrukturen netop er hovedfærdselsåre for både arbejdskraft,
varetransporter og ambulancekørsler. Når sådanne færdselsårer lukker ned på grund af uheld, lukker det samtidig
ned for fremkommeligheden på tværs af landet, hvilket koster samfundet dyrt.
Sund & Bælt A/S står for projektet og vil sammen med en projektgruppe bestående af selskabet selv, Øresundsbro
Konsortiet, Vejdirektoratet, Transport- og Boligministeriet, Justitsministeriet og Rigspolitiet lave en plan for, hvordan
et stræknings-ATK-system kan etableres og drives.

Fakta om hastighed, bilister og faste forbindelser:
•

•

Vejdirektoratets seneste hastighedsmåling (2019) lige ved indkørslen til Øresundstunnellen viste en gennemsnitshastighed på 105,8 km i timen, og at ca. 85 procent af trafikanterne kørte over 90 km i timen, som
er hastighedsgrænsen i tunnelen.
Vejdirektoratets seneste hastighedsmåling (2019) på Storebæltsforbindelsen lige vest for Vestbroen viste
en gennemsnitshastighed på 109 km i timen på en strækning med en hastighedsbegrænsning på 110 km i
timen. Halvdelen af bilisterne overskred hastighedsbegrænsningen
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En chaufføren skal have udvist uagtsomhed
for at kunne straffes for fejl og mangler
Færdselsloven opererer ikke med objektivt stafansvar for fejl og mangler ved køretøjer. Det fastslår
Transportministeriet i et notat om de forhøjede bødetakster for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og
mangler, som træder i kraft ved årsskiftet. En chaufføren har eksempelvis ikke pligt til at foretage en
mere tilbundsgående, teknisk undersøgelse af køretøjet inden kørsel, som normalt kun kan udføres
af en synsvirksomhed eller en mekaniker
Det betyder ifølge notatet, at det ikke er nok, at et køretøj er behæftet med en fejl eller mangel, for at man som
chauffør kan blive straffet.
I notatet står der følgende:
• Chaufføren skal have udvist uagtsomhed for at kunne straffes for fejl og mangler ved køretøjet. Det gælder efter
de nye regler også ved alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler. Chaufføren kan derfor kun straffes for fejl og
mangler - herunder alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler - hvis chaufføren vidste eller på grund af konkrete omstændigheder burde vide, at køretøjet var behæftet med sådanne fejl og mangler.
• Chaufføren har ikke i den forbindelse pligt til at foretage en mere tilbundsgående, teknisk undersøgelse af køretøjet inden kørsel, som normalt kun kan udføres af en synsvirksomhed eller mekaniker.
• Chaufføren kan derfor heller ikke efter de nye regler straffes for pludselig opståede fejl og mangler eller såkaldte skjulte mangler (for eksempel såkaldte sovende bremser). Kun hvis chaufføren vidste eller burde vide, at
fejlene er til stede, kan chaufføren straffes med bøde, herunder de nye forhøjede bøder for de alvorlig sikkerhedskritiske fejl og mangler.

Færdselsstyrelsen varsler katalog
over typiske fejl og mangler
Færdselsstyrelsen har på baggrund af de kommende forhøjede bødetakster for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler inviteret
landtransportbranchen til informationsmøde om de
nye reglers indhold
Færdselsstyrelsen vil herudover i samarbejde med branchen
udarbejde et katalog over de mest typiske alvorlig sikkerhedskritiske fejl og mangler. Kataloget bliver offentliggjort op
til lovens ikrafttræden 1. januar 2020.
Det ovennævnte mødet afholdes hos Færdselsstyrelsen 11.
november 2019.

Magasinet Bus 10 - 2019

Trafiksikkerhed

Transportministeren:

Forhøjelse af bødestraffen er for
alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler
Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil udrede misforståelser om højere bødestraffe til chauffører og vognmænd. Baggrunden er, at der i chaufførkredse er bekymring om en kommende ændring
af færdselsloven, som træder i kraft 1. januar 2020. Lovændringen betyder højere bøder for alvorlige
sikkerhedskritiske fejl og mangler på lastbiler og busser
Transportminister Benny Engelbrecht mener, at der tale om misforståelser. Derfor vil han sikre, at der er klarhed over,
hvad den kommende lovændring egentlig går ud på.
Som reglerne er i dag er bødeniveauet for fejl og mangler ved tunge køretøjer mellem 1.000 og 3.000 kroner. Med de
nye regler bliver niveauet forhøjet for de alvorlig sikkerhedskritiske fejl og mangler til 5.000 kroner til chaufføren og
10.000 kroner til ejeren (vognmandsvirksomheden) i førstegangstilfælde. I anden- og tredjegangstilfælde stiger
bøden til henholdsvis 10.000 kroner og 15.000 kroner til chaufføren og 20.000 kroner og 30.000 kroner til ejeren.
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- Jeg tror, at en stor del af den frustration, der er i chaufførbranchen over de nye regler for alvorlige sikkerhedskritiske
fejl og mangler, desværre skyldes misforståelser om, hvad det egentlig er, de nye regler går ud på, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:
- Lovændringen indfører for det første ikke nye typer af fejl og mangler. Der er udelukkende tale om en forhøjelse af
bødestraffen for de fejl og mangler, der er af alvorlig sikkerhedskritisk karakter. Chaufføren kan for det andet kun
straffes for fejl og mangler - herunder alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler - hvis han vidste eller på grund af
konkrete omstændigheder burde vide, at køretøjet havde sådanne fejl og mangler.
Interesserede kan læse et notat om baggrunden for de forhøjede bøder for sikkerhedskritiske fejl og mangler her:

Hvad er alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler
De seneste uger har der fra chauffør- og vognmandskredse lydt bekymrede toner over højere bøder
for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler. Nogle chauffører har meldt ud, at der er bange for at
skulle gå fra hus og hjem, hvis de kom i en kontrol, der afdækkede alvorlige sikkerhedskritiske fejl
og mangler ved deres køretøj. De bekymrede toner er også nået til transportministeriet og har fået
transportminister Benny Engelbrecht til at reagere
I den forbindelse har Transportministereiet udsendt et notat, der blandt andet forklare, hvad alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler kan være.

Alvorlig sikkerhedskritiske fejl og mangler
kan for eksempel være:
•

•

•
•

•
•

Fejl og mangler på køretøjets bremser, som medfører, at køre- tøjets bremseevne er forringet i ikke ubetydelig grad. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis køretøjet under nedbremsning afviger kraftigt fra sin kurs (skævbremsning)
Fejl og mangel ved et køretøjs styreapparat, der medfører, at styreapparatets funktionsduelighed er påvirket i ikke ubetydelig grad. Det kan for eksempel være tilfældet ved defekte
styreforbindelser, ukorrekt fastgørelse af styrehus, slid på styreapparatets enkelte dele
eller ikke fungerende servostyring
Fejl og mangler på køretøjets aksler, som medfører fare for sammenbrud, som for eksempel brud på eller deform aksel
Fejl og mangler ved hjul, herunder hjulnav, der påvirker en forsvarlig fastgørelse af hjulet,
og alvorlig beskadigelse eller alvorlig nedslidning af dæk samt utilstrækkelig belastningsevne
Manglende funktion af alle køretøjets stoplygter eller stoplyset på køretøjets påhængskøretøj
Begrænsning af udsyn i et sådan omfang, at førerens udsyn i høj grad er hæmmet. Det
kan for eksempel være tilfældet ved stærkt tilisede ruder eller ved placering af genstande
inden for området, der rengøres af forrudeviskerne
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Tyrkisk busoperatør er kørt ind
i europæisk fjernbusnet
Tyrkiets førende fjernbusselskab Kamil Koç har tilsluttet sig den tyske fjernbus-organisation FlixBus'
omfattende netværk. I august annoncerede FlixBus og det private equity-selskab Actera Group en
aftale med Tyrkiets førende fjernbusselskab, Kamil Koç, om at blive del af Europas største fjernbusnetværk. Efter godkendelse fra alle relevante myndigheder er aftalen nu officielt fuldført
Med myndighedernes godkendelse er Kamil Koç officielt en del af FlixBus' europæiske netværk, der tilbyder over
350.000 daglige forbindelser til over 2.000 destinationer, og spænder over 28 europæiske lande. FlixBus er også tilstede i USA.
Kamil Koç transporterede i 2018 over 20 millioner passagerer til 60 tyrkiske byer. I de kommende måneder vil medarbejderne ved FlixBus og Kamil Koç begynde at arbejde sammen om at integrere organisationer og netværk.
Digitalisering af tyrkiske busrejser
Jochen Engert, der er administrerende direktør og grundlægger af FlixMobility siger, at den omfattende lokale erfaring og kundefokus hos Kamil Koç-teamet passer godt ind i FlixBus' fokus på kvalitet.
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- Med vores platform og tech-tilgang til langdistance-busrejser ser vi et massivt vækst- og optimeringspotentiale i Tyrkiet. Ved at kombinere vores vision om at digitalisere traditionelle busrejser med teknologiske fremskridt - som intelligent netværksplanlægning og forretningsstyring, FlixBus-App, GPS Live Tracking og et automatiseret
forsinkelsesstyringssystem - med Kamil Koçs lokale erfaring, sigter vi mod at digitalisere busrejsebranchen i landet,
siger han og fortsætter:
- Vi er overbeviste om, at det at have Kamil Koç i vores netværk vil skabe betydelig langsigtet værdi, ikke kun for FlixBus, men for den samlede branche og især for tyrkiske rejsende. Vi er glade for at bidrage med vores teknologi og
erfaring på det tyrkiske marked, og vi er inspirerede og motiverede af de nye muligheder.
Kadir Boysan, administrerende direktør for Kamil Koç, er også glad for samarbejdet.
- Hos Kamil Koç er vi stolte over at være den største og mest etablerede fjernbusoperatør i Tyrkiet. Gennem vores
næsten århundrede lange rejse har vi nået mange milepæle, der skaber værdi på det lokale marked, mens vi altid
prioriterer vores kunders behov. Nu er vi sammen med FlixBus klar til yderligere at forbedre vores tjenester og optimere måden, hvorpå millioner af mennesker rejser i Tyrkiet, siger han.
FlixBus samarbejder med godt 300 uafhængige partnere. I 2018 benyttede 45 millioner mennesker FlixBus til at nå
deres destinationer i Europa og USA. Ved at arbejde med ansatte lokalt på FlixBus-markederne er virksomheden i
stand til at tilpasse sig både markedets behov og lokale kundebehov.

