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Politikerne har sat lydsignalet på grønt
S-Regeringen kunne for kort tid siden præsentere en klimalov, der har opbakning fra otte ud af Folketingets ti partier S, EL, SF, R og V, K og DF. Med klimaloven er lyset skiftet til grønt for den vejbane, der fører mod en CO2-reduktion
på 70 procent i 2030 i forhold til udledningen i 1990.
Nogle kritikere peger på, at det vil koste rigtigt meget at nå de sidste fem-ti procent. Andre peger på, at målet er urealistisk, da det kræver tekniske løsninger, der slet ikke er kendte endnu.
Hvis man ser ti år tilbage til 2009 og kigger på, hvad man kunne den gang - eller fem år tilbage til 2014. Vil man uden
de store evner inden for detektivarbejde finde ud af, at man på det tidspunkt kaldte nutidens løsninger for urealistiske. Og for et års tid siden udtalte en danske forsker eller ekspert, at brintløsninger var noget, der hørte fremtiden til.
Nogenlunde samtidig begyndte de første tog med brint-anlæg til el-produktion at køre på tyske skinner. Og her i efteråret leverede den første lastbil med brint-anlæg til el-produktion til lastbilens el-motorer et læs drikkevarer i USA.
Blot eksempler på, at udviklingen kan gå stærkt - og meget stærkere, end man kan forudse - hvis betingelserne er
der.
Skal man så sidde og vente på, at eksempelvis brint-anlæg bliver både billigere og lettere tilgængelige.
Set fra denne plads er der ikke nogen grund til at sidde på hænderne. Og hvis man har hænderne i lommen, bør det
være for at gribe skillingerne og investere dem i en grønnere fremtid på transportområdet - og gælder det investeringer i eksempelvis busser til kollektiv transport, bør det være i kontrakter med en tilpas lang løbetid - eksempelvis ti år.
Og hvad så efter de ti år. Ja, når ladeinfrastrukturen står der, så er der nok også nogle busproducenter, der vil levere
busser med batterier, der skal lades op. Teknisk set er forskellen ikke så stor på batteribusser og busser med brintanlæg. Det handler kort fortalt om, hvordan busserne får bragt deres energi. Tanke med brint eller væsker med let tilgængelig brint til el-produktion - eller batterier. Og på nogle områder vil den kendte motorteknologi med dieselolie
stadig være den mest anvendelige. Ja, den kan også være bæredygtig - for solens energi kan med teknisk hjælp
også omdannes til bæredygtig brændstof til busser med dieselmotorer.
Politikerne har sat signalet på grønt, store dele af transporterhvervet er klar til en bæredygtig fremtid. Politikerne skal
nu blot definere rammerne og kridte banen op - og der ligger mange lokale arbejdspladser og venter på den bæredygtige fremtid.

Med ønsker om en glædelig jul og et godt nytår, hvor vejene fører til en grønnere fremtid på et bæredygtigt grundlag.
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Aalborg Kommune får tilladelse til
forsøg med selvkørende busser
Færdselsstyrelsen giver for første gang tilladelse til at udføre et forsøg med selvkørende minibusser
på offentlige veje med forskellige transportformer. Forsøget vil finde sted i Aalborg
- Der er ingen tvivl om, at selvkørende busser - eller biler for den
sags skyld - på længere sigt kan ændre den måde, vi færdes i
trafikken på. Og det skal ske ud fra et fortsat fokus på en god
færdselssikkerhed, som Aalborg Kommune også vægter højt i
deres forsøg, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).
En uafhængig tredjepart har været inde over ansøgningen og
vurderet, at forsøget kunne gennemføres færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt, ligesom Færdselsstyrelsen har sikkerhedsgodkendt køretøjerne.
Derfor vil man - hvis man befinder sig i Aalborg - fra tid til anden
kunne møde en lille bus uden en chauffør ved roret på veje med
blandet trafik.
Aalborg Kommune vil bruge tre identiske køretøjer, som må køre med op til 18 km/t. Forsøgskørslen er geografisk afgrænset til et særligt stisystem i den østlige del af Aalborg, hvor strækningen udgør cirka 2,1 kilometer. De nye busser kører desuden på el.
- Jeg har sagt fra min første dag som transportminister, at jeg arbejder for at skabe en klar, grøn tråd i mit arbejde og
i ministeriet. Det er derfor meget positivt, at Aalborg Kommune nu har fået tilladelse til deres forsøg med selvkørende
elektriske busser, som kan være et skridt på vej mod en grønnere og mere bæredygtig trafik, siger transportministeren.
Det er først, når busserne er blevet testkørt, at man har mulighed for at bruge bussen som passager. I begyndelsen
vil der desuden være en guide ombord på bussen, som kan gribe ind, hvis der skulle opstå uforudsete hændelser. På
længere sigt vil overvågningen af bussen og dens trafik foregå via et kontrolcenter på ruten.
Aalborg Kommunes forsøg sker som et led i kommunens strategi for en mere bæredygtig by og ud fra et øget fokus
på den østlige del af Aalborg.
- Vi er rigtig glade for, at vi nu, som de første i Danmark, har fået tilladelse til at udleve kommunens vision om test af
førerløse busser. Det er et skridt på vejen mod en bæredygtig mobilitet, og Aalborg Kommune vil anvende den førerløse teknologi som et middel til at gøre kommunens borgere mere mobile. Derudover vil vi bruge erfaringerne til
mere generelt at blive klogere på denne teknologi, som vi regner med, vil komme til at spille en stor rolle i det fremtidige mobilitetssystem, så vi kan skabe gode forbindelser, siger Aalborg’s borgmester Thomas Kastrup Larsen (S).
Vejdirektoratet, der har givet tilladelse til forsøget i Aalborg Kommune, har modtaget flere ansøgninger om lignende
forsøg. Derfor kan der være flere forsøg på vej.
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Flere og flere tager hurtigfærgerne over Kattegat
Passager nummer 3.225.572 passerede fredag 6. december en af Molslinjens automater på ruten
mellem Aarhus og Odden. Det betyder ny passagerrekord på Kattegatruten, som for hver dag resten
af december bliver større og større
I 2018 fragtede Molslinjens hurtigfærger 3.225.571 passagerer frem og tilbage over Kattegat. Det var det hidtil højeste antal på et år i Molslinjens historie. Men 2018-rekorden holdt ikke et helt år, for fredag formiddag 6. december
tjekkede passager nummer 3.225.572 ind i en af automaterne ved færgerne.
- Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark er hele tiden stigende, og især vores succes med busruten, Kombardo Expressen er forklaringen på, at vi endnu engang kan sætte passagerrekord, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.
Rekorden falder inden en af de allertravleste perioder for Molslinjens Kattegat-færger. Juletrafikken sender i år op
mod 180.000 mennesker med bus og færge.
- Vi forventer mange gæster i december - så mange, at vi sætter en ekstra hurtigfærge ind på de travleste dage, så vi
kommer op på at sejle med fire færger for at kunne få alle med, siger Carsten Jensen.
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Fynske busser snakker
til passagererne
ved stopperstederne
Hos FynBus har man siden august sidste år kørt med udvendig stoppestedsannoncering på de regionale ruter og i bybusserne i Odense. Nu opgraderer trafikselskabet servicen, så det bliver endnu
nemmere for blandt andet synshandicappede at komme med bussen
Udgangspunktet hos FynBus er, at det skal være nemt at tage bussen. Derfor etablerede selskabet i august sidste år
udvendig stoppestedsannoncering på de regionale ruter samt i bybusserne i Odense, hvor bussens højtalere fortæller deres kunder, hvor den kører hen.
Udvendig stoppestedsannoncering gør det nemmere og mere overskueligt for blandt andet synshandicappede at
komme med bussen, og nu er servicen blevet opgraderet.
Bybusserne i Odense har siden 5. august sidste år anvendt udvendig stoppestedsannoncering på 15 stoppesteder,
mens de regionale busser har snakket med kunderne på 16 udvalgte stoppesteder. Det er FynBus’ køreplanlæggere,
som i bussens datasæt definerer, hvor og hvornår bussen skal tale til kunderne.
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I forbindelse med FynBus’ køreplanskifte har bybusserne i Odense og de regionale ruter fået et nyt datasæt, der gør,
at busserne kommer til at tale til kunderne oftere end hidtil.
Faktisk kommer de regionale ruter til at tale til kunderne på 68 stoppestedsplaceringer i Odense Kommune, mens de
odenseanske bybusser gør det samme ved 60 udvalgte stoppesteder.
FynBus oplyser, at selskabet løbende kigger på, hvor busserne skal benytte udvendig stoppestedsannoncering.
Samtidig håber man på, at kunderne tager godt imod, at busserne nu taler lidt oftere.
Kunderne er også velkomne til at kontakte FynBus, hvis de har et ønske til et stoppested, hvor de godt kunne tænke
sig, at bussen taler til kunderne.

En af chaufførerne hos Keolis i
Odense fik lov at iklæde sig nissekostyme i dec når hun kører. Julenissen - alias Lone Tomsen - bød
ud over køreturen i citybussen i
Odense også på juleknas fra kurven.
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Trafikselskab lægger ny forretningsplan
Et Nordjylland, hvor det er let og enkelt at rejse sammen. Sådan lyder ambitionen i trafikselskabet
NT’s nye forretningsplan, som blev godkendt på årets sidste bestyrelsesmøde. Forretningsplanen
blev sat i gang på en lidt alternativ måde, da NT i foråret inviterede over 250 eksterne interessenter herunder kunder, chauffører, leverandører, samarbejdspartnere og politikere til workshop, hvor
grundstenen til forretningsplanen blev skabt. I den nye forretningsplan udfordrer NT endnu engang
det traditionelle billede af et trafikselskab og fortsætter turen mod at blive et samlingspunkt for mobilitet i Nordjylland
NT skaber sammenhæng både i hverdagen og i weekenden og bidrager til vækst og trivsel i Nordjylland. Derfor er
det NT’s rolle at binde Nordjylland sammen, og gøre en forskel i nordjydernes hverdag.
- Vi er sat i verden for at flytte folk fra A til B og dermed skabe sammenhæng i Nordjylland. Som mobilitetsselskab forbinder vi ikke bare alle kollektive transportformer i Nordjylland - vores rolle er at sørge for, at det er nemt at komme til
og fra arbejde, uddannelse, fornøjelser og hinanden, siger NT’s bestyrelsesformand Nuuradiin S. Hussein.
Fremadrettet ønsker NT at skabe rammerne for, at mennesker i Nordjylland rejser meget mere sammen, end de gør i
dag.
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- Når vi rejser sammen, så skaber vi et Nordjylland, hvor det er godt at være - så oplever vi noget sammen, vi mindsker trængslen og gør noget godt for miljøet. I fællesskab kan vi alle bidrage til den gode mobilitet og til vækst og trivsel i Nordjylland, lyder det fra trafikselskabet.
Når ambitionen er ”Et Nordjylland, hvor det er let og enkelt at rejse sammen”, er det samtidig også en erkendelse af,
at det i dag ikke altid er sådan. De mange workshop i foråret viste med al tydelighed, at det kan være svært at navigere i den kollektive trafik, og for nogle afholder det dem helt fra at bruge busser, tog og andre kollektive transportformer.
Derfor vil NT være mere synlig og nærværende for nordjyderne og for eksempel gå i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, ældrecentre, virksomheder og deltage i arrangementer rundt omkring i Nordjylland. Erfaringerne fra de
mange workshop viste, at dialogen med nordjyderne er nøglen til i fællesskab at identificere forbedringsområder og
sætte gang i projekter, der understøtter mobiliteten i Nordjylland.
Fremadrettet vil NT derfor i endnu større grad end tidligere inddrage borgerne i Nordjylland i videre- og nyudvikling af
både produkter og service, så det sikres, at løsningerne tager udgangspunkt i reelle ønsker og behov. Det vil være
helt essentielt, hvis nuværende kunder skal fastholdes, og nye kunder tiltrækkes.
- Hvis vi skal lykkedes med vores ambition, skal vores beslutninger være drevet af viden om vores kunder. Vi skal
selvsagt sikre os, at vores tilbud og løsninger følger med udviklingen, og fortsætte den tætte dialog med kunder,
samarbejdspartnere, eksperter, virksomheder og organisationer om fremtidens mobilitetstilbud i Nordjylland, siger
Thomas Øster, der er direktør for NT.
Den nye forretningsplan indeholder fire fokusområder, som er udsprunget direkte af forårets workshops.
- Alle de indsatser, som vi vil gennemføre, og alle de løsninger, som vi vil udvikle, tager udgangspunkt i fokusområderne. For at sikre at vi når vores mål og indfrier ambitionen om, at det skal være let at rejse sammen, er der opstillet
en række måltal for hvert fokusområde, som vi konsekvent vil holde os for øje, siger Nuuradiin S. Hussein.

Om den nye forretningsplan for Nordjyllands Trafikselskab
Vi skaber det nordjyske mobilitetsfællesskab: Vi er den samlende kraft for et fællesskab, der sikrer den gode
mobilitet i Nordjylland. Et fællesskab som alle 600.000 nordjyder kan se sig selv i og ønsker at være en del af
Vi er bannerfører for grøn omstilling af transport i Nordjylland: Vi tager ansvar for vores nærmiljø og gør
det let og enkelt for nordjyderne at træffe det ”rigtige” valg, så flere rejser sammen. Vi omstiller vores busser,
biler og tog til mere miljøvenlige og fremtidssikrede drivmidler som el, brint og biogas, og vi har en fornuftig balance mellem økonomi og miljø i processen
Vi har flere kunder i den kollektive trafik: Det Nordjyske Hovednet, som er rygraden i den kollektive trafik i
landsdelen, er attraktivt og velfungerende, og vi har gode fleksible transporttilbud som Plustur, samkørsel og delecykler, der får vores kunder bragt frem til hovednettet via attraktive og velbeliggende knudepunkter
Vi gør det smartere og mere effektivt: Vi binder Nordjylland sammen og leverer mest mulig mobilitet og service til nordjyderne for pengene. Vi er effektive og arbejder hele tiden på at gøre tingene smartere ved at forenkle og automatisere processer og aktiviteter, hvor det er relevant og giver værdi
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Togproducenten Stadler, der har hovedsæde i Schweiz, er en af de produceter, der har batteritog på programmet.
(Foto. Stadler Rail)

Batteritog kommer på sporene
Transportminister Benny Engelbrecht (S) tager sammen med regionsrådsformændene i Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland initiativ til for første gang at afprøve batteritog i Danmark. Det sker på
baggrund af en analyse af mulighederne for batteritogsdrift i Nordvestsjælland
Transportminister Benny Engelbrecht har aftalt med regionsrådsformændene fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland at afprøve batteritog på strækningen mellem Helsingør og Hillerød samt på Lemvigbanen.
På den baggrund vil leverandørerne af batteritog på skift blive indbudt til prøvekørslen, som tænkes afholdt i sidste
del af 2020 og første halvdel af 2021.
- Batteritog indeholder spændende perspektiver for togdriften i Danmark. Ikke nok med, at batteritog kan reducere
Danmarks udledning af CO2, skaber det også grundlaget for en bedre trafikbetjening. Samlet set tyder meget derfor
på, at batteritog kan være en vigtig brik for fremtidens togdrift i Danmark, siger Benny Engelbrecht.
Aftalen er indgået på baggrund af, at Transport- og Boligministeriet i samarbejde med DSB og Movia har gennemført
en analyse af batteritogsdrift i Nordvestsjælland. Analysen viser, at lokalbanestrækningen mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland er velegnet til batteritog, og at en omlægning af driften vil give økonomisk mening fra omkring 2025,
hvor der formentlig vil være behov for næste udskiftning af dieseltog.
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Med en efterfølgende indsættelse af batteritog mellem København og Kalundborg vil der kunne etableres samdrift
mellem Nordvestbanen og Odsherredbanen, som muliggør en helt ny direkte togforbindelse mellem Nykøbing Sjælland og København.
Batteritog er i dag indsat i prøvedrift med passagerer i Østrig, ligesom det bliver afprøvet i Tyskland, hvor der også er
afgivet ordre på batteritog. Det næste skridt i retning af indførelsen af batteritog vil være at afprøve teknologien i
Danmark.
- En afprøvning af batteritog i Danmark vil give de relevante parter en nyttig erfaringsindsamling fra praktisk drift,
inden vi potentielt afgiver ordre på batteritog til passagerdrift. Det vil samtidig give passagererne mulighed for at
prøve batteritog i dagligdagen på de danske skinner. Min forhåbning er, at vi fra midten af 2020’erne vil se batteritog i
daglig drift i Danmark, siger Benny Engelbrecht.

Bybuschauffør blev overfaldet med spark og skub
En buschauffør blev en nat sidst i november overfaldet på Banegårdspladsen i Aarhus. Chaufføren
forklarede til politiet, at en pige under kørslen havde henvendt sig til chaufføren og bedt om hjælp til
at købe en billet. En ung, mandlig passager havde blandet sig i snakken og sagt, at det ikke var
nødvendigt at købe en billet
Chaufføren fortalte videre, at han så roligt som muligt havde forklaret den unge mand, at han skulle stige af bussen,
hvis han ikke ville købe en billet. Den mandlige passager, som viste sig at være 20 år, blev herefter aggressiv. Han
skubbede efter vidners udsagn chaufføren flere gange i brystet og hev chaufføren ud af bussen og kastede ham ned
på jorden, hvor den 20-årige tildelte ham spark og flere skub. Chaufføren bad de øvrige passagerer ringe til politiet,
hvilket fik den 20-årige til at stoppe overfaldet. Han forlod herefter bussen, efter at have smadret en rude ved hjælp
af en øldåse.
Signalementet af den 20-årige blev herefter sendt ud til politiets patruljer, der kørte ud for at lede efter ham. En patrulje fandt kort tid efter en mand, der svarede til beskrivelsen på Margrethepladsen. Da betjenten tog kontakt til den
20-årige, fortalte han selv, at han netop havde været med en bus og godt vidste, at politiet skulle tale med ham. Den
20-årige blev anholdt og sigtet for vold mod nogen i offentlig tjeneste.
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Sådan kommer ankomsten til den kommende Trondheim Sentralstasjon til at se ud.

(Illustration: Arkitema Arcitects)