Få transportnyheder dagligt
direkte i din e-postkasse
for kun 1.596,00 kroner for 12 måneder
Bestil dit eget abonnement
på transportnyhederne.dk
ved at klikke her!
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Udenlandske busser kører i større og større udstrækning i København. En del kører ulovlig cabotage-kørsel, hvor de
opererer i Danmark i flere måneder uden at komme ud af landet. Billedet er taget en tilfældig dag i København i sommeren 2019, hvor en tilfældig bus kom kørende.

Dansk cabotagestramning bliver
hilst med tilfredshed
Transportminister Benny Engelbrecht har varslet en stramning af reglerne for cabotagekørsel med
busser. Cabotagereglerne på persontransportområdet har hidtil været uklare, hvilket har åbnet for, at
udenlandske busvognmænd eksempelvis har kunnet operere uafbrudt i Danmark i mange måneder
- eksempelvis med kørsel til og fra krydstogtskibe i København. Både chaufførernes organisation 3F
og busvognmændenes organisation, Dansk PersonTransport har efterlyst politisk handling
Den politiske handling er nu kommet i form af en ny og stramnere dansk fortolkning af EU's regler om buscabotage.
Den træder i kraft 1. november og betyder, at udenlandske busser ikke må udføre cabotagekørsel i Danmark i mere
end syv sammenhængende dage pr. kalendermåned.
Den nye fortolkning er langt mere restriktiv end den nuværende, som er uklar og åbner for, at udenlandske busser
må køre sammenhængende i Danmark i længere perioder - op til tre måneder ad gangen. En længde som betyder,
at de udenlandske busser kan befinde sig i Danmark mere eller mindre hele sommersæsonen og blot slå et kort
smut over Øresundsbroen for at nulstille tiden.
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Det presser de danske busvognmænd, da de udenlandske selskaber betaler deres chauffører en løn, som i visse tilfælde er helt ned til en tredjedel af, hvad en dansk chauffør bliver betalt.
- Vi står i dag i en alvorlig og uholdbar situation, hvor udenlandske busser opererer på permanent basis og aldrig forlader landet. Det er stik imod reglerne, og det er unfair konkurrence over for vores danske busvognmænd. Det kan vi
ikke acceptere. Derfor strammer og præciserer vi nu vores fortolkning, lyder det fra Benny Engelbrecht, som også
bebuder skærpet kontrol.
- Indtil nu har der ikke været den store håndhævelse, men det bliver der også strammet meget væsentligt op på. Så
må vi vurdere, om der er ressourcer nok til opgaven. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at vi kunne løse problemet
med de udenlandske busser med klarere fælles EU-regler, men det kan vi ikke vente på. Det er omfanget af den systematiske kørsel simpelthen for omfattende til, siger han og understreger samtidigt, at problemstillingen stadig vil
blive drøftet i EU-regi med henblik på at finde en fælles løsning for alle unionens medlemslande.
Dansk PersonTransport har i samklang med chaufførernes faglige organisation 3F i flere år råbt op om de negative
konsekvenser af den nugældende fortolkning af EU’s cabotageregler. Dansk PersonTransport har med hjælp fra et
utal af chauffører foretaget undersøgelser af udenlandske bussers kørsel i Danmark for at belyse problemets størrelse og vækst.
Dansk PersonTransports indsats har uden tvivl sat pres på beslutningstagerne og bragt buscabotage frem på dagsordenen. Derfor glæder det foreningens administrerende direktør, Michael Nielsen, at det nu ser ud til at ske noget
på området.
- Det er glædeligt, at Danmark nu indfører en mere restriktiv fortolkning af EU’s regler for buscabotage. Det er et stort
skridt i den rigtige retning, såfremt den nye fortolkning bliver håndhævet på effektiv vis. Transportministeren nævner
selv, at der bliver strammet op på håndhævelsen, så vi er naturligvis meget forhåbningsfulde og glæder os til at se
det ske, siger Michael Nielsen og fortsætter:
- Vi mangler dog stadig at lave regler for, at de udenlandske chauffører skal køre efter danske løn- og arbejdsvilkår.
Kommer dette på plads, så begynder det for alvor at ligne fair konkurrence. Vi regner stærkt med, at det er noget,
som er i støbeskeen i regeringens lovforberedende udvalg, der skal sikre fair konkurrence ved cabotagekørsel.
Bødestraffen ved overtrædelse af cabotagereglerne vil som udgangspunkt medføre en bødestraf på 35.000 kroner,
hvilket kan forhøjes under skærpede omstændigheder.
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Transportministeren om strammere regler for bus-cabotage:

- Vi kan ikke vente på EU
Det skal ifølge S-Regerigen være slut med, at udenlandske busser opholder sig og kører på permanent basis i Danmark. Derfor strammer transportminister Benny Engelbrecht (S) den danske fortolkning af cabotage-reglerne for busser som en del af S-Regeringens indsats mod social dumping på
persontransportområdet
EU har et regelsæt for, hvor lang tid en udenlandsk bus må køre internt i eksempelvis Danmark. Transportministeriet
fremfører, at reglerne for cabotage-kørsel på persontransportområdet er uklare og upræcise, og at der ikke findes
fælles retningslinjer for fortolkningen af reglerne.
Det modvirker en effektiv håndhævelse og betyder, at udenlandske busser kan køre tomme til eksempelvis Danmark
og udføre systematisk cabotage på permanent basis.
Derfor strammer S-Regeringen nu fortolkningen.
Det betyder, at udenlandske busser kan udføre
lovlig cabotage i Danmark i syv sammenhængende dage pr. måned. Den nye fortolkning vil
træde i kraft 1. november 2019.
- Vi står i dag i en alvorlig og uholdbar situation,
hvor udenlandske busser opererer på permanent
basis og aldrig forlader landet. Det er stik imod
reglerne, og det er unfair konkurrence over for
vores danske busvognmænd. Det kan vi ikke acceptere. Derfor strammer og præciserer vi nu
vores fortolkning, siger transportminister Benny
Engelbrecht.

Fakta om cabotagekørsel med bus:
•

•

•

Bus-cabotage er national personbefordring med bus
for fremmed regning, som en transportvirksomhed
fra et EU-land udfører i en begrænset periode i et
andet EU-land
Cabotage-reglerne på persontransportområdet er
ikke defineret nærmere, og der findes ingen fælles
retningslinjer for fortolkningen af reglerne
Cabotage-reglerne retter sig mod udenlandske køretøjer

Den nye, strammere fortolkning af reglerne om bus-cabotage er endnu et initiativ i regeringens indsats mod social
dumping i vejtransportsektoren, der både omfatter persontransport og godstransport.
S-Regeringen har aktuelt et lovforberedende udvalg, der skal sikre udenlandske bus- og lastbilchauffører danske lønvilkår, når de kører cabotage.
- Jeg havde selvfølgelig gerne set, at vi kunne løse problemet med de udenlandske busser med klarere fælles EUregler, men det kan vi ikke vente på. Det er omfanget af den systematiske kørsel simpelthen for omfattende til. Jeg vil
derfor tage det op på EU-niveau, når vi skal forhandle en revision af bus-forordningen, og det var også årsagen til, at
vi fra dansk side rejste problemstillingen i Vejtransportalliancen på mødet her i København sidst på sommeren for at
få opbakning til en restriktiv tilgang til spørgsmålet om bus-cabotage, siger den danske transportminister.
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Busoperatører har beredskabet klart
Tirsdag 8. oktober skete der en ulykke på Ringstedgade i Næstved, hvor en ældre mand kom kørende i samme retning som en bus, da han formentlig kom til at svinge ud foran bussen. Han blev
hårdtkvæstet og døde efterfølgende. Sådan var budskabet fra politiet. Men hvad med chaufføren
Af Jesper Christensen
I anledning af ulykken kontaktede vi her på Magasinet Bus en række busoperatører.
Den første, der svarede tilbage var HR og Kvalitetschef Bjarne Larsen fra Busselskabet Aarhus Sporveje.
Han forklarer, at hvis en chauffør kommer i en alvorlig situation, skal han ringe 112 og til driftscenteret, hvor der sidder én ved telefonen til at tage mod meldingen.
Hvis situationen er alvorlig, så rykker busselskabets stationsleder ud. Han hjælper og snakker meget med chaufføren.
- Han bliver selvfølgelig fritaget for vagter og får tilbudt akut psykologhjælp - og dagen efter, siger Bjarne Larsen.
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Selskabet følger op. Det behøver ikke være en alvorlig trafikulykke med døden tilfølge. Det kan også situationer, hvor
en chauffør har været udsat for overfald.
Bjarne Larsen forklarer videre, at de få årlige tilfælde, hvor beredskabet har været sat i gang, har chaufførerne vel i
snit fået psykologhjælp en to-tre gange.
Men den professionelle psykologhjælp er ikke det eneste og afgørende for, at chaufførerne kan køre videre på arbejdet - og i deres liv.
Hos Busselskabet Aarhus Sporveje er der gennem årene også opbygget en kultur, hvor medarbejderne - de fleste er
chauffører - taler meget om de alvorlige oplevelser og situationer, de har været igennem.
- Åbenhed og samtalerne med kollegerne. Det er nok lige så væsentligt, som psykologhjælpen, siger Bjarne Larsen
og peger på, at det er vigtigt at dele oplevelserne med andre helt fra starten af.
- Det slår vi hårdt på, siger han videre.
- Det kan være meget traumatiserende, at være involveret i en ulykke. Man kan være nok så uskyldig. Billederne er
der stadig.
Bjarne Larsen forklarer videre, at man hos Busselskabet Aarhus Sporveje hurtigt via infoskærme vil informere de øvrige medarbejdere om, at der har været en alvorlig ulykke - hvad der er sket.
- Vi vil give den rigtige information uden at hænge nogen ud, så den efterfølgende snak bygger på fakta og ikke på
rygter, siger han til Magasinet Bus.