Norges tredie største by får
ny og bæredygtig station
Arkitektvirksomheden Arkitema Architects, der blev grundlagt i Aarhus i 1969 og i dag er ejet af Cowi
Holding A/S Sweco, har vundet arkitektkonkurrencen om at designe den nye Trondhjem Station, der
vil få en central placering i byen og komme til at byde på meget mere end bare en station for rejsende. Målet er, at den skal blive en mødeplads for alle beboere i Norges tredjestørste by
Vinderforslaget ”Kurven” blev præsenteret i Trondhjem. Arkitektkonkurrencen var udskrevet af Norske Arkitekters
Landsforbund (NAL), og er resultatet af Bane NOR Eiendoms og Trondheim Fylkekommunes fælles vision om at
skabe et nyt arkitektonisk vartegn for Trondhjem. Trondhjem Station bliver den første bygning i en større plan, der
skal binde centrum af byen sammen med havnen. Arkitema Architects skal, sammen med det lokale arkitektfirma
PKA, arbejde videre med vinderforslaget til det kommende stationscenter i tæt samarbejde med bygherren, Bane
NOR Eiendom.
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Det er et komplekst plan- og designprogram, der ligger for den nye Trondhjem Station. Ønsket er at skabe et multimodalt transportknudepunkt, der kan styrke byens identitet og skabe attraktive oplevelser for indbyggere og gæster i
Trondhjem. Samtidig skal stationscentret blive et forbillede for klimavenlig byudvikling og grøn mobilitet. Målet er, at
stationen i fremtiden ikke bare bliver et udgangspunkt eller en endestation for rejsen, men også en serviceoplevelse,
der samler forskellige tilbud og rejseformer. Stationen vil blive et sted med oplevelser og det skal være en destination
i sig selv. Bygningen kommer også til at indeholde en stor kontorbygning, og vil dermed også huse arbejdspladser for
hundredevis af arbejdspladser.
- Den nye terminalbygning vil blive en integreret del af kommunens gode og ambitiøse fremtidsplaner for hele området ned mod havnen, hvor vi lægger de fysiske rammer for en bæredygtig bygning for den kollektive trafik. Her samles flere forskellige ydelser, og vi har lagt en nøje plan, der sikrer en velfungerende logistik for alle passagerer, både
dem der kommer med tog, og dem der kommer med bus, båd, cykel og bil, siger Thomas Grave-Larsen, der er forretningsområdechef i Arkitema Architects.
En af de store udfordringer i den kommende byggeproces bliver, at centret skal bygges hen over togskinnerne og at
det hele skal foregå uden, at togdriften bliver påvirket. Derfor er en del af designet også, at de bygningsdele der skal
strække sig hen over skinnerne vil blive opført i moduler, der kan monteres hurtigt. Også de helt specielle facader,
der giver solafskærmning til hele bygningen, vil blive præfabrikeret i moduler, hvilket vil gøre monteringen betragteligt
enklere.
I Bane NOR Eiendom ser man frem til, at der kommer en nye station i Tronhjem og glæder sig til at samarbejde med
Arkitema Architects og PKA Arkitekter og de øvrige rådgivere om en ny og moderne terminalbygning. Der vil i første
omgang blive udarbejdet et projekt som skal danne grundlag for beslutninger om projektets videre faser.
”Den gamle stationsbygning, Trondhjem S, har for lille kapacitet til at kunne håndtere en stadig stigende trafikstrøm,
og tilgangen til perronerne er ikke optimal. Vinderforslaget har en rigtig god passagerhåndtering, gode adgangsforhold og effektive service- og erhvervsarealer. Det arkitektoniske udtryk tilpasser sig omgivelserne langs kanalen på
en god måde, og gør at terminalen vil fremstå synlig og selvstændig. Vi har en stærk tro på, at vi med dette udgangspunk kan udvikle et velfungerende knudepunkt og få flere til at rejse med den kollektive trafik, siger projektchef i
Bane NOR Eiendom, Arne Hognestad.
Bane NOR Eiendom er en af Norges største ejendomsaktører og har en række ejendomsudviklingsprojekter ved
knudepunkter i såvel norske byer som i landdistrikter. Den nye terminalbygning ved Trondheim S er det største og
vigtigste knudepunktsprojekt Bane NOR Eiendom har i Midt-Norge.
Bygningen bliver også BREEAM NOR-certificeret, og designet er udført med henblik på af FN’s verdensmål
Arkitema Architects blev grundlagt i Aarhus i 1969 og er i dag Skandinaviens femte største og Danmarks største arkitektvirksomhed med over 550 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø.
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Kollektiv trafik

Trafikselskabet Movia, der står for den kollektive trafik med bus - herudner flextrafik med mere - på Sjælland og i Hovedstaden, får ros for servicen.

Trafikselskab melder om høj
kundetilfredshed med Flextrafik
Kunderne, der benytter Movia's fem flextrafik-ordninger, er generelt godt tilfredse med deres kørselsordninger. 84 procent af brugerne er enten tilfredse eller meget tilfredse, hvilket er en fremgang
på to procentpoint i forhold til sidste år. Det viser den årlige kundeundersøgelse, som analyseinstituttet Megafon har foretaget for Movia i oktober i år
Undersøgelsen viser, at Movia fastholder den høje kundetilfredshed fra året før. 84 procent af kunderne er tilfredse
eller meget tilfredse.
Der er fremgang inden for alle kategorier, især er tilfredsheden steget inden for flexhandicap og flexrute, hvor der er
en fremgang på 6 og 9 procentpoint.
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Tilfredsheden er også i år høj i forhold til "kørsel til tiden" og "tryg og sikker rejse". Derudover oplever kunderne generelt, at de får en god service i forhold til, om bilerne er rene, og om chaufførerne er imødekommende, kører forsvarligt
og hjælper dem ind og ud af bilerne. Det er alle vigtige parametre for kundernes overordnede tilfredshed. For eksempel er 92 procent meget enige eller delvis enige i, at chaufføren kørte forsvarligt. Mens 91 procent er meget enige
eller delvis enige i, at chaufføren fremtrådte velsoigneret og imødekommende.
- Kundernes tilfredshed er afgørende for Movia, og vi glæder os over, at vi i årets kundetilfredshedsmåling fastholder
den høje kundetilfredshed, siger Movia's flextrafikchef Jens Peter Langberg.
I 2019 er kundernes kendskab til digital selvbetjening via internettet eller via app steget fra 70 procent til 79 procent i
flexhandicap og fra 70 procent til 84 procent i flextur. Kendskabet påvirker andelen af ture, der bestilles online positivt. I oktober var andelen af ture bestilt online knap 50 procent mod 38 procent i 2018 og 20 procent for flexhandicap
mod 15 procent året før. Ved bestilling online af flextur ydes en rabat på 10 procent
I den årlige kundetilfredshedsanalyse fik Megafon i oktober 2019 svar fra omkring 900 brugere.

Brugerne er meget tilfredse med fynsk flextrafik
FynBus’ seneste kundetilfredshedsundersøgelse viser, at de mennesker på Fyn og Langeland, der
eksempelvis bruger telekørsel og handicapkørsel, fortsat er meget tilfredse med tilbuddet. Generelt
ligger tilfredsheden med flextrafik på en score på 83 ud af 100, hvilket er i kategorien ’meget høj’
ifølge analysebureauet Wilke, der har foretaget undersøgelsen. Da kundetilfredsheden senest blev
målt i 2017 lå den generelle tilfredshed på 82 ud af 100
Tilfredsheden med den seneste tur med flextrafik er tilsvarende steget fra 87 til 88 ud af 100.
Af undersøgelsen fremgår det, at kunderne lægger stor vægt på chaufførens service, og de vurderer den også som
meget høj.
Flextrafikken omfatter både handicapkørsel, telekørsel og kommunalt visiteret kørsel.

Om undersøgelsen:
•

•

•

FynBus har gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse, der viser brugernes tilfredshed med flextrafik. Undersøgelsen er udviklet i et samarbejde mellem Sydtrafik, FynBus
og Wilke A/S, og er gennemført af Wilke
Wilke har foretaget telefoninterview med brugerne i august og september 2019. Tilsvarende undersøgelser er gennemført i maj 2014 samt i august/september 2015 og 2017.
Formålet med undersøgelserne er at undersøge den overordnede tilfredshed blandt
passagererne, at afdække tilfredsheden på de forskellige kontaktpunkter og at identificere vigtige indsatsområder for at forbedre opfattelsen af flextrafik.

Interesserede kan se kundetilfredshedsundersøgelsen her:
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Trafikselskab sætter klimaet på dagsordenen
FynBus ønsker at sætte den kollektive trafik og klimaet på dagsordenen. Derfor har trafikselskabets
bestyrelse besluttet at sætte gang i arbejdet med en klimastrategi for perioden 2020-2025. FynBus
ønsker at sikre, at den kollektive transport, herunder visiteret flexkørsel, påvirker både det lokale
miljø og det globale klima mindst muligt ved at arbejde med ambitiøse miljømål og klimakrav i de
fremtidige udbud af bus- og flexkontrakter
På Fyn har kommunerne tilkendegivet en generel interesse for at sætte klimaet på dagsordenen - senest i forbindelse med Grønt Topmøde Fyn på Lundsgaard Gods ved Kerteminde 8. november i år, hvor rammen blandt andet
var FN’s Verdensmål ”Partnerskab for handling”.
Tillige har Region Syddanmark præsenteret den regionale udviklingsstrategi 2020-2023 ”Fremtidens Syddanmark”.
Også her danner FN’s verdensmål en ramme. Under temaet ”Mobilitet for alle” indgår den kollektive trafik i et mål om
en grøn omstilling frem mod et nulemissions-samfund.
FynBus har cirka 350 busser og 500 flexbiler i daglig drift. Disse køretøjer kan bidrage væsentligt til miljøet med indførelse af grønne drivmidler, men også ved at den kollektive trafik benyttes langt mere end i dag.
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- FynBus’ bestyrelse mener, det er vigtigt at signalere, at vi tager både klima og nærmiljø særdeles alvorligt. Kollektiv
trafik har helt sikkert en rolle at spille, og derfor ser FynBus sig som en naturlig del af de lokale og regionale initiativer, der nu er iværksat, siger Morten Andersen, der er formand for FynBus.
Konkret er FynBus gået i gang med at kortlægge rammerne for hele dette arbejde, idet der både fra international og
national side er nye tiltag og regler på vej. Samtidig skal der arbejdes på en grundig teknisk beskrivelse og vurdering
af drivmidler, der skal danne grundlag for at træffe de rette beslutninger.
Dertil kommer arbejdet med at forberede et eventuelt fælles fynsk udbud af busdriften i 2022 med henblik på at optimere muligheden for indførelse af nye drivmidler.
Endelig skal der iværksættes en række særligt kunderettede indsatser, der skal få kunderne til for klimaets skyld at
vælge den kollektive trafik som supplement til bilen.

Frank Janssen (tv), der er administrerende direktør hos Keolis Nederland, sammen med Isbrand Ho, der er direktør for
BYD Europe.

Kinesisk koncern skal levere 259 el-busser
Den fransk-ejede transportkoncern, Keolis, har bestilt 259 el-busser hos kinesiske BYD. Det er den
hidtil største enkelstående ordre på el-busser, som BYD har fået i Europa. Busserne, der efter planen skal leveres fra næste sommer, skal køre i Holland hos Keolis Nederland BV
Ordren på de 259 el-busser omfatter BYD’s 8,7 meter midi-busser, 12-meter busser og 13 meter busser, som fra slutningen af 2020 skal sættes ind i IJssel-Vecht-regionen med byerne Zwolle, Apeldoorn og Lelystad.
BYD har indtil videre leveret el-busser til knap 60 byer i 10 forskellige europæiske lande. Med de seneste ordre er
antallet af leverede og bestilte el-busser til europæiske kunder oppe på over 1.200.
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Danmark ligger godt for el-produktion med vindmøller - både landmøller og havmøller.

Storskala-projekter til energilagring
får 128 millioner kroner
S-Regeringen har sat fokus på omlægning af energiforsyningen i en mere bæredygtig retning. I den
anledning udmønter Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 128 millioner kroner til to storskalaprojekter om udvikling af teknologier til lagring og konvertering af el produceret af sol- og vindenergianlæg til energiformer, der eksempelvis kan bruges i busser fly og skibe
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet peger på, at vedvarende energi og særligt havvind rummet et meget tort potentiale i forhold til at reducere CO2-udledningerne. Men det kræver teknologier, der gør det muligt at udnytte den
producerede elektricitet bedre for at kunne realisere det fulde potentiale. De afsatte 128 millioner kroner går til to
storskalaprojekter, der vurderes at kunne bidrage til udviklingen. Det ene forsøg får 80 millioner kroner i støtte, mens
det andet får 48 millioner kroner i støtte.
- Danmark skal indtage en global lederrolle og være frontløber på teknologi til lagring og konvertering af grøn strøm.
Vi har et godt udgangspunkt med den viden og teknologi, der er udviklet i Danmark og særligt i den danske vindindustri. Det fundament skal vi bygge videre på. Med støtte til to markante projekter på samlet 128 millioner kroner tager
vi et af de første vigtige skridt, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).
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De to projekter handler begge om at lagre bæredygtigt produceret elektricitet i brint. Bag begge projektet står der erfarne aktører, som indgår i industrielle symbioser med tilknytning til igangværende industri. Det betyder, at projekterne gennemføres tæt på markedslignende vilkår og derfor kan bidrage til at belyse, hvilke barrierer der er for
teknologien - både i forhold til regulering og markedsvilkår.
Begge projekters formål er at videreudvikle teknologien og kapaciteten markant efter endt støtteperiode med henblik
på at kunne fungere på markedsvilkår.
- Vi er ved et punkt, hvor teknologierne til produktion af vedvarende energi er så langt, at de snart ikke behøver støtte
længere. Derfor øger vi nu fokus på støtte til fremtidens teknologier, der skal sikre, at vi udnytter det enorme potentiale, der ligger i vedvarende energi. Det næste store skridt i den grønne omstilling er, at udvikle teknologier, der kan
omdanne den grønne strøm til for eksempel brændstoffer til blandt andet busser, fly og skibe, siger Dan Jørgensen.
Danmark har nogle af Europas største vindressourcer og en stærk vindmølleindustri. S-Regeringen har sat gang i
en undersøgelse af mulige placeringer af en eller flere energi-øer med mindst 10 GW havvind. Udviklingen af fremtidens el-teknologi er central for udviklingen af energi-øerne. Som en del af den indledende finansiering af projektet
om energi-øer er der afsat yderligere 39 millioner kroner til teknologiudvikling inden for lagring og konvertering.

Fakta om bevilling og de to projekter:
•

•

•

Energistyrelsen har givet tilsagn om støtte på henholdsvis
80 og 48 millioner kroner til to såkaldte Power-to-X-projekter i henholdsvis Skive og Fredericia
De to projekter er henholdsvis GreenLab Skive PtX og
HySynergy, der begge har til formål at etablere storskala
produktion og lagring af brint produceret med bæredygtigt
produceret elektricitet
Tilskuddet ydes til etablering af de to anlæg fra 2020 og til
efterfølgende drift i en demonstrationsperiode frem til begyndelsen af 2025
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Citaro nummer 55.555 er elektrisk
og skal skåne miljøet i Trelleborg
Mercedes-Benz leverede torsdag 28. oktober Citaro-bus nummer 55.555. Den nye bus med det
markante nummer blev leveret til svenske Bergkvarabuss AB, som har hovedsæde i Kalmar. Bussen, der er en af de nye eCitaro’er fra den tyske producent, skal sammen med ni andre tilsvarende
busser køre som en del af den kollektive trafik i Trelleborg, hvor de vil bidrage til et renere bymiljø, da de
Om Bergkvarabuss AB:
kører udslipsfrie i byen
•

Jubilæumsbussen er leveret til Bergkvarabuss AB med eksempelvis dobbelt og mørke sideruder, en klokke, der advarer fodgængere, når den støjsvage bus kommer kørende, to store
elektrisk betjente døre, rampe til kørestolsbrugere, USB-opladning. På sikkerhedssiden er bussen leveret med Sideguard Assist turning aid, Preventive Brake Assist active braking
assistant og det elektroniske stabilitetsprogram ESP.
Bussen har en batteripakke med en kapacitet på 292 kWh.

•

•

Bergkvarabuss AB, der er ejet af Mekka
Trafik AB), er aktiv på de fleste områder
inden for busdrift - eksempelvis bybusser,
skolebusser, rutebusser og shuttlebusser
til og fra krydstogtskibe
Bergkvarabuss AB er repræsenteret i
over 30 byer i Sverige og via interesseejerskaber i Norge og Danmark
Selskabet er engageret i busaktiviteter,
som i den samlede koncern omfatter omkring 1.500 busser

Ordren på de 10 eCitaroer er Bergkvarabuss AB’s anden ordre
på elektriske busser fra Mercedes-Benz.
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Total
otal Cost of Ownership (TCO):
otal
(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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Koncernchef i If, Morten Thorsrud, og koncernchef i Viking Assistance, Hans Petter Semmelmann, i forbindelse med If’s
køb af det nordiske vejhjælps- og assistanceselskab Viking.

Forsikringskoncern køber vejhjælpsvirksomhed
Forsikringskoncern If, der har hovedesæde i Stockholm og er ejet af finske Sampo Group, køber alle
aktierne i Viking Assistance. Aftalen gælder samtlige af Viking’s ydelser i hele Norden. Forsikringsselskabet If har blandt andet en kommerciel aftale med vognmandsorganisationen DTL
- If og Viking har samarbejdet i mange år og passer godt sammen. Aftalen sikrer et endnu tættere samarbejde, hvilket vil være en fordel for både bilejere og vores partnere i bilbranchen, siger koncernchef i If, Morten Thorsrud.
- Mobilitet og måden at have og bruge bil på ændrer sig markant i disse år. Vi vil sikre, at vi også i fremtiden kan tilbyde gode løsninger for vores kunder. Uanset om kunden ejer, leaser eller har en anden billøsning skal vi sikre en
enkel og ukompliceret løsning for kunderne. Med købet af Viking vil If også kunne følge endnu bedre op på kunderne, når de har brug for hjælp, siger han videre.
I flere lande er det almindeligt, at forsikringsselskaber ejer vejhjælps- og assistanceselskaber, og If’s koncernchef betragter købet af Viking som en naturlig udvidelse af forretningen.
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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,-

yper
H
o
V i si g

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

Bemærk: kan fås med li昀.

Ny MAN TGE 3.140

7+F+G
fra kr. 300.000,-

Visigo Hyper med fuldautoma琀sk ZF gear & 320 HK

Konkurrencedyg琀gt
alterna琀v 琀l 昀exkørsel

9,66 m. Euro 6 bus med forbedret brændstoføkonomi & kørekomfort.
Har fået designpris for sit elegante & aerodynamiske ydre look. 35 + F + G

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

•

Fra
kr. 1.250.000,-

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

Der tages forbehold for mellemsalg & trykfejl

•

Se mere på: www.vbi-group.eu

Materiel
- If og Viking er begge store, nordiske selskaber med stærke varemærker og leverandører af tryghed i folks hverdag.
Virksomhederne deler også visionen om at udvikle gode digitale løsninger for kunderne, og vil samarbejde om at udvikle disse sammen med andre aktører inden for mobilitet, siger Morten Thorsrud.
Viking har 320 servicestationer i sit netværk, som betjener hele Norden. Viking håndterer 1,5 millioner telefonsamtaler og foretager omkring 460.000 assistancer om året.
- Vi er meget tilfredse med aftalen og ikke mindst stolte over at blive en del af Nordens største forsikringskoncern,
siger koncernchef i Viking Assistance, Hans Petter Semmelmann.
- Med If som ejer får Viking store muligheder for at videreudvikle forretningen. Vi er nu i en position, hvor vi kan udvide både geografisk og inden for nye forretningsområder, siger han og fortsætter:
- Dette giver os adgang til kompetencer, kapital og kunder samtidig med, at Viking bevares som et selvstændigt selskab og varemærke for at sikre neutralitet og konkurrenceevne over for vores øvrige samarbejdspartnere inden for
køretøjer og forsikring.
Købet får ingen praktisk betydning for vejhjælps- og assistancenetværket, ansatte, kunder eller øvrige samarbejdspartnere.

Om købet og de to parter:
•

•

•

•

If køber Viking af de nuværende ejere en opkøbsfond forvaltet af AAC Capital
Partners og Intermediate Capital Group
PLC, samt medlemmer af koncernledelsen
Viking fortsætter som et selvstændigt selskab og varemærke og med samme ledelse
Viking er et førende vejhjælps- og assistanceselskab, og opererer i Danmark,
Norge, Sverige og Finland
If er Nordens største forsikringsselskab. If
forsikrer hver femte bil i Norden gennem
egne bilforsikringer og bilmærkeforsikringer via en række førende bilproducenter
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Følgegruppe skal følge opdatering
af de køretøjstekniske regler
Færdselsstyrelsen har nedsat en følgegruppe, som skal følge arbejdet med opdatering af de køretøjstekniske regler. Gruppen er nedsat efter interessetilkendegivelser fra branchen, der blev informeret om dannelsen af følgegruppen på informationsmøder 5. november om en EU-forordning om
godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer med videre
Færdselsstyrelsen arbejder med gennemførslen af EU-forordningen for at revidere og modernisere det samlede danske regelsæt på det køretøjstekniske område. Den nedsatte følgegruppe skal fugere som repræsentanter for deres
medlemmer i en løbende dialog med Færdselsstyrelsen indtil forordningen træder i kraft 1. september 2020.