Nobina
Administerede direktør i Nobina, Niels Peter Nielsen, forklarer til Magasinet Bus, at Nobina
har en aftale med Falck om psykolog-bistand. Derudover har selskabet fokus på kammeraternes støtte til chauffører, der har været involveret i en alvorlig ulykke.
- Chaufførerne får lov til at komme sig, siger Niels Peter Nielsen og peger på, at det kan
tage en måned - eller måske et halvt år.
- Vi tvinger ikke chauffører til at køre igen, før de selv er klar. Vi støtter op om chaufførerne,
understreger Niels Peter Nielsen over for Magasinet Bus.
Han forklarer, at det store beredskab nok højst bliver sat i gang en gang om året, selvom
Nobina er en af de halvstore busoperatører i Danmark.
- Vi har beredskabet trods de få hændelser, fastslår Niels Peter Nielsen.
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Umove
Hos Umove oplyser direktør Johnny Hansen ude at kunne
kommentere den konkrete sag:
Umove har altid driftsledelse på stedet for at vurdere, hvilke
behov chaufføren har. Det er der meget stor forskel på. Driftsledelsen tager sig i øvrigt af kontakten til myndigheder, politi
med mere
Hvis der er tvivl, sikrer vi umiddelbart en lægelig undersøgelse
Umove har aftale med krisepsykologer, der akut både kan
støtte tilskadekomne, pårørende og vores medarbejdere i
både kortere og længere tid.
I mange tilfælde bistår kolleger med lignende erfaringer også
medarbejderen i den indledende fase efter uheldet

Keolis
Hos Keolis oplyser HR- & kommunikationschef Kasper
V.K. Carstensen følgende:
Det, som vi gør, er først og fremmest at tage hånd om
chaufføren - tale med ham, og sammen med ham og
en arbejdsmiljørepræsentant, AMR, (eller anden person, som han føler sig tryg ved) få talt tingene igennem, og i samråd finde ud af, om han ønsker
krisehjælp, komme ud at køre - måske med en bisidder.
Når ting, som dette, sker, er det meget individuelt,
hvordan folk reagerer. Vores tilgang må derfor også
være forskellig i forhold til den konkrete chauffør - og i
forhold til den konkrete sag.
Dybest set handler det, som med så meget andet, om
sund fornuft…
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Ny vejledning om reglerne på
køre- og hviletidsområdet er lagt på nettet
Færdselsstyrelsen har udarbejdet den første del af vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet. Første del omhandler reglerne i køre- og hviletidsforordningen, hvor anden del, som forventes
udarbejdet i løbet af 2020, omhandler reglerne om installation og brug med videre af takografen i takografforordningen samt køre- og hviletidsbekendtgørelsen
Vejledningen om reglerne på køre- og hviletidsområdet består af to dele, hvor den første del nu er tilgængelig. Vejledningen henvender sig til aktørerne på vejtransportområdet samt til den administrative virksomhedskontrol.
Del 1 indeholder en gennemgang af regelgrundlaget på køre- og hviletidsområdet samt de bestemmelser i køre- og
hviletidsforordningen, der vedrører køretid, pauser og hviletid. Gennemgangen af de enkelte bestemmelser indeholder en beskrivelse af beregningsperioder, metode til opmåling, eventuelle tolerancer og sanktionering.
Den seneste vejledningen indeholder blandt andet EU-Kommissionens vejledningsnotat 7 om betydningen af ”hver
periode på 24 timer” samt de ændrede sanktioner, Folketinget har vedtaget.
Vejledningen, der er offentlig tilgængelig på www.fstyr.dk, bliver ajourført løbende af Færdselsstyrelsen i takt med, at
yderligere fortolkningsbidrag måtte blive fastlagt af eksempelvis EU-Kommissionen og domstolene.
Interesserede kan læse den seneste vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet her:

Efter otte måneder er der kommet
godt 14 millioner kroner i kassen
Chaufførernes Fagforening i København under 3F i august 259.218 kroner ind i sager om arbejdsskader
Beløbet lægger sig til de beløb, der er kommet ind i de forudgående måneder, så det samlede beløb efter august er oppe på
14.523.477 kroner.
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Rolf Brems er bybuschauffør i Odense og en af
Magasinet Bus faste
klummeskribenter

3F er mere nødvendig end nogensinde
Fra førersædet fortæller Rols Brems denne gang om nogle tanker om den fagforening, der organiserer chauffører
Jeg ville egentlig gerne have bragt denne klumme i juni, kort efter folketingsvalget. Den skulle handle lidt om 3F, forvaltning af medlemmernes penge - og den politiske dagsorden. Grunden til, at den først kommer nu, er, at jeg ikke
kunne få svar fra 3F på nogle - efter min mening - simple spørgsmål.
Det vender jeg tilbage til.
I det meste af 2019 har 3F kørt en kampagne, som hedder “og det er Danmark“. Jeg forstod nu ikke helt, hvad den
gik ud på. Den viste blandt andet nogle mismodige fodboldtilskuere, men også andre, der jublede. Men dem, der ikke
jublede, havde åbenbart nogle problemer. Det antydes, de er nedslidte og gerne vil på pension, og at der er opstået
en større ulighed i samfundet (eller måske de holder med det tabende hold, hvem ved..?) Men den slutter af med, at
det er mit valg, altså en opfordring til at stemme, men på hvem..?
Det nærmeste, jeg fik af et svar, var i en senere samtale med en medarbejder fra kommunikationsafdelingen, og der
lød det, at man skulle stemme til venstre for midten, da typiske medlemmer af 3F ville have den største fordel heraf..
Og det er pudsigt, for under Thorning-regeringen steg uligheden.
Men Fagbevægelsen har jo altid haft tætte bånd til Socialdemokratiet, og nu mener min fagforening, at den skal
bruge mine og andre medlemmers penge på at fortælle, hvad vi skal stemme. Det er vi åbenbart for dumme til selv at
kunne overskue.
Og hvad har sådan en kampagne kostet ? Ja, det vil man ikke oplyse, det er en hemmelighed af hensyn til konkurrence...! ( ?) Jeg gætter på, at den har kostet 20 millioner kroner.
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Og apropos fodbold, så støtter 3F fodbolden med...? Ja det er også en hemmelighed, igen af konkurrence hensyn,
men svaret er “ at det gavner vore medlemmer og styrker kendskabet til organisationen”.
Det kunne måske også have den modsatte effekt, at medlemmer, som betaler et højt kontingent, synes, man ødsler
med medlemmernes penge. Hvorfor ikke sætte kontingentet ned, det vil også øge ligheden.
Og hvad er det så for partier, man mener, vil gavne 3F-medlemmer?
Er det de Radikale..? Et parti som intet har tilovers for en arbejder, og hvis fundament af skolelærere kastede landets
skoler ud i en månedlang strejke, fordi de skulle til at opholde sig på deres arbejdsplads i 37 timer..!
Er det Alternativet..? Et parti for de kreative, som aldrig har prøvet at stå op klokken 4 om morgenen, men som for
andres penge vil redde hele verden.
Er det de forenede dødsboer - Enhedslisten? Som går ind for “asyl til alle”? Der vil sandelig også blive råd til mere
velfærd, hvis vi skal tage imod bare en brøkdel af jordens milliarder af fattige. Samme parti, der for mindre end 10 år
siden, havde væbnet revolution og afskaffelse af politiet på partiprogrammet. Og som mener, at det er ok at smide
sten igennem politiske modstanderes vinduer…
SF er et storby-parti hvis vælgergruppe er pædagoger, og som heller ikke har meget til overs for en chauffør.
Så er der Socialdemokratiet, et påstået arbejderparti med akademikere ved roret. Den sidste periode med Thorning
gik op i løftebrud med dyrere offentlig transport trods lovning på det modsatte.
Så hvem skal vi stemme på...? Kom nu ud med det, når vi nu er så dumme, at vi ikke selv ved det !
I vil have mere lighed, så start med jer selv, start fra toppen! Der er efter min mening et ualmindeligt stort løngab på
de medlemmer, som 3F repræsenterer, og ledelsens honorarer i millionklassen.
Som det er nu, er der ikke den store forskel på en kontanthjælpsmodtagers “løn” og en chaufførs, og ser man på,
hvad der kommer af tilskud, hvis man er eneforsørger, så kan det jo dårligt betale sig at arbejde. Som chauffør kræver det som regel en bil med de arbejdstider, vi har.
Hvor meget lighed skal der være, før 3F er tilfredse?
I skrivende stund er det kommet frem i pressen, hvilke bøllemetoder en næstformand i bagagehåndteringen i Kastrup
har brugt.
Tænk sig hvis en arbejdsgiver fortalte en ansat, at “her hersker jungleloven” - hvordan ville 3F takle det ?
3F var heller ikke helt fine i kanten med BIOS/Falck sagen, og nu popper der andre “junglelovssager” op.
3F bløder medlemmer, er det 40.000, man har mistet de sidste 5-6 år?
Det må da efterhånden være et tal, som burde vække bekymring og måske give anledning til en form for selvransagelse.
3F kører for buschaufførerne en “tryk stop” kampagne , fordi vores pauser bliver udhulet, og til tider slet ikke kan afholdes. Det er en tiltrængt kampagne, men spørgsmålet er, hvordan det er kommet så vidt..?
Hvor mange år har 3F haft overenskomsten? Hvorfor reagerer de først nu, udhulede pauser er da ikke noget nyt.
For mig at se er en bus - en bus. Derfor er det fuldstændigt irrelevant at opdele lovgivningen om køre/hviletid efter,
om det er en turistbus, eller om man kører mellem A og B indenfor 50 kilometer.
Bussen slår lige hårdt, hvis chaufføren er træt. Men af en eller anden grund er for eksempel bybusser undtaget - faktisk i den grad, at en chauffør kan køre 6 timer uden pause. Og det oftere i et langt mere hårdt og krævende miljø
med billettering, kundepleje og dermed potentielt indbyggede konflikter.
Jeg ved godt, at man nu er oppe i en anden lovgivning, men det burde da være et krav fra 3F, at alle chauffører kører
under køre/hviletidsreglerne.
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Afspejler medlemsflugten også en reducering af medarbejderstaben, eller sidder der alt for mange høvdinger og
feder den?
Og for at vende tilbage til starten. Hvorfor er 3F så lidt meddelsomme? Hvorfor skulle jeg skrive i alt fire mail, ringe
adskillige gange, vente på at medarbejdere ikke som lovet ringede tilbage på mine spørgsmål? Jeg ringede til min lokalformand i Odense, men han kunne ikke besvare mine spørgsmål.
Bevares, ferien kom indover, og jeg fik da kontakt til en rar kommunikationsmedarbejder, men 3F vil ikke oplyse, hvor
mange penge man har brugt på kampagner og sponsering af fodbold.
3F har overenskomsten, det forpligter. Det betyder at 3F skal overholde lovgivningen, optræde anstændigt, værdigt
og glemme de gode gamle dage med eksklusivaftaler (og junglelov).
Da jeg som sagt ikke fik henvendelser på mine mail, begyndte jeg at tænke på, at det måske hang sammen med
medlemsflugten, at 3F måske havde et system, der ikke fungerede og nye medlemmer ikke fik respons. Så jeg
sendte en mail afsted, stadig ud fra 3F’s hjemmeside, med ønsket om medlemskab. Indenfor 12 timer havde jeg en
rar dame i røret, og som tog det med et smil, da jeg fortalte om min lille dagsorden. Så de kan godt ... vende tilbage
på forespørgsler.
Og den ros skal 3F have - alle, jeg har snakket med, har været utrolig søde og hjælpsomme.
3F er mere nødvendig end nogensinde - med politikere, der sælger ud af lavtlønsjob, EU-lovgivning, der rammer
chauffør- og transportbranchen.
De unge i dag er individualister. De gider ikke høre på gamle paroler og se røde flag, som er et levn fra hedengangne
kommunistiske stater.
Når en fagforening snakker om konkurrencehensyn, så prøv med prisen, sæt da for pokker kontingentet ned, og
vend tilbage til jeres kerneopgave.
Sammen er vi stærke, men lige nu bliver 3F svagere og svagere.
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Svensk chauffør fik bøde på 288.500 kroner
Retten i Odense idømte mandag en 47-årig chauffør fra Sverige en bøde på 288.500 danske kroner
- omkring 354.800 svenske kroner for en række overtrædelser af lovgivningen om persontransport
og godstransport
Sagen tog sin start, da Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, lørdag 27. januar 2018 standsede en 47-årig
chauffør i en minibus ved Rasteplads Kildebjerg på Fyn.
- Den svenske chauffør fragtede personer i bussen og en personbil på en påhængsvogn, men han kunne hverken
fremvise tilladelse til passagerkørsel eller til godskørsel, ligesom der var adskillige andre forhold, der ikke var, som
de skulle være, siger specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi.
Den svenske chauffør blev senere standset i samme minibus henholdsvis mandag 9. og lørdag 14. april 2018,
selvom bussen ved sidste standsning havde kørselsforbud i Sverige. Her kunne politiet konstatere, at der stadig ikke
var kommet styr på hverken tilladelser eller de andre forhold, det havde været galt med, første gang den svenske
chauffør blev standset.
- Føreren var i dag tiltalt for at være ansvarlig for både egne og virksomhedens overtrædelser, da han reelt var den,
der stod for driften i virksomheden, som var ejet af hans datter, siger specialanklager Pernille Moesborg.
Den 47-årige chauffør var ikke mødt i retten og blev dømt som udebleven.
Hans datter blev ved Retten i Odense tirsdag 6. august i år idømt en bøde på 330.000 kroner for virksomhedens
overtrædelser i forbindelse med de tre standsninger.