Færdselsstyrelsen oplyser, at 26 virksomheder og brancheforeninger har givet tilsagn om at deltage.
For at få en repræsentativ gruppesammensætning er der lagt vægt på udvælgelse af repræsentanter fra brancheforeninger, der kan dække alle relevante brancheområder. Den store interesse har gjort, at styrelsen har udvidet antallet af medlemmer i følgegruppen fra 8-10 repræsentanter til 13 repræsentanter.

Medlemmer af følgegruppen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motorcykelimportørforeningen
Dansk Bilbrancheråd
Foreningen af Vognimportører
Dansk Maskinhandelforening
De Danske Bilimportører
DTL – Danske Vognmænd
Foreningen af Tekniske Konsulenter for
Vejtransport
SKAD
AutoConsult
Teknologisk Institut
SEGES (Landbrug & Fødevarer)
Bilsynsbranchen.dk (2 repræsentanter)
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Færdselssikkerhedskommission skal
styrke sikkerheden på vejene
S-Regeringen vil styrke indsatsen for færdselssikkerhed i Danmark i samarbejde med Folketingets
partier. Derfor har transportminister Benny Engelbrecht (S) udpeget Radikale Venstres transportordfører Andreas Steenberg som formand og Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen som
næstformand for den nuværende Færdselssikkerhedskommission, der blev nedsat tilbage i 1986
Færdselssikkerhedskommissionen skal beskæftige sig med tiltag og initiativer, der kan
fremme og styrke indsatsen for trafiksikkerhed
i Danmark. Det er et område, der i høj grad
optager transportminister Benny Engelbrecht
(S), som vil vende den udvikling, der har været
indtil videre i år. I årets første ti måneder er
der registreret 159 døde mod 134 døde på
samme tid sidste år.
- Vi skal alle kunne færdes trygt og sikkert på
vores veje. Derfor er det også sørgeligt, at antallet af trafikdræbte stiger, og at 95 procent af
trafikulykkerne sker på grund af menneskelig
adfærd. Det er simpelthen et tegn på, at vi
ikke passer godt nok på os selv og hinanden i
trafikken, siger Benny Engelbrecht og fortsætter:

Om Færdselssikkerhedskommissionen:
Den nuværende Færdselssikkerhedskommission blev nedsat i
1986 og har følgende kommissorium:
•

Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at
komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for
færdselslovgivningen og administrationen heraf. Transportministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i
kommissionen.

Det forudsættes, at Færdselssikkerhedskommissionen afholder
møder og konferencer med organisationer og andre, der har interesse i færdselssikkerhedsspørgsmål

- Jeg har en ambition om at styrke samarbejdet med Folketingets partier og aktørerne inden for færdselssikkerhed.
Det tror jeg er helt afgørende, hvis vi for alvor skal lykkes med at nedbringe antallet af trafikdræbte. Derfor er jeg glad
for, at Færdselssikkerhedskommissionen nu igen er funktionsdygtig med en formand og næstformand.
Transportordfører for Radikale Venstre Andreas Steenberg og transportordfører for Venstre Kristian Pihl Lorentzen er
begge politikere, som kender transportområdet - og ikke mindst færdselssikkerhedsområdet - rigtig godt.
- Vi ved, at fart, alkohol og uopmærksomhed er de store grunde til alvorlige ulykker. For et par dage siden kunne DR
fortælle, at flere unge vælger at køre spritkørsel. Det viser, at vi hele tiden skal arbejde for trafiksikkerheden, og jeg
ser frem til at bidrage, siger Andreas Steenberg.
Venstres transportordfører ser også frem til det videre arbejde.
- Antallet af trafikdræbte er fortsat alt for højt. Årsagen til mange alvorlige ulykker er hensynsløs og egoistisk adfærd.
Der er hårdt brug for en generel styrkelse af trafikmoralen, og jeg ser frem til at yde mit bidrag til løsning af denne
vigtige opgave, siger Kristian Pihl Lorentzen.
Det første møde i den nye Færdselssikkerhedskommission er planlagt til at finde sted 7. februar 2020.
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Rapport fra Vejdirektoratet:

Hver fjerde dødsulykke skyldes
chancebetonet kørsel
I 2018 mistede 171 personer livet i trafikken herhjemme. I over halvdelen af dødsulykkerne var trafikanternes adfærd medvirkende årsag til, at ulykken skete. Blandt årsagerne er uopmærksomhed,
chancebetonet kørsel eller for høj hastighed
Ifølge en rapport fra Vejdirektoratet om dødsulykkerne i 2018 spiller trafikanternes adfærd en rolle i en stor del af
dødsulykkerne. Det gælder især for høj hastighed, uopmærksomhed, chancebetonet kørsel og kørsel i påvirket tilstand.
- Rapporten viser desværre, at alt for mange fortsat dør på vores veje, og at uopmærksomhed og spiritus- og narkokørsel ofte er årsag hertil, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en kommentar til rapporten.
Transportministeren betegner uopmærksomhed bag rattet som meget egoistisk og farligt - ikke bare for bilisten selv,
men også for andre trafikanter på vejene.
I 26 procent af dødsulykkerne i 2018 var chancebetonet kørsel årsagen til, at ulykken skete. Chancebetonet kørsel
dækker over, at man bevidst accepterer risici eller tager en chance, når man færdes i trafikken. Det kan også være
hasarderet kørsel.
- Når vi føler os trygge i trafikken, er vi mere tilbøjelige til at være uopmærksomme og tage chancer. Vi stiller på radioen, tager en tår kaffe og fjerner øjnene fra vejen i flere sekunder. Vi kører måske også lidt for tæt på bilen foran
eller sætter farten for meget op. Det har stor betydning for, om ulykken sker, og hvor alvorlig den bliver, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.
Selvom størstedelen af bilisterne altid bruger sele, når de kører, så viser analysen af dødsulykkerne blandt andet
også, at mindst 25 procent af de dræbte bilister i 2018 ikke brugte sele.
- De gode råd virker stadig, når det kommer til at undgå alvorlige ulykker i trafikken: Spænd selen, orientér dig om
andre i trafikken, overhold fartgrænsen og kør aldrig i påvirket tilstand, siger Marianne Foldberg Steffensen.
Mænd bliver langt oftere dræbt i trafikken
71 procent af de dræbte i trafikken i 2018 var mænd, og der er da også nogle forskelle på mænd og kvinders transportvaner. Mænd kører flere kilometer som førere af personbiler, og kvinder er oftere passagerer i personbiler. Derudover kører kvinder flere ture på cykel, mens mænd cykler længst. Men forskellene i vaner kan ikke udelukkende
forklare, at mænd er så overrepræsenterede i dødsulykkerne i trafikken.
- Vi ved fra tidligere undersøgelser, at mænd generelt bliver involveret i markant flere trafikulykker end kvinder,
selvom de kun færdes en smule mere i trafikken. Det lader altså til, at kvinder kører mere sikkert, siger Marianne
Foldberg Steffensen.
Interesserede kan se rapporten her:
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Faglige sager har givet
godt 2 millioner kroner
Chaufførernes Fagforening i København har til og med
november i år skaffet sine medlemmer i alt 2.046.352
kroner i faglige sager
I november alene blev det til 151.278,34 kroner.
Faglige sager er eksempelvis sager om manglende overtidsbetaling og andre overenskomstforhold.

Sager om arbejdsskader har udløst
over 14 millioner kroner
Chaufførernes Fagforening i København har til og med
november i år skaffet sine medlemmer i alt 14.652.661
kroner i sager om arbejdsskader.
I november alene blev det til 70.560 kroner.

Billeder kan dokumentere forholdene
I forbindelse med arbejdsskader opfordrer Chaufførernes Fagforening til, at man - hvis man kommer til skade - sikrer sig dokumentation. Det kan eksempelvis være et billede af et
sneglat fortov - for sne har det med at smelte. Det kan også
være et billede af dårligt vedligeholdte fortove og veje - der
kunne jo komme én mand eller kvinde med en ny flise, noget
asfalt eller en skovlfuld sand eller jord, så årsagen til ulykken
forsvinder.
Chaufførernes Fagforening peger på, at hvis man kommer
meget slemt til skade og ikke selv kan sikre beviserne, kan
man bede redderne om hjælp, da de som regel kender til forholdene på gader og stræder.
Ud over billededokumentation er skadesturerapporten også et
vigtigt dokument, når en arbejdsskade skal beskrives.
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Varslingsbreve får ejere af køretøjer
til at slippe slanterne
15.000 varslingsbreve har på et halvt år fået ejere biler eller andre afgiftspligtige køretøjer til at betale 32 millioner kroner i forfalden gæld i form af manglende betaling af vægtafgift og grøn ejerafgift
til Skattestyrelsen. Med en ny robotløsning er det muligt at sende langt flere oplysninger om køretøjer til nummerpladeklipning. Foreløbig har Skattestyrelsen bedt politiet klippe pladerne på ca. 7.000
køretøjer
I varslingsbrevene bliver bilejerne oplyst om, at de skal betale deres gæld, hvis de vil beholde nummerpladerne på
deres køretøj. Varslingsbrevene har indtil videre medført, at der er blevet betalt gæld for 32 millioner kroner.
Der er dog også borgere og virksomheder, som ikke har reageret på varslingsbrevene. Derfor har Skattestyrelsen
sendt oplysninger om cirka 7.000 køretøjer til nummerpladeklipning hos politiet.
Skattestyrelsen satte i begyndelsen af året gang i en ny, fokuseret indsats. I marts oversendte Skattestyrelsen manuelt de første hundrede køretøjer til pladeinddragelse hos politiet. Siden er antallet af oversendte oplysninger om køretøjer øget i takt med, at processen er blevet mere automatiseret. En ny robotbaseret it-løsning har spillet en vigtig
rolle i forhold til at få processen yderligere på skinner.
Med den nye robotløsning kan der løbende sendes flere oplysninger om køretøjer til nummerpladeinddragelse. Efter
nytår forventer Skattestyrelsen at sende yderligere 5.000 breve af sted, så der til den tid vil være sendt i alt 20.000
varslingsbreve til borgere og virksomheder, som ikke har betalt deres motorafgifter.
- Vi kan se, at indsatsen virker. Flere og flere borgere og virksomheder betaler deres gæld, når vi gør dem opmærksomme på, at de har et udestående, og at de risikerer at få deres nummerplader inddraget, hvis ikke de betaler. Det
er meget positivt. Målet er jo ikke, at så mange som muligt får inddraget nummerpladerne, men at borgerne betaler
deres motorafgifter korrekt og til tiden, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Peter Thorgaard.

Sidste år blev der i alt opkrævet motorafgifter for 35 milliarder kroner. Heraf blev ca. 98 procent betalt korrekt. I alt
mangler ejere til cirka 130.000 køretøjer endnu at modtage varslingsbreve.
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Vejle får nyt taxi-selskab

Det landsdækkende taxiselskab Dantaxi er i samarbejde med lokale vognmænd på vej til at etablere
sig i Vejle-området. Fra næste år vil Dantaxi have 15 biler på gaderne og flere endnu i travle perioder
Fire lokale taxivognmænd kører allerede med Dantaxi-logo på vognene i Vejle, og fra 1. januar får de følgeskab af
otte vognmænd med 11 taxa'er. Dermed kommer Dantaxi i Vejle til at råde over i alt 15 taxier. Tallet kan justeres i takt
med, hvor travlt der er på gaderne, forklarer kommende vognmand i Dantaxi fra 1. januar 2020 Michael Bertelsen.
- Vi samarbejder med kollegaer fra Hedensted, Juelsminde og Billund, så vi kan udnytte den samlede kapacitet
bedre. Det vil især komme borgerne i de tyndt befolkede områder til gode, ligesom vi kan skrue op for kapaciteten på
de mest travle weekender. For vognmanden bliver der færre kilometer uden kunder, og det er positivt for indtjeningen
og miljøet, siger han videre.
Lokale vognmænd og konkurrencedygtige priser
Nogle kunder har givet udtryk for, at de er bange for, at lokalkendskabet forsvinder, når Dantaxi etablerer sig i Vejle,
men det kommer ikke til at ske, forsikrer direktør i Dantaxi, Jylland, John Vanggaard.
- Lokalselskabet forsvinder ikke. Vi bruger lokale vognmænd, men i qua af vores udbredelse, vil jeg da ikke lægge
skjul på, at vi på den lange bane ønsker at være det førende taxiselskab for virksomhedskunder og private i Trekantområde, siger han.
Heller ikke på prisområdet har vejlenserne noget at frygte, påpeger direktøren.
- Dantaxi kører med ens priser i hele Jylland. I Vejle vil kunderne opleve, at vores kilometertakst er lidt lavere end de
er vant til.
Vognene i Vejle styres fra Aalborg
Når en kunde i Vejle ringer efter en taxa på 48 48 48 48, er det Dantaxi's kundecenter i Aalborg, der svarer. Hos Dantaxi i Aalborg betjener de 45 administrative medarbejdere cirka 600 taxier, der kører over det meste af Jylland. KunMagasinet Bus 12 - 2019
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decenteret er døgnbemandet og er det ene af Dantaxi's to kundecentre. Det andet er beliggende i Virum, og betjener
selskabets 1.200 vogne på Sjælland og i København.
Landsdækkende taxi-app med fast-pris kan benyttes i Vejle
Er man mere til at bestille taxa'en på app, kan man med Moove-app’en installeret på sin telefon bestille sin taxi i hele
Vejle-området. Med app'en kan man bestille sin taxa til fast pris.
Selv om Dantaxi i Vejle først er klar med alle 15 taxa'er i 2020, glæder direktøren sig over, at der allerede nu er lykkedes med at få vogne klar til december måneds travlhed.
- Opstarten har været spændende. Kunderne har heldigivis taget vel imod os, og har givet udtryk for, at de synes, at
det er en god nyhed, at Vejle nu, ligesom i mange andre byer, får valgmulighed på taxaområdet, siger John Vanggaard.

Færdselsstyrelsen udsteder
ny bekendtgørelse om taxikørsel
Den nye bekendtgørelsen indeholder nye regler for midlertidige chaufførkort og ændrer datoen for
indsendelse af revisorerklæring for kørselskontorer. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2020
Med ændringerne bliver det muligt for Færdselsstyrelsen at udstede et midlertidigt chaufførkort i forbindelse med ansøgning om fornyelse af chaufførkort eller sagsbehandlingen af ansøgningen. Det midlertidige chaufførkort udløber
senest, når der er truffet endelig afgørelse vedrørende ansøgningen om fornyelse af chaufførkort. Det midlertidige
chaufførkort i fornyelsessager vil have en gyldighed på mellem en og tre måneder og udstedes på baggrund af en
konkret vurdering, som Færdselsstyrelse foretager.
Formålet med ændringen er, at chauffører, som er i job, og som er godkendt til at udføre erhvervsmæssig persontransport, kan fortsætte deres arbejde, mens deres ansøgning om fornyelse bliver behandlet. Ændringen gælder kun
for ansøgninger om fornyelser, der bliver indgivet efter 1. januar 2020.
For ansøgninger, der er indsendt før den 1. januar 2020, vil styrelsens aftale med politiet stadig gælde. Det betyder,
at der ikke udstedes bøder til chauffører, som har en ansøgning om fornyelse af chaufførkort under behandling i styrelsen.
I bekendtgørelsen bliver datoen for, hvornår kørselskontorer senest skal indsende revisorerklæring om, hvorvidt kørselskontorets administrative system er i overensstemmelse med ISAE 3000 Standard, også ændret. Datoen ændres
fra 31. marts til 30. september. Ændringen sker på baggrund af et ønske fra revisionsbranchen, da første og andet
kvartal hvert år er højsæson for udarbejdelse af årsrapporter.
Bekendtgørelsen er en ny hovedbekendtgørelse og samler tidligere udstedte ændringsbekendtgørelser. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Interesserede kan se den nye bekendtgørelse her:
Magasinet Bus 12 - 2019

Taxi-kørsel

Taxi-selskabet 4x27 operrer i en række danske byer - her er et par biler fra selskabet foreviget i Odense.

Svensk taxi-selskab om dansk ændring:

Det er en god løsning på et problematisk krav
Det svenske taxiselskab, Cabonline, der i forsommeren købte det danske taxiselskab Taxi 4x27, som opererer i flere større byer i Danmark, hilserden danske
transportministers beslutning om at se bort fra bopælskriteriet i forbindelse med udenlandske ejere af taxiselskaber, velkommen
Efter en periode med usikkerhed om, hvem der kunne eje og
drive taxivirksomhed i Danmark, har transportminister Benny
Engelbrecht (S) besluttet at droppe et krav i den danske lovgivning om, at en ejer af et taxi-selskab i Danmark skal have
bopæl i et EU-land eller et EØS-land. Kravet var i strid med
EU-retten og kunne skabe problemer, da det ville forhindre
børsnoterede selskaber og kapitalfonde i at investere i taxibranchen i Danmark.

Om Cabonline:
•

•

Cabonline er et nordisk taxiselskab med
3.000 tilsluttede vognmænd og ca. 5.700
taxier og 8.900 chauffører i Sverige,
Norge, Finland og Danmark. Cabonline
indeholder en række kendte varemærker,
såsom TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB,
Kovanen, Taxi Skåne, Taxi West, Umeå
Taxi, Sverigestaxi og Taxi 4x27
Koncernen har en omsætning på ca. 6,2
milliarder svenske kroner og udfører over
50.000 rejser om dagen
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Bopælskrav udgår af taxiloven
Transportminister Benny Engelbrecht (S) har holdt et møde med transportordførerne bag taxiloven, hvor det blev aftalt at droppe det krav, som taxiloven stiller til, at ejerkredsen af taxiselskaber skal have bopæl i et EU- eller et EØS-land, da kravet er i strid med EU-retten
Taxiloven, som et bredt flertal i Folketinget står bag (S, SF, R, V, K, DF, LA), indeholder et krav om, at ejerkredsen af et taxiselskab skal have bopæl i et EU- eller EØS-land for at kunne få en tilladelse til erhvervsmæssig
persontransport eller til at drive et kørselskontor. Efter rådgivning fra Kammeradvokaten står det klart, at den del
af lovgivningen er i strid med EU-retten vedrørende kapitalens fri bevægelighed og den frie etableringsret.
- Jeg noterer mig, at kravet er i strid med EU-retten. Derfor skal vi have ændret den gældende lov, siger transportminister Benny Engelbrecht.
Da EU-retten har forrang for dansk ret, er der en pligt til at undlade at anvende bestemmelser i national ret i det
omfang, de strider mod EU-retten.
Færdselsstyrelsen vil fra og med onsdag 11. december undlade at håndhæve et bopælskrav til ejere af taxiselskaber, ligesom der vil blive udarbejdet et lovforslag til ændring af taxiloven, så bopælskravet udgår af loven.
Dette har ikke betydning for overholdelse af de øvrige krav i taxiloven - herunder krav om god skik og overenskomster.