Busser må være højere
Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelsen om køretøjers største
bredde, længde, højde, vægt og akseltryk. Det betyder blandt andet, at
en bus fremover må måle 4,10 meter i højden
Dimensionsbekendtgørelsen bliver ændret som en del af udspillet om bedre erhvervsregulering. Det betyder, at den tilladte totalhøjde bliver ændret fra 4,0 til 4,10
meter for busser og lastbiler og dertilhørende påhængsvogne.
Som følge af den forøgede totalhøjde bliver bekendtgørelse om slæbning af køretøjer ændret for at muliggøre bortslæbning af køretøjer med en totalhøjde på 4,10
meter.
Interesserede kan læse bekendtgørelsen her:

Magasinet Bus 10 - 2019

Love og regler

Politiet fortsætter med en række opgaver
Den tidligere VLAK-Regering besluttede i marts i år at flytte ansvaret for afvikling af
køreprøver, udstedelse af kørekort og visse andre færdselsopgaver fra politiet til
Færdselsstyrelsen. S-Regeringen, der tiltrådte efter valget i juni, har besluttet at
standse arbejdet, da det ifølge regeringen har vist sig, at der ikke har været afsat
de fornødne midler til de krævede it-systemer, som skal bruges til opgaverne
Det var ellers planen, at flytningen af opgaverne skulle ske ved årsskiftet, og at en række medarbejdere i politiet skulle have haft Færdselsstyrelsen som arbejdsgiver.
Beslutningen om at standse overdragelsen betyder, at opgaverne bliver i politiet. Det vil sige, at
det efter årsskiftet fortsat er politiet, som afvikler køreprøver, administrerer kørekort og udsteder
førerkort og særtransporttilladelser.

Folketinget opdeler
Transport- og Boligudvalget
Fra folketingssamlingen 2019-20 er Transport- og Boligudvalget opdelt i
to selvstændige udvalg - Transportudvalget og Boligudvalget - som Folketinget nedsatte onsdag
Dermed får medlemmerne af udvalget, der har med eksempelvis jernbaner, veje,
godstransport, taxikørsel, buskørsel, kollektiv trafik, faste forbindelser, færgefart,
luftfart, havne, postvæsen og færdselslovgivning m.v. fuldt fokus på transportområdet.
Politikerne i Boligudvalget får tilsvarende fuld fokus på dette områder - eksempelvis
byggeri og bygninger, herunder byggeloven og bygningsreglementet, administrationen af statens kontorejendomme og universitetsbygninger, herunder Bygningsstyrelsen, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning,
andelsboligforeninger m.v. og ejerlejligheder, byfornyelse og indsatsen mod parallelsamfund.
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Sønderjylland har fået sin første el-taxi
Taxivognmand Kim Petersen fra Padborg har som den første taxavognmand i Sønderjylland omlagt
driften fra diesel til el. Med den nye elektriske taxi ser han frem til at transportere sine kunder lydløst
frem til deres mål. Er taxien ledig og i nærheden, kan den med et tastetryk bestilles via Dantaxi’s
landsdækkende app, da Kim Petersen er en af de mange taxi-vognmænd hos Dantaxi
Kim Petersen er overbevist om, at el-biler er fremtiden og han mener, at taxibranchen har et medansvar for at nedbringe CO2 udslippet:
- Taxierne i Danmark forurener mindre end 1 procent af den samlede bilpark, men selvfølgelig skal taxibranchen
også påtage sig sit ansvar i den grønne omstilling, siger Kim Petersen, og han glæder sig over, at kunderne har taget
godt imod bilen.
- De fleste kunder er imponeret over accelerationen selvom nogle lige skal vænne sig til den manglende motorlyd,
siger taxi-vognmanden.
Taxiselskab iværksætter initiativer til at fremme den grønne omstilling
Hos Dantaxi, som Kim Petersen er tilsluttet, har de iværksat en række initiativer, der skal få flere vognmænd til at
skifte til nul-emissions køretøjer, og det er rent faktisk lykkedes over al forventning.
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- I starten af dette år var der kun tre elbiler i Dantaxi,
men med en målrettet indsats har vi nu 46 nul-emissions
taxier på gaden, og det er et tal, der vokser uge for uge,
siger selskabets direktør Carsten Aastrup og fortsætter:
- Vores vognmænd vil gerne den grønne omstilling,
selvom de for eksempel oplever udfordringer med mangel på ladestandere. Et af de initiativer vi har sat i værk
er, at vi har gjort det muligt for kunderne at bestille en eltaxi via vores app. Noget vores kunder benytter sig af,
og har gjort os til det førende taxiselskab inden for grøn
omstilling.
Carsten Aastrup peger på, at kunderne ikke bare ønsker
transport fra A til B, men også muligheden for at tage et
grønt valg.
- Og jeg er rigtig glad for, at Sønderjylland nu er kommet
med på vores danmarkskort over områder med el-taxi,
siger han.

Kim Petersen, vognmand i Dantaxi, foran sin Tesla.

Kim Petersens Telsla’en er netop indsat i driften i det
sønderjyske, og har allerede kørt de første kunder. Kim Petersen, der har mærket hvordan taxibranchen har ændret
sig i de senere år, ser frem til et forbedret arbejdsmiljø, og til selv at være med til at nedbringe CO2 udslippet i byerne.
- Konkurrencen i Taxibranchen er blevet hårdere, siden jeg startede for mange år siden, men jeg nyder stadig at tage
på arbejde hver dag. Jeg synes, at det er vigtigt, at taxiselskaberne iværksætter initiativer der motiverer de vognmænd, som gerne vil skifte til el, siger han og fortsætter:
- Foruden at nedsætte CO2 udslippet i byerne har mit valg givet mig et bedre arbejdsmiljø. Det er mere afstressende
at køre el-bil og jeg savner bestemt ikke motorens vibrationer.

Om Dantaxi og nul-emissions taxier:
•
•
•
•
•

•
•
•

Første el-taxi i Dantaxi (tidligere Taxinord) kom på gaden i 2013
Selskabet har haft el-taxier på Mors siden 2015
El-bil’er fra følgende bilproducenter kører i Dantaxi: Tesla, Kia, Hyundai og Jaguar. Selskabet har i alt 45 el-biler. Alle nul-emissionsbiler
Selskabet har en brint-bil. Det er en Toyota Mirai
Selskabets landsdækkende taxi-app tilbyder kunderne at kunne vælge el-bil som deres
foretrukne taxi
Dantaxi er det største taxiselskab i Danmark og Sønderjylland
Selskabet blev stiftet i 1937 under navnet Lyngby Taxa
I dag er Dantaxi - navnet var i perioden 1997 til 2002 navnet på et taxiselskab i Aarhus
støttet af fagbevægelsen - et landsdækkende taxiselskab med kørsel i 60 kommuner
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Analyse klarlægger kompetencekrav
til taxi- og OST-chauffører
Transporterhvervets Uddannelser, TUR, har udarbejdet en analyse, der klarlægger kompetencekravene til taxi- og OST-chauffører efter den nye taxilov trådte i kraft pr. 1. januar 2018. Loven betød en
omfattende liberalisering af erhvervsområdet ”Erhvervsmæssig persontransport” i mindre køretøjer
og gjorde op med en mængde af de reguleringer, der tidligere havde været på taxi-, limousine-, sygetransport- og Offentlig Servicetrafik (OST) området
Ifølge TUR har de første 18 måneder med den nye lov skabt en stor udvikling i branchen, hvor nye forretningsmodeller er dukket op. Branchen selv regner dog med, at der går nogle år før branchelandskabet er stabiliseret. Det påvirker også konklusionerne i rapporten, som dog peger på en række tendenser.
- Da lovændringen ikke er fuldt implementeret endnu, er det ikke muligt at se den fulde effekt. Rapporten peger dog
på en række tendenser:
•
•
•

at der måske skal udvikles fleksible afholdelsesformer for kurserne
at der skal ses på strukturen i de eksisterende kurser
at der eventuelt skal udvikles nye kurser for eksempel i køreteknik med liftbile

- TUR vil dog afvente den endelige indfasning af taxilovgivningen, før der iværksættes nye tiltag, siger Johnny
Bengtsson, der er uddannelseskonsulent i TUR.

Mangler du et nummer af Magasinet Bus?

Du kan hente tidligere numre af Magasinet Bus her:
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Transportminister ønsker nyt
krav om grønne taxier
Dobbelt så mange har søgt om tilladelse til at køre med nul-emissionstaxier, som der har
været ansøgninger til at køre med benzin- og dieseltaxier. Det glæder transportminister
Benny Engelbrecht (S), som vil følge udviklingen og på den baggrund se på, om det er
muligt at fremrykke kravet om, at nye taxier skal være nulemissionstaxier fra 2025, som
den tidligere VAK-Regering foreslog, til måske 2024 eller tidligere
Interessen for at køre grøn taxi er stor. I seneste ansøgningsrunde har der været dobbelt så mange ansøgninger om at køre med nulemissionstaxier, som der har været ansøgninger til at køre med benzin- og
dieseltaxier.
Partierne bag moderniseringen af taxiloven - V, LA, K, S, DF, RV og SF - aftalte tidligere på året en ændring i taxiloven. Aftalen betyder, at op til 300 el- eller brintbiler får garanti for en universaltilladelse efter
taxiloven i den resterende del af overgangsperioden, hvis ansøgeren i øvrigt lever op til kravene i taxiloven. I 2019 og 2020 er antallet af nye universaltilladelser begrænset til 500 ekstra om året, og med aftalen fra foråret vil 100 af disse ekstra tilladelser i 2019 (2. halvår) og 200 i 2020 være målrettet
nulemissionsbiler.
Hvis flere søger, end hvad der er tilladelser til, så bliver tilladelserne givet ved lodtrækning foretaget af
Færdselsstyrelsen, som netop har afsluttet tredje kvartals ansøgningsrunde. Det står klart, at interessen
for en tilladelse til at køre med en såkaldt nulemissionsbil (el- eller brintbil) har været stor.
- Taxier kører mange kilometer hver eneste dag, og de passerer forbi mange mennesker på deres tur,
som bliver generet af luftforureningen. Derfor er det rigtig positivt, at branchen går foran. Et langt større
antal, end vi har turdet håbe på, har nemlig søgt om en tilladelse til at køre med el- og brintbiler, siger
transportminister Benny Engelbrecht.
Ministeren glæder sig over interessen for de grønne tilladelser, og han vil nu følge udviklingen og på den
baggrund se på, om det er muligt at fremrykke kravet om, at nye taxier skal være nulemissionstaxier fra
2025, som den tidligere regering foreslog, til måske 2024 eller tidligere.
- Branchens interesse for de grønne tilladelser viser, at de har taget den grønne førertrøje på. Hvis udviklingen fortsætter, vil jeg gerne se på, om den tidligere regerings plan for udfasning af benzin- og dieseltaxier var for uambitiøs, og om vi derfor kan fremrykke udfasningen af taxier, der kører på benzin og
diesel, siger Benny Engelbrecht.
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Hovedstadens letbanetog bliver grønne
Når Hovedstadens Letbane efter planen begynder at køre på skinnerruller i 2025 på strækningen
mellem Ishøj og Lyngby, bliver det med grønne tog. Farven skal blandt andet sikre letbanen sin
egen identitet blandt de eksisterende offentlige transportformer i hovedstaden
- Letbanen skal opleves i sammenhæng med de øvrige offentlige transportformer i hovedstadsområdet, som alle har
hver sin karakteristiske farve - det røde S-tog, den hvide metro og de gule busser. Farverne hjælper kunderne med at
genkende transportformerne og skelne mellem disse. Med den grønne farve bliver letbanen genkendelig og synlig i
bybilledet ligesom bus, tog og metro - samtidig med, at vi her har en klimavenlig og bæredygtig transportløsning,

Fakta om letbanen i Hovedstaden:
•
•
•
•
•
•

Hovedstadens Letbane forventes at stå klar til brug i 2025 og skal gå mellem Ishøj og Lundtofte nord for
Lyngby
Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs
Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året - til sammenligning rejser ca. 10 millioner passagerer om året med Kystbanen
Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer - Ishøj, Vallensbæk, Glostrup,
Herlev, Buddinge og Lyngby
Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen samt på søn- og
helligdage
Letbanens tophastighed ligger på 70 km/t, men gennemsnitsfarten vil være på ca. 30 km/t, når man regner
stop ved stationerne med
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siger Trine Græse (S), der er næstformand i Hovedstadens Letbane og borgmester i Gladsaxe Kommune, som står
bag projektet sammen med ti andre kommuner og Region Hovedstaden.
På midten af de grønne letbanetog vil der også være et sort ”bælte”, som er trukket langt ned, så udtrykket adskiller
sig fra busserne. Bæltet skal minde passagerne om, at det er nemt at træde ind og ud af toget, også hvis man har
barnevognen eller rollatoren med. Derudover vil hvide markeringer på midten af dørene indramme døråbningerne,
når dørene åbner. Disse markeringer skal blandt andet hjælpe svagtseende, når de skal ind og ud af toget.
- Letbanen hjælper til, at alle borgere får en høj mobilitet - også dem, som har brug for lidt ekstra service og hjælp. Vi
er meget optaget af, at letbanen bliver nem at bruge for alle, uanset eventuelle handicap eller andre særlige behov.
Tilgængelighed spiller derfor en central rolle i planlægningen og udførelsen af Hovedstadens Letbane, påpeger Trine
Græse.
Synlighed øger trafiksikkerheden
Den stærke grønne farve på letbanetogene kan også være med til at øge trafiksikkerheden på vejene, når letbanen
først går i drift.
- Lyse og stærke farver er generelt mere synlige i trafikken end mørke og grålige farver, siger Rebekka Nymark, der
er direktør i Hovedstadens Letbane.
Derudover adskiller den grønne farve sig fra mange af de ting, man ser i de byrum, som letbanen vil køre igennem.
På den måde vil letbanen skille sig ud og blive set.
- Vi ved, at letbanen er en ny transportform i hovedstaden, og at alle andre trafikanter skal vænne sig til at færdes
omkring letbanen, når den går i drift. Derfor har vi særlig stort fokus på samspillet mellem letbanen og den øvrige trafik, og her spiller farven på togene også en rolle, siger Rebekka Nymark.

Fakta om togene:
•
•
•

•

•
•

Siemens leverer 29 tog af mærket Avenio, som i dag kører i Haag og München
Hvert tog består af fire vogne og har plads til ca. 260 passagerer
Togene er indrettet med fire flexområder, hvor der vil være plads til kørestole, barnevogne og evt. cykler. Derudover er toget indkøbt med et gulv uden niveauskift,
så kørestole, barnevogne og cykler nemt kan flyttes inde i toget og til den nærmeste udgang
Letbanetogene har lav indstigningshøjde, så de er lette at komme ind og ud af.
Derudover bliver der etableret en rampe fra perronerne på cirka 10 meter, så der
er niveaufri adgang til fortove, veje med videre
Togene forventes at køre med en meget høj driftsstabilitet, da der er tale om velafprøvede tog, der i stort omfang kører i eget spor
Letbanestationerne indrettes med belysning, informationsskærme, bænke, skraldespande og højtaleranlæg, ligesom at der også vil være informationsskærme
inde i letbanetogene, der skal hjælpe kunderne til nemt at bruge letbanen effektivt
og give kunderne en god rejseoplevelse
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Is på trådene gjorde kørslen svær for letbanen
Forekomst af is pa�køreledningerne ved først Ryomga�rd og siden Hornslet betød om morgen tirsdag
29. oktober aflyste tog mellem Skødstrup og Grenaa. Senere opstod der brand i et teknikskab, som
forlængede trængslerne
Problemet med is på køreledningerne opsta�r, na�r frosten får rim til at sætte sig pa�køreledningen, så togets strømaftager (pantograf) ikke kan fa�strøm nok til at køre. Toget trækker sa�meget strøm som muligt, men hvis is-laget er for
tykt, sa�kan toget ikke trække strøm nok. Det er især ved afgang fra en station at problemet opsta�r, da det er her
toget skal bruge mest strøm
Letbanen peger på, at is-dannelser pa�køreledningerne kan være svære at forudse og bekæmpe effektivt, da det
dannes i en kombination af fugtigt vejr og lave temperaturer eller frost.
Is-kørsel etableres fra i nat
Den normale metode er sa�kaldt is-kørsel - det er tomkørsel med tog om natten. Det sættes normalt i gang, na�r frosten indtræder. Da der ikke var udsigt til frostgrader i området mandag aften, blev der ikke sat gang i is-kørsel. Fra
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og med natten til 30. oktober etableres is-kørsel pa�Grenaabanen og procedurerne for etablering af samme is-kørsel
bliver opdateret, sa�den er mere effektiv.
Ny forebyggende løsning pa�vej
Da is-kørsel ikke altid har den ønskede effekt pa�lange, enkeltsporede baner som eksempelvis strækningen mellem
Hornslet og Grenaa og mellem Assedrup og Odder, gik Aarhus Letbane efter sidste vinter i gang med at undersøge
alternative muligheder.
I Danmark er den mest almindelige metode ved togdrift netop is-kørsel, men på grund af den konstaterede svigtende
virkningsgrad for Letbanens drift har Aarhus Letbane nyligt ma�ttet finde en alternativ løsning i stil med den, der anvendes pa�Bergen Bybane.
I Bergen pa�føres køreledningen Glycerin 99,5 procent, der i ca. to døgn forhindrer isen i at sætte sig fast pa�køreledningerne. Et sa�dant system har Aarhus Letbane ogsa�indkøbt i en version hvor Glycerinen pa�føres med sma�pensler.
Selve udstyret vil blive placeret pa�et bane/vej-køretøj, der kan køre pa�vejen til det sted hvor Glycerinen skal pa�føres, og under operationen køre pa�skinnerne. Systemet blev bestilt hurtigst muligt, men kan først leveres i januar
2020.
Ifølge direktør Michael Borre fra Aarhus Letbane ville det have været rart, hvis sa�danne undersøgelser og tiltag var
blevet gennemført langt tidligere i forbindelse med det oprindelige projekt - og før Letbanen blev sat i drift. Det er et
af en række forhold, som sammen med blandt andet passagertællere i alle tog, skulle og burde have været løst
inden, man tog letbanen i brug, lyder det fra Aarhus Letbane.
- Det tages der altsa�ha�nd om hurtigst muligt.
Senere på eftermiddagen kørte en personbil ind i et letbanetog i det nordlige Aarhus og satte en tredie stopper for
driften tirsdag 29. oktober.
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Kampagne har fået flere turister med færgerne
Det svenske færgerederi, Stena Line, har i samarbejde med en lang række jyske turismeaktører
vendt en nedadgående udvikling i antallet af svenske og norske turister i Danmark. Med kampagnen
”Golden Deals” er tusindvis af nordiske naboer gået ombord på færgerne med kurs mod jyske attraktioner, hoteller og restauranter
De sidste mange år har flere svenske og norske endags- og feriegæster fravalgt at krydse Kattegat. Stena Line har i
samarbejde med Turisthus Nord og flere jyske turismeaktører ændret tendensen. Stena Line og turismepartnerne har
investeret knap 7 millioner kroner i kampagnen ”Golden Deals”, der indtil videre har sikret flere tusinde yderligere
norske og svenske feriegæster i det jyske henover sommeren.
- Med kampagnen ”Golden Deals” er vi for første gang lykkedes med at vende udviklingen. I stedet for at se passivt
til, at vores skandinaviske naboer fravælger Danmark som feriedestination, har vi taget kampen op for at vinde dem
tilbage med attraktive tilbud - med stor opbakning fra turismeerhvervet. Det har henover sommeren resulteret i en
særdeles positiv udvikling med markant øget besøgstal på de jyske attraktioner og overnatningssteder, som er en del
af samarbejdet, siger Tony Michaelsen, der er rutedirektør for Stena Line i Danmark.
”Golden Deals” tilbyder rejsende med Stena Line til Danmark fra Norge og Sverige rabatter på alt fra sushi til sommerland - og fra overnatning til Oceanarium. Siden kampagnens start i april er antallet af hotelbookinger hos de deltagende hoteller steget med i gennemsnit 40 procent i forhold til de hoteller, der ikke er en del af kampagnen. I alt har
over 4.000 turister aktiveret et af de mange ”Golden Deals”-tilbud.
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- Det er fantastisk at kampagnen har haft en så mærkbar effekt. Vi er glade for at være med til at understøtte Stena
Lines vision og sikre lokal forankring hos alle vores turismeaktører, siger René Zeeberg, direktør i Turisthus Nord.
Hos Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, som er en af turismepartnerne, er udviklingen i besøgstallene siden kampagnens start tydelig at se. Med en stigning på 14 procent i antallet af svenske besøgende sammenlignet med sidste år,
hvoraf 865 besøgende specifikt har benyttet sig af Golden Deals-tilbuddet, ser marketingchef Sylvia Berglund kampagnen som en succes:
- For os har det været utroligt vellykket at deltage i kampagnen. Der har været en markant udvikling i vores besøgstal
henover 2019, og vi kan se, at en stor procentdel af vores svenske gæster har benyttet sig af ”Golden Deals”-rabatten. Hos os betyder det, at børn får gratis entré, hvis familien kan vise os en Stena Line-færgebillet. Ved at deltage i
kampagnen har vi fået en væsentlig stigning af nye, svenske besøgende, som vi ikke havde fået alene, siger Sylvia
Berglund.
For Stena Line er der ingen tvivl om, at ”Golden Deals” skal fortsætte i 2020 for at få endnu flere svenske og norske
gæster til Jylland.
- Vi ved, at vores naboer elsker Danmark, men at kronekursen er blevet en barriere for dem. Vores kampagne giver
mulighed for at sejle over Kattegat og få rabat ved besøg på museer, forlystelsesparker, restauranter og så videre
ved blot at vise deres færgebilletter. Kampagnen har allerede nu haft en mærkbar effekt, og vores gæster er interesserede i at undersøge vores partneres forskellige tilbud. Vi håber derfor, at endnu flere turismepartnere vil støtte op
om kampagnen fremadrettet, så vi kan skabe endnu bedre muligheder for få flere svenske og norske gæster til at
vælge Danmark som feriedestination, siger Tony Michaelsen.