Hos Cabonline er man glad for, at man i Danmark vender tilbage til lovens oprindelige intentioner, så branchen kan
tiltrække kapital og kompetencer, der kan udvikle branchen teknisk og miljømæssigt og give kunderne bedre taxi-betjening.
- Cabonline deler opfattelsen af, at samfundet har et legitimt krav på, at de, der driver taxiforretning i Danmark, er seriøse, svarer skat, behandler deres ansatte og tilsluttede vognmænd ordentligt, og i øvrigt følger regler og normer i
branchen og samfundet. Det løses ikke gennem bopælskrav, men ved at stille høje krav til den måde aktørerne opererer på , siger Thomas RB Petersen, der er administrerende direktør i Cabonline Danmark.
Cabonline er Nordens største taxiselskab og driver taxivirksomhed i Danmark, Norge, Finland og Sverige. Thomas
RB Petersen fremhæver, at Cabonline ikke er i Danmark for at score en kortsigtet profit.
- Vi har købt Taxi 4x27 i en åben og gennemsigtig handel, fordi vi har en langsigtet plan om at skabe et taxiselskab i
verdensklasse som er ledende i Norden, siger han og fortsætter:
- Vi deler Transportministerens - og Folketingets - ønske om at reglerne skal sikre at der drives forretning på et seriøst grundlag og ser frem til at bidrage til at vi får en moderne taxibranche med sund konkurrence og en grøn omstilling af branchen.
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Bag hegnet bor der en polstrer
”Kunderne kommer ikke lige uanmeldt forbi, om det så er en fordel eller bagdel er jo ikke altid godt
at vide, smiler Henrik Lund, som lod Magasinet Bus komme ind bag hegnet, der beskytter mod omvernenen
Af Rols Brems
Jeg er på besøg hos AeroInterior i Odense Lufthavn, eller HC Andersen Airport som den officielt hedder i dag. Og firmaet ligger godt beskyttet bag hegn og sikkerhedskontrol. Men jeg kom ind, sandt at sige fordi jeg selv er i besiddelse af et adgangskort, så jeg kunne selv banke på i hangaren.
HCA Airport ligger nord for Odense. Lufthavnen blev anlagt af tyskerne og havde indtil 1998 ruteflyvning til Kastrup. I
dag er der lidt chartertrafik om sommeren, men hele vinterhalvåret er der ikke meget trafik. I hangaren, som førhen
husede fly, og som nu er indrettet som et værksted - står der en Beech Bonanza, en 1 motoret flyver til 5 personer,
og som i den klasse er luftfartens svar på en Mercedes i 500 klassen.
Henrik Lund er indehaver af firmaet som har specialiseret sig i at indrette fly, eller rettere beklæde hele stole, sæder
og kabinen, hvilket absolut ikke er ligetil i flyvebranchen.
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- Alt indenfor luftfart er underlagt nogle krav, noget som nok ikke kommer bag på nogen. Men de fleste bliver nok
overrasket over de krav, der også stilles til materialer, som skal bruges i kabinen, fortæller Henrik Lund og fortsætter:
- For at kunne indrette fly har vi en europæisk godkendelse - EASA - som er en slags ISO inden for luftfart, og som
betyder, at vi er underlagt nogle krav til materialevalg, indretning af værksted og arbejdsrutiner. Det betyder at vi én
gang årligt bliver inspiceret af Trafikstyrelsen, og at vi også skal have et godkendt egenkontrol og audit system.
Et fly er underlagt en CAMO, som er en overordnet serviceaftale, hvilket betyder at et fly som for eksempel er blevet
serviceret i Billund, nu kan flyttes til fast service i Malaga, hvis værkstedet er et CAMO værksted.
Henrik Lund viser nogle materialer til beklædning af stole, der selvfølgelig også er godkendt hos leverandøren, som
skal leve op til de samme krav. Og, spørger jeg, hvilken betydning har materialet på en stol? Er det ikke bare en stol,
vi sætter os i - og som altid bare er klemt ind i en flyver, så vi næsten ikke kan bevæge os?
- Nej, siger Henrik Lund og fortsætter:
- Alle de materialer, vi putter ind i kabinen, har gennemgået nogle test for at sikre, at de er optimalt brandhæmmende, og ikke afgiver giftig røg, for opstår der en farlig situation - brand i kabinen for eksempel -er det vigtigt, at når
man har bekæmpet ilden, så ikke dør af en farlig røg. Og man kan jo ikke bare holde ind til siden og åbne et vindue,
som hvis det var en bil.
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Og apropos biler… Henrik Lund har en fortid som autosaddelmager, hvilket også er den faggruppe som arbejder hos
AeroInterior. Der er tre ansatte, alle mænd - og mænd som kan betjene en symaskine.
- Jeg begyndte i 80erne i Esbjerg, hvor jeg flyttede til, da jeg mødte min kone. Siden flyttede vi til Fyn, hvor jeg begyndte for mig selv. Jeg har altid selv været bidt af specialbiler, så det lå jo lige til højrebenet at udbrede til entusiasterne, at jeg kunne lave sæder og kabiner. Så op gennem 90’erne og starten af nullerne var det kabiner til biler og
både, jeg arbejdede med indtil en dag, hvor der var en fly-maler som henvendte sig med en opgave. Det var kabinen
til en Cessna Citation, som er en lille business jet, sukker Henrik Lund.
- Jeg vidste jo ikke hvad jeg gik ind til. Så det tilbud, jeg gav, var alt for lavt, da jeg fandt ud af, hvad materialerne til
fly kostede. Men kunden var glad, men da han henvendte sig igen, sagde jeg nej tak. “Det skulle mindst koste det
dobbelte..!” ”Ja, det er jeg da godt klar over” sagde kunden ”er det så en aftale…?”.
Henrik Lund griner i dag af episoden, men det gjorde han ikke dengang.
Han gik i kompagniskab med en kabine-snedker, som kunne indrette privatfly efter kundens ønske - det vil sige alt
med pantry, bar, specielle møbler, alt efter flyet benyttelse.
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- Alt til fly er dyrt, men her var vi oppe i den øverste liga, det var jo ikke danske kunder, omend de fandtes, men kunder fra hele verden, forklarer Henrik Lund.
Firmaet Air Alpha, som den gang holdt til på Odense Lufthavn, ekspanderede voldsomt og ville lave en ”one-shop” til
fly, et firma hvor ejeren kunne smide sit luftfartøj - og lige meget hvad - kunne arbejdet udføres hvad enten det var
mekanisk, maler, eller kabineindretning.
Henrik Lund solgte sin andel til Air Alpha, og desværre indhentede finanskrisen i 2008 alle de gode intentioner, men
også det, at Henrik Lunds saddelmager virksomhed nu var en del af noget større og dermed en konkurrende virksomhed til andre firmaer, som for eksempel levede af at servicerer motorer. Kunderne faldt fra, en dyr satsning på en
taxiflyve-virksomhed, og finanskrisen bragte Air Alpha til konkurs.
Henrik Lund startede så sin nuværende virksomhed op i 2011, og fik nogle af de gamle kunder igen. Problemet er, at
når man har en EASA godkendelse, er der en skarp opdeling af værkstedet. Der må ikke i det godkendte område befinde sig andet end godkendte effekter. Det vil sige, at der ikke må være en bil eller materialer, som ikke er godkendt.
- Det gør det lidt mere bøvlet, vi kan godt tage biler ind, bare vi lige får det adskilt, og det er det, som er problemet.. vi
mangler lidt plads, siger Henrik Lund og fortsætter:
- Ved sidste inspektion fik vi en ”Finding”, som det hedder i flyveverden, da der var støv på en ildslukker, griner Henrik Lund.
For undertegnde ligner det et værksted, hvor man har styr på tingene, selvom der er godt pakket med materialer.
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På gulvet ligger der et tæppe til midtergangen på et fly, det skal skæres til. Vi har jo ikke nødvendigvis flyene stående
her, det er jo egentlig de færreste af vores kunder, som kan få deres fly ind her, blandt andet har vi svenske Braathens, og danske Jettime, som flyver med B737.
- Her tager vi ud og ser på opgaven, måler op og laver skabeloner, større mængder af stole med mere bliver leveret
med specialtransport, siger Henrik Lund.
På spørgsmålet, om de aldrig får målt forkert op, svarer han:
- Jo, og det er altid til den korte side, det er aldrig for langt, når vi vil montere det, smiler han og fortsætter:
- Én gang fik vi reddet den, da vi havde et tæppe til en business jet i den dyre ende, her fik vi lavet en flot rustfri liste i
forlængelse af en dør som vi overbeviste kunden om var mere praktisk.
- Det er dyre sager vi arbejder med. Blandt andet havde vi en kunde, som ønskede sig et tæppe i flyet, som skulle
være ”langhåret”, hvilket kostede 1.000 dollar pr. kvadratmeter. Vi har leveret to måtter med logo, som skulle bruges
ved trappen, de kostede 18.000 kroner.
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Lige nu er AeroInterior i gang med at lave sædebetræk til en Pilatus, som skal være følgefly for en Spitfire, som i reklameøjemed for et ur-firma skal flyve jorden rundt. (Silver Spitfire - The longest Flight).
Betrækkene skal egentlig bare beskytte de originale sæder mod snavs og slid, fra det følgeteam, som skal servicerer
Spitfireren.
Around the world, around the clock, kunne deres motto være - og tiden er også inde til at komme uden for hegnet
igen. Yngstemanden Jacob fortæller lige at autosaddelmager-uddannelsen i dag tager fire år. Grundskolen kan man
tage i København, men ellers foregår uddannelsen i Skive. Og der er relativ lav ledighed inden for faget.
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Uddannelses-organisation udvider
med ny forretningsgren
Virksomheden Dekra, der blandt andet er kendt for sine uddannelser på transportområdet, udvider
forretningen med kurser inden for handel, administration, kontor og ledelse. Fra årsskiftet vi Dekra
tilbyde interesserede et kompetenceløft inden for de pågældende områder. Det nye forretningsområde har fået navnet Dekra Business
Handel, administration, kontor og ledelse er områder, der ikke har tradition for at benytte mulighederne inden for
AMU-systemet til et kompetenceløft. Det vil Anja Brauner-Kristiansen, der er direktør i Dekra Business, lave om på.
- Vi vil være med til at løfte kendskabet og brugen af AMU-kurser inden for de fire områder. Med AMU-systemet kan
man få meget for pengene, og virksomheden får refusion, når medarbejderen er på kursus, siger hun om nogle af
fordelene ved AMU-systemet.
Begynder med ledelseskurser
Dekra Business starter med at udbyde kurser og uddannelser inden for ledelsesområdet heriblandt Den Grundlæggende Lederuddannelse, der er udviklet i samarbejde med DI, Dansk Erhverv, Kommunernes Landsforening, HK og
Lederne. Uddannelsen tager 13 dage og består af fem moduler á to-tre dages varighed fordelt over fem-seks måneder. Uddannelsen henvender sig både til nuværende ledere og medarbejdere, der ønsker at opkvalificere sig.
I første kvartal af 2020 vil Dekra Business også udbyde uddannelsespakker blandt andet inden for salg og iværksætteri. Desuden vil der løbende blive udbudt enkelt kurser inden for området.
Praksisnære kurser og uddannelser
Dekra Business’ formål er at udbyde relevante og praksisnære kurser. Dekra Business fremhæver, at fælles for alle
kurserne er, der fremfor tavleundervisning er fokus på praktisk case- og gruppearbejde, som samlet set munder ud i
en solid værktøjskasse, som kan anvendes i dagligdagen på jobbet.
- Vi vil i Dekra Business tilbyde kurser, hvor det praksisnære vil være i fokus. Det er vigtigt, at kursisten kommer tilbage på jobbet og med det samme kan anvende det lærte. Der vil være stor fokus på udviklingen af den enkelte kursist i alle forløbene, siger Anja Brauner-Kristiansen.
Hun understreger også, at Dekra Business vil være i tæt dialog med erhvervslivet, så kurserne hele tiden er tilpasset
virkeligheden. Eksempelvis vil man på alle kurser forhold sig til digitalisering, da digitalisering påvirker alle processer
både nu og fremover.