Samsø får flere færgeafgange til Sjælland
Rederiet Molslinjen, som overtog rederiet Danske Færger A/S i efteråret 2018 og dermed færgeruterne Alsfærgen, Fanøfærgen, Langelandsfærgen og Samsøfærgen, har offentliggjort Samsølinjens sejlplan for 2020. Sejlplanen indeholder kendte priser og flere afgange end i 2019
- Vi har i år oplevet dage, hvor vi gerne ville have haft flere afgange for at kunne møde efterspørgslen, forklarer
Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.
Derfor er sejlplanen for 2020 udvidet med 78 ekstra afgange. Men mens afgangene bliver flere, så holdes priserne på kendt niveau.
- De danske øer har momentum lige nu. Der arbejdes på øget bosætning, og der er flere turister, som gerne vil
holde ferie i Danmark. Den udvikling vil vi som færgeoperatør på Samsø selvfølgelig gerne støtte op om, siger
Jesper Skovgaard.
Sejlplan 2020 er tilgængelig på Samsølinjens hjemmeside nu, og der kan bookes billetter til hele året
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Molslinjen vil indsætte en ny hurtigfærge på Bornholmslinjen mellem Ystad og Rønne. Færgen skal bygges p samme
værft, som den seneste hurtigfærge - Express 4 - som her ligger ved kaj i Aarhus

Færgerederi vil betjene Bornholm
med ny og stor hurtigfærge
Rederiet Molslinjen har afgivet en ordre på verdens største hurtigfærge, som skal sættes ind på
ruten mellem Rønne på Bornholm og Ystad i Skåne. Molslinjen forventer at kunne sætte den nye
katamaranfærge ind på ruten i foråret 2022. Færgen kan rumme 1.600 passagerer og op til 450
biler. Molslinjen kan dermed løses nogle af de kapacitetsudfordringer, som eksempelvis billige billetter på Bornholm har skabt
Den nye færge skal bygges hos det australske Austal-værft, som også stod bag Molslinjens seneste hurtigfærge, Express 4 og Bornholms tidligere hurtigfærger, Leonora Christina og Villum Clausen.
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Den nye hurtigfærge bliver den hurtigfærge i verden med størst kapacitet til biler og passagerer. Den bygges også
med speciel fokus på manøvredygtighed og passagerkomfort. Der bliver to passagerdæk med plads til i alt 1.600
passagerer, og vogndækket kan rumme op til 450 biler. Hermed øges færgekapaciteten med cirka 14 procent, hvilket
løser nogle af de kapacitetsproblemer, Bornholm har oplevet den seneste højsæson.
- De lavere priser og en ekstra daglig frekvens har været en overvældende succes og har skabt en markant passagerfremgang det seneste år. Med en ny og større færge kan Bornholm bygge videre på den succes, siger Molslinjens
administrerende direktør Carsten Jensen.
Færgen bygges, så både sødygtighed og komfort kommer i højsædet, og den vil blive drevet af en ny motorkonstruktion fra Wärtsila med fire motorer på hver på 16-cylindere, som er verdens mest effektive 4-takts motorer. Motorerne
er af såkaldt duel fuel typen, og både motorer og skib er således forberedt til alternativt brændstof.
Herudover vil skibet blive udstyret med to t-foils og aktiv trim tap system og med to meget kraftige bovtrustere.
- Vi har altid ønsket at gøre det bedst muligt på Bornholm og på baggrund af de hidtidige meget positive erfaringer for
Bornholm foretager Molslinjen nu denne kæmpeinvestering for at sikre den bedst mulige færgedrift for øen, siger
Carsten Jensen.
Staten og Molslinjen er blevet enige om at forlænge kontrakten på færgebetjeningen af Bornholm med to år, så den
udløber i 2030.

Færgerederi installerer stabilisator på færge
Rederiet Molslinjen, der har betjent Bornholm siden august sidste år, er blevet kritiseret
for komforten om bord på hurtigfærgerne - blandt andet, at færgerne skulle mange en
stabilisator - en T-foil
Transportminister Benny Engelbrecht peger efter forhandlinger med Molslinjen, at passagerer, der rejser til og fra Bornholm i fremtiden vil få en markant bedre rejseoplevelse end i dag. Del vil Molslinjen
vil købe en helt ny hurtigfærge til færgebetjeningen af Bornholm - dels vil rederiet købe og montere en
T-foil på hurtigfærgen Express 1 på baggrund af Transportministeriets skibstekniske undersøgelse.
Såfremt det vurderes, at en T-foil stabilisator har den forventede positive effekt på Express 1, vil Molslinjen undersøge, om der også kan forventes en positiv effekt på hurtigfærgen Max. Hvis undersøgelsen er positiv, vil Molslinjen sørge for at installere systemer med tilsvarende effekt på Max.
- Jeg håber, at installationen af en T-foil på Express 1 betyder, at passagererne får en bedre rejseoplevelse, når de rejser til og fra Bornholm med Express 1. Det er rigtig vigtigt, at vi - indtil den nye færge
bliver indsat - får gjort noget ved komforten på den hurtigfærge, der i dag sejler mellem Rønne og
Ystad hele året, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).
Transport- og Boligministeriet og Molslinjen er desuden enige om at forlænge kontrakten med to år, så
Molslinjens kontrakt om færgebetjening af Bornholm ophører i 2030.
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Franske Alstom leverede sidste efterår to el-tog med brintanlæg og brændselsceller til Landesnahverkehrsgesellschaft
Niedersachsen (LNVG) og Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) i Niedersachsen.
(Foto: Alstom)

Transportministeren ser store perspektiver
i el-tog med batterier
Transportminister Benny Engelbrecht (S) er sammen med DSB og trafikselskabet Movia ved at undersøge mulighederne for batteritog, som kan sættes ind på strækninger, hvor det giver mening at
bruge tog, der får energi fra batterier i stedet for via køreledninger
De resterende dele af jernbanens hovednet skal elektriviceres som et bærende element for at sikre en hurtig, driftssikker og dermed attraktiv togdrift i fremtiden. Det giver samfundsøkonomisk god mening at elektrificere hovednettet,
men det er ikke nødvendigvis alle øvrige strækninger, som det ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv giver mening
at elektrificere.
Tidligere beregninger har vist, at der skal være en vis mængde togtrafik på strækningerne, inden det bliver samfundsøkonomisk fornuftigt at elektrificere dem.
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Som led i transportminister Benny Engelbrechts arbejde med en grøn omstilling af transportsektoren ser ministeren
derfor store perspektiver i batteritog som mulig løsningsmodel på de jernbanestrækninger, hvor en traditionel elektrificering med køreledninger ikke er økonomisk realistisk.
- Elektriske tog udstyret med batterier er en teknologi i hastig udvikling. Derfor er det interessant at få belyst de muligheder, som den ledningsfrie teknologi tilbyder togdriften. Det kan nemlig vise sig at være nogle lavthængende frugter, som vi kan plukke på vejen mod den grønne omstilling, siger transportminister Benny Engelbrecht.
DSB, Movia og Transportministeriet er kørt ind i slutfasen for en igangværende analyse om de tekniske og økonomiske muligheder for at afprøve batteritogsteknologien i Nordvestsjælland, herunder om det inden for de eksisterende
økonomiske rammer også er muligt at forbedre betjeningen. Mere specifikt er det strækningen fra Holbæk til Kalundborg samt fra Holbæk til Nykøbing Sjælland, der bliver undersøgt. Visionen er, at el-tog med pantografer på taget og
batterier i lasten kan køre fra København til Holbæk, hvor energien til motorerne kommer fra køreledninger. I Holbæk
deler toget sig og fortsætter på batteri-drift til henholdsvis Kalundborg og Nykøbing Sjælland.
- Aktuelt er sidste hånd ved at blive lagt på analysearbejdet, og derefter skal vi fra politisk hold tage stilling til den videre proces. På baggrund af analysen skal vi eksempelvis drøfte, om vi skal afprøve batteritog i Nordvestsjælland,
og om vi skal sætte gang i yderligere undersøgelser af det øvrige ikke-elektrificerede jernbanenet, siger Benny Engelbrecht og fortsætter:
- Samlet set tegner batteritogsteknologien sig lovende, og den kan derfor være med til på sigt at skabe en fossilfri
togdrift i Danmark. Det er dog endnu for tidligt at drage den endelige konklusion, ligesom vi også er nødt til at se
nærmere på brinttog som et muligt alternativ.
Franske Alstom leverede sidste efterår to el-tog med brintanlæg og brændselsceller til Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) og Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) i Niedersachsen, så togene
kan køre på banestrækninger, der ikke er elektrificerede på traditionel vis med køreledninger.

Alle overkørsler på Grenaabanen har fået
sikringsanlæg med bomme
Den første dag i oktober afsluttede Banedanmark sit arbejde med hastighedsopgradering og bomanlæg på banen til Grenaa og flere overkørsler i
Risskov i Aarhus Nordøstlige del. Den tidligere nærbane, der nu lægger skinner til Aarhus’ letbanetog, har dermed fået hævet sikkerhedsniveauet og den
tilladte hastighed
En lang række sikrede og usikrede overkørsler er blevet opgraderet af Banedanmark. Det
betyder, at alle tilbageværende 35 overkørsler på Grenaabanen i dag er sikrede anlæg
med bomanlæg. Alle usikrede overkørsler er afspærret, nedlagt eller er på vej til at blive
nedlagt. Grenaabanen er dermed sikrere, end den har været på noget tidspunkt tidligere.
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40 års togkørsel har slidt på sporene
Den regionale Østbane, der binder Stevns, Faxe og Køge Kommuner sammen og årligt giver over 1
million passagerer mulighed for at koble sig på S-togsnettet og til toget fra Næstved til København,
er så nedslidt, at togene sætter hastigheden ned fra 15. december. En renovering af Østbanen tager
to et halvt år at gennemføre fra start til slut. Hvornår det arbejde kan sættes i gang, bliver afgjort på
Christiansborg. Både trafikselskabet Movis og de kommuner, Østbanen betjener, er klar til at sætte
gang, så snart finansieringen er på plads
Hastighedsnedsættelse vil også betyde færre togafgange på Østbanen. Derfor ramte det hårdt, da trafikselskabet
Movia fornyligt måtte meddele, at hastigheden på banen blev sænket fra de nuværende 100 km/ til 75 km/t fra den
15. december 2019 for at sikre en stabil drift og kørsel i længere tid på banen.
For Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland, er situationen frustrerende.
- Østbanen er kerneinfrastruktur i Region Sjælland, og den sikrer god mobilitet, mindre trængsel og er en miljøgevinst i forhold til bilerne. Desværre er sagen den, at det investeringstilskud, regionen modtager fra staten, ikke dækker udgifterne til at vedligeholde lokalbanerne. Derfor har vi ikke mulighed for at betale renoveringen, uden at det går
ud over andre dele af den kollektive trafik i Region Sjælland, siger han.
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For borgerne på Stevns betyder hastighedsnedsættelsen både en længere rejsetid og et skifte på Hårlev Station.
- Mange fra Stevns pendler hver dag nordpå mod Køge og København, og mange benytter Østbanen. Jeg er bekymret for, at konsekvenserne af forringelserne af køreplanen kan være, at flere vælger bilen fremfor toget. Det presser i
den grad vores i forvejen meget belastede vejnet. Det taler også imod den generelle klimadagsorden og nødvendigheden af at styrke den kollektive trafik, siger Anette Mortensen (V), borgmester i Stevns Kommune.
En renovering af Østbanen tager to et halvt år at gennemføre fra start til slut. Men Ole Vive (V), borgmester i Faxe
Kommune, håber på, at arbejdet snart kommer i gang.
- Hastighedsnedsættelsen viser med al tydelighed, at det er på høje tid at komme i gang med en sporrenovering af
hele Østbanen. Vi skal alle være med til at fremme, at det sker, siger han.
Torben Haack (SF), der er næstformand i Køge Kommunes Teknik- og Ejendomsudvalg, ser også frem til, at renoveringen kommer i gang.
- Køge er en stærk uddannelsesby, blandt andet fordi mange unge hver dag kommer med Østbanen og tager i skole
på Campus Køge. Det skulle de jo gerne blive ved med. Køge er også et trafikalt knudepunkt, og når der sker forringelser i den kollektive trafik, kommer der flere biler på vejene, siger han.
Både borgmestrene og regionsrådsformanden vil i den kommende tid henvende sig til Folketinget i håbet om at finde
en snarlig løsning.
- Vi intensiverer nu dialogen med regeringen i håbet om, at der findes penge til Østbanen i forbindelse med det kommende trafikforlig. Vi og Movia er klar til at sætte i gang, så snart den fornødne finansiering er på plads, siger regionsformand Heino Knudsen.
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Beslutningsgrundlaget for en ny bane
i Østjylland ligger klart
Banedanmarks beslutningsgrundlag for en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager på strækningen mellem og Horsens og Aarhus er blevet overdraget til politisk behandling i Folketinget og offentliggjort sammen med høringsnotatet og den endelige VVM-redegørelse
Dermed er det op til politikerne i forligskredsen bag Togfonden at beslutte, om projektet skal realiseres og vælge mellem de forskellige linjeføringer. Hvis projektet formelt vedtages i Folketinget, kan Banedanmark gå i gang med at detailprojektere og udføre projektet.
Som led i Togfonden DK, der er et politisk forlig af 14. januar 2014 mellem den daværende regering (S, R, SF), Ø og
DF, skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye strækning vil reducere baneafstanden mellem
Horsens og Aarhus med cirka seks kilometer. Den nye bane vil derudover gøre det muligt at skære ca. seks minutter
af rejsetiden.
En ny jernbane mellem Hovedgård og Hasselager vil også aflaste den 29 km lange strækning, der løber over Skanderborg ved at øge kapaciteten mellem Aarhus og Trekantområdet. Dette giver mulighed for flere afgange og højere
hastigheder.
Interesserede kan se beslutningsgrundlaget, høringsnotatet og den endelige VVM-redegørelse her:
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Flere busser kørte over Øresund
I løbet af årets første tre kvartaler er fragt- og bustrafikken over Øresundsbron steget, mens personbilstrafikken er faldet en smule. To trafikrekorder i sommertrafikken på Øresundsbron bidrager til et
forbedret driftsresultat for årets første ni måneder sammenlignet med samme periode sidste år
Øresundsbro Konsortiets resultat får årets første tre kvartaler blev på 1.004 millioner danske kroner før værdiregulering, hvilket er en forbedring på 47 millioner danske kroner sammenlignet med samme periode sidste år.
Vejtrafikken over Øresundsbron faldt marginalt med 0,5 procent i perioden januar-september 2019 sammenlignet
med de første tre kvartaler sidste år. Fragttrafikken steg med 3,3 procent, hvilket svarer til en vækst på 46 lastbiler
per døgn. Bustrafikken fortsatte også med at stige - i tredje kvartal steg denne trafik med 3,9 procent sammenlignet
med samme periode sidste år.
Fritidstrafikken steg med 2,8 procent, mens bilpendlingen faldt med 3,3 procent. Totalt set er personbilstrafikken faldet med 0,8 procent i årets første ni måneder. I gennemsnit passerede 21.125 køretøjer per døgn sammenlignet med
21.236 køretøjer i samme periode sidste år.
- Året begyndte med et mindre fald i trafikken, men to trafikrekorder indledte tredje kvartal. Takket være en stærk
sommertrafik og succesfulde satsninger på fritidstrafikken lander vi i det store og hele med samme trafikmængde
som sidste år, siger Caroline Ullman-Hammer, der er administrerende direktør for Øresundsbron.
Vejtrafikindtægterne er steget med 2,3 procent til 1.163 millioner danske kroner i årets første ni måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Driftsomkostningerne steg fra 186 til 191 millioner danske kroner, og renteomkostningerne faldt med 31 millioner danske kroner. Det giver samlet set et driftsresultat på 1.153 millioner danske kroner,
hvilket er en forbedring på 16 millioner danske kroner. Øresundsbro Konsortiet fastsætter priserne i danske kroner,
og SEK-kursen omregnes ikke til danske kroner på daglig basis, men kun ved vedvarende og større kursændringer.
Den svage svenske krone har derfor indflydelse på vejtrafikindtægterne i perioden.
Den svage svenske valuta har også indflydelse på fritidstrafikken over Øresundsbron - de svenske BroPas-kunders
fritidsture er faldet, mens danskernes fritidsture til Sverige er steget.
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Bane over Vestfyn og indsats mod
social dumping er med i lovkatalog
I forbindelse med Folketingets åbning i denne uge præsenterede S-Regeringen et katalog over de
lov-initiativer, som den vil tage i det kommende folketingsår. I kataloget kan man blandt andet læse,
at S-Regeringen har planer om at lovgive med henblik pa�sikring af overenskomstmæssige vilka�r pa�
vejtransportomra�det - og at sætte gang i en ny jernbane over Vestfyn. S-Regeringen vil også forhøje
bøderne til chauffører, der ulovligt holder hvil i deres lastbiler
Her på Magasinet Bus har vi kigget kataloget i gennem set med transport-øjne og fundet frem til følgende:
Arbejdsforhold:
Ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, samt lov om udstationering af løn‐ modtagere m.v. (Opfølgning pa�
anbefalingerne fra det lovforberedende udvalg med henblik pa�sikring af overenskomstmæssige vilka�r pa�vejtransportomra�det) (Jan II)
Lovforslaget har til forma�l at sikre ensartede og fair vilka�r pa�vejtransportomra�det ved visse former for kørsel i Danmark. Lovforslaget er en udmøntning af et lovforberedende udvalgsarbejde, som er nedsat med henblik pa�at følge
op pa�den fælles anbefaling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening fra april 2019.
Bæredygtige brændstoffer:
Ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven) (Forhøjelse
af kravet om anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer i brændstof til landtransport og præcisering af dobbelttællingsbestemmelse) (Nov I)
I henhold til biobrændstofloven skal der iblandes 5,75 pct. bæredygtige biobrændstoffer i alt brændstof til transportsektoren. I henhold til direktivet om vedvarende energi skal vedvarende energi udgøre mindst 10 pct. af energiforbruget i transportsektoren i 2020. Lovforslaget har til forma�l at sikre, at direktivforpligtelsen opfyldes ved, at
iblandingsprocenten for bæredygtige biobrændstoffer hæves fra 5,75 til 7,6 - de resterende godt 2 procentpoint vil
komme fra el til bane og vej.
Transportområdet under Transportministeriet:
Lov om anlæg af ny jernbane over Vestfyn (Okt I)
Forma�let med lovforslaget er at bemyndige transportministeren til at anlægge en ca. 35 km. lang ny dobbeltsporet og
elektrificeret jernbane over Vestfyn, som blandt andet vil bidrage til kortere rejsetider. Jernbanens linjeføring nødvendiggør omlægning af en ca. 26 km lang naturgastransmissionsledning. Lovforslaget er en opfølgning pa�aftalen om
en moderne jernbane - udmøntning af togfonden mellem den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale og
SF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten fra januar 2014.
Ændring af lov om syn og godkendelse af køretøjer (Gebyr for og tilsyn med toldsyn, øgede beføjelser ved vejsidesyn m.v.) (Okt I)
Lovforslaget har til forma�l at give Færdselsstyrelsen hjemmel til at udføre tilsyn med synshallernes toldsyn, herunder
en gebyropkrævning som skal finansiere tilsynet. Denne del af lovforslaget er opfølgning pa�aftalen om styrket regelefterlevelse pa�motoromra�det mellem alle Folketingets partier fra april 2019. Lovforslaget har desuden til forma�l at
give Færdselsstyrelsen flere handlemuligheder ved vejsidesyn af erhvervskøretøjer.
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Lov om anlæg af Nordhavnstunnel (Nov I)
Med lovforslaget foresla�s der vedtaget en anlægslov for Nordhavnstunnel beliggende i Nord- havn i København samt
en erstatningshavn. Med loven sikres grundlaget for myndighedsbehandlingen af projektet. Lovforslaget beror pa�en
aftale mellem staten og Københavns Kom- mune – ”Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavn” fra juni 2014.
Ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjet m.v.) (Nov II)
Forma�let med lovforslaget er at skærpe sanktionsniveauet for ulovlig afholdelse af regulære ugentlige hvil i køretøjet.
Ændring af lov om luftfart (Offentliggørelse af nationalitetsregistret, arbejdsmiljø‐ drøftelse samt indberetning af begivenheder) (Jan II)
Forma�let med lovforslaget er at skabe hjemmel til offentliggørelse af visse oplysninger i Nationalitetsregistret og at
give visse interessenter mulighed for at opna�en udvidet adgang til ejer- og brugeroplysningerne i overensstemmelse
med deres individuelle behov. Derudover er forma�let med lovforslaget at opdatere reglerne om arbejdsmiljø, sa�ledes
at bestemmelserne om luftfarts- selskabernes tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet kommer til at svare til de generelle bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt, samt at sikre at hændelsesindberetninger behandles pa�en
ensartet ma�de i hele Rigsfællesskabet.
Ændring af lov om luftfart (Konsekvensændring og tilpasning pa�baggrund af vedtagen EU‐regulering pa�
droneomra�det) (Feb I)
Lovforslaget indeholder ændringer og tilpasninger af luftfartsloven, der er foranlediget af vedtagelsen af to EU-forordninger, som regulerer droneomra�det. Luftfartslovens kapitel om droner skal pa�den baggrund konsekvensændres og
tilpasses, sa�ledes at der opna�s regelharmoni mellem de nationale droneregler og EU-reguleringen vedrørende droner. Endvidere skal der tilvejebringes klare hjemler til brug for markedskontrollen af droner.
Ændring af færdselsloven (Forsøg med selvkørende enheder) (Feb II)
Lovforslaget har til forma�l at indføre en forsøgsordning for selvkørende enheder. Lovforslaget fastsætter bestemmelser for forsøgsordningen med de selvkørende enheder og indeholder herunder bl.a. hjemmel til at fastsætte regler
om de selvkørende enheders hastighed og dimensioner m.v .
Ændring af lov om offentlige veje m.v. (Justering af reglerne om særlig ra�den over vej‐ arealet) (Feb II)
Lovforslaget har til forma�l at ændre vejlovens regler om særlig ra�den over det offentlige vejareal i forhold til udlejningskøretøjer som f.eks. el-løbehjul, som er kendetegnet ved, at de ikke har et fast udlejningssted.
Ændring af postloven (Justering af befordringspligten fra 2020 m.v.) (Feb II)
Der skal i eftera�ret 2019 forhandles om en ny aftale om varetagelse af den landsdækkende postservice (befordringspligten) i en ny periode efter 31/12 2019, hvor den nuværende aftale med Post Danmark A/S udløber. Indga�else af
en ny aftale kræver lovgivning. Dertil kommer en teknisk bestemmelse om straf for overtrædelse af forordningen om
grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.
Lovgivning om godkendelse af køretøjer pa�færdsels‐ og synsomra�det (Feb II)
Lovforslaget har til forma�l at udmønte EU-retsakter pa�typegodkendelsesomra�det, som træder i kraft i september
2020 og revidere henholdsvis processen for, hvordan et køretøj bliver godkendt, samt hvilke tekniske krav køretøjerne skal leve op til for at kunne godkendes. Dette vil kræve ændringer i sa�vel synslovgivningen som i færdselslovgivningen.
Interesserede kan se hele S-Regeringens lovprogram her:
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Barbara Scheel Agersnap, administrerende direktør i Copenhagen Malmö Port AB, og administrerende direktør i DFDS
Torben Carlsen.