Dekra Business byder velkommen til det første modul i Den Grundlæggende Lederuddannelse onsdag 22. januar
2020.

Magasinet Bus XX - XXX

Specialkørsel

Stikprøvekontrol af flextrafik giver resultater
Movia har de senere år skærpet kontrollen med løn- og arbejdsvilkår hos de private vognmænd, der
kører flextrafik for trafikselskabet. I tæt samarbejde med Movia’s kontrolpanel, hvor arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger deltager, har Movia i år gennemgået stikprøver hos i alt 45 operatører
Movia's kontrolpanels skærpede kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos de private operatører, der kører flextrafik for
Movia, har vist sit værdi - og vist, at der fortsat er fejl at rette op på. Men trafikselskabet fremhæver også, at kontrollen for første gang viser en positiv udvikling med færre og mindre alvorlige udfordringer end de foregående år.
I 2019 har kontrolpanelet gennemgået stikprøver hos i alt 45 operatører, hvor Movia har indhentet relevant dokumentation fra operatørerne, som for eksempel ansættelseskontrakter og seneste tre måneders lønsedler for chaufførerne.
Stikprøverne fordeler sig på 20 ordinære stikprøvekontroller, seks opfølgende stikprøver fra 2018, en enkelt opfølgende stikprøve fra 2017, samt 18 stikprøvekontroller af underleverandører til de vognmænd, der er udtaget i de ordinære stikprøvekontroller.
Resultaterne fra stikprøvekontrollerne viser, at 41 af stikprøvekontrollerne er afsluttede, enten med det samme eller
efter vognmændene har rettet op på mindre fejl og mangler. 4 stikprøvekontroller er fortsat åbne - her er operatørerne i gang med at rette op, og det forventes, at stikprøvekontrollerne kan afsluttes inden årets udgang.
- I Movia går vi op i, at vores
leverandører lever op til de
samme høje krav til ordentlige
løn- og arbejdsvilkår, som vi
stiller til os selv, siger Movia's
administrerende direktør
Dorthe Nøhr Pedersen og fortsætter:
- Vi er meget tilfredse med, at
vi i 2019 ser en udvikling med
færre og mindre alvorlige udfordringer med overholdelse af
overenskomster i vores stikprøver end tidligere år. Vi er
glade for den udvikling, vi har
konstateret. Og jeg vil også
gerne sige stor tak for det store
arbejde, som arbejdsmarkedets parter bidrager med i kontrolpanelet, så Movia har et
godt grundlag for at bidrage til
ordentlige løn- og arbejdsforhold på et vigtigt leverandørmarked.

Resultatet for stikprøvekontrollerne:
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Movia har lukket sagsbehandlingen vedrørende stikprøvekontroller af fire
operatører uden bemærkninger
Movia har lukket sagsbehandlingen vedrørende stikprøvekontrol af en
operatør, fordi operatøren oplyste, at han nedjusterede sit antal af vogne
og herefter alene rådede over én vogn
Movia har afsluttet sagsbehandlingen vedrørende 36 stikprøvekontroller,
efter at operatørerne har rettet mindre fejl og mangler
Movia har pt. fire verserende stikprøvekontroller, hvor operatørerne er i
gang med at rette op på fejl og mangler
Movia fordoblede sidste år antallet af stikprøvekontroller til 20 kontroller
hos små og mellemstore operatører. I år er der gennemført i alt 45 stikprøvekontroller (operatører inklusiv underleverandører)
Kørsel af flextrafik for Movia kan kun udføres, hvis operatøren har en tilladelse
Movia har siden 2017 skærpet kontrollen med løn- og ansættelsesvilkår i
Movia's flextrafik ved nedsættelse af et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsmarkedets parter
I Movia's kontrolpanel deltager ATAX, Dansk Industri, Arbejdsgiverforeningen KA, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F
I 2017 udførte Movia 10 stikprøvekontroller, og i 2018 udførtes 20 stikprøvekontroller
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Cityringen lukker for at give plads til testkørsler
I en periode på to uger fra søndag 12. januar til søndag 26. januar lukker Hovedstadens nye metrolinie M3, fordi den kommende metro-linie M4 skal testes. Derfor må de mange mennesker - omkring
en millioner ugentligt - som bruger M3 indstille sig på at, at de skal finde andre transportformer for at
komme frem
Metrolinjerne M3 og M4 får ét fælles styresystem med fælles tog og fælles spor på strækningen Østerport, Marmorkirken, Kongens Nytorv, Gammel Strand, Rådhuspladsen og København H. Det er en vanskelig opgave at gøre klar
til, at der kan testkøres på M4 samtidig med, at der er almindelig passagerdrift på M3 Cityringen. Det er derfor nødvendigt at lukke linjen helt ned. Alternativet til to ugers lukning af M3 ville være seks uger med lukning hver aften og
nat samt lukning i flere weekender. Det ville medføre en høj risiko for daglige forsinkelser – og i værste fald lukning - i

Fakta om M4:
•

•
•
•

Metrolinjen M4 kører fra de to nye stationer Orientkaj og Nordhavn via Østerport, Marmorkirken, Kongens
Nytorv, Gammel Strand, Rådhuspladsen frem til København H. Linjen vil frem til åbningen af Sydhavnsafgreningen i 2024 have disse otte stationer - herefter udvides linje M4 med yderligere fem stationer på afgreningen fra Cityringen til Sydhavn
Åbningen af M4 betyder, at frekvensen af afgange bliver dobbelt så høj mellem Østerport og København H.
I myldretiden vil der være afgang på denne strækning hvert halvandet minut
Den første del af M4 forventes at åbne til foråret. Den forventede åbningsdato offentliggøres i begyndelsen
af 2020
Kontrakterne på at anlægge Nordhavnsafgreningen fra Cityringen blev underskrevet i 2014 tre år efter, at
kontrakterne var indgået på M3 Cityringen. Da det hele tiden har været kendt, at M4 ville åbne efter M3,
har det også været klart, at testkørslen på M4 ville påvirke driften på M3
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morgenmyldretiden. I stedet lukkes M3 Cityringen helt i to uger, og passagererne tilbydes i stedet metrobusser, som
skal supplere byens øvrige busnet.
- Rigtig mange mennesker har lynhurtigt taget M3 Cityringen til sig, og den er blevet en del af mange menneskers
hverdag. Det er vi rigtig glade for, og jeg ved, at vi kommer til at skuffe mange, når vi til januar er nødt til at lukke M3
Cityringen helt ned i to uger for at teste den nye metrolinje til Nordhavn M4, siger Henrik Plougmann Olsen, der er
administrerende direktør i Metroselskabet.
Han forklarer, at den sidste testfase er nødvendig for, at den nye metrolinje til Nordhavn kan godkendes og efterfølgende åbnes. Og det kan ikke gøres uden at forstyrre driften på Cityringen.
- Der er ingen gode løsninger, men vi har valgt den løsning, der generer passagererne mindst muligt. Cityringen vil
lukke helt i to uger og blive erstattet af metrobusser, som kommer til at køre ca. hvert fjerde minut i myldretiden på de
mest centrale og travle strækninger. Vi har fravalgt en løsning, hvor passagerne skulle stå hver morgen i seks uger
og være i tvivl om metroen kører. Vores passagerer skal kunne regne med, at metroen kører stabilt, når den kører,
siger Henrik Plougmann Olsen.
Opstarten af testkørslen på M4 samt lukningen af M3 Cityringen sker fra søndag 12. januar til og med søndag 26. januar. Metroselskabet har hele tiden været klar over, at testkørslen på M4 ville forstyrre driften på M3. Det sker, fordi
M4 deler styresystem, tog, stationer og spor med M3.
M3 åbnede 29. september i år. Efter nytår offentliggøres den forventede åbningsdato for linje M4. Byggeriet blev sat i
gang tre år efter, at kontrakterne for Cityringen blev indgået. Ud over at tilføre to nye metrostationer til byens metrokort vil linjen medføre dobbelt så mange afgange gennem det centrale København - mellem Østerport og København
H. Det vil sige, at passagerne til foråret kan forvente afgang hvert halvandet minut på denne strækning i myldretiden.

Fakta om metrobusser og rejseplanen:
•

•
•
•

•

•

Metroselskabet indsætter metrobusser, som i vid udstrækning kommer til at dække
Cityringens strækning. Busserne kommer til at køre hyppigt med afgange cirka
hvert fjerde minut i myldretiden på de mest travle og centrale strækninger
Metroselskabet og metroens operatør indsætter ekstra personale, som har til opgave at hjælpe passagererne med information om metrobusserne
Der vil være stoppesteder ved alle Cityringens stationer undtagen Nørrebro station,
Skjolds Plads og Aksel Møllers Have
Ved Nørrebro henvises passagererne til S-tog og Movia’s busser. På Skjolds Plads
henvises til Movias busser, og ved Aksel Møllers Have vil der være personale, som
kan guide passagererne fra metrostationen til de eksisterende buslinjer på Godthåbsvej samt til metrobusserne på Falkoner Allé
Metrobussernes stoppesteder og køretider integreres i rejseplanen inden jul, så
passagererne har mulighed for at planlægge deres rejse i god tid inden lukningen af
M3 Cityringen. På rejseplanen kan passagererne finde alternative rejsemuligheder,
mens M3 Cityringen er lukket
Der vil blive gennemført en større informationsindsats for passagererne om ændringen. Passagerer kan tjekke www.rejseplanen.dk for planlægning af rejser i perioden
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