Havn og rederi vil sætte strøm til færgerne
Copenhagen Malmö Port (CMP), der driver havnene i København og Malmö, er blevet enig med rederiet DFDS, som blandt andet sejler mellem København og Oslo, om at etablere et landstrømsanlæg i København, som fra i løbet af næste år skal levere strøm til Norges-færgerne Crown Seaways
og Pearl Seaways. El fra et landstrømsanlæg i stedet for el fra færgernes dieselgeneratorer kan
mindske luftforureningen
Med et landstrømsanlæg vil DFDS kunne reducere udslippet af luftforurenende stoffer såsom NOx, SOx samt partikler, hvilket går hånd i hånd med både CMP's og DFDS' ambitioner om at bidrage til et grønnere København.
- For CMP er dette en vigtig milepæl i vores arbejde med bæredygtighed. DFDS har været en betydningsfuld kunde
for CMP i mange år og er en vigtig aktør i regionen. Med dette tiltag udvider vi vores samarbejde og styrker vores
fælles rejse mod at bidrage til et grønnere København. Sammen med DFDS har vi fundet en løsning, som betyder, at
udslippet i centrum af København mindskes markant, når skibene ligger ved kaj, siger Barbara Scheel Agersnap, der
er administrerende direktør for Copenhagen Malmö Port.
DFDS har med sin færgetrafik faste daglige anløb, og det er de samme skibe, der sejler i pendulfart mellem Oslo og
København, hvilket gør det fornuftigt at etablere et landstrømsanlæg.
- Vi er glade for, at det nu bliver muligt at tilslutte skibene til et landstrømsanlæg i København til gavn for vores naboer i byen og klimaet. Det ser vi frem til at samarbejde med såvel Copenhagen Malmö Port og Københavns Kommune om, så vi kan fremtidssikre færgefarten mellem de to hovedstæder, siger Torben Carlsen, der er
administrerende direktør for DFDS.
Arbejdet med at udforme anlægget starter her i oktober, og byggeriet skal efter planen gå i gang næste år.
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Ny færge sejler med flere passagerer
Den nyeog mere miljøvenlige hybridfærge, der er sat ind mellem Thyborøn og Agger, er en succes.
I forhold til den tidligere færge sejler den nye med flere passagerer og biler med færre sejladser. Der
til kommer langt færre aflyste afgange og mindre udledning af CO2
I perioden fra januar til august i år har der været en pæn fremgang i antallet af passagerer, biler og cykler på færgeforbindelsen mellem Thyborøn og Agger sammenlignet med samme periode i 2018. I runde tal er antallet af passagerer gået syv procent op, mens antallet af overførte biler er fire procent højere. Antal transporterede cykler er steget
med et par procent, mens antallet af lastbiler er faldet en smule - blandt andet på grund af mindre transport af fisk.
Mindre udslip
Selvom den ny færges forbrug af brændstof er cirka det samme som den gamle, er udledningen af skadelige stoffer i
naturen reduceret betydeligt. Det skyldes ny teknologi, der opfylder alle gældende krav om udledning. Og at færgen
er udstyret med batterier, der sikrer en mere optimal drift i forhold til forbrug, slitage og CO2-udslip.
Endelig er færgen udstyret med helt nye og moderne skruer, kaldet Azimut-propeller, der også sparer brændstof og
sikre en mere stabil sejllads.
Politisk tilfredshed
På begge sider af Thyborøn-Agger kanalen, i Thisted og Lemvig kommuner, er der politisk tilfredshed med den ny
færges første resultater.
- Det er godt at høre, at færgen har succes, og flere bruger overfarten. Jeg lægger især mærke til, at der er færre aflyste afgange og dermed en mere stabil drift. Det er godt for både erhvervs-og persontrafikken. Brugerne kan regne
med at komme over kanalen, når de ønsker det, siger Erik Flyvholm (V) der er borgmester i Lemvig Kommune.
- Jeg tror, de fleste af os tænkte, at den ny færge ville blive en succes og en fordel for passagerer og vore kommuner, da vi besluttede at bygge den. Jeg tror også, det øgede fokus og den større indsats med at fortælle om vores
kommuners mange attraktioner har hjulpet passagertallet op, siger Ulla Vestergaard (S), der er borgmester i Thisted
Kommune.
Begge borgmestre er sikre på, at den ny færge og de nye kajanlæg til over 100 millioner kroner er en god og fremtidssikret investering til fordel for begge kommuner og de mange passagerer.
Hen over sommeren har færgen sejlet uden stop mellem 10 og 17 alle ugens syv dage. Sejlplanen, der begynder
klokken 06.00 og slutter klokken 20.00, er holdt i de øvrige tidsrum.
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